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العراق يف مؤشر األمن الصحي العاملي 2021

 مؤشر األمن الصحي العاملي )GHS( هو أول تقييم شامل ومعيار لألمن الصحي والقدرات 
ذات الصلة يشمل 195 دولة واملؤشر، وهو مشروع اتبع ملبادرة التهديد النووي )NTI( ومركز 
إذ يهدف  إمباكت«،  الصحي، وقد طُوَِّر ابلتعاون مع »إيكونوميست  »جونز هوبكنز« لألمن 
القدرة  الوطين، وحتسي  الصحي  األمن  للقياس يف  قابلة  تغيريات  إحداث  إىل   )GHS( مؤشر 
الدولية على معاجلة أحد أكثر املخاطر انتشاراً يف العامل وهو: )تفشي األمراض املعدية اليت ميكن أن 

تؤدِّي إىل األوبئة واجلائحات الدولية(.

البلدان عن طريق 6 فئات و37 مؤشر  يُقيُِّم مؤشر األمن الصحي العاملي لعام 2021 
و)171( سؤال ابستخدام املعلومات املتاحة للجمهور، ويُِقيس مؤشر GHS(( األمن الصحي 
ي املرض، مثل املخاطر السياسية واألمنية، والقوة  يف سياق العوامل األخرى احلامسة ملكافحة تفشِّ

األوسع للنظام الصحي، والتزام الدولة ابملعايري العاملية.

َم مؤشر ))GHS؛ إلعالم القادة ابلعناصر التأسيسية الضرورية إلعداد بلداهنم ملواجهة  ُصمِّ
ي األمراض يف املستقبل، وأين جيب عليهم حتديد أولوايت التخطيط واستثمار التمويل الدائم.  تفشِّ
السياسية  اإلرادة   )GHS( مؤشر  حيفِّز  سنوات،   )2-3( القدرات كل  هذه  تقييم  من خالل 

والعمل لتحديد أولوايت معاجلة هذه الفجوات.

يف  للجمهور  املتاحة  البياانت  جتميع  يساعد  الكاملة حول كيف  املنهجية  التقرير  يوضح 
 )GHS( تكوين صورة شفافة عن فجوات األمن الصحي على املستوى الوطين. يتضمن مؤشر
2021 أسئلة جديدة مدفوعة خبربة فريق اخلرباء الدويل وجتربة فريق مشروع مؤشر )GHS( من 
جائحة COVID-19 واألوبئة السابقة. استنتاجات مؤشر 2021 هي نتيجة إطار عمل 
فريق مكوَّن من  قام   .2021 َحزيران  2020 إىل  ُأْجرِيْت من آب  بياانت حمدث  منقَّح ومجع 
أكثر من 80 ابحثاً ميدانياً من ذوي اخلربة من »إيكونوميست إمباكت« جبمع البياانت املتاحة 
للجمهور واليت تركِّز على 6 جوانب من استعداد كل بلد، وهذه االستعدادات: )الوقاية، والكشف، 

العراق في مؤشر األمن الصحي العالمي 2021

د. باسم علي خريسان *

*  أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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واإلبالغ، واالستجابة السريعة، والنظم الصحية، واالمتثال للمعايري الدولية، وبيئة املخاطر(. درس 
 ،COVID-19 فريق البحث كيفية أداء البلدان يف التقييمات اخلارجية مقابل أدائها يف جائحة
جنباً إىل جنب مع املتغريات اإلضافية اليت أثَّرت على استجاابت البلدان للوابء للحصول على ملف 
تعريف املخاطر األمشل. ُتظهر نتائج مؤشر 2021 مع أنَّ عديداً من البلدان أثبتت قدرهتا على 
تكثيف القدرات اجلديدة أثناء حالة الطوارئ -مبا يف ذلك إنشاء املختربات وإنشاء جمموعات من 
انتشار COVID-19- فإنَّ بعض االستجاابت تعطلت؛ بسبب  ملتابعة  متتبعات االتصال 
عدم املعاجلة نقط الضعف ملدَّة طويلة، مثل: نقص قدرة الرعاية الصحية، واإلمدادات الطبية اهلامة. 
أصبح عند البلدان اآلن فهم أكثر حدة ملا يعنيه هذا النقص يف االستعداد لصحتها وازدهارها. 
أظهرت االستجابة لـ COVID-19 أنَّ عديداً من العوامل- مبا يف ذلك قدرات الصحة العامة 
والرعاية الصحية، والفهم العلمي وتوزيع التدابري املضادة، واملرونة االجتماعية واالقتصادية - تلعب 

دوراً حمورايً يف كيفية قدرة البلدان على االستجابة أثناء اجلائحة )1(.

أواًل: موقع الدول  يف املؤشر

COV-     مع أنَّ عديداً من البلدان كانت قادرة على تطوير قدراهتا بسرعة للتصدِّي لـ
ID-19، إال أنَّ مجيع البلدان ما تزال غري مستعدة بصورة خطرية ملواجهة التهديدات الوابئية 
واجلائحية يف املستقبل. ومع ذلك، تُوجد فرصة كبرية جلعل القدرات اجلديدة أكثر دميومة لتحقيق 
املزيد من املكاسب طويلة األجل يف جمال التأهُّب. مل تقم معظم البلدان مبا يف ذلك الدول ذات 
للوابء أو اجلائحة. إذ مل تشهد معظم  التأهُّب  لتعزيز  املرتفع ابستثمارات مالية خمصصة؛  الدخل 
البلدان حتسُّناً طفيفاً أو مل تشهد أيَّ حتسٍُّن يف احلفاظ على نظام صحي قوي وقادر مُيكن الوصول 
واألمنية يف مجيع  السياسية  املخاطر  جعلِت  هلا.  واالستجابة  الفاشيات  اكتشاف  أجل  من  إليه 
البلدان تقريباً، والبلدان اليت عندها أقل املوارد وأعلى خماطر وثغراتـ جعلت استعدادهتا أكرب. تواصل 
الطوارئ  تفاقم أتثري حاالت  الضعفاء، ممَّا يؤدِّي إىل  التأهُّب للسكان  البلدان إمهال احتياجات 
املتعلقة ابألمن الصحي. وعموماً ما تزال البلدان غري مستعدة ملنع األحداث البيولوجية الكارثية على 

.)2(COVID-19 مستوى العامل اليت ميكن أن تسبِّب أضراراً على نطاق أوسع من

 1- https://www.ghsindex.org/about/.
2 - https://www.ghsindex.org/#l-section--map.
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الدرجة البلد املركز
75،9 الوالايت املتحدة األمريكية 1
71،1 إسرتاليا 2
70،9 فلندا 3
69،8 كندا 4
68،2 اتيلند 5
67،8 سلوفينيا 6
67،2 بريطانيا 7
65،5 املانيا 8
65،4 كوراي اجلنوبية 9
64،9 السويد 10
64،7 هولندا 11
64،4 الدمنارك 12
62،5 نيوزلندا 13
61،9 الدمنارك 14
61،9 فرنسا 15
61،9 التيفيا 16
61،8 أرمينيا 17
60،9 إسبانيا 18
60،5 الياابن 19
59،9 بلغاراي 20
59،5 لتوانيا 21
58،8 سويسرا 22
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الدرجة البلد املركز
59،8 بلجيكا 23
57،4 سنغافورة 24
57 املكسيك 25

56،9 النمسا 26
56،2 ماليزاي 27
56،2 شيلي 28
55،7 بولندا 29
55،5 أستونيا 30
55،3 إيرلندا 31
54،9 بريو 32
54،7 برتغال 33
54،4 األرجنتي 34
54،4 هنغاراي 35
54،4 سلوفيكا 36
53،5 بني 37
53،2 كوالمبيا 38
52،8 مجهورية تشيك 39
52،6 جورجيا 40
51،9 إيطاليا 41
51،5 اليوانن 42
51،2 الربازيل 43
50،8 األكوادور 44
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الدرجة البلد املركز
50،4 إندنوسيا 45
50،0 تركيا 46
49،1 روسيا 47
48،8 كرواتيا 48
48،7 قطر 49
48،5 إيسلندا 50
48،4 لوكسمبورك 51
47،5 الصي 52
47،2 إسرائيل 53
46،4 ليختنشتاين 54
46،4 كازخستان 55
45،8 دولة جنوب افريقيا 56
45،7 الفلبي 57
45،7 رومانيا 58
45،0 ألبانيا 59
45،0 صربيا 60
44،9 السعودية 61
44،1 اجلبل األسود 62
43،9 بالروسيا 63
43،5 برواني 64
42،9 فيتنام 65
42،8 اهلند 66
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الدرجة البلد املركز
42،8 األردن 67
42،4 قرغزاي 68
42،2 مقدونيا الشمالية 69
41،9 قربص 70
41،0 مولدوفا 71
41،0 منغوليا 72
40،8 كوستا ريكا 73
40،8 السلفادور 74
40،3 برغواي 75
40،3 أرغواي 76
40،2 مالطا 77
39،8 بواتن 78
39،7 مورشيوس 79
39،6 اإلمارات العربية 80
39،1 عمان 81
39،0 أوزبكستان  82
38،9 أوكرانيا 83
38،8 كينيا 84
38،3 مانيمار 85
38،0 انجيراي 86
37،8 أثيوبيا 87
36،8 الكويت 88
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الدرجة البلد املركز
36،8 ترينداد وتوابغو 89
36،5 إيران 90
36،5 أوغندا 91
36،3 نيكارغوا 92
36،3 حبرين 93
35،7 ليبرياي 94
35،5 بنغالدش 95
34،5 بوسنة واهلرسك 96
35،0 سورينام 97
34،9 بربرادوس 98
34،8 الوس 99
34،7 أذربيجان 100
34،7 سانت لويسا 101
34،7 ندورا 102
34،5 مجهورية الدومنيكان 103

34،3 غاان 104
34،1 سريالنكا 105
34،1 كابو فريدي 106
34،0 نيبال 107
33،6 بوتسواان 108
33،6 املغرب 109
33،5 سانت فنسنت وجزر غرينادين 110
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الدرجة البلد املركز
33،4 لبنان 111
33،3 موانكو 112
33،1 راوندا 113
32،9 سان مارينا 114
32،8 السنغال 115
32،7 السرياليون 116
32،4 زميبابوي 117
32،0 جزر املالديف 118
31،9 تركمستان 119
31،8 جاميكا 120
31،8 سشيل 121
31،7 سانت كيتس ونيفيس 122
31،5 تونس 123
31،3 تنزانيا 124
31،2 كوت ديفوار 125
31،2 كمبوداي 126
30،9 ليسوتو 127
30،8 غياان 128
30،5 كواب 129
30،4 هاييت 130
30،4 مدغشقر 131
30،4 موزنبيق 132
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الدرجة البلد املركز
30،4 ابكستان 133
30،3 نيبال 134
30،1 باماس 135
30،0 أنتيغوا وبربودا 136
29،9 بوليفيا 137
29،8 بوركينافاسو 138
29،7 بليز 139
29،3 سواتيين 140
29،3 طاجكستان 141
29،1 أنغوال 142
29،1 كواتيماال 143
29،0 مايل 144
28،8 أفغانستان 145
28،8 سامو 146
28،7 غامبيا 147
28،7 نيجر 148
28،6 كامريون 149
28،5 مالوي 150
28،5 مكرونيزاي 151
28،3 السودان 152
28،0 مصر 153
27،8 توغو 154
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الدرجة البلد املركز
27،8 تيمو الشرقية 155
26،8 غينيا 156
26،7 كرينادا 157
26،6 ساو تومي وبرينسييب 158
26،5 زامبيا 159
26،4 توغو 160
26،4 دومنيكان 161
26،4 كونغوبرازفيل 162
26،3 اجلزائر 163
26،2 هندوراس 164
26،2 موريتانيا 165
26،2 كرييبايت 166
26،1 مجهورية الكونغو الدميقراطية 167
25،9 فانواتو 168
25،8 فيجي 169
25،5 ابالو 170
25،4 بني 171
25،3 ليبيا 172
25،2 جيبويت 173
25،0 اببوا غينيا اجلديدة 174
24،9 كومريوش 175
24،6 جزر املرشال 176
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الدرجة البلد املركز
24،0 العراق 177
23،9 تشاد 178
23،9 جزر كوك 179
23،6 جزر السلمون 180
22،1 بورندي 181
21،8 الغابون 182
21،9 أرترياي 183
21،4 غينيا بيساو 184
21،3 جنوب افريقيا 185
20،9 فينزويال 186
20،1 نيوي 187
20،0 توفالو 188
18،0 مجهورية افريقيا الوسطى 189
18،0 انورو 190
17،4 غينيا االستوائية 191
16،7 سوراي 192
16،1 كوراي الشمالية 193
16،1 اليمن 194
16،0 الصومال 195
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اثنياً: موقع العراق يف املؤشر

الدول  على  يفرض  والذي  املهمة،  األمن  من جماالت  واجملتمع  للفرد  الصحي  األمن  يُعدُّ 
العمل على حتقيقه، ودولة كالعراق ما يزال األمن الصحي فيها يشهد تراجعاً كبرياً َوفقاً ملؤشر األمن 
الصحي العاملي للعام 2021، إذ جند موقعها يف املركز )177( من أصل )1993( دولة وإقليم 
مشلها املؤشر بدرجة )24،0( وهو مركز اليتالَءم وإمكانيات العراق املادية والبشرية، إذ جند عديداً 
من دول اليت ال متتلك اإلمكانيات اليت ميتلكها العراق كاألردن اليت جاءت يف املركز )67( بدرجة 
)42،8(، وأثيوبيا يف املركز )87( بدرجة )37،8(، وبنعالدش يف املركز )95( بدرجة )32،5(، 
وأفغانستان يف املركز )145( بدرجة )28،8(، والسودان يف املركز )152( بدرجة )28،2(..إخل.

التوصيات:

يُعدُّ األمن الصحي أليِّ دولة من جماالت األمن املهمة واخلطرة، األمر الذي يفرض على دولة . 1
كالعراق أن يُنظَر هلا بوصفها جزءاً أساسياً من األمن الوطين العام.

ال ميكن احلديث عن تطور يف جمال األمن الصحي العراقي مع الرتاجع الكبري يف  جمال البحث . 2
لتطوير  املطلوبة؛  والبشرية  املادية  اإلمكاانت  توفري  على  العمل  جيب  لذلك  الطيب،  العلمي 

البحث يف اجملال الطيب.

 ما يزال يعاين العراق من تراجع يف عدد املستشفيات، ونوعية اخلدمة الصحية املقدَّمة خاصة . 3
مع ما موجود من مستشفيات أصبحت خارج اخلدمة، ومع التلكؤ الكبري يف إمتام املستشفيات 
اجلديدة، وملعاجلة هذه املشكلة؛ على وزارة الصحة أن تعمَل على إعادة أتهيل املستشفيات 

القدمية، واإلسراع يف إجناز املشاريع  الصحية اجلديدة.

وبسبب . 4 بلٍد،  أيِّ  الصحي يف  النظام  يف  الفقري  العمود  بكل ختصصاته  الطيب  الكادر  يُعدُّ 
الظروف اليت عاشها العراق، أدَّى ذلك يف ترجع املستوايت املعرفية واملهارات املطلوبة؛ لتقدمي 
خدمة صحية متقدمة، لذا ال بدَّ من العمل على تطوير الكادر الصحي عن طريق االستعانة 

ابخلربات الطبية األجنبية.

جيب نشر الوعي الطيب بي الناس بصورة ُتْسِهُم يف الوقائية من األمراض؛ للوصول إىل نظام . 5
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صحي فاعل. 

آاثره . 6 عليه، واحلد من  السيطرة  أجل  األمراض واألوبئة من  مراكز رصد  تطوير  العمل على   
السلبية.

 العمل على معاجلة النقص الكبري يف املاَِلكات الطبية، وخصوصاً يف جمال الطب البشري، إذ . 7
ما يزال العراق حباجة إىل أكثر من 24 ألف طبيب مع مراعاة الكفاءة يف ذلك.


