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حيتل القطاع الصحي يف العراق أمهية كبرية، ألنَّه يتصل اتصااًل مباشراً ومؤثِّراً حبياة املواطن،  
ويدخل يف هذا السياق توفري الرعاية الصحية للمواطني، اليت هي أحد حقوق اإلنسان األساسية 
اليت يكفلها الدستور واملواثيق الدولية، ويرتبط حتقيق ذلك ابلسياسات احلكومية، إذ إنَّ حتقُّق التطوُّر 
املنشود يرتبط بتحقق عدٍد من الشروط، واليت سنتناوهلا ابلتفصيل الحقاً. يتناول هذا املقال حتليل 
رات وبيان مجلة التحدايت اليت  واقع القطاع الصحي يف العراق عن طريق استعراض عدد من املؤشِّ

يواجهها القطاع، واليت حتول دون قيامه بدوره املنشود.
أواًل: البىن التحتية:

الرعاية الصحية األولية:. 1
هـــي اخلدمـــات األساســـية املتكاملـــة والشـــاملة املقدَّمة فـــي اجملـــاالت الوقائيـــة والعالجية  عن 
طريق مراكز الرعايـــة الصحيـــة األولية، واملؤسَّســـات الصحيـــة األخـــرى؛ لغرض حتســـي صحة الفـــرد 

واجملتمـــع وخصوصاً صحة األم والطفل، وتشـــمل:
• مراكز الرعاية الصحية األولية 2805 مركز.

• مراكز الرعاية الصحية األولية )رئيس( 1298 مركز.
• مراكز الرعاية الصحية األولية )فرعي( العدد الكلي 1516 مركز.

• مركز صحي رئيس لكلِّ  14314 نسمة من السكان.
الرعاية الصحية الثانوية والثالثية:. 2

• عدد املستشفيات احلكومية واملراكز التخصصية اليت حتتوي على أسرَّة  =295 
• عدد املستشفيات األهلية= 155.

واقع قطاع الصحة في العراق وسبل النهوض به
 )قراءة أولية(

مقدام الشيباني *

* ابحث يف الشأن االقتصادي وعضو مجعية االقتصاديي العراقيي.
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• عدد األسرَّة الكلية احلكومية=  49825.
• عدد األسرَّة املهيَّئة احلكومية من دون أسرَّة الطوارئ= 40825.

• معدَّل إشغال االسرة املهيَّئة للرقود= 54.4%.
• معدَّل سرير /1000نسمة = 1.2.

اثنياً: املوارد البشرية الصحية:
رات : املؤشِّ

• أعداد املالكات البشرية العاملة يف اجملال الصحي= 346920.	
)مع إقليم كردستان واملنسبي من وزارة التعليم العايل(.

• أعداد املالكات البشرية العاملة يف وزارة الصحة= 295269.	
)ما عدا إقليم كردستان واملنسبي من وزارة التعليم العايل(.

• عدد األطبَّاء الكلِّي= 38865.	
• معدَّل طبيب / 1000 نسمة = 9.68.	
• عدد أطبَّاء االختصاص مع إقليم كردستان ومنسيب وزارة التعليم العايل= 14266.	
• عدد األطبَّاء املنسبي من وزارة التعليم العايل= 1472.	
• عدد أطبَّاء األسنان= 14003.	
• معدَّل طبيب أسنان / 10000 نسمة= 3.49.	
• عدد الصيادلة= 16512. 	
• معدَّل صيديل/ 10000= 4.11.	
• عدد املالكات التمريضية= 89990. 	
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• نسبة مالك التمريض/ طبيب= 2.3. 	
• معدَّل مالك متريضي/ 10000 نسمة= 22.4.	
• عدد ذوي املهن الصحية= 90327. 	
• معدَّل ذوي املهن الصحية/ 10000 نسمة= 22.50. 	

اثلثاً: التحدايت:
1 .حمدودية كفاءة النظام الصحي، وِقَدم البىن التحتية للمؤسَّسات الصحية.

2 .حمدودية حتديث مراكز الرعاية الصحية األولية.
3 .تراجع مستوى خمرجات التعليم للمالكات الطبية الصحية.

4 .حمدودية حتديث نظام إدارة األدوية، والتقنيات الطبية، واملعلومات الصحية.
5 .اخنفـــاض كفـــاءة آلية تقديـــم اخلدمـــة؛ بســـبب ازدواجية عمـــل املالكات الطبيـــة والصحية، 

ا تعمل يف القطاعيـــن العـــام واخلاص. إذ إنَّ
6 .ضعف الوعي اجملتمعي مبفاهيم الصحة عموماً والصحة النفسية خصوصاً.

7 .حمدودية اخلدمات الصحية التخصصية.
8 .ضعف مشاركة الوزارات واملؤسسات احلكومية املعنية ابحلفاظ على صحة الفرد واجملتمع.

9 .حمدودية استخدام احلوكمة اإلدارية ومقومات حتديث معايري اجلودة الصحية.
اســـتخدام  حمدودية  بســـبب  االنتقالية؛  وغري  االنتقالية  األمراض  معدالت  .ارتفـــاع   10

أســـاليب الوقاية الصحية.
وعدم  النزوح،  مشـــاكل  وتفاقم  الصحي،  والصـــرف  املاء  خلدمـــات  الصحيـــة  البنـــى  وِقَدم 

االســـتقرار الســـكاين.
11 .التغيـــرات الســـلبية املناخيـــة، وتعاظم مشـــكلة البيئة، وارتفاع مســـتوايت التلـــوُّث البيئي 

)الرتبـــة، واملياه، واهلواء( .
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الصحة  بقضااي  الوعي  مستوايت  وتديّنِ  األسرة،  تنظيم  برامج  يف  الشمول  .ضعف   12
اإلجنابية.

فـــي  الصحية  األوضـــاع  عـــن هشاشـــة  النامجـــة  البشـــرية  واخلســـائر  األضرار  13 .ضخامـــة 
املناطق املتضـــررة من اإلرهاب.

14 .استمرار التحدايت األمنية واملشكالت املرتبطة ابلنزوح الداخلي.
15 .هجرة املالكات الطبية والصحية الكفوءة.

مـــن األدوية واملســـتلزمات  الصحيـــة  للمؤسســـات  الكلـــي  تغطيـــة االحتياج  16 .حمدوديـــة 
واألجهزة الطبية واخلدميـــة.

رابعاً: األهداف:
وضعت خطة التنمية الوطنية 2022-2018 الصادرة من وزارة التخطيط العراقية مثانية 

أهداف ملعاجلة حتدايت الواقع الصحي يف العراق.
اهلدف األول: حتسني النظام الصحي وحتديثه.

وسائل حتقيق اهلدف:
1 .تطوير البىن التحتية للمؤسسات الصحية.

2 .تطوير مراكز الرعاية الصحية األولية وحتديثها.
3 .حتسي آلية تقدمي اخلدمات الصحية.

4 .رفع مستوى خمرجات التعليم للمالكات الطبية والصحية.
5 .زايدة مستوى متويل القطاع الصحي، وزايدة التخصيصات املالية وتطوير اإلدارة  املالية.

6 .حتسي نظام األدوية والتقنيات الطبية وحتديثهما.
7 .خفض كلفة التقنيات الطبية احلديثة.

8 .زايدة االستثمار يف قطاع الصناعات الدوائية.
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اهلدف الثاين: حتسن نظام الوقاية الصحية.
وسائل حتقيق اهلدف:

1 .السيطرة على انقالت األمراض.
اإلصاابت،  معـــدَّل  وخفـــض  البلهارزاي  ظهـــور  عند  الوابئـــي  التحـــدي  برامـــج  .تنفيـــذ   2

وانتشـــار الطفيليـــات املعدية، وفحـــص منـــاذج اإلدرار ملراجعـــي املراكـــز الصحية.
املســـتوردة  املواد  لفحـــص  احلدودية؛  احملافظـــات  مراكـــز  يف  متكاملـــة  خمتبـــرات  .إنشـــاء   3

وتزويـــد املختربات ابملعـــدات واألجهزة الالزمة.
4 .تطوير التداخالت اليت تؤدي إىل تعزيز احلالة التغذوية وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

اهلدف الثالث: تطوير إدارة املعلومات الصحية.
وسائل حتقيق اهلدف:

1 .حتديث آلية الرصد والتقومي يف اإلحصاءات الصحية.
2 .حتسي اجلاهزية اإللكرتونية.

3 .حتسي طرائق تقدمي اخلدمة اإللكرتونية )مشروع البطاقة الصحية اإللكرتونية(.
اهلدف الرابع: حتسن آليات تقدمي اخلدمات الصحية.

وسائل حتقيق اهلدف:
1- حتسي اخلدمات الصحية التشخيصية.

2- ازدواجية العمل للمالكات الطبية والصحية بي القطاعي العام واخلاص.
الصحية  للمالكات  الوظيفي  ابلوصف  وااللتزام  العمل  أدلة  تطبيق  مستوى  ارتفاع   -3

واإلدارية.
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اهلدف اخلامس: تطبيق احلوكمة اإلدارية يف القطاع الصحي.
وسائل حتقيق اهلدف:

1 .حتديث نظم تطبيق الالمركزية اإلدارية.
2 .تفعيل الشراكة بي القطاعي العام واخلاص.

3 .تعديل التشريعات اإلدارية والقانونية ذات الصلة ابلقطاع الصحي وتفعيلها.
4 .حتديث معايري اجلودة الصحية وفق املعايري العاملية.

5 .حتديث أنظمة املراقبة والتقييم وتفعيلها.
اهلدف السادس: خفض معدالت األمراض االنتقالية وغري االنتقالية.

وسائل حتقيق اهلدف:
1 .تطوير البىن التحتية خلدمات املياه والصرف الصحي وحتديثها وأتهيلها.

2 .حتسي نظام الوقاية الصحي.
3 .إاثرة وعي الناس أبمناط احلياة واملمارسات غري الصحية.

4 .تعزيز فرص االستقرار السكاين.
5 .خفض مستوايت أتثري القيود واملمارسات واحملددات االجتماعية على الواقع الصحي.

6 .تقليل تسرُّب املياه الصناعية إىل األنار.
7 .التنســـيق مـــع الـــوزارات ذات العالقة للقيـــام ابملهـــام املتعلقـــة بوزاراهتم يف جمـــال اســـرتاتيجية 

مكافحة األمراض االنتقالية وغيـــر االنتقالية.
8 .حتسي فرص الوقاية من انتشار مرض التهاب الكبد الفريوسي )نوع B( واملالراي.
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اإلرهاب  من  املتضررة  املناطق  يف  الصحية  املؤسسات  إعمار  إعادة  السابع:  اهلدف 
وأتهيلها.

وسائل حتقيق اهلدف:
1 .إصالح البىن التحتية الصحية للمستشفيات واملراكز الصحية واملباين اإلدارية.

2 .جعل التجهيزات الطبية املنقذة متاحًة.
3 .تعزيز الربامج الوقائية والعالجية مع الرتكيز على الفئات األكثر هشاشة.

4 .تقدمي الرعاية الصحية األولية والثانوية للنازحي يف املخيمات ويف مناطق العائدين.
النفســـية،  للصدمـــات  تعرَّضت  اليت  اأُلَسر  لتأهيل  وبرامـــج صحية  .تصميـــم سياســـات   5

واحلد من امتـــداد آاثرها علـــى املديـــات الطويلة.
6 .اعتمـــاد برامـــج تراعي طبيعة اهلشاشـــة اليت تعرضـــت هلا الطفولـــة )التقزم، واهلزال، ونقـــص 

الوزن(، تتجـــاوب مـــع منهج حقـــوق الطفل.
اهلدف الثامن: تعظيم املوارد املالية والنهوض ابقتصادايت الصحة:

وسائل حتقيق اهلدف:
1- توفري مناخ استثماري جاذب يف اجملال الصحي.

2- ابتكار وسائل لتعظيم املوارد املالية.
3- تطوير مفاهيم اقتصادايت الصحة واحلساب الصحي الوطين.

4- تطبيق اآلليات املناسبة لدميومة توفِّر السيولة املالية لتنفيذ الربامج واخلدمات الصحية.
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خامساً: اإلنفاق الصحي وكفاية ختصيص األموال واإلجراءات القانونية:  
1. اإلجراءات القانونية، قانون الضمان الصحي:   

شرَّع جملس النواب العراقي قانون الضمان الصحي رقم )22( لسنة 2020 ويهدف هذا 
القانون إىل:

أواًل: أتمي التغطية الصحية الشاملة للشخص املضمون. 
اثنياً: حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي.

اثلثاً: تقليل األعباء املالية على املواطن واحلد من الفقر. 
رابعاً: تعدُّد مصادر متويل القطاع الصحي. 

خامساً: خلق بيئة جيدة للتنافس، وتطوير أداء العاملي واملؤسسات الصحية يف القطاعي 
العام واخلاص. 

العام  القطاع  يف  العمل  تنظيم  طريق  عن  املقدَّمة  الطبية  اخلدمات  سادساً: حتسي جودة 
واخلاص واملنافسة يف اخلدمات الطبية. 

سابعاً: تشجيع القطاع اخلاص واالستثمار يف جمال اخلدمات الصحية. 
من الصعب احلصول على تغطية سكانية عالية عن طريق املخططات التطوعية )ال يرغب 
املرضى  يرغب  أن  املرجَّح  )من  املعاكس  االختيار  حنو  جداً  اجتاه كبري  وهناك  ابلدفع(  اجلميع 
 Jowett and Kuzin مالياً(، يستشهد  للتطبيق  قابلة  غري  اخلطة  جيعل  ممَّا  االنضمام،  يف 
2015)(  ابألدلة اليت تظهر أنَّ التأمي الصحي الطوعي على مستوى العامل ميثِّل نسبة صغرية من 
النفقات الصحية، تزيد قلياًل عن 5٪ يف 41 دولة، وأكثر من 20٪ يف ستة بلدان فقط.  من 
انحية أخرى، يصعب استخدام خمططات الدفع املسبق اإللزامية لزايدة اإليرادات يف البلدان ذات 
القطاع غري الرمسي الكبري )وخارج النظام الضرييب الرمسي(. هناك شرطان مطلوابن للتغلُّب على 

االختيار السليب يف خمططات الدفع املسبق: 
العضوية اإللزامية )جتعلها إلزامية للجميع بغض النظر عن احلالة الصحية(.. 1
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الدعم )متويل تكميلي من قبل احلكومة لتغطية الفقراء والقطاع غري الرمسي(.                                                  . 2
يف معظم البلدان منخفضة الدخل ومتوسطه حيث قطاع التوظيف غري الرمسي كبري يكون 
فرض الدفع املسبق اإللزامي )مثل ضرائب الرواتب( أمراً صعباً للغاية، وستتطلَّب زايدة اإليرادات 
الصحية للتغطية الصحية الشاملة ميزانية حكومية إضافية لزايدة اإليرادات يف البلدان ذات القطاع 

غري الرمسي الكبري )وخارج النظام الضرييب الرمسي(. 
2. اإلنفاق الصحي وكفاية ختصيص األموال. 

 2018-2019-2020-2021 العراقية  احلكومات  برامج  على  االطالع  حي 
واملوازانت االحتادية للسنوات 2021-2019-2018 وخصوصاً يف ما خيص القطاع الصحي 
نالحظ عدم وجود أي ختصيصات مالية إضافية، وأي مقرتح قانون ملعاجلة التحدايت املشخصة 
من وزارة التخطيط واليت متثِّل عائقاً أمام منو القطاع الصحي و تطوره، وكذلك مل تقِم احلكومات 
الصحة  وزارة  موازنة  أنَّ  عن  فضاًل  الوطنية،  التنمية  خطة  يف  احملدَّدة  األهداف  بتحقيق  املتعاقبة 
لألعوام 2019-2018--2021 ال تتناسب مع حجم التحدايت اليت تواجة القطاع الصحي 
يف العراق وخصوصاً يف موضوع النفقات احلاكمة الفقرة اخلاصة بشراء األدوية واملستلزمات الطبية 

ومل نالحظ أي توجٍُّه حكومي ملعاجلة التحدايت.
ينفق العراق احلصة األقل من املوازنة العامة على قطاع الصحة مقارنة بدول منطقة الشرق 
الصحة عام  لقطاع  إذ خُتصِّص 4%  املتوسط،  الدخل  البلدان ذات  إفريقيا ويف  األوسط ومشال 
2019 وظلَّ اإلنفاق العام على قطاع الصحة راكداً مبعدَّل %1.6 من الناتج احمللي اإلمجايل منذ 
عام 2017 وهو بذلك مرتاجع عن معديل دول املنطقة، ويف البلدان ذات الدخل املتوسط البالغي 

%3.3 من الناتج احمللي اإلمجايل )2017(.
وفضاًل عمَّا سبق يعاين اإلنفاق على قطاع الصحة من ضعف يف كفاية ختصيص األموال، إذ 
ط العمر املتوقَّع، وَوفـََيات األطفال الرضَّع، وانتشار  رات الصحية الرئيسة مثل متوسِّ ُتشرُي مقارنة املؤشِّ
الواحد ومستوايت اإلنفاق الصحي  للفرد  القومي اإلمجايل  مرض السكري، وبعد معاينة الدخل 
ط العاملي. وتدل هذه النتائج ضمناً على أنَّ اإلنفاق العام  إىل أنَّ أداء العراق هو غالباً دون املتوسِّ
للدولة على الصحة قد يكون أقل فاعلية و/ أو غري كفوء مقارنة ابلدول األخرى. ومثَّة مصدر قلق 
يتمثَّل بضعف الكفاءة التخصيصية؛ إذ كشفت بياانت احلساابت الصحية الوطنية األخرية لعام 
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َص للمستشفيات مقابل 16%  2018 أنَّ نسبة %37 من إمجايل اإلنفاق الصحي قد ُخصِّ
للرعاية الوقائية و%13 للرعاية األولية يف مرافق العيادات اخلارجية.

يعود سبب ضعف كفاءة اإلنفاق بصورة جزئية إىل املستوى العايل لتخصيصات الرواتب اليت 
تضخمت على حساب االستثمار، واملدخالت األساسية األخرى الالزمة لتقدمي خدمات ذات 
جودة. وطغت ختصيصات الرواتب على اإلنفاق العام يف قطاع الصحة طغياانً كبرياً، إذ بلغت هذه 
التخصيصات يف عام 2019 ما نسبته %76 من إمجايل املوازنة احلكومية يف قطاع الصحة، فضاًل 

عِن ارتباط هذا االرتفاع ابلتخصيص املايل إىل اخنفاض ختصيصات األدوية واملعدَّات. 
التحدايت املتعلقة ابحلوكمة واإلدارة املالية العامة هي األخرى تعيق فعالية وكفاءة اإلنفاق يف 
قطاع الصحة. تتأثَّر عملية املوافقة على املوازنة سلباً ابلطبيعة اهلشَّة للسياسة يف العراق، إذ مل يُوافق 
على املوازنة االحتادية لسنتيي ماليتي خالل العقد املاضي مها 2014و 2020 فضاًل عن النسب 

املتدنية يف تنفيذ بنود املوازنة، ووجود ثغرات يف مستوى الفاعلية والكفاءة.
ح  مييل اإلنفاق العام إىل تكريس عدم املساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية. يوضِّ
تباين اإلنفاق الصحي للفرد الواحد عرب احملافظات مقارنة ابملعدل الوطين أنَّ أدين مستًوى لإلنفاق 
ل أعلى مستوايت يف  الصحي للفرد الواحد هو يف حمافظات نينوى والبصرة وبغداد، يف حي يسجِّ

النجف وكربالء والديوانية.
يتجلَّى بعداً آخر من غياب اإلنصاف يف االرتفاع الكبري لإلنفاق الصحي الذي متّوِله األسر 
العراقية من مدخوهلا اخلاص، ونظراً لغياب نظام التأمي الصحي أو ما يضارعه من برامج الدفع 
املسبق، وتديّنِ نسبة اإلنفاق الصحي املموَّل من الدولة. إنَّ البديل عن برامج الدفع املسبق وتديّنِ 
إنفاق احلكومة على الصحة هو ابلطبع الدفع من الدخل اخلاص مقابل اخلدمات الصحية واليت 
تنطوي على خماطر عالية تتمثَّل ابإلنفاق الصحي الكارثي الشخصي على الصحة، وغالباً ما يعتمد 
الناس على االقرتاض غري الرمسي أو التمويل عن طريق شبكات األسرة واجملتمع لدفع هذه النفقات 
من الدخل اخلاص أو قد حيصلون على قرض رمسي أو يبيعون األصول امالية هلم لدفع تكاليف 
الرعاية الصحية، فإنَّ اإلنفاق الشخصي للمواطن على اخلدمات الصحية ما يزال مرتفعاً. إذ ال 
يتجاوز اإلنفاق احلكومي %42 من إمجايل اإلنفاق الصحي، وهو أدىن مستوى بي البلدان املقاَرنة 
-ما عدا مصر-، ممَّا يؤدِّي لضعف التغطية املالية على هذا النحو، ويتحمَّل املرضى مبالغ كبرية 
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واقع قطاع الصحة يف العراق وسبل النهوض به )قراءة أولية(

من اإلنفاق من مواردهم الشخصية ال سيَّما يف خدمات الصحة للقطاع اخلاص. وقد تضاعف 
مبلغ اإلنفاق السنوي من املوارد الشخصية أكثر من مرة بي عامي 2012 و2017، إذ ارتفع 
من )89,500( دينار عراقي للفرد إىل )194,233( دينار عراقي للفرد الواحد. وتركََّز النطاق 
األكرب لإلنفاق األسري الصحي يف عام 2017 على كلفة األدوية بنسبة %36 يف حي أتيت 
الزايدة الرئيسة من تكلفة املستشفيات اخلاصة ويف العام نفسه حتمَّل حوايل ثلث السكان نفقات 
صحية كارثية )جتاوزت %10 من اإلنفاق غري الغذائي( وعانت %34 من األسر الفقرية تدهوراً 
يف إنفاقها الصحي ممَّا يثري خماوف كبرية بشأن األداء املنصف لنظام الصحة. وأضاَف ارتفاع سعر 
صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي عبئاً إضافياً على األسر العراقية، وخصوصاً ممَّن يعلنون من 
من خارج  مستوردة  أدوية  إىل  حتتاج  اليت  األمراض  من  السرطان وغريمها  ومرضى  مزمنة،  أمراض 

العراق. 
3. اإلنفاق الصحي لسنة 2020 )اْعُتِمَد 1/12 لعدم إقرار املوازنة العامة االحتادية  لسنة 

 )2020

76,082,442,913,943اإلنفاق العام للدولة )دينار(
72,873,537,541,404إنفاق املوازنة التشغيلية للدولة )دينار(

3,208,905,372,539إنفاق املوازنة االستثمارية  للدولة )دينار(
5,757,693,278,106إنفاق املوازنة الكلية للصحة )دينار(

5,651,582,941,289إنفاق موازنة الصحة التشغيلية )دينار(
106,110,336,817إنفاق موازنة الصحة االستثمارية )دينار(

نسبة إنفاق موازنة الصحة بوصفها نسبة من 
اإلنفاق العام

7.57

إنفاق املوازنة االستثمارية بوصفها نسبة من 
إنفاق الصحة

1.8

حصة الفرد العراقي من إنفاق القطاع الصحي               
) دينار عراقي (

166,607
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إمجايل  من  بنسبة 15%  الصحي  اإلنفاق  يكون  أن  على  العاملية  الصحة  منظمة  حتثُّ 
اإلنفاق احلكومي أو %6-5 من الناتج احمللي اإلمجايل، ولتحقيق احلماية املالية جيب أن تكون 
املدفوعات الشخصية أقل من %20 من إمجايل اإلنفاق الصحي، أي: إنَّ اإلنفاق احلكومي جيب 
أن يشكِّل حوايل %80 من إمجايل اإلنفاق الصحي للحد من إنفاق األسرة الكارثي على الصحة.

اخلامتة 
العامة(   السياسة  من أهداف  الشاملة بوصفها هدفاً  التغطية الصحية  )جيب أن ننظر إىل 
»تيدروس أدهانوم غربييسوس«  )املدير العام ملنظمة الصحة العاملية(، يتطلَّب السعي إىل تطبيق 
فعَّال للنظام الصحي والوصول التغطية الصحية الشاملة يف العراق، وحتديد األهداف املرجوَّة واملوارد 
الالزمة  جهداً كبرياً يقع على عاتق احلكومة االحتادية والربملان العراقي ابلصورة اليت تضمن تطبيقها 
من قبل اجلهات التنفيذية املتمثلة بوزارة الصحة العراقية عن طريق معاجلة التحدايت اليت يواجها 
وتوجيه   ،2018-2022 الوطنية  التنمية  خطة  يف  احملددة  األهداف  وتنفيذ  الصحي،  القطاع 
والوقائية  والعالجية  والصحية  الطبية  اخلدمات  أفضل  لتقدمي  الصحيح  التوجيه  الصحي  اإلنفاق 

للمواطني. 
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