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 مقدمة: 

واملؤسسية،  اجملتمعية  البىن  التاريخ  امتداد حقب  الكبى على  الصحية  التحدايت  دامهِت 
العامل  بلدان  مجيع  بتهديدها  ومشلت  وسياسية،  وبيئية،  واقتصادية،  اجتماعية،  خبسائر  وتسبَّبت 
البشرية-ريفها  والتجمعات  والصغار(  والشباب  )الكبار  الفئات  مجيع  وطالت  والنامية،  املتقدمة 

وحضرها-. 

وقد تباين أتثري التهديد الصحي على العراق؛ بسبب املضاعفات اليت رافقت انتشار وابء 
»كوروان«؛ ملا حتصده من األرواح للكائنات احلية، فضاًل عن اآلاثر النفسية ملا تسبِّبه من حاالت 
القلق والذعر واخلوف، إىل جانب اآلاثر النامجة عن خسائر اقتصادية هدَّدت خطط التنمية، إذ 

رافقتها أزمة اقتصادية كبرية، وشلل اتم يف معظم النشاطات االقتصادية. 

ومن البداهة القول إنَّ الوقاية الصحية قضية جمتمعية، فالوقاية مبعىن توقَّى حدوث األسباب 
والظواهر املهيئة للمرض وجتنَّبها، كوسيلة فعَّالة لوقف حدوث املرض وتوقِّي أضراره ومضاعفاته، 
وما يرتتب عليها من إنفاق مايل من موازنة األسرة واجملتمع. وال ميكن أن يتحقََّق ذلك إال بتغيري 

سلوك األفراد واجملتمع. 

لقد أصبحت املشكلة الصحية األوىل خارج نطاق حتكم األجهزة الصحية، وتلك املشكلة 
ختص نظم إدارة الدولة واجملتمع، واليت يتوجب أن تتمَّ أبساليب ال مركزية، ابالستناد إىل اجملتمعات 
احمللية، وإسهام مجيع أفراد اجملتمع ومشاركتهم يف تبنِّ السياسات الصحية املالئمة هلم، وإحداث 
التغيريات السلوكية املطلوبة، يف الغذاء واملمارسات الرايضية، ووقف التدخي، والسلوك اإلجنايب، مبا 
برتتب على ذلك من توفري إنفاقي قد يصل إىل نصف املوازانت املخصصة لإلنفاق على األمراض 

ومضاعفاهتا. 

األمن الصحي والتنمية في العراق
 مخاضات األمن اإلنساني لعقد مستدام

د. عدنان ياسين مصطفى*

*  أستاذ علم اجتماع التنمية/ جامعة بغداد .
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ينتقل مركز الثقل يف جمال الصحة –اآلن- من املؤسسات الصحية إىل السلوك اجملتمعي 
والبيئي والتعليمي واملعلوماتية. كما ينتقل الدور احملوري فيها إىل مقدمي اخلدمة الطبية كمعاجلي 
إىل مقدمي اخلدمة الصحية كوقائيي ومدربي ومعلمي ومديرين ومنظمي. وأصبح توثيق املعلومات 
للممارسات  األساس  اهلدف  هو  عليها،  املواطني  وتدريب  نطاق،  أوسع  على  ونشرها  امليسَّرة، 
الصحية. إذ إنَّتقلت الرعاية الوقائية لتحتل فعلياً املركز األول، إلمكان إحداث تطوير صحي حقيقي 

ملموس لألفراد وللمجتمع، لتعليم املواطني وتقدمي الوقاية.

أواًل-  العراق يف األدلة واملؤشرات الدولية

	 . HDI دليل التنمية البشرية
كشفت اجلائحة عن أزمة إنائية غري مسبوقة فمعدالت التنمية البشرية ترتاجع ألول مرة منذ 

1990 وكما يف الشكل )1(.

شكل )1( التغري يف قيمة دليل التنمية البشرية )HDI( للمدة 1990-2020
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 واملؤشراتِالدوليةدلةِِالعراقِيفِاأل   -أولا     

  HDIدليل التنمية البشرية   .1
وكماِ  1990منائيةِغريِمسبوقةِفمعدالتِالتنميةِالبشريةِترتاجعِألولِمرةِمنذِِكشفتِاجلائحةِعنِأزمةِإ

 (. 1يفِالشكلِِ)
 2020-1990للمدة   (HDI( التغري يف قيمة دليل التنمية البشرية )1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهيِقريبةِبظروفهاِاحلاليةِمنِمستوايتِاحلرمانِ ،بعادِالتنميةِالبشريةِألزمةِيفِأالعنان    إذ أطلقت  اجلائحة     
نةِللتنميةِالبشريةِ:ِتضرب وبشدة مجيع العناصر املكو     ،ِإِذاتيتِآلخرِمرةِيفِمنتصفِالثمانيند  وه  اليت ش  

الن)الدخلِمعِِأ ةِيفِمباشِر  بتِبصورةب  ،ِالصحةِ)تسشاطِاالقتصاديِمنذِالكسادِاألكربكربِانكماشِيفِ
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البشرية، وهي قريبة بظروفها احلالية من  التنمية  أبعاد  العناَن ألزمة يف  إذ أطلقِت اجلائحة 
مستوايت احلرمان اليت ُشوِهَدت آلخر مرة يف منتصف الثمانينيات، إذ تضرب وبشدة مجيع العناصر 
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املكوِّنة للتنمية البشرية : )الدخل مع أكب انكماش يف النشاط االقتصادي منذ الكساد األكب، 
الصحة )تسبَّبت بصورة مباشرة يف وفاة أكثر من مليون ونصف إنسان يف العامل (، التعليم )إذ ختلَّف 

أكثر من %60 من أطفال العامل عن التعليم؛ لعدم قدرة وصول معظمهم إىل اإلنرتنيت(.
أوجه عدم  وأنواعه، وعمَّقت  العنف  مباشرة على مستوايت  غري  آاثراً  اآلاثر  ولَّدت هذه 

املساواة، وزادت من حدة التفاواتت يف مستوايت التنمية البشرية. 

وعليه، تبدو اخلطط والسياسات والبامج املستجيبة لتحسي حال التنمية البشرية يف العراق 
خاوية األثر والتأثري؛ بفعل إذكاء هذه األزمات، وانتشار األوبئة وجتدُِّدها، وطول امتداداهتا الزمنية 
واملكانية، وقوة أثرها فاقتنصت من قوة األثر اإلجيايب إلجنازات األداء التنموي املتحقق ومستوى 
التقدم احملرز يف أهداف التنمية املستدامة، وكبحت األزمة املركبة االقتصادية – الصحية تطلعاتنا 

حنو مستقبل أفضل.

وال خيتلف العراق عن سائر الدول املتأثرة ابألزمات، فحال التنمية البشرية يف ظل التحدايت 
الكبى وعقود من الصراع والنزاعات اليت طالت آمادها، وتداخلت مسبباهتا، وتوسعت أتثرياهتا 
جنده احتل املرتبة )105( يف مؤشرات التنمية البشرية املستدامة عام 2020، فيظهر لنا أنَّ العراق 
مل يتعاَف بعد أكثر من أربعة عقود من عدم االستقرار األمن واالقتصادي، وما تزال البيئة العراقية 
تزدحم ابملخاطر وهي بي أقل البيئات أمناً واستقراراً بي دول العامل. وجاءت جائحة »كوروان« 
احلياة  نوعية  عاملياً( يف ضرب جودة  اخلام  نفط  أسعار  )اخنفاض  االقتصادية  األزمة  لتضاف مع 
فغيَّبت معها اإلجنازات  الفرد واجملتمع واالقتصاد واملؤسسات،  بنيوية على  واستدامتها اتركة آاثراً 
املتحققة يف إبعاد التنمية البشرية، ورفعت من معدالت الفقر واهلشاشة متعددة األبعاد وفكَّكِت 
)123( من جمموع  إىل  البشرية  التنمية  دليل  العراق يف  ترتيب  تراجع  بداللة  اجملتمعي  التماسك 
)189( دولة يف عام 2020، وكانت قيمة املؤشر 0.674(( َوْفق التقرير العاملي للتنمية البشرية  

.20201

مؤشر التنمية املستدامة 2020. 	
حقَّق العراق على الصعيد العاملي املرتبة )113( يف مؤشر التنمية املستدامة لعام 2020 
من بي )166( دولة وبرصيد نقط )63.1( نقطة. يف حي حقَّق املرتبة )12( عربياً من جمموع 
1. UNDP, International Human Development Report, 2020. 
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)18( دولة كما يف الشكل ) 2(.
 شكل )2( ترتيب البلدان العربية يف مؤشر التنمية املستدامة 2020
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 ( 84.6) وىل عاملياً اليت حققت  ابملقارنةِمعِمملكةِالسويدِاأل  هداِفداءِالتنمويِيفِحتقيقِاأِليفِحنيِبلغتِفجوةِاأل
  .التنميةِاملستدامة  أهداِفهدفاً من   ( 12) تزالِهناكِحتدايتِتواجههِيفِحتقيقِِ مِاِو  (ِ،%34.1)نقطةِبنحوِِ

واليت حققت  رِاألمقارنةِمعِاجلزائ  هدافيفِحتقيقِاأل  داءبلغتِفجوةِاألفا عربياً  م  أ نقطةِحوايلِ  (72.3) وىل عربياً 
 يتِ:وكماِموضحةِيفِالشكلِاآل  ( 14.6%)

عراقِوسورايِعلىِحصلِاِل  ؛ِإِذروبِوالنزاعاتِواالضطراابتِعنِالركبالبلدانِاملتأثرةِابحِل  سائرالعراقِمعِِختل ف      
اِجيعلهاِبعيدةِمم    ؛هدافافِالتنميةِاملستدامةِيفِلوحةِمتابعةِاألِدهأمنِِأهدافِِ(  10كثرِمنِِ)ِأدرجاتِمحراءِيفِِ
اِجيعلِمنِجهودهاِيفِمرحلةِق مم  هذا الرتاجع مع اجلائحة ال بل تعم    واستمر    ،2019عامِِ  هداِفعنِحتقيقِهذهِاأل

 . خلفِالركِب  حدِأليمينيِوالدولينيِلضمانِعدمِتركِِقمعِضرورةِاملساندةِمنِالشركاءِاِلالتعايفِالتحويليِمضاعفةِِ
 مؤشر جودة احلياة  .3

فضلِأطولِوصحةِِِأثِيتمتعِاملواطنونِحبياةِِِي"ِفيهاِحمةِالعيشمالء  درجةِِ"  و ْفقذاِاملؤشرِتراتبيةِيفِالبلدانِِقِِهحيق   
نظمةِتعليميةِمستجيبةِأاقتصاديةِمتنوعةِوتعليمِللجميعِِومنِجمتمعيِيدعمهِهيكلِجمتمعيِمتماسكِوقويِوفرصِِأِو

ِكفاءوتغطيِا  ،لسوقِالعمل فاذِالقانونِانهيكِعنِتوفريهاِمستوايتِإنجهزةِِأةِيفِِلطلبِعلىِقوةِالعملِاملهارةِمع
م متكنِ قويةِ وبنيةِحتتيةِ مواطنيهاِ لكافةِ والرفاهيةِ الرخاءِ منِ احلياةعاليةِ "منطِ االبتكارِوخياراتِ العراقِحق    . "نِ قِ

  .2019دولةِعربيةِيفِمؤشرِجودةِاحلياةِلعامِِ  (19)منِبنيِِ (14)املرتبةِِ
 ترتيبِالدولِالعربيةِ

 (ِمؤشراتِجودةِاحلياِة3شكلِِ)  يبني                                               
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يف حي بلغت فجوة األداء التنموي يف حتقيق األهداف ابملقارنة مع مملكة السويد األوىل 
عاملياً اليت حققت )84.6( نقطة بنحو )%34.1(، وما تزال هناك حتدايت تواجهه يف حتقيق 

)12( هدفاً من أهداف التنمية املستدامة. 
أمَّا عربياً فبلغت فجوة األداء يف حتقيق األهداف مقارنة مع اجلزائر األوىل عربياً واليت حققت 

)72.3( نقطة حوايل )%14.6( وكما موضحة يف الشكل اآليت:
إذ  الركب؛  عن  واالضطراابت  والنزاعات  املتأثرة ابحلروب  البلدان  سائر  مع  العراق  ختلَّف 
حصل العراق وسوراي على درجات محراء يف أكثر من )10( أهداف من أهداف التنمية املستدامة 
يف لوحة متابعة األهداف؛ ممَّا جيعلها بعيدة عن حتقيق هذه األهداف عام 2019، واستمرَّ هذا 
الرتاجع مع اجلائحة ال بل تعمَّق ممَّا جيعل من جهودها يف مرحلة التعايف التحويلي مضاعفة مع 

ضرورة املساندة من الشركاء اإلقليميي والدوليي لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
مؤشر جودة احلياة . 	

حيقِّق هذا املؤشر تراتبية يف البلدان َوْفق درجة »مالَءمة العيش« فيها حيث يتمتع املواطنون 
حبياة أطول وصحة أفضل وأمن جمتمعي يدعمه هيكل جمتمعي متماسك وقوي وفرص اقتصادية 
العمل  الطلب على قوة  العمل، وتغطي  تعليمية مستجيبة لسوق  للجميع وأنظمة  متنوعة وتعليم 
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املهارة مع كفاءة يف أجهزة إنفاذ القانون انهيك عن توفريها مستوايت عالية من الرخاء والرفاهية 
املرتبة  العراق  احلياة«. حقَّق  االبتكار وخيارات »نط  قوية متكن من  لكافة مواطنيها وبنية حتتية 

)14( من بي )19( دولة عربية يف مؤشر جودة احلياة لعام 2019. 
ترتيب الدول العربية 

يبنيِّ شكل )3( مؤشرات جودة احلياة
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 ( 84.6) وىل عاملياً اليت حققت  ابملقارنةِمعِمملكةِالسويدِاأل  هداِفداءِالتنمويِيفِحتقيقِاأِليفِحنيِبلغتِفجوةِاأل
  .التنميةِاملستدامة  أهداِفهدفاً من   ( 12) تزالِهناكِحتدايتِتواجههِيفِحتقيقِِ مِاِو  (ِ،%34.1)نقطةِبنحوِِ

واليت حققت  رِاألمقارنةِمعِاجلزائ  هدافيفِحتقيقِاأل  داءبلغتِفجوةِاألفا عربياً  م  أ نقطةِحوايلِ  (72.3) وىل عربياً 
 يتِ:وكماِموضحةِيفِالشكلِاآل  ( 14.6%)

عراقِوسورايِعلىِحصلِاِل  ؛ِإِذروبِوالنزاعاتِواالضطراابتِعنِالركبالبلدانِاملتأثرةِابحِل  سائرالعراقِمعِِختل ف      
اِجيعلهاِبعيدةِمم    ؛هدافافِالتنميةِاملستدامةِيفِلوحةِمتابعةِاألِدهأمنِِأهدافِِ(  10كثرِمنِِ)ِأدرجاتِمحراءِيفِِ
اِجيعلِمنِجهودهاِيفِمرحلةِق مم  هذا الرتاجع مع اجلائحة ال بل تعم    واستمر    ،2019عامِِ  هداِفعنِحتقيقِهذهِاأل

 . خلفِالركِب  حدِأليمينيِوالدولينيِلضمانِعدمِتركِِقمعِضرورةِاملساندةِمنِالشركاءِاِلالتعايفِالتحويليِمضاعفةِِ
 مؤشر جودة احلياة  .3

فضلِأطولِوصحةِِِأثِيتمتعِاملواطنونِحبياةِِِي"ِفيهاِحمةِالعيشمالء  درجةِِ"  و ْفقذاِاملؤشرِتراتبيةِيفِالبلدانِِقِِهحيق   
نظمةِتعليميةِمستجيبةِأاقتصاديةِمتنوعةِوتعليمِللجميعِِومنِجمتمعيِيدعمهِهيكلِجمتمعيِمتماسكِوقويِوفرصِِأِو

ِكفاءوتغطيِا  ،لسوقِالعمل فاذِالقانونِانهيكِعنِتوفريهاِمستوايتِإنجهزةِِأةِيفِِلطلبِعلىِقوةِالعملِاملهارةِمع
م متكنِ قويةِ وبنيةِحتتيةِ مواطنيهاِ لكافةِ والرفاهيةِ الرخاءِ منِ احلياةعاليةِ "منطِ االبتكارِوخياراتِ العراقِحق    . "نِ قِ

  .2019دولةِعربيةِيفِمؤشرِجودةِاحلياةِلعامِِ  (19)منِبنيِِ (14)املرتبةِِ
 ترتيبِالدولِالعربيةِ

 (ِمؤشراتِجودةِاحلياِة3شكلِِ)  يبني                                               
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اثنيًا- التحدايت:

زايدة تعداد السكان زايدة مستمرة، وهذا يعن أنَّ العبء الوارد على قطاع الصحة مستقباًل . 1
سيتزايد، فالدول املتقدمة ال تزيد كثرياً، والَوفـََيات متاثل املواليد، لكن البلدان النامية مثل العراق، 
يرتفع فيه معدالت الزايدة ارتفاعاً ملحوظاً، ويتضاعف عدد السكان تضاعفاً سريعاً، فإذا كنَّا 
نفكِّر للمستقبل، يف العشرين سنة املقبلة بداًل من أنَّنا حالياً أكثر من )40( مليون سنكون 
)50( مليون بعد عشر سنوات2، وهذا يلقي بظالله على اخلدمات الصحية ويؤدي إىل صعوبة 

تطوير اخلدمة الصحية واإلضافة إليها من إمكاانت حتقق التوازن يف املستقبل.

يؤدِّي استمرار األزمة املالية إىل تعميق التحدايت اليت تواجهها املؤسسات الصحية يف جمال . 2

2.وزارة التخطيط، تقديرات السكان عام 2020.
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التمويل ممَّا جيعله قيداً ضاغطاً على كفاءهتا وقدراهتا يف فرض اإلجراءات املستجيبة للحد من 
أثر فايروس »كوروان« على العملية  الصحية.

مع ارتفاع معدالت الفقر يف ظل اجلائحة فمن املتوقَّع ارتفاع املشكالت الصحية، وهو ما يعمِّق . 3
حدة التفاواتت، وجيعل من هدف الصحة حق للجميع صعب املنال.

ازدايد اهلوة بي الريف واملدينة ممَّا يعمِّق من حدة التفاوت املكاين بينهما ويرحل مبدأ العدالة . 4
املكانية إىل أجل غري مسمى.

عبء املرض: مبعىن أنَّ لدينا مشاكل كثرية يف اجملتمع العراقي، سواًء أكانت أمراضاً متوطنة، . 	
أم أمراضاً معدية أم أمراضاً مزمنة ... مع وجود برامج كثرية ُوِضَعت هلا. إذ مع التطور الذي 
تشهده اإلنسانية، وحنن جزء من هذا العامل، واالجتاهات حنو التغيري يف البنية، كل ذلك سريتب 

أعباء كبرية للمرض، وهو حتدٍّ يتطلَّب أخذه بنظر االعتبار من اآلن.
التطورات العاملية السريعة يف امليدان الطيب وما يرافقها من ارتفاع يف سقف الطموحات للمواطن . 	

تنقله من تطورات يف اخلدمات يف  املعرفة، وما  الكبى يف ميدان  التطورات  إنَّ  إذ  العراقي، 
بسرعة،  اإلسعاف  يتم  وكيف  بعد،  عن  العالج  فيها  يتم  اليت  والطرائق  املتقدم  العامل  دول 
ستمثِّل  العراق.  يف  الصحة  قطاع  من  املقدَّمة  اخلدمة  مبستوى  مقتنعة  غري  أصبحت  والناس 
هذه الطموحات وأثرها مع التطورات العلمية واملعرفية املتسارعة عنصر ضغط على أي واضع 

للسياسة الصحية يف العراق.
مشكالت التخلُّف الثقايف واالجتماعي، وارتفاع مستوايت األمية ابجملتمع، وانتشار سلوكيات . 	

سلبية كثرية مضرة ابلصحة العامة، ممَّا يضع أعباًء كبريًة على الدولة، وهي مسؤولية كل األجهزة 
لالرتقاء مبستوى اخلدمة، مع وجود رغبة حقيقية يف تطوير قطاع الصحة، وقد أظهرت معطيات 

خطة التنمية الوطنية )2022-2018( وجود مشكالت بنيوية تواجه القطاع الصحي.
مشاكل التغريات االقتصادية واالجتماعية املصاحبة للتقدم، بناء جممعات سكنية، وتصنيع، . 	

وتضخم حضري، العشوائيات، كل ذلك يرتتب عليه تلوث البيئة، وخدمات وقائية مطلوبة 
بدرجة أكب، وربط الناس بنظام صحي متسلسل طبيب أسرة مث أخصائيي مث استشاريي مث 
مستشفى. ال بدَّ أن تؤخذ هذه املنظومة يف االعتبار أيضاً كأحد التحدايت اليت تواجه الرعاية 

الصحية يف العراق. 
الشرائية وتركيبتهم . 9 العراقي  املواطن  بقدرة  ترتبط  االقتصادي: هناك مشكالت  والبعد  العالج 

النفسية يف تغطية املتطلبات املتصاعدة للعالج. إذ إنَّ العالج ال ميكن أن ينفصل عن البعد 
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االقتصادي، وهو ما جيب مراعاته ال سيَّما الظروف املأزومة للمجتمع، وعدم وجود نظام أتمي 
صحي يغطي كل شيء. 

املشكالت املتعلقة بنقص املالكات الطبية وال سيَّما مشكالت التمريض.. 10
مشكالت الصحة اإلجنابية.   . 11

اثلثًا- اإلطار املرجعي:

أطلقت األمم املتحدة -يف عام 1994- التقريَر العاملي للتنمية البشرية3، وقد جاء التقرير 
بعنوان األمن اإلنساين  Human security(( الذي تضمن سبعة أنواع من األمن يف مقدمتها 
السبعة  اإلنساين  األمن  أحد مكوانت  ميثِّل  بوصفه   ،)Health( Security الصحي األمن 
واليت تشمل: األمن االقتصادي )الدخل األساسي املضمون(، واألمن الغذائي )توفري الفرص املادية 
واملالية للحصول على الغذاء(، واألمن الصحي )اخللو النسيب من املرض والعدوى(، واألمن البيئي 
البدين  العنف  )األمن من  الشخصي  واألمن  مياه-هواء-بنية حتتية(،  احلصول على  )توفري فرص 
والتهديدات البدنية(، واألمن السياسي )محاية حقوق اإلنسان وحرايته األساسية(، واألمن التعليمي 

)األمن من اهلدر املعريف والتسرب املدرسي واجلهل واألمية(.

وكما جاء يف التقرير العاملي يهدف األمن الصحي إىل ضمان احلد األدىن من احلماية من 
األمراض وأناط احلياة غري الصحية. ويركز األمن الصحي العاملي4 على تنسيق اجلهود الدولية اليت 
الدويل بصفة عامة، والصحي  املعنيي ابألمن  الشركاء  العاملية ابلتعاون مع  تبذهلا منظمة الصحة 
بصفة خاصة على مستوى احلكومات الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين الوطنية واإلقليمية والدولية. 
وذلك بدف توسيع خيارات الناس وحسي جودة نوعية حياهتم واستدامتها. وذلك عب سلسلة من 
احلمالت الوطنية والدولية اليت تعىن بقضااي صحية حمددة يكون األمن الصحي أحد أبرز اهتماماهتا. 

أمَّا األمن الصحي الوطن )National Health Security( فريكز على اإلسرتاتيجيات 
والسياسات الوطنية الصحية اليت تضع يف قائمة أولوايهتا التغطية الصحية الشاملة، وتنتهج منهج 
املتخصصة  للبامج  ختطيط  مع  للمجتمع  العامة  الصحة  مستوى  لرفع  األولية  الصحية  الرعاية 

للمشكالت الصحية ذات األولوية اجملتمعية، ومنها السلوكيات واملمارسات الصحية الضارة.

3.UNDP,  World Human Development Report, 1994. 
4. منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط، الصحة واألمن اإلنساين، الدورة 

)49(، البند )9(من جدول االعمال، 2002. 
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ويف هذا املسار يذهب البنك الدويل إىل أتكيد أمهية حتقيق األمن الصحي الشامل الذي 
حيمي اجلميع ويؤمن احلماية للناس من أي هتديد ألوضاعهم الصحية ويعدُّه مكوانً أساسياً لتوفري 
الرعاية الصحية الشاملة؛ ألنَّه ال ميكن حتقيق األمن الصحي يف ظل وجود أمراض معدية إال إذا 

كانت هناك محاية شاملة للجميع. 

وقد لفتت منظمة الصحة العاملية االنتباه مبكراً إىل أمهية األمن الصحي، إذ أشار التقرير 
التغريات  أنَّ  إىل  أمنًا«،  أكثر  »مستقبل  بعنوان  جاء  والذي    ،)2007( عام  ابلصحة  اخلاص 
اجلذرية يف اجلوانب الدميغرافية، واتساع الرقعة السكنية، والزراعات الكثيفة، والتدهور البيئي، وإساءة 
استخدام مضادات امليكروابت، كل ذلك أدَّى إىل خلل يف توازن عامل امليكروابت، فظهرت أمراض 

جديدة مبعدل غري مسبوق وبواقع مرض لكل عام5.  

الصحية  النظم  هشاشة  »كوروان«  جائحة  ظل  يف  العاملي  الصحي  األمن  مؤشر  كشف 
الصحية  أو مواجهة األخطار والتهديدات  الدول على منع  العامل، ممَّا يشري إىل ضعف قدرة  يف 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية  النظم  واكتشافها، وسرعة االستجابة هلا، فضاًل عن هشاشة 

املؤثرة يف اليات االستجابة السريعة للمعايري الصحية الدولية ذات الشأن. 

كما أكد التقرير أنَّ العامل ليس مستعداً ملواجهة الكوارث البيولوجية العاملية سواًء أكانت 
)حرب  قصد  عن  انشئة  جديدة  أمراض  ملسببات  )دويل(  للحدود  عابر  وابئي  انتشار  بسبب 

ابيولوجية(، أم عن غري قصد )خطأ علمي ابملعامل(.  

لقد جاءت جائحة »كوروان« على صورة زلزال تسوانمي صدمت احلياة االجتماعية، وختتلف 
هذه اجلائحة عن مجيع التحوالت اليت تشهدها بلدان العامل. إذ كشفت عن جتليات وأتثريات واسعة 
ا قضية ابيولوجية، إذ يتجلَّى  وخطرية على جممل األنساق اجملتمعية، وكانت اجلائحة أكثر من أنَّ
إذ  العام، ولإلنسانية مجعاء.  للرأي  الشاغل  الشغل  والعلوم، وأصبحت  الفنون  أتثريها يف خمتلف 
شكلت اجلائحة صدمة علمية مفاجئة للمجتمع اإلنساين بكل أطيافه ومكوانته، ويعود السبب 
إىل أنَّ اإلنسان املعاصر قد استكان كلياً إىل القدرة العبقرية للعلوم واملعارف يف إجياد احللول لكل 
امللمات واجلوارح. وجاءت الصدمة حينما وقف العلم عاجزاً عن تقدمي احللول والعالج املناسب يف 

5. منظمة الصحة العاملية، “مستقبل أكثر أمنًا” أمن الصحة العمومي يف القرن احلادي والعشرين، تقرير الصحة يف العامل، 2007، 
نبذة عامة، ص5-6 
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املدَّة املنصرمة، وكانت كافية لتدمري عدد كبري من الدول والشركات وأحدثت بلبلة بي أوساطها، 
وعرضت تساؤالت منهجية، حول طبيعة الفضاءات االجتماعية هلذه األزمة اليت هزت بعمق الكيان 

االجتماعي والوجدان اجلمعي للمجتمع، إذ يكره فيها الناس على مالزمة مساكنهم.

لقد مثَّلت جائحة »كوروان« استهدافاً خللخلة املصداقية الراسخة يف إدراك اجملتمع اإلنساين 
لكفاءة منظوماته الصحية وخدماته الطبية اليت تقف أمام امتحان صعب، وحتدٍّ شرس مل تشهده 

اإلنسانية يف العقود املاضية.

    رابعًا- بعض مالمح األمن الصحي يف العراق: 

مع االهتمام واالستعداد احلكومية بدف االرتقاء ابلوضع الصحي للفرد واجملتمع يف العراق، 
ما يزال النظام الصحي يعاين من اختالالت بنيوية ذات امتدادات اقتصادية واجتماعية إىل جانب 
التحدايت اليت تواجه السياسات الصحية العامة. وقد اختذت الدولة العديد من القرارات والقواني 
وخطت العديد من اخلطوات لضمان التغطية الشاملة جلميع العراقيي، ومبا يكفل ويضمن الرعاية 
لغري القادرين مادايً.  وقد تزامن هذا املسار مع االستحقاقات الدستورية اليت تنص يف عديد من 
املواد على حتقيق مبادئ احلق يف الصحة، واحلق يف العالج، مع التزام الدولة بتوفري التمويل الالزم 

ليصل إىل املعدالت العاملية.

ويف هذا اإلطار صدرت وثيقة رؤية العراق 2030 للتنمية املستدامة اليت جاء فيها احملور 
األول )بناء اإلنسان(  والذي نص فيه اهلدف )4-1(  على بناء نظام صحي ذو كفاءة وتغطية 

عن طريق: 

• توسيع نطاق اخلدمات الصحية مكانياً وفئوايً وحتسي جودهتا. 	
•  تطبيق نظام التأمي الصحي وتوفري آلياته.	
• تبن نظام رقابة صارم للحد من انتشار املخدِّرات واإليدز وغريمها.	
• رفع كفاءة أداء املؤسسات الصحية وتعزيز قدرهتا التمويلية ملعاجلة مشكالت اإلدمان.	

وهذه احلقيقة تكشف اتساق أهداف رؤية العراق للتنمية املستدامة 2030، مع أهداف 
التنمية املستدامة األممية 2030. إذ يسعى اهلدف اخلاص ابحملور االجتماعي إىل رفع ترتيب العراق 

يف حمور التنمية البشرية وكذلك رفع ترتيب العراق يف احلد من التلوث البيئي. 
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وأتسيساً على ما تقدَّم، فإنَّ أهم عناصر حتقيق األمن الصحي الوطن يتطلب حتقيق الرعاية 
الصحية الشاملة وتوفري الرعاية الصحية األولية، وإاتحة اخلدمات الصحية األساسية.

نعرض فيما يلي بعض جوانب النظام الصحي يف العراق ومؤشراته عن طريق استعراض بعض 
القضااي احلاكمة مبا فيها نظرة واثئق التنمية هلذا القطاع احليوي: 

حتقيق التغطية الصحية الكاملة: 

يُعدُّ حتقيق التغطية الصحية الكاملة ركيزة أساسية ملزيد من العدالة واإلنصاف يف القطاع 
الصحي، فهي ضمان حصول اجلميع على ما يلزمهم من اخلدمات الصحية وحتقيق هذا يتطلب: 

• وجود نظام رعاية صحية فعَّال يليبِّ مجيع احتياجات اجملتمع.	
• ضمان استدامة التمويل.	
• توفري األدوية واألجهزة احلديثة لتشخيص احلاالت الصحية وعالجها.	
• حتسي قدرات املوارد البشرية يف القطاع الصحي لتلبية االحتياجات الصحية.	
• بناء قاعدة بياانت ومعلومات وتطويرها وحتديثها دورايً.	
• تعزيز العالقات مع القطاعات املؤثرة يف قطاع الصحة واليت توفر األسس اجلوهرية جملتمع 	

معاًف، وسكان أصحاء.          

وقد رصدت جمموعة البنك الدويل ثالثة أهداف رئيسة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة 
وهي:

	 .أن تتوافر الفرص للجميع للوصول إىل اخلدمات الصحية اجليدة وأبسعار مناسبة
	 ضمان عدم وقوع أي شخص يف براثن الفقر، لضمان دفع نفقات الرعاية الصحية اليت
حيتاجها.
	 حتفيز االستثمارات يف القطاعات األخرى خارج قطاع الصحة واليت توفر األسس اجلوهرية

جملتمع معاف. 

مثة قضية أخرى جتدر اإلشارة إليها، هو أنَّ حتقيق األهداف أعاله يتطلب اختاذ سلسلة من 
اإلجراءات خارج نطاق القطاع الصحي مبا يف ذلك قطاع التعليم، واحلماية االجتماعية، واالقتصاد 
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والبىن التحتية والتكنولوجيا واملعلومات.  يظهر اجلدول التايل موقع العراق يف مؤشر التغطية الصحية 
مقارنة ببعض البلدان العربية:

  جدول )1( مقارنة بني العراق وبعض الدول العربية يف مؤشر التغطية الصحية الشاملة

مؤشر التغطية %الدولة
61العراق1
		مصر2
		األردن3
		الكويت4
3	لبنان	
70املغرب	
69عمان	
64فلسطني	
		قطر9

74السعودية10
44السودان11
70تونس12
		اإلمارات13
		البحرين14

Source: Monitoring Health and Health System Performance in the 
Eastern Mediterranean Region, 2019, P. 16. 
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2- الرعاية الصحية األولية: 

متثِّل الرعاية الصحية األولية جمموعة من اخلدمات الصحية األساسية اليت تتاح على حنو شامل 
لألفراد واألسر يف اجملتمع احمللية عب وسائل مقبولة ومبشاركتهم الكاملة، وبكلفة ميسرة للجميع6. 
ومتثِّل هذه اخلدمات نواة للنظام الصحي وتضم العناصر األساسية لتحقيق األمن الصحي ومواجهة 
واالقتصادية  واالجتماعية  البشرية  التنمية  من  أصيل  جزء  هي  األوبئة،  مثل  الصحية  التهديدات 
ا تركِّز على توفري االحتياجات الصحية طول حياة الشخص، وهي ال تقتصر  للمجتمع، كما أنَّ
على أمراض بعينها، بل تضمن الرعاية الشاملة بعناصرها الكاملة مبا فيها العالج وإعادة التأهيل 

والرعاية امللطفة. ويركز مفهوم الرعاية الصحية األولية على:

• تلبية احتياجات اجملتمع الصحية عن طريق رعاية شاملة إرشادية )توعية(، ومحائية )وقائية(، 	
وعالجية وأتهيلية طوال حياة اإلنسان. 

• التعامل مع احملددات األوسع للصحة )مبا يف ذلك اخلصائص االجتماعية، واالقتصادية، 	
والبيئية، وخصائص اجملتمع وسلوكياته(. 

• متكي األفراد واألسر واجملتمعات احمللية من حتسي صحتهم على النحو األمثل كمدافعي 	
عن سياسات تعزز الصحة والرفاه وحتميهما، وكمشاركي يف تطوير اخلدمات الصحية، وكمقدمي 

للرعاية الصحية ألنفسهم ولآلخرين. 

   تظهر املعطيات يف الِفْقرَات التالية موقَف العراق مقارنة ببعض الدول العربية يف مؤشر 
التغطية خبدمات الرعاية الصحية األولية لكل )100000( ألف نسمة.  

التغطية خبدمات  مؤشر  العربية يف  الدول  ببعض  مقارنة  العراق  موقف   )2 ( اجلدول 
الرعاية الصحية األولية لكل 100000 ألف نسمة

مؤشر التغطية %الدولة
0.7العراق1
0.6مصر2
	األردن3

6. منظمة الصحة العاملية، الرعاية الصحية األولية، مت التصفح بتاريخ شباط 2021،
https://www.who.int/topics/primary_health-care/ar
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مؤشر التغطية %الدولة
0.2الكويت4
0.5لبنان	
0.8املغرب	
0.5عمان	
1.6فلسطني	
3.2قطر9

0.7السعودية10
1.5السودان11
1.9تونس12
3.8اإلمارات13
0.2البحرين14

Source: Monitoring Health and Health System Performance in the 
Eastern Mediterranean Region, 2019, P. 16. 

أ مؤشرات الرعاية الصحية األولية:    	-

• معدالت الَوفـََيات: 	

يشري اجلدول )3( إىل أنَّ مؤشرات َوفـََيات األمهات وَوفـََيات األطفال أقل من مخس سنوات 
وَوفـََيات حديثي الوالدة وكذلك الَوفـََيات النامجة عن تلوث هواء املنزل ومياه شرب وصرف صحي 
غري آمن يف العراق هي األفضل مقارنة ابملستوى العاملي وكذلك أقاليم إفريقيا وجنوب شرق آسيا، 
أبقاليم  مقارنة  األضعف  هي  ولكنَّها  ضعيفة(،  مؤشراهتا  )معظمها  انمية  دواًل  تضم  أقاليم  وهي 
األقاليم تضم دواًل  والباسفك، وهذه  األمهات( واألورويب  َوفـََيات  )ما عدا مؤشرات  األمريكيتي 

متقدمة )غالباً مؤشراهتا مرتفعة(.  
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جدول )3 (   بعض مؤشرات الرعاية الصحية األولية يف العراق والعامل وأقاليم منظمة 
الصحة العاملية

جنوب شرق إفريقيا العاملالعراقاملؤشرات
شرق األورويبآسيا

الباسفيكاملتوسط

معدل َوفـََيات األمهات 
لكل 100000 ألف 

مولود حي 
31.5211525571521316441

معدل َوفـََيات األطفال 
أقل من 5 سنوات لكل 

1000 مولود حي 
)2018(

24.33976143494712

معدل َوفـََيات حديثي 
الوالدة لكل ألف مولود 

حي )2018(
13.918277205266

معدل الَوفـََيات نتيجة 
تلوث هواء املنزل لكل 
100000 نسمة 

)2016(
35114.1180.929.7165.836.312512.8

معدل الَوفـََيات نتيجة 
مياه وصرف صحي غري  
آمن لكل 100000 

نسمة )2016( 
3.011.745.81.115.40.310.61.0

Source: Monitoring Health and Health system Performance in the 
Eastern Mediterranean Region, p. 8, P. 10. 
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• التغطية الصحية لبعض التدخالت العالجية:	

يقارن اجلدول )3( بي العراق وبعض الدول العربية فيما يتعلق ببعض التدخالت العالجية 
اليت تقدم عن طريق الرعاية الصحية األولية، إذ يشري إىل أنَّ اخلدمات اليت الصحية اليت حتصل عليها 
األمهات قبل الوالدة وأثنائها وبعدها يف العراق متوسطة، إذ جاء العراق فيما يتعلق بنسبة السيدات 
الاليت حصلَن على وسائل حديثة لتنظيم األسرة بنسبة )%61.8(. أمَّا ما يتعلَّق مبؤشر األمهات 
الاليت حصلَن على أربع زايرات لرعاية احلمل أو أكثر فقد اخنفض املؤشر إىل )%35.0(، وكان 
أعلى نسبة من نصيب دولة البحرين )%99.1(، يف حي حصل العراق على نسبة )91.1%( 
فيما يتعلق ابلوالدات اليت متت بواسطة عاملي صحيي مهرة، وكانت أعلى نسية )100.0%( 

للكويت و اإلمارات وفلسطي وقطر ، يف حي بلغت أدىن نسبة للسودان )77.0%(.  

لبعض  املتوسط(  شرق  )إقليم  العربية  الدول  وبعض  العراق  بني  مقارنة   )4( جدول 
التدخالت العالجية 

الدولة
% السيدات الاليت 

حصلَن على وسائل حديثة 
لتنظيم األسرة

% األمهات الاليت حصلَن على 
أربع زايرات لرعاية محل أو أكثر 

أثناء احلمل

% الوالدات اليت متت 
بواسطة عاملني صحيني 

مهرة
61.835.091.1العراق
61.983.399.6األردن
81.087.891.5مصر

54.659.8100.0الكويت
-----61.890.0لبنان
78.560.986.6املغرب
38.076.398.6عمان

95.5100.0----فلسطي
61.985.0100.0قطر

73.298.099.4السعودية
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الدولة
% السيدات الاليت 

حصلَن على وسائل حديثة 
لتنظيم األسرة

% األمهات الاليت حصلَن على 
أربع زايرات لرعاية محل أو أكثر 

أثناء احلمل

% الوالدات اليت متت 
بواسطة عاملني صحيني 

مهرة
33.350.777.0السودان
74.786.498.6تونس

60.997.3100.0اإلمارات
61.699.1100.0البحرين

 Source: Monitoring Health and Health system Performance in the 
Eastern Mediterranean Region, 2019, P. 16. 

• املنشآت العالجية:	

     يقارن اجلدول )5( بي العراق وبعض الدول العربية ملؤشر عدد األسرة لكل )100( 
ألف من السكان، إذ أييت املعدل منخفضاً ) 13.2/100 ألف نسمة( مقارنة أبعلى مستوى يف 
دولة لبنان )27.3/100 ألف نسمة(، يف حي بلغ أقل مستوى يف دولة السودان )6.6/ 100 

ألف نسمة(. 

جدول )	( مقارنة بني العراق وبعض الدول العربية من حيث عدد األسرة لكل )100( 
ألف نسمة من السكان 

         عدد األسرة لكل 100 ألف نسمةالدولة
13.2العراق
14.3مصر
13.2األردن
19.3الكويت
27.3لبنان

10املغرب
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         عدد األسرة لكل 100 ألف نسمةالدولة
14.8عمان

13.3فلسطني
12.3قطر

22.5السعودية
6.6السودان
21.8تونس

14.4اإلمارات
17.2البحرين

Source: Monitoring Health and Health system Performance in the 
Eastern Mediterranean Region, 2019, PP. 17, 18.

أ اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية وصحة األم والطفل للمدة 2013-2017	-

جاءت هذه اإلسرتاتيجية لتؤكد اهتمام الدولة وعنايتها حبقوق الصحة العامة واإلجنابية للمرأة 
أناط  تعزيز مفهوم  أقل، وتشمل -أيضًا-  للمرأة بصورة  الصحة اجلنسية  بصورة رئيسة، وحقوق 
احلياة الصحية للمرأة؛ من أجل خفض معدل اإلصابة ابألمراض املزمنة، وتوفري الرعاية واحلماية 

للطفولة واألمومة.
انطلق بناء هذه اإلسرتاتيجية من رؤية إطارها )نظام صحي معتمد على الرعاية الصحية 
األولية ملرتكز أساس يضمن خدمات صحية يليب احتياج الفرد واجملتمع َوْفق املعايري الصحية العاملية 

ومبواصفات نوعية والعمل على تقدمي اخلدمات من قبل القطاعي العام واخلاص(.

• املرأة والصحة:	

يعكس لنا مؤشر نسبة الوالدات اليت جتري إبشراف موظفي الصحة تذبذابً ملحوظاً طيلة 
املدَّة املمتدة من 2018-2009. علماً أنَّ هذا املؤشر قد حافظ على مستوايته للمدة -2009
2012 وعند مستوى )%89(؛ لينخفض عام 2013 ويصل إىل )%87(، مث يعاود لالرتفاع 
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إىل  فاخنفضت  مستوايهتا  على  حتافظ  مل  النسبة  هذه  أنَّ  إال   ،)95%( مستوايته  أعلى  ليصل 
)%91.1( عام 2018، كما موضحة يف الشكل )4(. 

شكل )4( نسبة الوالدات اليت جتري إبشراف موظفي الصحة
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 موظفي الصحة  شرافنسبة الولدات اليت جتري إب(  4شكل )

 

 

 

 

 

 ( نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثالثة فأكثر    5شكل )  

 

 

 

 

 

 لعواملِاملهمةِحلمايةِاملرأِةمنِا  عد  للحوامل )اجلرعة الثانية فأكثر( واليت ت    وإذاِماِاتبعناِمؤشرِنسبةِالتغطيةِالتحصينية
ِِ  مد ة  يف املدةِمن طيلةِ متذبذبةِ فنجدهاِ ِِ  2018-2009احلملِ السياسياألمنمتأثرةِابلوضع االستقرارِ  ِ،ِوعدمِ

 وكماِموضحِيفِالشكلِأعالهِ.زماتِاالقتصاديةِاليتِيعيشهاِالعراقِِاليتِتفسرهاِاأِلفضالً عن القيود املالية  

 
 ( 6شكل )

 

74
69

75

61 59

42
35

52 51 49

نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثانية فأكثر 

89 89 89 89
87.7

91.5

95 94 94

91.1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

نسبة الوالدات التي تجري بإشراف موظفي الصحة

74 69
75

61 59

42
35

52 51 49

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثانية فأكثر 

شكل ) 	  ( نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثالثة فأكثر
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 موظفي الصحة  شرافنسبة الولدات اليت جتري إب(  4شكل )

 

 

 

 

 

 ( نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثالثة فأكثر    5شكل )  

 

 

 

 

 

 لعواملِاملهمةِحلمايةِاملرأِةمنِا  عد  للحوامل )اجلرعة الثانية فأكثر( واليت ت    وإذاِماِاتبعناِمؤشرِنسبةِالتغطيةِالتحصينية
ِِ  مد ة  يف املدةِمن طيلةِ متذبذبةِ فنجدهاِ ِِ  2018-2009احلملِ السياسياألمنمتأثرةِابلوضع االستقرارِ  ِ،ِوعدمِ

 وكماِموضحِيفِالشكلِأعالهِ.زماتِاالقتصاديةِاليتِيعيشهاِالعراقِِاليتِتفسرهاِاأِلفضالً عن القيود املالية  

 
 ( 6شكل )

 

74
69

75

61 59

42
35

52 51 49

نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثانية فأكثر 
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نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثانية فأكثر 

وإذا ما اتبعنا مؤشر نسبة التغطية التحصينية للحوامل )اجلرعة الثانية فأكثر( واليت تُعدُّ من 
العوامل املهمة حلماية املرأة يف مدَّة احلمل فنجدها متذبذبة طيلة املدة من 2018-2009 متأثرة 
ابلوضع األمن وعدم االستقرار السياسي، فضاًل عن القيود املالية اليت تفسرها األزمات االقتصادية 

اليت يعيشها العراق وكما موضح يف الشكل أعاله.
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شكل )	( نسبة التغطية التحصينية للحوامل للجرعة الثانية فأكثر
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 ( 6شكل )
 
 
 
 
 

 

 

 

 فجوات النظام الصحي يف العراق:   -خامساا 

وغريِمباشرِيفِ  اً مباشِر  إسهاماً العنفِأسهمتِِوماِصاحبهاِمنِمظاهرِِماتِِِزواأل  احلروب  ن  ِأ  من شك   هنالكِِليسِِ
اِالصحي ومؤشرات الرعاية الصحية، مم    األمِنمعِتراجعِخطريِيفِِ  ِ،النظامِالبيئيِوبنيتهِالتحتية  أداءتدهورِمتصاعدِيفِِ

الفجواتعم   ِِووس    ،قِ املعاانة القولِِعِمساحةِ الرتاكمات.ِإذِميكنِ استثمارِاحلكومةِيفِالصحةِوالبيئةِالِ  ن  ِإوفاقمِ
التحدايتِاملركبةِومتطلباتِِيتماش النظامِالصحيِوتإىِمعِ التحدايتِعدمِ  ضميد جراحه. ولعل  صالحِ يفِمقدمةِ

لعراقِا  إنفاق  عد  ذ ي  املتصاعدةِوالتوجهاتِالعاملية،ِإ  اتفاقِحصةِالصحةِمنِاملوازنةِاحلكوميةِمعِاحتياجاتِالسكاِن
 .7ِيفِالعامِل  واطئةعلىِالصحةِمنِاملستوايتِال

ِِيشك  ل       احلصول يفِ املساواةِ وعدمِ الكبريِ األساسيِةالتفاوتِ الصحيةِ الرعايةِ ِِيؤد     كبريةً   عقبةً   علىِ تدينِ  إىِلي
مم   الصحية  اخلدمات  ِِمستوي  الشرائح علىِ املفروضةِ الضغوطِ يرفعِ يِفاِ ِِ  ،اجملتمع  الفقريةِ من علىِإنفاقويزيدِ همِ

سلبيةِخطريةِعلىِظروفِمعيشتهمِوفرصِحتسنيِجودةِنتائجِِ إىلِو ِ،اِيسهمِيفِتعزيزِثقافةِالفقراخلدمات الصحية مم  
 حياهتم.ِ

 
 -وزارة الصحة، إ ستراتيجية موازنة القطاع الصحي الحكومي في العراق لألعوام 2023-2021.                                                       7 
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خامسًا- فجوات النظام الصحي يف العراق: 

أسهمت  العنف  مظاهر  من  صاحبها  وما  واألزمات  احلروب  أنَّ  شكٍّ  من  هنالك  ليس 
إسهاماً مباشراً وغري مباشر يف تدهور متصاعد يف أداء النظام البيئي وبنيته التحتية، مع تراجع خطري 
وفاقم  املعاانة  الفجوات، ووسَّع مساحة  ممَّا عمَّق  الصحية،  الرعاية  الصحي ومؤشرات  األمن  يف 
الرتاكمات. إذ ميكن القول إنَّ استثمار احلكومة يف الصحة والبيئة ال يتماشى مع التحدايت املركبة 
ومتطلبات إصالح النظام الصحي وتضميد جراحه. ولعلَّ يف مقدمة التحدايت عدم اتفاق حصة 
الصحة من املوازنة احلكومية مع احتياجات السكان املتصاعدة والتوجهات العاملية، إذ يُعدُّ إنفاق 

العراق على الصحة من املستوايت الواطئة يف العامل7. 

   يشكِّل التفاوت الكبري وعدم املساواة يف احلصول على الرعاية الصحية األساسية عقبًة 
كبريًة يؤدِّي إىل تدين مستوي اخلدمات الصحية ممَّا يرفع الضغوط املفروضة على الشرائح الفقرية يف 
اجملتمع، ويزيد من إنفاقهم على اخلدمات الصحية ممَّا يسهم يف تعزيز ثقافة الفقر، وإىل نتائج سلبية 

خطرية على ظروف معيشتهم وفرص حتسي جودة حياهتم. 

7. وزارة الصحة، إسرتاتيجية موازنة القطاع الصحي احلكومي يف العراق لألعوام 2021-2023.
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  كما يعاين القطاع الصحي من حتدايت كبرية جمال القوى الصحية العاملة حيث النقص 
وعدم كفاية  املالكات  توزيع  وسوء  التمريضية  واملالكات  األطباء  من  العاملي  أعداد  يف  الكبري 
أعداد  من  يزيد  ممَّا  الكفاءات؛  على  للحفاظ  مالئمة  غري  عمل  ظروف  عن  فضاًل  التدريب، 

املهاجرين منهم. 

يبيِّ جدول )6( عدد األطباء واملالكات التمريضية لكل )1000( من السكان )-2007
2016( يف بلدان خمتارة

عدد األطباء لكل 1000 عدد املالكات يف التمريض من     الدولة
السكان والقبالة لكل 1000 من السكان

3.4                           3.1األردن1
2.6                           7.0الكويت2
2.6                           5.2العربية السعودية3
2.4                           2.6لبنان 4
2.1                           6.9ليبيا	
2.0                           5.7قطر	
1.9                           4.2عمان	
1.6                           3.1اإلمارات العربية املتحدة	
1.5                           1.6إيران9

1.5                           2.3سوراي10
1.3                           2.6تونس11
1.0                           0.4الباكستان12
0.9                           2.5البحرين13
0.9                           1.8العراق14
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عدد األطباء لكل 1000 عدد املالكات يف التمريض من     الدولة
السكان والقبالة لكل 1000 من السكان

0.8                           1.4مصر15
0.6                           0.9املغرب16
0.3                           0.4أفغانستان17
0.3                           1.2السودان18
0.3                           0.8اليمن19
0.2                           0.6جيبويت20

Source: WHO., Health Statistics 2018.

ترتكَّز الفجوات اليت يعاين منه النظام الصحي العام يف العراق بصورة أساسية يف التدهور 
األدوية  نقص  عن  فضاًل  وتطويرها،  ومرافقها  أبنيتها،  إدامة  وغياب  التحتية  بنيته  يف  املستمر 
واملستلزمات الطبية. على صعيد آخر يشهد القطاع الصحي تعثر كبري يف بناء مستشفيات جديدة 
يف السنوات املاضية، فضاًل عن النقص الكبري يف عدد مراكز الرعاية الصحية األولية الرئيسة اليت ال 

يتجاوز عددها )1400( مركز يف حي حيتاج العراق إىل حنو )3000( مركز8.  

ومع مساندة احلكومات املتعاقبة يف حتويل معظم األنشطة الصحية املتعلقة بتعزيز الصحة 
العامة إىل موازنة البامج إال أنَّ تذبذب التمويل واالفتقار إىل خبات اإلدارة املالية للبامج الصحية 
التغطية  يف  حتسن  وجود  عدم  عن  فضاًل  الوقائية.  الصحية  البامج  من  الكثري  أداء  قيد كفاءة 
ابللقاحات األساسية ومكافحة األمراض املعدية يف األطفال إذ ما تزال نسبة التغطية ترتاوح بي 
)%60-%70( يف عام 2019 مقارنة أبكثر من )%90( يف األردن وإيران9.  كما أنَّ تفشي 
إيقاف  التحصي، أدَّى إىل  البامج اخلاصة وبضمنها برانمج  وابء )كوفيد-19(، وتوقُّف متويل 

محالت التحصي وتدهور نسبة التغطية بي الفئات املستهدفة مقارنة ابألعوام السابقة. 

8. وزارة الصحة، إسرتاتيجية موازنة القطاع الصحي احلكومي يف العراق لألعوام 3202-1202.    
9. املصدر السابق نفسه.                                                                                                                                  
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من جانب آخر، مل يتمكن العراق -حىت اآلن- من حتقيق املتطلبات الالزمة لتطبيق اللوائح 
مواطن  وترتكَّز  الصحية،  للمخاطر  واالستجابة  املبكر  والكشف  ابلوقاية  اخلاصة  الدولية  الصحية 
الضعف يف كثري من اجملاالت مثل قدرات املختبات الوطنية وإمكاانهتا، ورصد املخاطر الصحية 
الكيمياوية والبايولوجية واإلشعاعية؛ وضعف السيطرة على املنافذ احلدودية؛ وضعف السيطرة على 

األمراض احليوانية املنشأ وسالمة الغذاء10. 

1. اإلنفاق على الصحة:

تؤكد أدبيات البنك الدويل أنَّ حتقيق هديف اناء الفقر املدقع وزايدة اإلنصاف حبلول عام 
2030 لن يتحققا يف ظل معاانة املاليي سنوايً؛ بسبب ارتفاع كلف احلياة ومستوايت اإلنفاق 
الفقر ومعدالت اإلصابة ابألمراض. إذ ما  الرعاية الصحية، إذ إنَّ هناك عالقة طردية بي  على 
تزال هناك ثغرات كبرية يف التغطية يف عديد من البلدان، ال سيَّما يف اجملتمعات الفقرية واملهمشة. 
وتشري املعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل أيضاً إىل أنَّ األفراد يف البلدان 
النامية يدفعون يف كل عام أكثر من نصف تريليون دوالر من أمواهلم اخلاصة لتغطية تكاليف الرعاية 
الصحية.  فضاًل عمَّا يتسبَّب من مصاعب وأعباء مالية ألكثر من )900( مليون شخص، ويدفع 
حنو )90( مليون شخص للسقوط يف براثن الفقر املدقع سنوايً. ويف هذا السياق تبدو أنَّ اخلدمات 
الصحية متفاوتة وغري  متاحة لدى اجلميع، فالبلدان على مجيع مستوايت الدخل كثرياً ما تعاين 

أتمي ضمان مستدام للجودة ويسر تكلفة اخلدمات الصحية.11

مثَّلت االمتدادات الواسعة ملساحة العراق والتباين يف كثافة التجمعات السكانية وانتشارها 
الواسع،  حتدايً أمام تضييق التباين يف مستوى وكفاءة اخلدمات الصحية من جهة وضمان التغطية 
الشاملة من جهة أخرى يف ظل حمدودية وتراجع التمويل احلكومي، إذ تشمل ختصيصات وزارة 
اخلدمات  توفري  عن  فضاًل  ابلوزارة،  املرتبطة  الصحية  والدوائر  واملراكز  املؤسسات  موازنة  الصحة 
الوقائية والعالجية والصحية للمواطني، إىل جانب ختصيصات األدوية واملستلزمات الطبية. يؤدِّي 
اخلدمات  مستهلكي  على  العبء  ازدايد  إىل  الصحية  اخلدمات  لسلة  احلكومي  التمويل  آتكل 
الصحية مقابل االرتفاع املتزايد أبسعار األدوية والعالجات. فضاًل عن أنَّ اتساع الفجوة بي التمويل 
املرجو للخدمات الصحية اليت تقدمها احلكومة وواقع احلاجة الفعلية لنمو القطاع الصحي يؤدِّي 

10.املصدر السابق نفسه.                                                                                                                                         
11. https://www.albankaldawli.org/ar/topic/health/overview    مت التصفح بتاريخ كانون 
الثاين/ يناير 2022
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إىل تقدمي خدمات دون مستوى املعايري املعتمدة. يف الوقت الذي تعاين تواجه فرص توفري اخلدمات 
الصحية األساسية عن طريق املراكز الصحية األولية، ال سيَّما يف املناطق الريفية حتدايت كبرية، ويف 
مقدمتها خدمات رعاية األمومة والطفولة، والتوعية الصحية، واخلدمات الوقائية وغريها. ذلك أنَّ 
املناطق الريفية ال توفِّر عوامل جذب للقطاع اخلاص كاليت توفرها املناطق احلضرية، ممَّا يبقيها معتمدة 

إىل حدٍّ كبري على اخلدمات الصحية احلكومية. 

تشري إسرتاتيجية موازنة القطاع الصحي احلكومي يف العراق 2023-2021 إىل اخنفاض 
مؤشر رأس املال البشري يف العراق، إذ تشكل األمراض االنتقالية واالضطراابت الغذائية ما نسبته 
األمهات، واألطفال؛  َوفـََيات  ارتفاع نسب  العراق؛ فضاًل عن  الَوفـََيات يف  )%17( من إمجايل 
بسبب تدهور الرعاية الصحية األولية12. كما أنَّ اإلصاابت النامجة عن حوادث الطرق، والعنف، 
واإلرهاب، مسؤولة عن حوايل )%20( من الَوفـََيات. كما تتفاقم مستوايت املعاانة الناجم عن 
العبء األكب من املعاقي الذين يشكِّلون )%10-5( من السكان، كما تتصاعد حاالت الوفاة 

بسبب العبء الناجم عن التلوث مبا يزيد عن )35.000( ألف حالة13. 

ومع أنَّ الدستور العراقي لعام 2005 كفل الرعاية الصحية بوصفها حقاً أساسياً جلميع 
املواطني، إال أنَّ عدم اعتماد الصحة والبيئة أولوايت أساسية يف برامج احلكومات املتعاقبة أسهم إىل 
حدٍّ كبري يف تدهور الوضع الصحي يف العراق. إذ إنَّ التمويل املتدين يف السنوات املاضية إىل عدم 
إدامة البنية التحتية للمؤسسات الصحية، فضاًل عن قلَّة الكوادر البشرية، وسوء توزيعها، جنم عن 
كلِّ ذلك أعباًء وفجوات كبى يف اخلدمات الصحية الوقائية، والعالجية تتفاقم حدهتا عند الفئات 
الفقرية، إذ يزداد معدل اإلنفاق الشخصي للفرد العراقي على الصحة إىل ما يزيد عن )%70( من 
كلف الرعاية الصحية، يتحملها املريض العراقي أو ذووه14. وهذا ما أراد العراق أن ينتشل النظام 
الصحي من تراجعه وإخفاقاته، إذ ال بدَّ من إعادة النظر مبستوايت التمويل املخصصة للصحة، يف 
الوقت الذي يتطلب التزام السلطات التشريعية والتنفيذية ابعتماد أولوايت وإجراءات فعالة لتحسي 
أداء نظام التمويل الصحي. فعلى سبيل املثال تشكِّل املبالغ املخصصة لألدوية واملستلزمات الطبية 
الكلي حىت من  لتغطية االحتياج  احلالية وهي ال تكفي  2020 نسبة )12/1(  يف موازنة عام 

األدوية األساسية15.
12. وزارة الصحة، إسرتاتيجية موازنة القطاع الصحي احلكومي يف العراق 3202-1202.                                                         
13.املصدر السابق نفسه.                                                                                                                                         
14.املصدر السابق نفسه.                                                                                                                                         
15.املصدر السابق نفسه.                                                                                                                                          
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ُتظهر املعطيات يف اجلدول )7( بصورة واضحة تطوُّر نسبة اإلنفاق العام على الصحة كنسبة 
من اإلنفاق العام للدولة يف العام 2019/2020، إذ يالحظ عن طريق املقارنة مع بعض البلدان 
لتقارير منظمة الصحة العاملية تديّنِ مستوى اإلنفاق العام على الصحة )1.7%(  العربية، وَوْفقاً 
مقارنة بسائر الدول العربية، إذ أييت ترتيب العراق يف املستوى األدىن، كما يشري اجلدول إىل احتالل 
العراق املرتبة قبل مصر والسودان فيما يتعلق بنصيب الفرد من اإلنفاق الصحي )153دوالر(، وقد 
ترتب على تدين املؤشرين السابقي ارتفاع نسبة اإلنفاق من اجليب )%78( كنسبة من اإلنفاق 

على الصحة؛ إذ أييت العراق ابملرتبة األوىل. تليها مصر )%62( والسودان )73.9%(. 

جدول )	 ( مؤشرات اإلنفاق على الصحة لدول عربية خمتارة  2019

نصيب الفرد من الدولة
اإلنفاق الصحي

اإلنفاق من اجليب كنسبة 
من اإلنفاق على الصحة

اإلنفاق العام على الصحة كنسبة 
من اإلنفاق العام للدول

13162.04.2العراق
15378.51.7مصر
22428.012.0األردن
106816.16.2الكويت
66232.114.3لبنان

17148.69.1املغرب
6485.97.6عمان 
32941.913.7فلسطني

18276.26.3قطر
114714.310.1السعودية
15273.910.7السودان
25739.913.7تونس

132318.67.9اإلمارات
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نصيب الفرد من الدولة
اإلنفاق الصحي

اإلنفاق من اجليب كنسبة 
من اإلنفاق على الصحة

اإلنفاق العام على الصحة كنسبة 
من اإلنفاق العام للدول

109928.07.4البحرين

Source: WHO, Monitoring Health and HealthSystem  Performance in 
the Eastern Mediterrean Region, 2019, P. 13. 

2. الصحة يف خطة التنمية الوطنية 2018-2022 

لعلَّه ابت من املعلوم جداً أنَّ خطة التنمية الوطنية 2022-2018 قد أتثَّرت؛ بسبب األزمة 
املزدوجة )وتداعيات فريوس كوروان املستجد، واخنفاض أسعار النفط، إذ تغريت األولوايت وأصبح 
الطبقة السياسية ورامسي السياسات  القطاع الصحي حيتل قمة األولوايت، وابت حيظى ابهتمام 

وصانعي القرارات(.    

لقد ركَّزت رؤية العرق للتنمية املستدامة 2030 يف أول أهدافها على بناء اإلنسان هلدف 
الرتكيز على متكي اإلنسان بتطوير منظوميت الصحة  إسرتاتيجي فاعل؛ بدف جتاوز األزمة عب 

والتعليم؛ بدف متكي املواطن ملواجهة حتدايت اجلائحة. 

وأصبحت  املواطن،  لتمكي  واسعًة  مساحًة   2018-2022 التنمية  خطة  أعطت  لقد 
الصحة حتتلُّ أولوية حيث استهدفت احلفاظ على حياة املواطن العراقي هلدف إسرتاتيجي فاعل 

لتجاوز األزمة، واحلد من تداعياهتا، وبناء املناعة. 

لقد شخصت اخلطة أهم التحدايت اليت تواجه القطاع الصحي، يف مقدمتها: تقادم البىن 
التحتية للمؤسسات الصحية؛ وحمدودية حتديث مراكز الرعاية الصحية األولية؛ وضعف تنمية املوارد 
البشرية؛ وتراجع مستوى خمرجات التعليم للمالكات الطبية الصحية؛ وتدين مستوى متويل القطاع 
اخلاص؛ وحمدودية حتديث نظام إدارة األدوية والتقنيات الطبية؛ وحمدودية حتديث إدارة املعلومات 
الصحية؛ وضعف آلية تقدمي اخلدمة؛ وازدواجية العمل للمالكات الطبية والصحية يف العمل بسن 
القطاعي العام واخلاص؛ وضعف اخلدمات الصحية التخصصية؛ وضعف احلوكمة اإلدارية والشراكة 

مع القطاع اخلاص؛ وضعف حتديث معايري اجلودة الصحية16. 
16.وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 8102-2202. )فصل التنمية البشرية واالجتماعية(.                                                                                                   
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من جانب آخر، ركَّزِت اخلطة على التحدايت النامجة عن ارتفاع معدالت األمراض االنتقالية 
النامجة عن ضعف نظام الوقاية الصحية وتدين الوعي الصحي يف اجملتمع، فضاًل عن تقادم البىن 
الصحية خلدمات املاء والصرف الصحي وعدم االستقرار السكاين. كما أشارت اخلطة إىل تدين 
مؤشرات التنمية البشرية؛ بسبب ارتفاع نسبة الفقر وتدين مستوى التعليم وارتفاع معدالت البطالة 

فضاًل عن هيمنة التقاليد والعادات االجتماعية البالية17. 
كما أولِت اخلطة اهتماماً ابملتغريات الدميغرافية وارتفاع معدالت نو السكان واحلراك السكاين 
الداخلي الناجم عن تفاقم مشكالت النزوح وتدين مستوايت اخلدمات الصحية يف املناطق املتأثرة 
بقضااي  الوعي  األسرة، وتدين مستوايت  تنظيم  برامج  الشمول يف  اإلرهابية، وضعف  ابلعمليات 

الصحة اإلجنابية18.

الصحة، وتتمحور  لقطاع  التنموية  الرؤية  تتبلور  التنمية 2018-2022  إطار خطة  ويف 
قة، عن طريق تطبيق  حول ضرورة متتع العراقيُّون خبيارات واسعة لتأمي حياة طويلة وصحية وخالَّ
التغطية  التمييز، وقادر على حتقيق  نظام صحي متكامل يتميز ابإلاتحة واجلودة والكفاءة وعدم 

الصحية الشاملة، مبا يعّزِز فرص الرخاء والرفاه والتنمية ويكفلها.

ولتحقيق الرؤية التنموية لقطاع الصحة سعت اخلطة إىل حتديد جمموعة أهداف يف مقدمتها، 
حتسي النظام  الصحي وحتديثه عب تطوير البىن التحتية للمؤسسات الصحية؛ وتطوير مراكز الرعاية 
التعليم  الصحية، ورفع مستوى خمرجات  تقدمي اخلدمات  آلية  األولية وحتديثها؛ وحتسي  الصحية 
للمالكات الطبية والصحية؛ وازدايد مستوى متويل القطاع الصحي، وزايدة التخصيصات املالية، 
إدارة األجهزة  الطبية وحتديثهما؛ وحتسي  املالية؛ وحتسي نظام األدوية والتقنيات  وتطوير اإلدارة 

والتقنيات الطبية؛ وزايدة االستثمار يف قطاع الصناعات الدوائية.   

ويف هذا املسار أكَّدت اخلطة أمهية حتسي نظام الوقاية الصحية عن طريق أتكيد السيطرة 
معدل  وخفض  »البلهارزاي«،  ظهور  عند  الوابئي  التحدي  برامج  وتنفيذ  األمراض؛  نواقل  على 
وإنشاء  الصحية؛  املراكز  ملراجعي  اإلدرار  املعدية، وفحص ناذج  الطفيليات  وانتشار  اإلصاابت، 
الالزمة؛  واألجهزة  ابملعدات  املختبات  وتزويد  احلدودية،  احملافظات  مراكز  يف  متكاملة  خمتبات 

والتشديد على اإلجراءات الرقابية يف املنافذ احلدودية لفحص املواد الغذائية.  
17.املصدر السابق نفسه.
18.املصدر السابق نفسه.
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كما مل تغفل اخلطة ضرورة تطبيق احلوكمة اإلدارية عب حتسي فرص تطبيق الالمركزية اإلدارية 
بي املستويي املركزي واحمللي؛ وأمهية تطور الشراكة مع القطاع اخلاص، فضاًل عن التطوير يف حتديث 

التشريعات، وحتديث معايري اجلودة الصحية وصواًل إىل تطوير أنظمة املراقبة والتقييم.
وفيما يتعلق ابلتغطية الصحية الشاملة فقد استهدفت خطة 192022-2018:

• رفع مؤشر طبيب/ سكان لكل )1000( نسمة من )0.89( عام 2018 إىل )1( عام 	
.2022

• رفع مؤشر طبيب أسنان/ سكان لكل )1000( نسمة من )0.28( عام 2018 إىل )0.4( 	
عام 2022.

• معدل إشغال األسرة من )68( عام 2018 إىل )76( عام 2022.	
•   خفض معدالت َوفـََيات األطفال الرضَّع لكل )1000( والدة حية من )17( وفاة عام 	

2018 إىل )14( عام 2022.
• خفض معدالت َوفـََيات األطفال دون اخلامسة لكل )1000( والدة حية من )25( وفاة عام 	

2018 إىل )24( عام 2022.
• خفض معدالت َوفـََيات األمهات من )33( وفاة عام 2018 إىل )32( عام 2022.	

سادسًا- األمن الصحي يف العراق: خيارات السياسة
ال شكَّ أنَّ جائحة »كوروان« هزَّت أركان احلياة اإلنسانية يف اجملتمعات الغنية والفقرية على 
حدٍّ سواء، وكشفِت اجلائحة عن جتليات وأتثريات واسعة وخطرية على جممل األوضاع اجملتمعية، 

وأصبحت الشغل الشاغل للرأي العام، ولإلنسانية مجعاء.
احللول  تقدمي  عن  عاجزاً  العلم  وقف  حينما  صدمًة؛  لتشكِّل  اجلائحة  هذه  جاءت  لقد 
والعالج املناسب يف املدة املنصرمة، وكانت كافية لتدمري عدد كبري من الدول والشركات وأحدثت 
بلبلة بي أوساطها، وعرضت تساؤالت منهجية، حول طبيعة الفضاءات العلمية واالجتماعية هلذه 
األزمة اليت هزَّت بعمق الكيان االجتماعي والوجدان اجلمعي للمجتمع، إذ ُيْكَره فيها الناس على 
مالزمة مساكنهم. إذ مثلت جائحة »كوروان« استهدافاً خللخلة املصداقية الراسخة يف إدراك اجملتمع 
اإلنساين لكفاءة منظوماته الصحية وخدماته الطبية اليت تقف أمام امتحان صعب وحتدٍّ شرس مل 

تشهده اإلنسانية يف العقود املاضية.
19. وزارة التخطيط، خطة التنمية الوطنية 8102-2202، ص332.                                                                                     
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سيَّما  وال  العلمية،  االختصاصات  لكافة  مفاجئاً  وجتلياته  أبعاده  بكل  األمر  هذا  كان 
االختصاصات الطبية إىل جانب االختصاصات اإلنسانية ضمن حقل جديد مل أيلفوه، ووجدوا 
الصحية  األنظمة  اجلائحة  وضعت  الصدمة  وهذه  الفرصة.  يعطهم  مل  جديد  فضاء  يف  أنفسهم 
التقليدية، مقابل ذلك  التنشئة والرتبية  أناط  التقليدية، وهتدد  ليهز أوصال األنظمة  على احملك، 
العاملي،  األمن  من  أصيل  الصحي كجزء  األمن  أبمهية  مستوايته  وعلى مجيع  أمجع،  العامل  إدراك 
وأنَّ التهديدات الصحية20 ميكنها أن تكبِّد العامل خسائر أكثر من التهديدات االقتصادية والبيئية 

والعسكري واالجتماعية. 
كما كشفت اجلائحة مدى هشاشة النظم الصحية يف العامل، وهو ما يلفت االنتباه إىل إعادة 
النظر يف النظم الصحية وعدِّ أنَّ )األمن الصحي( جزء أصيل من إسرتاتيجيات التنمية الصحية، ال 

سيَّما أنَّ العامل سوف يشهد موجات من جوائح أخرى. 
  ويف إطار هذه املعطيات واحلقائق تؤكِّد هذه الدراسة على أمهية اخلبات والسياسات اآلتية:

• عدُّ األمن الصحي العاملي واألمن الصحي الوطن وجهي لعملة واحدة، إذ إنَّ كالمها مرتابط 	
طردايً ابآلخر، وصالح األمن الصحي الوطن يعن صالح األمن الصحي العاملي. 

• اليت 	 األولية  الصحية  والرعاية  الشاملة  الصحية  الرعاية  الوقائي، وتعزيز  االهتمام ابلبعد  إيالء 
تعيق فرص  والبيئية بوصفها حمددات مهمة  والثقافية  أتخذ ابألبعاد االجتماعية واالقتصادية 

حتقيق األمن الصحي يف الدولة. 
• عملية 	 صلب  يف  ومتطلباته  الصحي  األمن  أبعاد  ووضع  العراق  يف  الصحي  النظام  تطوير 

التخطيط للتنمية، وزايدة اإلنفاق الصحي وترشيد استخدامه وتوزيعه املتوازن مكانياً وفق ما 
ورد ابلدستور العراقي لعام 2005.

• حوكمة النظام الصحي وإعالء مبادئ الشفافية واملساءلة واملسؤولية واملساواة.  	
• حوكمة إدارية للقطاع الصحي عن طريق حتديث نظم تطبيق الالمركزية اإلدارية، وتفعيل الشراكة 	

بي القطاعي العام اخلاص، وتعديل التشريعات اإلدارية والقانونية ذات الصلة ابلقطاع الصحي 
وتفعيلهما، إىل جانب حتديث معايري اجلودة الصحية َوْفق املعايري العاملي، فضاًل عن حتديث 

أنظمة املراقبة والتقييم وتفعيلها.

20.  أشار إىل ذلك تقرير األمم املتحدة، املهددات اجلديدة لألمن اإلنساين يف زمن األنثروبوسي: الدعوة إىل تضامن إنساين 
أكب، الذي أكَّد خطورة التهديدات اجلديدة ويف مقدمتها التهديدات الصحية. انظر: 

UNDP, New Threats to Human Security in the Anthropocen: Demandind Great 
solidarity, 2022.
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•  تطوير املالكات الصحية واإلدارية وحتسي إدارة املعلومات الصحية عن طريق تطوير وحتديث 	
آلية الرصد يف اإلحصاءات الصحية حتسي اجلاهزية اإللكرتونية؛ وحتسي آلية تقدمي اخلدمة؛ 
وحتسي اخلدمات الصحية التشخيصية؛ وتقليل ازدواجية العمل للمالكات الطبية والصحية بي 
القطاعي العام واخلاص؛ وتطبيق أدلة العمل وااللتزام ابلوصف الوظيفي للمالكات الصحية 

واإلدارية؛ ورفع قدرات الفرق الطبية.
• حتسي آليات تقدمي اخلدمات الصحية كتحسي اخلدمات الصحية التشخيصية، وحل ازدواجية 	

العمل للمالكات الطبية والصحية بي القطاعي العام واخلاص، ورفع مستوى تطبيق أدلة العمل 
وااللتزام ابلوصف الوظيفي للمالكات الصحية واإلدارية.التنمية

• احلد من انتشار احملددات االجتماعية، كخفض نسبة الفقر، ورفع مستوى التعليم؛ وخفض 	
معدالت البطالة؛ واحلد من انتشار العادات واملمارسات االجتماعية البالية. 

• واملراكز 	 خاصة؛  والعيادات  )املستشفيات؛  مثل:  ومراقبته،  الصحية  اخلدمات  سوق  ضبط 
صحية؛ واملختبات، وأماكن التحليل، واألشعة، والصيدليات؛ واملصانع والشركات ومكاتب 

األدوية( ال سيَّما فيما يتعلق ابسترياد األدوية واملستلزمات الطبية وتداوهلما وتصديرمها.  
• تشجيع االستثمار يف القطاع الصحي اخلاص، ومبا يتضامن ويتكامل مع القطاع العام.	
• إاتحة املرافق والبنية التحتية اآلمنة )مياه/ صرف صحي( للجميع، ال سيَّما يف املراكز احلضرية 	

الكثيفة، من دون إغفال التوعية لرتشيد استخدام املياه. إذ نبَّهت تداعيات جائحة »كوروان« 
الصحي  والصرف  البشري،  لالستخدام  اآلمنة  املياه  من  التحتية  البنية  ضمان  أمهية  على 

وإاتحتهما. 
• معاجلة مواطن اخللل والفجوات يف اخلدمات الوقائية واحلد من املخاطر الصحية.  	
• متابعة اإلجراءات االحرتازية وتعزيزها؛ ملواجهة املخاطر الصحية العابرة للحدود. 	
• توظيف اإلعالم وتكنولوجيا االتصال؛ لتعزيز اإلجراءات واإلرشادات للوقاية من انتشار األمراض، 	

ال سيَّما يف فرتات انتشارها. ونشر الوعي الصحي حول اجلوائح ويف مجيع املستوايت االجتماعية.
• إليهم، ومحايتهم من عواقب االنتشار 	 الفئات األكثر هشاشة، وأتمي وصول األدوية  محاية 

لألمراض. 

• تعزيز اخلدمات الصحية عن بعد، وذلك لضمان استمرار تقدمي اخلدمات الطبية هلم، ال سيَّما 	
املصابي ابألمراض املزمنة.


