


حق دساتير العالم و دستور منظمة الصحة العالمية بصورة جازمة أن الصحةتؤكد معظم •
أساسي من حقوق اإلنسان و هدف اجتماعي لكل الدول و يجب أن تكون في متناول 

.جميع الناس 

الهدف االجتماعي الرئيسي :  World Health Assemblyجمعية الصحة العالمية •
بلوغ جميع مواطني العالم مستوى من )) للحكومات و لمنظمة الصحة العالمية هو 

((. الصحة يسمح لهم بأن يعيشوا حياة منتجة اجتماعياً و اقتصادياً 





.الرعاية الصحية األولية هي المدخل الرئيسي لبلوغ هدف الصحة للجميع •

ية على جميع الحكومات أن تعمد إلى صياغة سياسات و استراتيجيات و خطط عمل وطن•
ني من أجل الشروع بالرعاية الصحية األولية و االستمرار فيها كجزء من نظام صحي وط

.شامل و بالتنسيق مع القطاعات األخرى 



 Nationalلبلوغ  مستوى مقبول من الصحة للجميع ال بد من سياسة صحية وطنية •
Health Policy  ق بالتنسي, ناتجة عن دراسة شاملة لالحتياجات و برنامج و خطة عمل

.ادية بين القطاع الصحي و األنشطة ذات الصلة في قطاعات التنمية االجتماعية االقتص

تعكس األفضل أن تشكل السياسات الصحية جزءاً من سياسات التنمية الشاملة و بذلك•
.  األهداف االجتماعية و االقتصادية للحكومة و الشعب 



تعريفات 

ة و تعبير عن األهداف الرامية إلى تحسين الحالة الصحي: السياسة الصحية الوطنية •
.ترتيب األوليات بين هذه األهداف و االتجاهات الرئيسية لبلوغها 

الخطوط العريضة للعمل :  National Health Strategyاالستراتيجية الصحية الوطنية •
.  المطلوب في جميع القطاعات ذات العالقة لوضع تلك السياسة موضع التنفيذ 



تعريفات 

خطة رئيسية واسعة و مشتركة بين القطاعات لبلوغ األهداف : خطة العمل الوطنية •
.عن طريق تنفيذ االستراتيجية National Health Targgetsالصحية الوطنية 

:تشير إلى 
.ما يجب القيام به -
.من سيقوم به -

.أي مهلة زمنية -•

.بأية موارد -•

((.  م تحوي المزيد من التفاصيل في البرمجة و رصد الميزانية و التنفيذ و التقيي)) •



( :كمثال )إحدى السياسات 

.ات توفير الرعاية الصحية الشاملة لألمهات الحوامل و الرضع و األطفال دون الخمس سنو

:أوالً االستراتيجيات •
.تشكيل مجلس أعلى لصحة األمومة و الطفولة-
ديكي و و الكزاز و السعال الالخناق)جعل التمنيع اجبارياً ضد األمراض السارية الستة -

(.Bشلل األطفال و التدرن و التهاب الكبد 
.نشر الوعي الصحي بين األمهات الحوامل -
.التوسع في خدمات تنظيم األسرة -
.توفير الخدمات الصحية لألمهات و األطفال مجاناً أو بأسعار مخفضة -
.  الفحص الطبي الشامل لألطفال قبل دخول المدارس -



( :كمثال )إحدى السياسات 
توفير الرعاية الصحية الشاملة لألمهات الحوامل و الرضع و األطفال دون الخمس سنوات

:ثانياً خطة العمل •
.استصدار التشريعات الالزمة من قبل الهيئات المختصة في غضون مدة معينة -
.التأكد من توافر الموارد المالية من قبل وزارة المالية في المدة المحددة -
من برنامج تدريب للعاملين في مجال رعاية األمومة و الطفولة من قبل إدارة التدريب ض-

.المدة المحددة 
.التوسع في إنشاء مراكز رعاية األمومة و الطفولة -
ل حمالت التوعية الصحية لألمهات و الحوامل من قبل دائرة التثقيف الصحي في ك-

.  الوسائل الممكنة 







( :كمثال )إحدى السياسات 
وات توفير الرعاية الصحية الشاملة لألمهات الحوامل و الرضع و األطفال دون الخمس سن

.ثالثاً التقييم المستمر للبرنامج من قبل السلطات الصحية •



:المقومات األساسية للسياسة الصحية الوطنية 

جيات وزارة الصحة الجهة الحكومية المسؤولة عن وضع السياسة الصحية و تحديد االستراتي•
.الالزمة لتنفيذها و وضع خطة العمل المناسبة 

تشكله الحكومات في بعض األحيان :  National Health Councilالمجلس الصحي الوطني •
تتمثل فيه جميع القطاعات لضمان انعكاس جميع وجهات النظر و للتأكد من أن السياسة

.و أنها جزء ال يتجزأ من التنمية االجتماعية و االقتصادية الشاملة , الصحية مترابطة 
(. ادية شخصيات غير حكومية تعنى بالشؤون الصحية و السياسية و االجتماعية و االقتص) 



:المقومات األساسية للسياسة الصحية الوطنية 

.االلتزام السياسي -1•

.االعتبارات االجتماعية –2•

.مشاركة المجتمع –3•

.اإلصالح اإلداري –4•

.تخصيص الموارد المالية –5•

.سن التشريعات –6•

.إعداد خطة العمل –7•

.البرمجة –8•

.التقييم و المؤشرات –9•



:االلتزام السياسي -1

.عة االلتزام السياسي الصريح لتحقيق األهداف المنشودة و ترجمتها إلى حقيقة واق-•

.تعبئة الرأي العام و توضيح الحقائق له-•
( .  لفرض ضرائب عند الضرورة اللجوء)



:االعتبارات االجتماعية –2

ألغنياء و السياسة الصحية ال بد أن ترمي إلى تذويب أو تقليص الهوة التي تفصل بين ا•
.الفقراء

وم إذا تقرر إنشاء نظام شامل للضمان الصحي فال بد من إعفاء أو تخفيض رس: مثال •
.االشتراك للفئات محدودة الدخل و يتحمل األغنياء نصيبهم من العبء كامالً 



:مشاركة المجتمع –3

.ضمان المشاركة الحرة و الواعية من المجتمع-•

: التماس مساهمة 

(.القادة السياسيين و االجتماعيين و المنظمات و العمال و المهن و وجوه اإلعالم) •









:اإلصالح اإلداري –4

التنسيق بين قطاع الصحة و جميع القطاعات األخرى كالتعليم و الزراعة و الغذاء و-
.موارد المياه و حماية البيئة 

ذ السياسة قد يكون من الضروري تقديم حوافز للعاملين في كل المستويات لضمان تنفي) -
(.الصحية 



:تخصيص الموارد المالية –5

.زيادة الميزانية الصحية الوطنية إلى أقصى حد •

:األخذ بعين االعتبار بـــــ •

(.حية ارتفاع األجور و التقدم في التكنولوجيا الص) االزدياد المّطرد في تكلفة الخدمة -•

.دراسة تكاليف البرامج الصحية للوصول إلى النظام األقل كلفة -•

....(.ضمان صحي , رسوم , ضرائب : )دراسة طرق التمويل المختلفة -•

.  دراسة تجارب النجاح و الفشل البلدان األخرى -•



:سن التشريعات –6

.ضرورة سن تشريعات جديدة لضمان تنفيذ السياسة الصحية •

.تشريعات خاصة بالبيئة : مثل •
.الضمان االجتماعي

.التأمين الصحي •

مة االطالع على التشريعات الصحية في مختلف البلدان و التي جمعتها و حللتها منظ-
.   W H Oالعالمية ة حالص

.تعريف الجمهور بحقوقه و واجباته عبر كل الوسائل اإلعالمية المتاحة -



:إعداد خطة العمل –7

:يجب أن تشتمل على تفاصيل كاملة 

.ما يجب عمله ؟-

.اإلطار الزمني ؟--

.تقدير االحتياجات --

.الكوادر الالزمة لمراقبة التنفيذ و تقييم النتائج -



:البرمجة –8

(البرامج ) بعد وضع التصور الكامل لخطة العمل تتم ترجمتها إلى سلسلة من األعمال 
.المترابطة و الرامية إلى بلوغ أهداف محددة 

.تزويد المجتمع بمياه شرب صالحة , تحسين صحة الطفل : أمثلة 

.طبيعي أن تختلف هذه البرامج من دولة ألخرى -

.المركزي : كل برنامج صحي له مستويات في التنفيذ -

.مستوى المناطق -

.المستوى المحلي -
.    توضيح العالقة بين هذه المستويات و طرق التنسيق بينها 



:التقييم و المؤشرات –9

هل الوضع الصحي للسكان في تحسن ؟ •
.هل من ضرورة إلدخال تعديالت على السياسة و االستراتيجيات و خطط العمل 

وعية وضعت منظمة الصحة العالمية العديد من المؤشرات التي تقيس الوضع الصحي و ن•
.الحياة و مدى توفر خدمات الرعاية الصحية 

:أمثلة 

(.سنة 60الحد األدنى : ) Life Expectancyمأمول العمر عند الميالد -1•

مولود 1000لكل 50الحد األقصى : ) Infant mortality rateوفيات الرضع –2•
( .حي




