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واقع األمن الصحي يف العراق

مقدمة:
واجه األمن الصحي يف العراق حتواًل مهماً والسيما بعد عام 2003، إذ بدأ أيخذ أبعاداً 
اسرتاتيجية تتأثر مبتغريات البيئة السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، فضاًل عن املشكالت 
النامجة عن تفشي األمراض واألوبئة، وابلنظر ملا حيمله من خماطر على أمن الدولة وأفراده، فقد 
تزهق  الذين  أولئك  أكثر من  أفراد  أرواح  تقليدية وكبرية حتصد  تتحول بسرعة إىل هتديدات غري 

أرواحهم جراء احلروب والصراعات. 
يف حي تفاقمت التحدايت اليت تواجه األمن الصحي يف العراق وازدادت عمقاً من حيث 
األثر والنتيجة، حبيث حتولت إىل عوامل هلا آاثر سلبية على احلالة الصحية للمواطن العراقي، واملتمثلة 
ابنداثر البىن التحتية، وحمدودية توظيف االمكاانت البشرية، وعدم توافر االجهزة واملختربات القادرة 
على تشخيص األمراض الوابئية، وصواًل إىل األدوية والعقاقري ومراكز الصحة النفسية، فهي تضعنا 

أمام خيارات مصريية تدعو إىل بناء خطط وطنية لتنمية قطاع األمن الصحي يف العراق.
فالتساؤل األساس هو عن واقع األمن الصحي يف العراق خالل املرحلة الراهنة، فضاًل عن 

إدراكات وتصورات املواطن العراقي جتاه هذا امللف. 
وستعتمد الورقة احلالية منهجية تتبع األرقام الرمسية اخلاصة ابلوضع الصحي من حيث البىن 
التحتية واخلدمات املقدمة والوضع السكاين واالقتصادي العام املؤثر على األمن الصحي، فضاًل عن 

دراسة مسحية استطالعية عن تصورات املواطن العراقي حيال هذا املوضوع. 
أواًل: نطاق األمن الصحي

بقيت قضااي الصحة إىل وقت غري بعيد، شأانً داخلياً يتم التعاطي معه يف إطار السياسة 
العامة للدولة عرب سياساهتا الصحية اليت تعىن مبجمل النشاطات واجملهودات واإلجراءات الطبية 
اليت يضطلع با اجلهاز الصحي ألفراد  الرعاية الصحية  وما يرتبط با، من أجل تقدمي خدمات 
اجملتمع كافة؛ بدف ختليصهم من األمراض وإعادة اندماجهم يف احلياة االجتماعية للقيام أبدوارهم 

واقع األمن الصحي في العراق
 أحمد خضير حسين *

*  ابحث متخصص يف علم االجتماع.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

يف خمتلف اجملاالت، فضاًل عن ذلك أفرزت التحوالت اليت شهدها الواقع العراقي هتديدات تتعلق 
ابلصحة العامة بدأت أتخذ أبعاداً اسرتاتيجية ابلنظر ملا حتمله من خماطر على أمن الدولة وأفرادها. 
األمن الصحي ابملعىن املتبع يف هذه الدراسة هو جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذ للمحافظة 
على الصحة العامة، واليت هي إحدى مهام اللجان األمنية؛ مما يتطلب حضوراً واضحاً لتلك اللجان 

على الصعيد الصحي، والبيئي، والنفسي.
ويشري مفهوم األمن الصحي إىل أنه “جممل األنشطة الالزمة املعدة بشكل خمطط له أو 
بشكل استباقي واملوجه للحد من اجلروحات أو اخلروقات اليت تشكل خطراً على الصحة العامة 
للسكان يف خمتلف مناطق وعرب خمتلف احلدود)1(، ويندرج ضمن هذا املفهوم أي نشاط له عالقة 
مباشرة أو غري مباشرة ابلشأن الصحي، مبا يف ذلك األنشطة املتعلقة إبنشاء املستشفيات واملراكز 

الصحية والتزود ابألدوية وانتاجها وخمتلف األنشطة األخرى ذات الصلة مبوضوع الصحة العامة)2(
قدمت حماوالت متنوعة لتحديد نطاق األمن الصحي وإبعاده من طرف فواعل فوق الدولتية، 
كتلك اليت قدمتها منظمة اآلبيك، على خلفية انتشار بعض األمراض القاتلة والسيما مرض السارز 
يف القارة اآلسيوية، وقد أنشأت املنظمة جمموعة عمل سنة 2008م، تعىن ابلبحث والكشف عن 
األمراض املعدية اليت هتدد أمن واقتصادايت الدول االعضاء ابملنظمة، وخلصت هذه اللجنة اىل 

حتديد عدد من املوضوعات األساسية اليت تندرج ضمن إطار تصورها لألمن الصحي)3(.
األمراض املعدية. 	 
التغري املناخي. 	 
األزمات الدولية واألوضاع اإلنسانية املرتدية. 	 

وهناك قدم االحتاد األورويب من جانبه تصوراً لألمن الصحي يتمحور حول فكرة التهديدات 

1- منظمة الصحة العاملية, امن الصحة العمومية العاملي يف القرن احلادي والعشرين,  التقرير اخلاص ابلصحة يف العامل, املكتب 
االقليمي لشرق املتوسط, دار مرتبول, القاهرة, ص1.

2 -alan ingram, «the new geopolitics of disease: between global health and global 
security» geopolitics, n10, p530.

3- عبد احلق بن جديد, واخرون, االمن الصحي يف عامل من دون حدود: هواجس متنامية ومضامي متباينة, جملة افاق للعلوم, 
العدد3, جامعة عناية, ص7.
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واقع األمن الصحي يف العراق

اليت قد تؤثر يف الصحة العامة ملختلف دول االحتاد، وقد انشأ يف هذا اجملال سنة 2005 املركز 
األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها؛ بدف تدعيم القدرة األوروبية على التعامل مع األمراض 
املعدية، وعلى الرغم من الفروقات  يف التصورات املختلفة لكل من منظمة الصحة العاملية ومنظمة 
اآلبيك أو االحتاد األورويب فإهنما يف اجململ يتقسمان على األقل فكرة أن قضااي الصحة بنحو عام 
هي من طبيعة ملحة ومستعجلة، وحتمل يف طياهتا احتمال نشوء هتديدات جادة قد تؤثر يف الصحة 

العامة، فضاًل عن التداعيات املباشرة هلا على اجملتمعات الدول)4(.
حمددات األمن الصحي يف العراق

أواًل: الوضع السكاين
العام  إىل   2014 عام  منذ  أضعاف  يقارب مخسة  ما  العراق حنو  تضاعف عدد سكان 
2019، حيث بلغ عدد السكان عام 2014، )34،41 مليون نسمة(، وأظهر تعداد السكان 

لعام 2019، حنو )39،31مليون نسمة( 
الشكل )1( تطور حجم السكان يف العراق من 2014 إىل 2019)5(

وتحمل في طياتها احتمال نشوء تهديدات جادة قد تؤثر في الصحة العامة، فضاًل عن التداعيات المباشرة لها  
 )4(.على المجتمعات الدول

ي العراق 
 محددات األمن الصحي ف 

ي 
 أواًل: الوضع السكان 

، حيث بلغ  2019إىل العام    2014تضاعف عدد سكان العراق نحو ما يقارب خمسة أضعاف منذ عام       
السكان عام   )2014عدد  لعام    34،41،  السكان  وأظهر تعداد  ) 2019مليون نسمة(،  مليون  39،31، نحو 

 نسمة(  

ي العراق من ( تطور 6الشكل ) 
 )5(2019إىل   2014حجم السكان ف 

 

ي معدل المواليد الخام من حواىلي       
ف  من انخفاض  ي عام    29.1عىل الرغم 

  2014لكل ألف من السكان ف 
عام    29.08إىل   ي 

ف  السكان  من  ألف  لكل  مرتفعا  2018مولود  زال  ما  العراق  ي 
ف  الخصوبة  معدل  أن  إال   ،

ي عام  (2018عام    3.67) المتقدمة  مقارنة بالدول  
معدل النمو السنوي للسكان ف  ي 

  2018، مع انخفاض ف 
 %(. 2،32والبالغ )

ي الفئة العمرية  
ف  كيب العمري للسكان، حيث تزداد من هم    65أثرت معدالت الوالدات والوفيات عىل الير

ي الفئة العمرية  ، وستنخفض نسبة السك2018( عام  3.32، اىل )2014( لعام  3.1سنة فما فوق من )
ان ف 

 ( لعامير  نفسيهما. 38.39( اىل ) 39.83عام فما دون من ) 15من 

 
 . 11عبد الحق بن جديد, واخرون, مصدر سابق, ص -4
5-    : ي

ون  االلكير الرابط  عىل  العالمي  االقتصاد  مؤشر  بيانات  عىل  باالعتماد  الباحث,  تصميم  من   the Globalالشكل 
econmy.com  
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على الرغم من اخنفاض يف معدل املواليد اخلام من حوايل 29.1 لكل ألف من السكان يف 
4- عبد احلق بن جديد, واخرون, مصدر سابق, ص11.

5- الشكل من تصميم الباحث, ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
https://www.theglobaleconomy.com/
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عام 2014 إىل 29.08 مولود لكل ألف من السكان يف عام 2018، إال أن معدل اخلصوبة 
يف العراق ما زال مرتفعا مقارنة ابلدول املتقدمة )3.67 عام 2018(، مع اخنفاض يف معدل النمو 

السنوي للسكان يف عام 2018 والبالغ )2،32  %(.
أثرت معدالت الوالدات والوفيات على الرتكيب العمري للسكان، حيث تزداد من هم يف 
الفئة العمرية 65 سنة فما فوق من )3.1( لعام 2014، اىل )3.32( عام 2018، وستنخفض 
لعامي   )38.39( اىل   )39.83( من  دون  فما  عام  من 15  العمرية  الفئة  يف  السكان  نسبة 

نفسيهما.
من املتوقع أن يؤدي أرتفاع عدد السكان من فئة كبار السن يف العراق إىل تضخم يف حجم 
األنفاق الصحي وزايدة الضغط على اخلدمات الصحية اليت تقدمها وزارة الصحة والبيئة يف العقد 
القادم. إن هذا التحول الدميوغرايف يف الرتكيب العمري للسكان حيتاج إىل عملية ختطيط للخدمات 
الصحية خاصة تلك املتعلقة ابألمراض املزمنة وتوفري اخلدمات العالجية والوقائية والتأهيلية والسيما 

لفئة كبار السن.
جدول )1( مؤشرات سكانية خمتارة 2014-2016)6(

20142015201620172018املؤشر
34.41000035.5736.6137.5538.43عدد السكان

من  الف  )لكل  اخلام  املواليد  معدل 
السكان(

31.7931.1130.3929،6929.08

من  الف  )لكل  اخلام  الوفيات  معدل 
السكان(

5.074.974.894.834.78

3.713.322.882.542.32معدل النمو السكاين
4.083.973.863،763.67معدل اخلصوبة الكلي

6-  اجلدول من تصميم الباحث, ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
https://www.theglobaleconomy.com/
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واقع األمن الصحي يف العراق

اثنياً: الوضع االقتصادي
تبلغ مساحة األراضي العراقية الكلية حنو )435052 كيلو مرت مربع( منها )11.5 %( 

فقط أراض صاحلة للزراعة.
إىل   2014 عام  يف  دوالر،  مليار   183.8 من  اإلمجايل  احمللي  الناتج  منو  معدل  يزداد 

210.4 مليار دوالر يف األعوام 2014و2018، بلغ الناتج احمللي اإلمجايل. 
بلغت معدالت البطالة )12،87 %( يف عام 2018، وبواقع )25.24 %( بي صفوف 
الشباب، فيما بلغت نسبة اإلعالة )71.56 %( عام 2018، أما املعدل العام للفقر يف العراق 
فقد بلغ )18.9 %( عام 2012 حيث تشهد املناطق الريفية معدالت أعلى من الفقر مقارنة 
اكتظاظاً  املدن  العراق حوايل 70.47 % وأكثر  املناطق احلضرية يف  ابملناطق احلضرية، تشكل 

ابلسكان هي بغداد، والبصرة، واملوصل. 
الشكل )2( معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل من عام 2010 إىل عام 2016)7(

 

ي مر       ي معدل النمو االقتصادي؛ مما خلق أزمات    إن الظروف واألحداث التر
بها العراق أدت إىل التباين ف 

تعليم   من  األساسية  وخدماته  التحتية  وبنيته  موارده  عىل  ضغطا  شكل  بالتاىلي   ، ي
العرافر االقتصاد  إدارة  ي 

ف 
ي العراق  

وصحة ومواصالت وكذلك الحال لسوق العمل، وعىل وفق هذه التحوالت برزت مشكلة الفقر ف 
. كإحدى  ي

ي تواجه صانع القرار االقتصادي العرافر  المشكالت والتحديات الرئيسة التر

بحيث   النمو،  عىل  األقتصاد  قدرة  من  حجم  المحىلي  الناتج  معدالت  ي 
ف  التباين  فإن  سبق،  ما  عىل  وبناًء 

 أصبح غير كاٍف لحل التحديات االقتصادية واالجتماعية والصحية الطويلة األمد.  

 لصحي الراهن. ثالثًا: تحليل الوضع ا

 القطاع الصحي  -
يتكون القطاع الصحي في العراق من قطاعات مقدمة للخدمة )القطاع العام والخاص( يضم القطاع العام       

التشخيصية   والمراكز  االهلية  الخاصة  المستشفيات  يضم  الخاص  القطاع  بينما  والبيئة،  الصحة  وزارة 
 الخاصة والعالجية، فضالً عن مئات العيادات 

ي العراق أنفقت خالل السنوات العشر        
وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومة االتحادية ف 

ة مبلغًا أقل بكثير عىل الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر بكثير ، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا اإلنفاق   األخير
ي المتوسط، بالمقارنة مع  161

ي  304دوالرًا ف 
ي لبنان 649األردن و دوالرات ف 

 )8(دوالرًا ف 

 )9(أعوام دون إقليم كردستان 5( األسباب الرئيسة األوىل لوفيات األطفال الرضع ودون  9الشكل ) 

 
أفقر بكثير, نشر بتاريخ    -8 الرعاية الصحية أقل من دول    , 2020-03-03تقرير وكالة رويترز, حكومة العراق تنفق على 

 Www.Rudaw.Netعلى الرابط االلكتروني: 
ي لوزارة الصحة/ البيئة, العراقية لعام  -9

 . 2019الشكل من تصميم الباحث, باالعتماد عىل بيانات التقرير االحصان 
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7- الشكل من تصميم الباحث, ابالعتماد على بياانت مؤشر االقتصاد العاملي على الرابط االلكرتوين:
https://www.theglobaleconomy.com/



8

مركز البيان للدراسات والتخطيط

إن الظروف واألحداث اليت مر با العراق أدت إىل التباين يف معدل النمو االقتصادي؛ مما 
خلق أزمات يف إدارة االقتصاد العراقي، ابلتايل شكل ضغطا على موارده وبنيته التحتية وخدماته 
األساسية من تعليم وصحة ومواصالت وكذلك احلال لسوق العمل، وعلى وفق هذه التحوالت 
القرار  تواجه صانع  اليت  الرئيسة  والتحدايت  املشكالت  العراق كإحدى  الفقر يف  برزت مشكلة 

االقتصادي العراقي.
وبناًء على ما سبق، فإن التباين يف معدالت الناتج احمللي حجم من قدرة األقتصاد على 

النمو، حبيث أصبح غري كاٍف حلل التحدايت االقتصادية واالجتماعية والصحية الطويلة األمد. 
اثلثاً: حتليل الوضع الصحي الراهن.

القطاع الصحي	 
يتكون القطاع الصحي يف العراق من قطاعات مقدمة للخدمة )القطاع العام واخلاص( يضم 
القطاع العام وزارة الصحة والبيئة، بينما القطاع اخلاص يضم املستشفيات اخلاصة االهلية واملراكز 

التشخيصية والعالجية، فضاًل عن مئات العيادات اخلاصة
وتظهر بياانت منظمة الصحة العاملية أن احلكومة االحتادية يف العراق أنفقت خالل السنوات 
العشر األخرية مبلغاً أقل بكثري على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر بكثري ، إذ بلغ نصيب 
الفرد من هذا اإلنفاق 161 دوالراً يف املتوسط، ابملقارنة مع 304 دوالرات يف األردن و649 

دوالراً يف لبنان)8(

8- تقرير وكالة رويرتز, حكومة العراق تنفق على الرعاية الصحية أقل من دول أفقر بكثري, نشر بتاريخ 2020-03-03, على 
https://www.rudaw.net/arabic:الرابط االلكرتوين
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الشكل )3( األسباب الرئيسة األوىل لوفيات األطفال الرضع ودون 5 أعوام دون إقليم 
كردستان)9(

 

عىل        أثر  وح  والي   المزمنة  األمراض  معدالت  وارتفاع  والوالدات،  الخصوبة  معدالت  إرتفاع  استمرار  مع 
ي  
ف  للسكان  والصحية  المرضية  االضطرابات  الصورة  أمراض  انتشار  عن  المتوافرة  البيانات  وتؤكد  العراق، 

الكلوي   والفشل  الرئوي  وااللتهاب  المتنوعة  الجرثومية  واألمراض  الخلقية  والتشوهات  والقلبية  التنفسية 
سنوات، وتعد من األسباب الرئيسة    5وإشكال أخرى من أمراض القلب، بير  األطفال الرضع واألطفال دون  

 )10( للوفاة. 

ي العراق لعام 10الجدول)
ات مختارة  للوضع الصحي ف   )11( 2018( مؤشر

 القيمة        المؤشر 
 71.4 العمر المتوقع عند الوالدة 

 19.6 والدة حية( 1000معدل وفيات االطفال الرضع )لكل 
 24.3 والدة حية(  1000معدل وفيات االطفال تحت سن خمس سنوات )لكل 

 31.5 والدة حية(  100،000االمهات )لكل معدل وفيات 
 1.3 ( من السكان 10000معدل وفيات حوادث الطرق لكل ) 

 1 ( من السكان 100000معدل االنتحار لكل )
التوقعات         تلبية  ي 

ف  خصوصًا  الصحة  ولوزارة  عمومًا  الصحي  للنظام  ًا  تحديًا كبير العوامل  بعض  تشكل 
منها،   للسكان  ايدة  النمطي  المير  والتحول  ي 

السكان  للنمو  نتيجة  الصحية  الخدمات  عىل  الطلب  ازدياد 
الرعاية   تكاليف  ارتفاع  عن  فضاًل  السارية،  غير  األمراض  انتشار  معدالت  ارتفاع  منها  العراق  ي 

ف  لألمراض 
الصحية؛   الكفائات  وهجرة  المالية،  األزمات  من  العديد  يواجه  الذي  االقتصادي  الوضع  ظل  ي 

ف  الصحية 
وال  بسب الصحة  لوزارة  مملوكة  غير  مستأجرة  صحية  مراكز  وجود  وهناك  للقتل،  والتعرض  التهديدات  ب 

 تتماشر مع المتطلبات والمعايير المعتمدة، وتحتاج إىل صيانة وإدامة. 

 خدمات الرعاية الصحية  -
 

 , بيانات ماعدا اقليم كردستان28-3, جدول رقم 2019التقرير االحصائي السنوي, وزارة الصحة/البيئة,  -10
 2019تصميم الباحث, باالعتماد عىل بيانات التقرير السنوي لوزارة الصحة والبيئة العراقية لعام الجدول من  -11

30.1
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والقلبية 
الوعائية

التشوهات 
الخلقية

امراض 
جرثومية 

اخرى

االلتهاب 
الرئوي

اشكال من الفشل الكلوي
امراض القلب

االطفال الرضع

االطفال دون 
اعوام(5)الـ

مع استمرار إرتفاع معدالت اخلصوبة والوالدات، وارتفاع معدالت األمراض املزمنة والنزوح 
أثر على الصورة املرضية والصحية للسكان يف العراق، وتؤكد البياانت املتوافرة عن انتشار أمراض 
الرئوي  وااللتهاب  املتنوعة  اجلرثومية  واألمراض  اخللقية  والتشوهات  والقلبية  التنفسية  االضطراابت 
والفشل الكلوي وإشكال أخرى من أمراض القلب، بي األطفال الرضع واألطفال دون 5 سنوات، 

وتعد من األسباب الرئيسة للوفاة.)10( 

9- الشكل من تصميم الباحث, ابالعتماد على بياانت التقرير االحصائي لوزارة الصحة/ البيئة, العراقية لعام 2019.
10- التقرير االحصائي السنوي, وزارة الصحة/البيئة, 2019, جدول رقم 28-3, بياانت ماعدا اقليم كردستان
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اجلدول)2( مؤشرات خمتارة  للوضع الصحي يف العراق لعام 2018)11( 

       القيمةاملؤشر
71.4العمر املتوقع عند الوالدة

19.6معدل وفيات االطفال الرضع )لكل 1000والدة حية(
24.3معدل وفيات االطفال حتت سن مخس سنوات )لكل 1000 والدة حية(

31.5معدل وفيات االمهات )لكل 100،000 والدة حية(
1.3معدل وفيات حوادث الطرق لكل )10000( من السكان

1معدل االنتحار لكل )100000( من السكان

تشكل بعض العوامل حتدايً كبرياً للنظام الصحي عموماً ولوزارة الصحة خصوصاً يف تلبية 
السكاين  للنمو  نتيجة  الصحية  اخلدمات  على  الطلب  ازدايد  منها،  للسكان  املتزايدة  التوقعات 
والتحول النمطي لألمراض يف العراق منها ارتفاع معدالت انتشار األمراض غري السارية، فضاًل عن 
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية يف ظل الوضع االقتصادي الذي يواجه العديد من األزمات املالية، 
وهجرة الكفاائت الصحية؛ بسبب التهديدات والتعرض للقتل، وهناك وجود مراكز صحية مستأجرة 

غري مملوكة لوزارة الصحة وال تتماشى مع املتطلبات واملعايري املعتمدة، وحتتاج إىل صيانة وإدامة.
خدمات الرعاية الصحية	 

تعد وزارة الصحة املقدم الرئيس خلدمات الرعاية الصحية األولية يف العراق عرب تنفيذ العديد 
من الربامج الصحية اليت تتضمن:

صحة املرأة والطفل. 	 
الصحة البيئية. 	 
الصحة النفسية. 	 

وتقدم اخلدمات الطبية العالجية من طريق شبكة واسعة من مراكز الرعاية الصحية املنتشرة 
11- اجلدول من تصميم الباحث, ابالعتماد على بياانت التقرير السنوي لوزارة الصحة والبيئة العراقية لعام 2019



11

واقع األمن الصحي يف العراق

يف أحناء البالد كافة، واملتمثلة بـ)2808( مراكز صحية شاملة منها )1353( مركزاً صحياً أولياً 
رئيساً، و)1455( مركزاً صحياً أولياً فرعياً، و)719( مركزاً يعمل بتنظيم األسرة، و)118( مركزاً 

صحياً لطب األسرة، و)54( مركزاً ختصصياً لألسنان.
يف حي تعاين بعض املراكز الصحية من عجز كبري يف الغرف، إذ تزدحم كل غرفة بستة أسرة 
كلها مشغولة، ويتمثل ختلف العراق عن بقية املنطقة يف معدل أسرة املستشفيات الذي يبلغ 1.2 
سرير لكل ألف نسمة، وتنام األمهات على األرض جبوار أسرة األطفال املرضى. أما اآلابء فينامون 
يف الكارفاانت. ويف تصريح لوزير الصحة السابق لرويرتز قال: إن نسبة 85 % من أصناف الدواء 
على قوائم األدوية األساسية يف العراق كانت إما موضع نقص يف االمدادات وإما غري متوفرة على 
للتهريب ألسباب منها ارتفاع  اإلطالق يف 2018، وأدوية السرطان من أندرها وأكثرها عرضة 

أمثاهنا.
إن أعداد األطباء واملمرضات يف العراق مقارنة بعدد السكان، أقل بكثري من دول أخرى 
بل إن عددهم أقل بكثري من دول أفقر مثل األردن وتونس. ففي 2018، كان العراق لديه 2.1 
ممرضة وقابلة لكل ألف نسمة مقارنة مع 3.2 يف األردن و3.7 يف لبنان وفقا لتقديرات كل بلد.

هذا وابجلدير ابلذكر إن عدد األطباء 0،83 فقط لكل ألف نسمة أقل بكثري من الدول 
املماثلة يف الشرق األوسط. فقط بلغ العدد يف األردن على سبيل املثال 2.3 طبيب لكل ألف 
نسمة، ومن جانب آخر أشارت نقابة األطباء العراقية إىل أن 320 طبيباً على األقل قتلوا وتعرض 

اآلالف غريهم لالختطاف أو التهديد منذ العام 2003)12(

12- تقرير رويرتز, الصحة العاملية: حكومة العراق تنفق على الرعاية الصحية أقل من دول أفقر بكثري, نشر بتاريخ 03.03.2020, 
https://www.rudaw.net/arabic :على الرابط االلكرتوين
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اجلدول )3( مؤشرات خمتارة تتعلق بواقع مؤسسات الرعاية الصحية)13(

       القيمةاملؤشر
1.2معدل سرير لكل 1000مواطن

0.83معدل طبيب لكل 1000مواطن

2.1معدل مالك متريضي لكل1000مواطن 

خالل  من  للمواطني  تقدمها  اليت  اخلدمات  وطبيعة  املؤسسات  هذه  بواقع  النظر  وعند 
االستطالع الذي أجريناه14، عكست مؤشرات الشكلي أدانه حمدودية هذه اخلدمات املقدمة، 
وتظهر  طبيعة توجه املواطن العراقي يف حالة احتاج إىل خدمة طبية، فإنه يفضل عيادات األطباء 
بنسبة )76.2 %(، يليها بنسبة )16.9 %( املراكز الصحية احلكومية، وبنسبة )6.9 %( حنو 

املراكز الصحية األهلية.

13 - اجلدول من تصميم الباحث, ابالعتماد على بياانت التقرير السنوي لوزارة الصحة والبيئة العراقية لعام 2019.
)12( سؤاال وجهت إىل )1386( مبحواث، مت  الكرتونية تكونت من  استبانة  امليدانية على  الدراسة  اعتمدت  منهجيا   - 14
الوصول إليهم على طريقة )العينة املتاحة( املدة الفاصلة، من )26/1/2021 اىل 2/2/2021(، ليغطي احملافظات العراقية الـ18 
كافة. ومن الناحية العلمية فإن العينة متثل آراء أصحابا، ومن الصعوبة تعميم نتائج هذا االستطالع إال حبدود التوجهات العامة 

واالنطباعات الكلية.
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شكل)4( يبي احلاجة حنو اجلهات

الذي    االستطالع  خالل  من  للمواطنين  تقدمها  التي  الخدمات  وطبيعة  المؤسسات  هذه  بواقع  النظر  وعند 
المواطن  ،  14أجريناه  توجه  طبيعة  وتظهر   المقدمة،  الخدمات  هذه  محدودية  أدناه  الشكلين  مؤشرات  عكست 

في   طبيةالعراقي  خدمة  إىل  احتاج  )حالة  بنسبة  األطباء  عيادات  يفضل  فإنه  بنسبة  76.2،  يليها   ،)%
 %( نحو المراكز الصحية األهلية. 6.9%( المراكز الصحية الحكومية، وبنسبة )16.9)

  الحاجة نحو الجهات( يبير  12شكل)

  

 
14 - ( من  تكونت  ونية  الكير استبانة  عىل  الميدانية  الدراسة  اعتمدت  )12منهجيا  إىل  وجهت  سؤاال  م  1386(  ت وثا،  مبح  )

الفاص المدة  تاحة(  الم ينة  الع ( طريقة  عىل  م  يه إل )الوصول  من  المحافظات 2021/ 2/ 2اىل    2021/ 1/ 26لة،  يغطي  ل  ،)
ال   إال    18العراقية  االستطالع  هذا  نتائج  تعميم  الصعوبة  ومن  أصحابها،  آراء  تمثل  ينة  الع فإن  العلمية  ناحية  ال ومن  كافة. 

باعات الكلية.   بحدود التوجهات العامة واالنط

16.9
6.9

76.2

عيادات االطباءالمراكز الصحية االهليةالمركز الصحية الحكومية

فيما خيص طبيعة خدمات الرعاية الصحية املقدمة يعرضها الشكل )5( إذ إن أغلبية واضحة 
من املواطني يعتقدون أبن خدمات الرعاية الصحية تقدم لكن بشكل حمدود سواء كان طبيعة 
تعامل األطباء مع املرضى واإلجابة عن أسئلة املريض، فضاًل عن توفر األدوية والعالجات املقدمة 

حىت طبيعة الفحص يف املختربات.
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شكل)5( يبي خدمات الرعاية الصحية املقدمة

 ( الشكل  يعرضها  المقدمة  الصحية  الرعاية  خدمات  طبيعة  يخص  من  13فيما  واضحة  أغلبية  إن  إذ   )
المواطنين يعتقدون بأن خدمات الرعاية الصحية تقدم لكن بشكل محدود سواء كان طبيعة تعامل األطباء مع  

عن توفر   فضالً  عن أسئلة المريض،  األدوية والعالجات المقدمة حتى طبيعة الفحص في  المرضى واإلجابة 
 المختبرات.

 ( يبير  خدمات الرعاية الصحية المقدمة 13شكل)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدم   التي  الخدمات  وطبيعة  الصحية  الرعاية  تقدم  التي  الجهات  على  آنفًا  المذكورة  بالبيانات  التدقيق  وعند 
(، طبيعة الخدمات المقدمة، بحسب  14تية: يظهر الشكل) داخل هذه الجهات يمكن الوصول إلى النتيجة اآل

المراكز الصحية، وبناء على المعادالت اإلحصائية التي استخدمت لثبات الفرق، وقوة اتجاه العالقة ومقداره،  
تقدم بالنحو المطلوب، إذ نراها   إذ ثبتت صحتها وبداللة قوية جدًا ال تدع مجااًل للشك في أن الخدمات ال 

%(، ويتبع المراكز األهلية  13.9%(، يليها المراكز الحكومية بنسبة ) 65.4عيادات األطباء بنسبة ) تزداد في 
 ( بلغت  األطباء  5.2بنسبة  عيادات  في  تزداد  إذ  المحدود،   بالنحو  تقدم  التي  الرعاية  خدمات  يقابلها   ،)%

 ( ) 10.8بنسبة  بلغت  بنسبة  الحكومية  المراكز  يليها  األ%2.6(  المراكز  ويتبع   )% ( بنسبة  %(؛  1.3هلية 
يسودها   الصحية  المراكز  تقدمها  التي  الصحية  الرعاية  خدمات  نحو  المواطنين  اتجاهات  أغلب  نجد  بالتالي 

 عدم المسؤولية وغير كافية.  

 

 ( يبير  طبيعة الفرق بير  المراكز الصحية وطبيعة الخدمات14الشكل)
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وطبيعة  الصحية  الرعاية  تقدم  اليت  اجلهات  على  آنفاً  املذكورة  ابلبياانت  التدقيق  وعند 
الشكل)6(،  يظهر  اآلتية:  النتيجة  إىل  الوصول  ميكن  اجلهات  هذه  داخل  تقدم  اليت  اخلدمات 
طبيعة اخلدمات املقدمة، حبسب املراكز الصحية، وبناء على املعادالت اإلحصائية اليت استخدمت 
لثبات الفرق، وقوة اجتاه العالقة ومقداره، إذ ثبتت صحتها وبداللة قوية جداً ال تدع جمااًل للشك 
يف أن اخلدمات ال تقدم ابلنحو املطلوب، إذ نراها تزداد يف عيادات األطباء بنسبة )65.4 %(، 
يليها املراكز احلكومية بنسبة )13.9 %(، ويتبع املراكز األهلية بنسبة بلغت )5.2 %(، يقابلها 
خدمات الرعاية اليت تقدم ابلنحو احملدود،  إذ تزداد يف عيادات األطباء بنسبة )10.8 %( يليها 
املراكز احلكومية بنسبة بلغت )2.6 %( ويتبع املراكز األهلية بنسبة )1.3 %(؛ ابلتايل جند أغلب 
اجتاهات املواطني حنو خدمات الرعاية الصحية اليت تقدمها املراكز الصحية يسودها عدم املسؤولية 

وغري كافية. 



15

واقع األمن الصحي يف العراق

الشكل)6( يبي طبيعة الفرق بي املراكز الصحية وطبيعة اخلدمات
 

 

 

 

 

 

 

 

( الشكل  ات  مؤشر واقع  15عكست  رداءة  المؤسسات  (  أن  تبير   إذ  العراق،  ي 
ف  الصحية  الرعاية  مؤسسات 

ات مرورًا بالفرق الصحية   ي اإلمكانات والمالكات وتوفر المختير
ي من تعطل وضعف ف 

والمراكز الصحية تعان 
وصعوبة   المعدية،  واألمراض  األوبئة  احتواء  عىل  قادرة  غير  الصحية  المؤسسات  إن  بحيث  الجوالة، 

متخصصة، وال توجد إمكانيات وموارد قادرة عىل كشف أمراض تهدد الصحة    الوصول إىل خدمات طبية
ات الشكل أعاله؛ إذ إن أغلب المبحوثير    ي عير مؤشر

العامة للسكان، جاء ذلك بحسب إدراك المواطن العرافر
 %(  89.2ال يتفقون مع  بنسبة )
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عكست مؤشرات الشكل )7( رداءة واقع مؤسسات الرعاية الصحية يف العراق، إذ تبي 
أن املؤسسات واملراكز الصحية تعاين من تعطل وضعف يف اإلمكاانت واملالكات وتوفر املختربات 
مروراً ابلفرق الصحية اجلوالة، حبيث إن املؤسسات الصحية غري قادرة على احتواء األوبئة واألمراض 
املعدية، وصعوبة الوصول إىل خدمات طبية متخصصة، وال توجد إمكانيات وموارد قادرة على 
كشف أمراض هتدد الصحة العامة للسكان، جاء ذلك حبسب إدراك املواطن العراقي عرب مؤشرات 

الشكل أعاله؛ إذ إن أغلب املبحوثي ال يتفقون مع  بنسبة )89.2 %( 
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الشكل)7( يعرب عن واقع مؤسسات الرعاية الصحية
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رابعاً: القطاع البيئي )نظرة من كثب(
الصحي  األمن  يهدد  كبرياً  خطراً  شكلت  مما  البيئة؛  مكوانت  تلوث  مشكلة  تفاقمت 

والغذائي نتيجة ازدايد معدالت التلوث للماء واهلواء والرتبة واالختالل الكبري يف التوازن البيئي. 
يالحظ أن مياه الصرف الصحي، النفاايت الصحية، ونفاايت املستشفيات، واملواد النفطية، 
والفضالت الصناعية، وخملفات القطاع الزراعي، والفضالت السائلة والصلبة اليت ترمى مباشرة إىل 

األهنار والسيما يف املناطق الواقعة جنوب بغداد، أثرت بنحو مباشر على الواقع البيئي. 
املناطق  يف  خاصة  واالقتصادية  والعمرانية  السكانية  ابلتغريات  تتأثر  اليت  اهلواء  جودة  وهناك 
احلضرية؛ بسبب انبعاث ملواثت اهلواء من املصادر الثابتة واملصادر املتحركة، وتشكل املصادر الثابتة 
لتلوث اهلواء حمطات إنتاج الطاقة الكهرابئية، ومصايف تكرير النفط اخلام واملصانع والصناعات الغذائية 
البلدية  النفاايت  التزود ابلوقود ومواقع رمي  واإلنشائية والكيمياوية ومعامل طحن احلبوب وحمطات 
والتجارية ومواد اهلدم، فضاًل عن املصادر العشوائية املنتشرة داخل املناطق السكنية كالورش والصناعات 
احلرفية واألفران واملولدات الكهرابئية الفردية واجلماعية اليت انتشرت؛ بسبب تدين إنتاج شبكة الطاقة 

الكهرابئية الوطنية، أما املصادر املتحركة لتلوث اهلواء فتتمثل ابلنقل الربي وزايدة أعداد السيارات.
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وحسب تقرير لوزارة البيئة لعام 2014 فإنه يتولد سنوايً يف العراق )17.6 مليون( طن من 
النفاايت واملخلفات البلدية، ويبلغ معدل توليد الفرد العراقي من النفاايت ما بي )1.1-0.75( 

كغم/يوم.)15(
وعند التدقيق بتصورات اجلمهور عن الوضع البيئي يف العراق أظهر االستطالع غياابً واضحاً  
مبكافحة  االهتمام  عدم  طريق  من  اإلنسان  ورفاه  تعزز صحة  بيئة  لتوفري  الصحية  اجلهات  لدور 
بنسبة 93.9 %، فضاًل عن عدم وجود وسائل  للعدوى واألمراض  الناقلة  احلشرات والقوارض 
مناسبة للتخلص من الفضالت دون أضرار والتحقق منها بطرق آمنة وسليمة بنسبة 88.7 %، 
بعدم متابعة دفن النفاايت بعيداً عن املناطق السكنية بنسبة 86.6 %، إىل جانب عدم  مروراً 
ضمان حصول املواطني على مياه شرب آمنة من خالل مراقبة وتعقيم املياه بنسبة 84.8 %، 
وأخرياً عدم وجود رقابة واضحة على األطعمة املخزنة واملستوردة بنسبة 77.5 %، مما يتطلب 
إعداد سياسات وخطط تستجيب للتحدايت احلالية واملستجدة، للتمكن من مواجهة التأثريات 
الصحية املتوقعة نتيجة التغري والتقلب احلاصل، فضاًل عن إدخال مفهوم الرقابة الوقائية للتحقق 

من مأمونيتها.
الشكل)8( يبي دور اجلهات الصحية فيما يتعلق ابالمن البيئي

 

 

 الصحة النفسية: أرقام ودالالت 

الخدمات    إن      تقدم  وهي  واإلدمان،  النفسية  الصحة  خدمات  تقديم  في  الرئيسة  الجهة  هي  الصحة  وزارة 
وتوفير األجهزة والمختبرات. وإن أغلب المستطلعين  الطبية والتأهيلية للمصابين باألمراض النفسية، والمدمنين  

%  92.2في هذا الشكل يعكسون رفضًا قاطعًا ألي شكل من أشكال خدمات الصحة النفسية إذ أظهر نسبة  
عدم وجود فرق جوالة تقدم التوعية للمواطنين، فضاًل عن عدم وجود مراكز مؤهلة لدعم وتأهيل المصابين  

%، مرورا بعدم وجود مختبرات وأجهزة قادرة على تشخيص األمراض النفسية  91.8باألمراض النفسية بنسبة  
بنسبة  89.6بنسبة   المخدرات وعالجهم  على  المدمنين  تأهيل  على  قادرة  مراكز  وجود  عدم  جانب  إلى   ،%
%، وصواًل  88.7%، فضال عن عدم وجود مراكز متخصصة في عالج ضحايا العنف االسري بنسبة  89.2

بالكوادر الطبية المدربة واألدوية والعقاقير القادرة على العالج النفسي وقضايا الصحة النفسية  إلى عدم الكفاية 
من  84.8بنسبة   والدعم  المساعدة  طلب  او  اللجوء  يرفض  للمواطن  الشخصي  الصعيد  على  حتى   ،%

بنسبة   أو طبيب نفسي  75.8المؤسسات الصحية حين يشعر بضيق أو توتر جاء  %، أو مراجعة مختص 
النفسية بنسبة  عن باالعراض  النفسية، فال بد من  69.3د الشعور  %.. هنالك فجوة كبيرة في قطاع الصحة 

قيام وزارة الصحة ببناء قدرات العاملين في مجال الصحة النفسية والشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم هذه  

15.2
22.5

6.113.411.3

84.8
77.5

93.9
86.688.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

قيام اللجان 
الصحية بمراقبة 

تعقيم المياه

قيام اللجان 
الصحية بمراقبة 
االطعمة المخزنة 

والمستوردة

هناك اهتمام 
لمكافحة الحشرات
والقوارض الناقلة

للعدوى

متابعة دفن 
ن النفايات بعيدا ع

المناطق السكنية

هناك وسائل 
مناسبة للتخلص

من الفضالت بدون
اضرار

ينطبق

ال ينطبق

النبأ   مقال منشور يف شبكة  والرتبة,  واهلواء  املاء  تلوث  العراق:  البيئية يف  التحدايت  أهم  الرضا,  املطلب حممد عبد  15- عبد 
https://annabaa.org :املعلوماتية, على الرابط االلكرتوين
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الصحة النفسية: أرقام ودالالت
إن وزارة الصحة هي اجلهة الرئيسة يف تقدمي خدمات الصحة النفسية واإلدمان، وهي تقدم 
اخلدمات الطبية والتأهيلية للمصابي ابألمراض النفسية، واملدمني وتوفري األجهزة واملختربات. وإن 
أغلب املستطلعي يف هذا الشكل يعكسون رفضاً قاطعاً ألي شكل من أشكال خدمات الصحة 
النفسية إذ أظهر نسبة 92.2 % عدم وجود فرق جوالة تقدم التوعية للمواطني، فضاًل عن عدم 
وجود مراكز مؤهلة لدعم وأتهيل املصابي ابألمراض النفسية بنسبة 91.8 %، مرورا بعدم وجود 
خمتربات وأجهزة قادرة على تشخيص األمراض النفسية بنسبة 89.6 %، إىل جانب عدم وجود 
مراكز قادرة على أتهيل املدمني على املخدرات وعالجهم بنسبة 89.2 %، فضال عن عدم وجود 
الكفاية  العنف االسري بنسبة 88.7 %، وصواًل إىل عدم  مراكز متخصصة يف عالج ضحااي 
ابلكوادر الطبية املدربة واألدوية والعقاقري القادرة على العالج النفسي وقضااي الصحة النفسية بنسبة 
84.8 %، حىت على الصعيد الشخصي للمواطن يرفض اللجوء او طلب املساعدة والدعم من 
املؤسسات الصحية حي يشعر بضيق أو توتر جاء بنسبة 75.8 %، أو مراجعة خمتص أو طبيب 
نفسي عند الشعور ابالعراض النفسية بنسبة 69.3 %.. هنالك فجوة كبرية يف قطاع الصحة 
النفسية، فال بد من قيام وزارة الصحة ببناء قدرات العاملي يف جمال الصحة النفسية والشراكة مع 
املؤسسات الدولية لدعم هذه اخلدمات وحتسينها، فضاًل عن استحداث عيادات الصحة النفسية 
يف املراكز الصحية الشاملة، والتعاون مع منظمة الصحة العاملية النشاء اقسام للصحة النفسية يف 

املستشفيات العامة.
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الشكل )9( يبي إجاابت املستطلعي بشأن الصحة النفسي

لصحية الشاملة، والتعاون مع  الخدمات وتحسينها، فضاًل عن استحداث عيادات الصحة النفسية في المراكز ا
 منظمة الصحة العالمية النشاء اقسام للصحة النفسية في المستشفيات العامة.

 ( يبين إجابات المستطلعين بشأن الصحة النفسي17الشكل )
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ال اتفق

رضا العراقيني عن املؤسسات احلكومية الرمسية املسؤولة عن األمن الصحي
يتضح أن النسب الرتاكمية من املبحوثي الذين هم “راضي متامًا” و”راضي إىل حد ما” 
عن وسائل اإلعالم تبلغ حنو 60.5  %، يف حي بلغت النسب الرتاكمية من الذين “راضي 
متامًا” “راضي إىل حد ما” حنو وزارة الداخلية 58.5  %، مرورا ابلنسب الرتاكمية لوزارة الصحة 
والبيئة من الذين “راضي متامًا” “راضي إىل حد ما” حنو 50.4 %، وأخريا بنسبة 66.1 % 

غري راضي عن أداء رائسة جملس الوزراء.
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الشكل )10( يبي مدى الرضا عن اجلهات الرمسية

 رضا العراقيير  عن المؤسسات الحكومية الرسمية المسؤولة عن األمن الصحي 

النسب        أن  وسائل  يتضح  عن  ما"  حد  إىل  و"راضير   تمامًا"  هم "راضير   الذين  المبحوثير   من  اكمية  الير
تبلغ نحو   ما"  60.5اإلعالم  حد  إىل  الذين "راضير  تمامًا" "راضير   من  اكمية  الير النسب  حير  بلغت  ي 

ف   ،%
الداخلية   وزارة  ت58.5نحو  "راضير   الذين  من  والبيئة  الصحة  لوزارة  اكمية  الير بالنسب  مرورا  مامًا"  %، 

ا بنسبة 50.4"راضير  إىل حد ما" نحو   % غير راضير  عن أداء رئاسة مجلس الوزراء. 66.1%، وأخير

 ( يبير  مدى الرضا عن الجهات الرسمية 18الشكل ) 
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اخلامتة
أتسيساً على ما سبق، يعّد الوضع الصحي يف العراقي األسوء ضمن منطقة الشرق األوسط؛ 
مما انعكس سلباً على صحة املواطن، وهذا ما أفاد به أغلب املستطلعي، إذ يظهر توجههم عند 
احلاجة إىل خدمة ورعاية طبية إىل العيادات الشعبية، وعلى الرغم من حمدودية  اخلدمة اليت تقدم 
يف املراكز الصحية احلكومية واألهلية من توفر األدوية واخلدمات املتعلقة والتعامل مع املريض، إال 

أهنا أظهر تبايناً واضحاً يف هذا التوجه.
ويتبي من خالل تصورات الناس أن واقع مؤسسات الرعاية الصحية يف العراق تعاين من 
عدم توفري اإلمكانيات، واملالكات، واملختربات، إىل جانب عدم توفر موارد وامكانيات قادرة على 
الكشف عن أمراض هتدد الصحة العامة للمواطني؛ مما أفرز واقعاً صحياً تغريت فيه مصادر التهديد 
الوابئي واملرضي على حد سواء. وإن هناك غياابً واضحاً لدور اللجان الصحية مبكافحة احلشرات 
والقوارض ومتابعة دفن النفاايت بعيداً عن املناطق السكنية، وطمرها مبناطق آمنة، إىل جانب تعقيم 

املياه، ومتابعة االطعمة املخزنة واملستوردة أفرز بيئة غري صحية تنوعت فيها مصادر التهديد.
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وهنالك فجوة كبرية يف قطاع الصحة النفسية، فال بد من قيام وزارة الصحة ببناء قدرات 
العاملي يف جمال الصحة النفسية والشراكة مع املؤسسات الدولية لدعم هذه اخلدمات وحتسينها، 
الشاملة، والتعاون مع منظمة  املراكز الصحية  النفسية يف  فضاًل عن استحداث عيادات الصحة 
الصحة العاملية إلنشاء أقسام للصحة النفسية يف املستشفيات العامة. وقد كشفت هذه التحدايت 

عن عدم رضا العراقيي عن اجلهات احلكومية املسؤولة عن األمن الصحي يف العراق.
إطار سياسايت إلدارة هتديدات األمن الصحي

القطاع الصحي
من الضروري جداً فصل وزارة الصحة عن البيئة؛ لتمكن كل جهة من اداء واجباهتا مع توفري . 1

الدعم الكامل للجهات الرقابية.
إعداد خطة أو اسرتاتيجية مستقبلية تستهدف حماور مهمة تتعلق ابلقطاع الصحي، والقطاع . 2

مسمى  حتت   ،2030  -  2021 لألعوام  االقتصادي  والقطاع  الغذائي،  والقطاع  البيئي، 
)اسرتاتيجية األمن الصحي يف العراق(. 

مواقعها . 3 خمتلف  الصحية يف  اإلدارة  قدرات  تطوير  إىل  شاملة هتدف  سياسة صحية  اعتماد 
لضمان جودة اخلدمات املقدمة للمواطني وتوزيعها على حنو عادل.

تفعيل دور اجلهات الرقابية ملتابعة توفري األدوية داخل املستشفيات احلكومية.. 4
تطبيق نظام التأمي الصحي وفق ضوابط هتدف إىل تفعيل الكفاءة والعدالة االجتماعية من . 5

االشرتاك  وإاتحة  األطفال،  وحىت  واملتقاعدين  املدنيي  املوظفي  الفئات كافة  مشول  خالل 
االختياري ابلتأمي الصحي للمواطني الراغبي كافة.

إشراك املالكات الطبية والصحية يف دورات خارج العراق، وإمكانية احلضور العلمي يف املؤمترات . 6
اليت تعقد.

االستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف بناء املؤسسة الصحية يف العراق بناًء علمياً يعتمد على . 7
التقنيات احلديثة ملواجهة األوبئة.
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القطاع البيئي
وضع خطط وبرامج لتدريب وبناء قدرات املالكات املتخصصة يف جمايل رقابة املصادر الغذائية . 1

املتضمن لألطعمة املستوردة واملخزنة.
للعدوى . 2 الناقلة  والقوارض  احلشرات  ملكافحة  مبيدات  العالقة ابستخدام  ذات  اجلهات  إلزام 

ضمن حدود مسؤوليات وزارة الصحة والبيئة. 
على . 3 والعمل  السكنية  املناطق  عن  بعيداً  النفاايت  دفن  ملتابعة  الرقابية  اجلهات  دور  تفعيل 

استخدامها مبدائل صناعية. 
الالزمة . 4 األموال  توفري  السكانية من خالل  الزايدة  يالئم  مبا  الصحي  الصرف  تطوير مشاريع 

إلنشاء املشاريع املتطورة. 
أتهيل العاملي يف اجملال البيئي وبناء قدراهتم من خالل استخدام التقنيات احلديثة ملعاجلة مياه . 5

الصرف الصحي.
 الصحة النفسية

)علم . 1 الشأن  ذات  االختصاصات  متنوعة  متخصصة  مالكات  لتأهيل  وبرامج  إعداد خطط 
النفس، وعلم االجتماع، وأطباء( لعالج ومتابعة األمراض النفسية للمواطني.

إلزام وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل والوزارات ذات الشأن بتوفري خمتربات وأجهزة قادرة على . 2
تشخيص االمراض النفسية. 

توفري األدوية والعقاقري. . 3
استخدام خمتلف أساليب التوعية لتثقيف املواطني مبراجعة املختصي ابألمراض النفسية عند . 4

الشعور ابعراض نفسية.
إنشاء مراكز أتهيل لدعم املصابي ابألمراض النفسية، مروراً مبراكز أتهيل وعالج املدمني على . 5

املخدرات، وصوال إىل مراكز وقطاعات صحية متخصصة يف عالج ضحااي العنف األسري.


