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الـــــرعـــــايـــــة  تـــــحـــــت  قـــــنـــــا:   — �  الـــــــدوحـــــــة 
الــكــريــمــة لــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد 
املــجــلــس  الـــعـــهـــد، رئـــيـــس  ثـــانـــي ولـــــي  آل 
األعــــــلــــــى لــــلــــصــــحــــة، تــــفــــضــــلــــت صـــاحـــبـــة 
الــســمــو الــشــيــخــة مــوزا بــنــت نــاصــر نائب 
بتدشني  للصحة،  األعلى  املجلس  رئيس 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة الــخــاصــة 
 2011) الصحية  الــرعــايــة  نــظــام  بتطوير 
بـــفـــنـــدق  أمــــــس  مــــســــاء  وذلـــــــك   (2016  —

الدوحة. شيراتون 
السعادة  أصحاب  من  عدد  الحفل  حضر 
الــشــيــوخ والـــوزراء وعــدد مــن املــســؤولــني 

البالد. في  الصحي  بالقطاع 
وألـــــقـــــت صــــاحــــبــــة الــــســــمــــو كـــلـــمـــة بـــهـــذه 
املــنــاســبــة.. أكـــدت فــيــهــا أن أهــمــيــة إطــالق 
تكمن  لــلــصــحــة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
بـــاإلمـــكـــان  مــــرة ســـيـــكـــون  أنــــه وألول  فــــي 
الــتــقــيــيــم والــتــحــقــق مـــن نــجــاعــة الــخــطــط 
والـــبـــرامـــج الــطــبــيــة، مـــن خـــالل مـــؤشـــرات 
مقابل  وتحليلها  رصــدهــا  يمكن  علمية 
األهـــــــــداف الــــتــــي صـــاغـــتـــهـــا، وحــــددتــــهــــا، 

للصحة. الوطنية  االستراتيجية 
إلــــــــــى أن  الــــــســــــمــــــو  ونــــــــوهــــــــت صــــــاحــــــبــــــة 
الــتــخــطــيــط الـــصـــحـــي الـــــذي نــطــمــح إلــيــه 
ال يــقــتــصــر عــلــى الـــوقـــايـــة مـــن األمــــراض، 
والــــتــــخــــطــــيــــط لــــتــــوفــــيــــر االحـــــتـــــيـــــاجـــــات، 
وتــــطــــويــــر الــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــبـــشـــريـــة 
واملـــاديـــة فــحــســب، وإنــمــا هــو الــتــخــطــيــط 
كـــســـبـــيـــل لـــحـــشـــد كــــافــــة الــــجــــهــــود لــجــعــل 
املــــــــؤســــــــســــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة مــــــؤســــــســــــات 
مع  تــتــعــامــل  ال  حــديــثــة،  بحثية  تعليمية 
تطويره  في  تبحث  ولكنها  فقط،  الــدواء 

وتصنيعه.
كذلك  ـ  يستهدف  التخطيط  إن  وأضافت: 
ـ جــعــل املــؤســســات الــصــحــيــة، مــؤســســات 
خريطة  في  كمشارك  حيويًا  دورًا  تلعب 
الــبــحــوث اإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة، وتــرتــكــز 
الضروري  من  ركائز  ثــالث  على  ذلــك  في 
أوالهــــــــــا:  االعــــــتــــــبــــــار،  بـــــعـــــني  تـــــؤخـــــذ  أن 
"خـــصـــوصـــيـــة بـــنـــيـــانـــنـــا الـــديـــمـــوغـــرافـــي 
الــــفــــريــــد، الــــــذي يـــشـــكـــل قــــاعــــدة مــنــاســبــة 
لـــلـــبـــحـــوث الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة املـــرتـــبـــطـــة 
بـــالـــتـــركـــيـــب الـــــوراثـــــي، ويـــعـــتـــبـــر أســـاســـًا 
املستقبل". في  الطبية  العلوم  إلنجازات 

◄  دعائم أساسية
أمـــــا الــــركــــيــــزة الـــثـــانـــيـــة فـــقـــالـــت صــاحــبــة 
الــدعــائــم  تــوفــيــر  فــي  إنــهــا تتمثل  الــســمــو: 
األســــاســــيــــة لـــتـــمـــويـــل وتـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع 
الـــــبـــــحـــــث الــــعــــلــــمــــي مـــــــن خـــــــــالل املــــــراكــــــز 
الــصــحــيــة املــتــخــصــصــة، مــعــتــمــديــن عــلــى 
مــنــهــجــيــة الـــوقـــف الـــتـــي أخـــذنـــا بــهــا مــنــذ 
املشاريع..  إنــجــاز  استدامة  لضمان  مــدٍة 
تغيير  أي  بــأن  الــراســخ  إيــمــانــي  وأخــيــرًا 
فـــي هـــذا املـــجـــال الــحــيــوي ال يــتــحــقــق إال 

حقيقية". وطنية  إرادة  بوجود 
ـــــإلرادة  وحـــــول رؤيـــــة صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو ل
الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، قــــالــــت ســـمـــوهـــا: 
إرادة  من عنصرين:  تتكون  اإلرادة  "هذه 
ســيــاســيــة وهــــذه ال غـــبـــار عــلــيــهــا، حــيــث 
مـــكـــونـــات  أحــــــد  هـــــو  الــــصــــحــــة  قــــطــــاع  إن 
اإلرادة  هــــذه  أن  غــيــر   ،2030 قــطــر  رؤيــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى شـــــيء آخـــــر ال 
الفاعلني  كافة  انخراط  وهو  أهمية،  يقل 
الــوطــنــيــني فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا إداريــــًا 
وإجـــرائـــيـــًا، وهــــذا هـــو الــشــق الــثــانــي مــن 

الصعبة". املعادلة  هذه 
وأضـــــافـــــت: "إنـــــه لـــهـــذا الـــســـبـــب بــــالــــذات، 
األعلى  املجلس  املفدى،  البالد  أمير  أنشأ 
لــلــصــحــة، وأوكـــلـــت إلـــيـــه مــهــمــة مــأســســة 
الـــحـــقـــل الـــصـــحـــي مــــن حـــيـــث الــتــخــطــيــط 
لـــــبـــــرامـــــج الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة والـــــرعـــــايـــــة 

واملستقبل". الحاضر  في  الصحية 
عــن  اإلعــــــالن  أن  الـــســـمـــو  صـــاحـــبـــة  ورأت 
للصحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  إطــالق 
الـــــيـــــوم، جــــــاء فـــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت لـــيـــؤكـــد 
لتحقيق  طريق  خريطة  باعتماد  االلتزام 
املجلس  وضعها  التي  السبعة  األهــداف 
األعــــلــــى لـــلـــصـــحـــة، كــســبــيــل لــالســتــجــابــة 
لـــكـــافـــة أولـــــويـــــات احـــتـــيـــاجـــات املــجــتــمــع 
املقام  هذا  في  سموها  منوهة  الصحية، 
اندماج  على  تقوم  منهجية  اعتماد  إلى 
وتـــكـــامـــل األهــــــداف الــســبــعــة لــلــمــنــظــومــة 
علميًا  توظيفًا  ذلــك  وتوظيف  الصحية، 

لألغراض. محققًا  وعمليًا 

◄ املنظومة الصحية
ولـــــــدى تـــطـــرقـــهـــا لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة 
قــــالــــت صــــاحــــبــــة الــــســــمــــو: "مـــنـــظـــومـــتـــنـــا 
الــصــحــيــة يــجــب أن تــكــون مــنــفــتــحــة عــلــى 
الـــبـــنـــيـــة الـــصـــحـــيـــة الــــعــــاملــــيــــة مـــــن حــيــث 
الــتــطــويــر املــســتــمــر، لــكــن تــلــك املــنــظــومــة 

الــبــحــث الــعــلــمــي  عــلــيــهــا أيـــضـــًا أن تـــعـــزز 
القطاعي". التخصصي 

وأضـــافـــت: "فــفــي حــالــة مـــرض الــســرطــان 
املـــثـــال إذا مـــا انــطــلــقــنــا مــن  عــلــى ســبــيــل 
املجال،  هذا  في  الوطنية  استراتيجيتنا 
املهم  امللف  هذا  مع  التعاطي  بأن  نالحظ 
يـــقـــوم عــلــى اعــتــمــاد مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، 
شــامــلــة ومــتــســقــة، ال تــتــوقــف فــقــط عــنــد 
ــــتــــقــــديــــم أفــــضــــل  مـــــســـــتـــــوى الــــتــــنــــســــيــــق ل
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة املــطــلــوبــة لــلــمــريــض، 
بــل  لــــلــــمــــرض،  املــــبــــكــــر  الـــتـــشـــخـــيـــص  وال 
يـــتـــعـــدى هــــذا كـــلـــه لــيــســهــم فـــي األبـــحـــاث 
الـــســـريـــريـــة، والـــطـــبـــيـــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
املــرض،  بــمــحــاصــرة  تــقــديــم حــلــول تسمح 
والــتــحــكــم فــي وتــيــرة انــتــشــاره، ومـــن َثــمَّ 

اجتثاثه"..
 وحـــــــول الــــخــــطــــوات املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة قـــالـــت 
صــاحــبــة الــســمــو: إنــه "مــن اآلن وإلــى عــام 
الــخــطــوات  مـــن  مــجــمــوعــة  أمــامــنــا   ،2016
األســــــاســــــيــــــة الـــــتـــــي عــــلــــيــــنــــا احــــتــــرامــــهــــا 
والــعــمــل بــمــقــتــضــاهــا، فــعــلــيــنــا أوًال وقــبــل 
التخطيط  أال يكون  أن نحرص  كل شيء، 
االســتــراتــيــجــي، شـــعـــارًا عــلــى الـــــورق، بــل 
إلــــى خـــطـــط وبــــرامــــج عــلــمــيــة  يـــتـــرجـــم  أن 

وعملية".
ولــفــتــت صــاحــبــة الــســمــو ـ بــهــذا الــصــدد ـ 
يتطلب  االستراتيجي  التخطيط  أن  إلى 

للتدبير، كأداة  الجيدة  الحوكمة 
والتحفيز،  واملبتِكرة،  الخبيرة  والقيادة 
التي  العاملية  املعايير  اعتماد  عن  فضًال 
ـ فــــي نـــهـــايـــة املــــطــــاف ـ  تـــجـــعـــل املـــــواطـــــن 
عــلــى قــنــاعــة بــجــودة الــخــدمــات الــصــحــيــة 

له. املقدمة 
الــــتــــي ال تــقــل  الــــخــــدمــــات  "تــــلــــك  وقـــــالـــــت: 
جـــــودة عــــن مـــثـــيـــالتـــهـــا الـــتـــي قــــد يــحــظــى 
بـــهـــا خــــــارج الــــوطــــن، وتـــلـــكـــم هــــي ثــقــافــة 
وعلينا  ننشدها،  كما  الصحية  املواطنة 
الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــهــا".. ورأت صــاحــبــة 
الـــســـمـــو الـــشـــيـــخـــة مـــــوزا بـــنـــت نـــاصـــر أن 
يقتضي  مطلب  الصحية  املواطنة  ثقافة 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــجــــيــــد، واالســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــبـــشـــريـــة واملـــــاديـــــة، 
الــــرهــــان الــحــقــيــقــي  وأكـــــدت أن "هـــــذا هـــو 
الــــــذي عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة 
ننجح  أن  علينا  تــســتــوعــبــه..  أن  للصحة 
امتحانات  في  نجحنا  كما  امتحانه  في 

أخرى".
وكــــانــــت صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو قــــد اســتــهــلــت 
الكبيرة  الــســعــادة  عــن  بالتعبير  كلمتها 
بـــالـــشـــروع الــــيــــوم، فـــي تــنــفــيــذ أحــــد أهـــم 
للتنمية  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  أســس 
الــــتــــي رعــــاهــــا حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو 
ولي  سمو  وأطلقها  املــفــدى،  الــبــالد  أمير 

األمني.  عهده 

سموها دشنت االستراتيجية الوطنية للصحة

الشيخة موزا: ثقافة املواطنة الصحية مطلب يقتضي 
التخطيط الجيد واالستثمار في البنية التحتية

 É توفير الدعائم األساسية لتمويل وتنفيذ مشاريع البحث العلمي
من خالل املراكز الصحية املتخصصة

É االستراتيجية الوطنية للصحة خريطة طريق لتحقيق األهداف
السبعة التي وضعها املجلس األعلى

É قطاع الصحة أحد مكونات رؤية قطر ٢٠٣٠
É ألول مرة سيكون باإلمكان التقييم والتحقق من نجاعة الخطط

والبرامج الطبية من خالل مؤشرات علمية 
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  منظومتنا الصحية 
يجب أن تكون منفتحة 

على البنية الصحية 
العاملية

علينا ترجمة التخطيط 
االستراتيجي

إلى خطط وبرامج 
علمية وعملية

نطمح لتخطيط
صحي يجعل 

املؤسسات الصحية 
تعليمية بحثية حديثة

التخطيط يهدف 
لقيام املؤسسات 

الصحية بدور حيوي 
في خريطة البحوث 
اإلقليمية والعاملية
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 دراسة تعديل الرسوم 
الصحية بهدف تقنني 

عملية الهدر
 في املوارد

تنفيذ االستراتيجية 
الصحية يخضع لعملية 

تقييم دورية
قانون حول زراعة 
األعضاء يتضمن

وجوب التبرع ألفراد 
العائلة فقط

عدم إلغاء أية عملية 
جراحية بسبب 

عدم توافر األسّرة 
بمستشفى حمد نهاية 

العام الجاري
منع العيادات الخاصة 
من تحويل املرضى 
الجراء األشعة في 

مستشفى حمد
تقليص مدة انتظار 

إجراء األشعة بمستشفى 
حمد إلى أسبوعني

كحد أقصى 

أكد أن االستراتيجية الصحية تخدم كافة سكان قطر بدون استثناء

وزير الصحة: ٣٥ مشروعا صحيا بتكلفة ٦٠٨ ماليني في ٦ سنوات
�    وفاء زايد- يحيى عسكر

قـــــــال ســـــعـــــادة الــــســــيــــد عــــبــــدالــــلــــه بـــــن خـــالـــد 
القحطاني وزير الصحة العامة األمني العام 
للمجلس األعــلــى للصحة أن االستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة الــتــي تـــم إطــالقــهــا الــيــوم 
تجسد حــرص دولــة قطر على بناء مجتمع 
صـــحـــي ومـــتـــعـــاف يــحــظــى بــــأرقــــى خـــدمـــات 

الرعاية الصحية في أي وقت وفي أي مكان.
وأكــــــد ســـعـــادتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عــقــده 
بــمــنــاســبــة إطــــالق االســتــراتــيــجــيــة الصحية 
2011 — 2016 ان هــــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــوضــوعــة لــجــمــيــع ســكــان دولــــة قــطــر ســـواء 
كـــانـــوا قــطــريــني أو مــقــيــمــني، عــربــا كـــانـــوا أو 
أجـــانـــب حــيــث ان الــجــمــيــع مــتــســاو فـــي حق 

الحصول على الخدمات الصحية.
الـــ 35  املــشــاريــع  وأضـــاف: إن ميزانية تنفيذ 
تــبــلــغ 608  الــتــي تضمنتها االســتــراتــيــجــيــة 
مــاليــني ريـــال قــطــري على مــدى ســت سنوات 
وهــي التي يقع عاتقها على األمــانــة العامة 
للمجلس األعلى للصحة، بينما هناك بعض 
املشاريع التي تحتاج الى تكلفة إضافية يتم 

تمويلها من الدولة.
وقـــــال ســعــادتــه ردا عــلــى ســـــؤال عـــن عملية 
التقييم وهـــي عملية تقييم دوريــــة وهــنــاك 
مكتب إلدارة املشاريع موجود بإدارة شؤون 
السياسات ويتم تقديم تقرير مباشر للوزير 
عن سير العمل، كما أن تنفيذ االستراتيجية 
ال يــرتــبــط بــعــمــل االمــــانــــة الـــعـــامـــة فـــقـــط، بل 
يرتبط ايضا باملستشفيات واملراكز الصحية 
والقطاع الخاص وهدفنا ان كل مشروع من 
الـــ 35 يتم التنسيق  مشاريع االستراتيجية 
له الن كل مشروع يحتوي على عدة انشطة 
وبالتالي فــان الــهــدف هــو الــتــأكــد مــن تنفيذ 
الخطط املوضوعة من قبل الجهات االخرى 

التي على عاتقها تنفيذ املشاريع ايضا.

◄ تقييم مستمر
وأوضــــــح ســـعـــادتـــه ان عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم هي 
عملية مستمرة دورية وليس معناها سنوي 
بــــل هــــي مــســتــمــرة حـــتـــى يــنــتــهــي املــــشــــروع، 
وكذلك هناك تقييم سنوي بناء على حوكمة 
االمـــانـــة الــعــامــة بــتــقــديــم تــقــريــر الـــى املجلس 
االعــــلــــى لــلــصــحــة ابـــــــداء فـــيـــه مــــا تــــم تــنــفــيــذه 

وكذلك العوائق والتأخرات.
لــلــمــشــروعــات التي  التكلفة اإلجــمــالــيــة  وعـــن 
تتضمنها االستراتيجية قــال وزيــر الصحة 
املـــوازنـــة فــهــنــاك شقان  بالنسبة بــخــصــوص 
لــــلــــمــــوازنــــة هــــنــــاك شـــــق املـــــــوازنـــــــة الــــخــــاص 
تــقــع تكلفتها على  الــتــي  املــشــاريــع  بــتــنــفــيــذ 
الــعــامــة وتكلفتها هــي 608 ماليني  األمـــانـــة 
ريــال قطري على 6 ســنــوات الدارة املشاريع 
وتــنــفــيــذهــا عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات وهــنــاك 
بـــعـــض املـــشـــاريـــع الـــتـــي تـــحـــتـــاج الـــــى تــكــلــفــة 
إضافية، مشيرا إلى أن االستراتيجية فيها 
سبعة اهداف رئيسية ولتنفيذها خالل ست 
سنوات اعتمدنا 35 مشروعا، وكــل مشروع 

مرتبط باحد االهداف السبعة.
وقــــــال: الـــهـــدف مـــن االســتــراتــيــجــيــة ان نــقــدم 
خــدمــة صــحــيــة مــمــيــزة فـــي اطــــار رؤيــــة قطر 
الوطنية 2030 التي تنص على هدف انشاء 
مـــجـــتـــمـــع صــــحــــي مـــــن خـــــــالل وجــــــــود نـــظـــام 
متكامل من الرعاية الصحية من قبل الوالدة 
الــى املــمــات، وبالتالي فــان الــوصــول الــى هذا 

الــهــدف البـــد لــه مــن اســتــراتــيــجــيــة متكاملة، 
ولهذا فإن هناك بعض املقاييس التي تحدد 
هـــذا املـــوضـــوع مــثــال عـــدد االطـــبـــاء بالنسبة 
الــى ايجاد  للسكان ونقصد به الحد االدنــى 
كفاءة كذلك ايجاد مستشفيات حيث هناك 
حــد ادنـــى مــن االســــّرة بحيث ال يــكــون هناك 
ضغط على االســرة وتأخير مواعيد وإلغاء 

عمليات وذلك حسب نوع املرض.
وأضــــاف: بــالــتــالــي االهــــداف لــهــا قــيــاس البــد 
لـــم يــتــحــقــق يــعــنــي الفشل  مـــن تــحــقــيــقــه واذا 
والــــفــــشــــل هـــنـــا لــــه شــــقــــان، امــــــا مــــن االمــــانــــة 
الــعــامــة مــن ناحية عــدم التنفيذ مــع القطاع 
الــذي يساندها وهــي (املستشفيات واملراكز 
الصحية) او فشل مــن الحكومة مــن ناحية 
عدم توفير التمويل الالزم لبناء مستشفيات 

اكثر او اجهزة اكثر.

◄ جميع السكان

واكــد ســعــادة الــوزيــر ان هــذه االستراتيجية 
لـــجـــمـــيـــع ســــكــــان دولــــــــة قــــطــــر ســــــــواء كــــانــــوا 
قــطــريــني او مــقــيــمــني عــربــا كـــانـــوا او اجــانــب 
فــهــي اســتــراتــيــجــيــة دولــــة فــالــجــمــيــع متساو 
فـــي الــحــقــوق فـــي الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
الصحية حسب القانون، وعلى سبيل املثال 
نحن بــصــدد تشريع قــانــون زراعـــة االعــضــاء 
ويـــــهـــــدف الــــــى حـــمـــايـــة الـــــنـــــاس والـــضـــعـــفـــاء 
والـــفـــقـــراء مـــن اســتــغــاللــهــم لــبــيــع اعــضــائــهــم 
بحيث يكون التبرع باالعضاء الفراد العائلة 
فقط، وبالتالي نمنع بذلك عملية بيع وشراء 
بــنــاء مجتمع صحي  االعـــضـــاء، فهدفنا هــو 
متكامل وان هــذه االستراتيجية تتبنى كل 
من يقيم في قطر من ناحية التعليم والصحة 
فــنــحــن نــنــظــر الــــى قــــوى وطــنــيــة قـــــادرة على 

التعايش معنا.
كــانــت الخطة  إذا  وردا عــن ســـؤال حـــول مــا 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة راعـــــــت مــســألــة 
الست  املفترضة خــالل  الــســكــان  عــدد  زيـــادة 
ســــنــــوات املـــقـــبـــلـــة، ومــــــدى ارتـــــبـــــاط الــخــطــة 
 ،2030 2022، ورؤية قطر  بتنظيم مونديال 
الــى  الــوطــنــيــة 2030 تــحــتــاج  الــــرؤيــــة  قـــــال: 
لتنفيذها، وعــلــى مستوى  اســتــراتــيــجــيــات 
الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  تــم  الــدولــة 
العهد، وهي  ولــي  للتنمية، ودشنها سمو 
لتنفيذ  استراتيجية وطنية   14 بـ  مرتبطة 
الــــرؤيــــة، وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك بــعــد 6 ســنــوات 
الى عام  إلى أن نصل  استراتيجيات أخرى 
2030 ونــتــعــداه، وبــالــتــالــي االســتــراتــيــجــيــة 
األخــرى،  االستراتيجيات  أو  الصحة  ســواء 
الوطنية مرتبطة  التنمية  استراتيجية  أو 
ارتباطا كامال مع األمانة العامة للتخطيط 
األساسية،  املعايير  للتنموي وفيه توضع 
الدولة،  السكان، مداخيل  في  التزايد  حركة 

األولويات. الدولة وتغيير  مشاريع 
وعــــــقــــــب قـــــــائـــــــًال: فـــــهـــــنـــــاك بــــحــــكــــم طـــبـــيـــعـــة 
الـــــدول مــنــافــســة عــلــى املــــوازنــــة، ولــــو أثــبــت 
الــقــطــاع الــصــحــي أنــــه ســـريـــع فـــي اإلنـــجـــاز، 
مــوضــوع  فـــي  أخـــــرى  يــنــافــس وزارات  فــقــد 
املــــــــوازنــــــــة، فــــهــــنــــاك مـــعـــايـــيـــر مـــــحـــــددة فــي 
االســـتـــمـــرار أو تــطــويــر الــعــمــل نــفــســه، لــكــن 
جــمــيــع املــعــايــيــر األســـاســـيـــة، ســـــواء زيــــادة 
الــــســــكــــان، نـــســـبـــة الــــســــكــــان الـــقـــطـــريـــني مــن 
الــشــعــب بــكــامــلــه، ومـــعـــدل اإلنـــتـــاج املــرتــقــب 
استهالك  أو  التحتية،  البنية  استهالك  من 
املــنــتــج مــن الــغــاز والــنــفــط، وزيـــــادة أســعــار 

الــــغــــاز والــــنــــفــــط، فـــكـــل املـــعـــايـــيـــر مــــوجــــودة 
لـــدى األمـــانـــة الــعــامــة الــتــنــمــويــة، وســتــكــون 
تقييم  أو  الــقــادمــة  االستراتيجية  مــن  جــزءًا 
إلى  الــوزيــر  ولــفــت  الــقــادمــة.  االستراتيجية 
أن الـــدولـــة تــعــامــل كــل مــن يــقــيــم عــلــى أرض 
إلـــى أن ما  أنـــوه  بـــاملـــســـاواة.. وأود أن  قــطــر 
لــكــل من  الــدولــة ســـواء بالنسبة  لــه  تــخــطــط 
يعيش في قطر، وال نقسم حسب الجنسية 
والــذي  مــريــض،  فاملريض  أخــرى،  ومعايير 
الطوارئ ال نسأل عن جنسيته،  إلى  يأتينا 
بــــل نـــعـــالـــجـــه أوال ثــــم نـــســـأل عــــن بــطــاقــتــه، 
فـــاملـــســـألـــة فـــيـــهـــا حـــقـــوق إنــــســــان، وضـــمـــان 

جودة، والتزام بهذا األمر.

◄ تحقيق األهداف

وردًا عــلــى ســــؤال مـــن "الــــشــــرق" حــــول مــتــى 
يــمــكــن أن تــصــل االســتــراتــيــجــيــة بــتــحــقــيــق 
بـــعـــض أهــــدافــــهــــا مــــن حـــيـــث تـــوفـــيـــر الـــحـــد 
األدنــــــى مـــن األطــــبــــاء واألســــــرة والـــخـــدمـــات 
الــــتــــي تـــلـــبـــي احــــتــــيــــاجــــات املـــــرضـــــى، وهـــل 
ســـيـــكـــون لــلــتــكــلــفــة الـــخـــاصـــة بـــمـــشـــروعـــات 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وتـــطـــبـــيـــق نــــظــــم صــحــيــة 
عــاملــيــة مــتــكــامــلــة الــخــدمــات، أثـــٌر فــي تغيير 
الــــخــــدمــــات املــــقــــدمــــة، قـــال  أو زيــــــــادة رســــــم 
ســـــعـــــادتـــــه: الــــخــــطــــة املـــــوضـــــوعـــــة وضـــعـــت 
حــســب إطـــــار مـــعـــني، فــهــنــاك بـــنـــود مــعــيــنــة، 
وكـــل بــنــد مــن لــه تــاريــخ االنـــطـــالق وتــاريــخ 
االنتهاء، ومصاريفه خالل خمس سنوات، 
ثـــــم مـــــوجـــــود لــــكــــل مـــــشـــــروع مــــتــــى ســـيـــبـــدأ 
التنفيذ،  ثم  اللجنة،  تفعيله، ومتى ننشئ 
ثــــم مـــرحـــلـــة الــــتــــجــــريــــب، ومــــرحــــلــــة انـــتـــهـــاء 
فالعملية مستمرة  املشروع ومدى نجاحه، 
يتأخر  كبير، وقد  ترابط  ومتكاملة، وفيها 
مــلــتــزمــون بشيء  لكننا  أو شــهــريــن،  شــهــرًا 
أســـاســـي، هـــو املـــراجـــعـــة الــــدوريــــة، والـــتـــزام 
ينفذ في 2016. وهناك مشاريع بدأنا فيها 
االستراتيجيات.. واألولــويــات  قبل تدشني 
أصـــــال مــــوضــــوعــــة، واإلخـــــــــوة فــــي املــجــلــس 
عــنــدمــا بــــدأوا فــي فـــرق الــعــمــل، عــمــلــوا وهــم 
يـــعـــرفـــون املـــشـــاكـــل املـــــوجـــــودة، وبـــــــدأوا فــي 
التي  النفسية  الصحة  كثيرة مثل  مشاريع 
فيها  بدأنا  أولويات  التنفيذ. وهناك  بدأت 
مــنــذ فـــتـــرة، فــالــعــمــلــيــة مــرتــبــطــة وال عــالقــة 
بــجــنــســيــة الـــشـــخـــص، وهــــي عــمــلــيــة دوريــــة 
مــســتــمــرة، وأوضـــح أن كــل مــشــروع لــه فترة 

تــنــفــيــذ، ومــــا يــنــبــغــي أن يــنــفــذ بــالــتــحــديــد، 
ومــــن ضــمــن الــعــمــل إنـــشـــاء أمـــانـــة عـــامـــة أو 
االســتــراتــيــجــيــة،  لتنفيذ  عــمــل  فــريــق  إنــشــاء 
التنفيذ، فهناك  فترة  ومسؤوليته تحديد 
مـــواضـــيـــع تــســتــغــرق ســنــتــني مــثــل صــدريــة 
أول تجربة.  نبدأ  الصيف  املجتمع، وخــالل 
واألهـــــم مـــن ذلـــــك، أن هـــنـــاك آلـــيـــة واضـــحـــة، 
املهمة، وهو  تنتهي  تبدأ ومتى  تبني متى 
الهواجس  تأكيد، وعــن  بكل  املــوجــود  األمــر 
املـــــــثـــــــارة بــــخــــصــــوص إمــــكــــانــــيــــة مــــراجــــعــــة 
الـــرســـوم الــصــحــيــة نــحــو االرتــــفــــاع، قـــائـــًال: 
أعــتــقــد أن املــــوضــــوع يــحــتــاج إلــــى دراســـــة، 
الرسوم من شقني، من حيث  ونحن درسنا 
أعلنا عن  مــثــًال  اآلن  الــرســوم، فنحن  تكلفة 
الـــتـــأمـــني الـــصـــحـــي، وهــــــذا يــتــطــلــب مــعــرفــة 
الــتــكــلــفــة ملـــقـــدم الـــخـــدمـــة، وتـــحـــديـــد نــوعــيــة 
املـــرض، وبــالــتــالــي بــدأنــا.. وســنــعــرف الحقًا 
الــتــي ســتــكــون مجانية وغير  الــخــدمــات  مــا 
تداخلنا مع  إشكالية  إلــى جانب  املجانية، 
الــقــطــاع الــخــاص، ومـــا هــي الــخــدمــات الــتــي 
نترك له تقديمها، وبالتالي ال بد أن نعرف 
تــكــالــيــفــنــا عــلــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام، ومــــا تــتــرك 

الخاص يكون هناك تفاوض. للقطاع 
وتــــابــــع قــــائــــال: "زاولـــــنـــــا دراســــــــة مــــن ســنــة 
تــقــريــبــًا، واكــتــشــفــنــا أمـــريـــن أســـاســـيـــني، أن 
تــقــدم من  تكاليف كــثــيــرة، وخــدمــات كــثــيــرة 
رســــوم،  لـــلـــمـــراجـــع، وأي  تــكــالــيــف  أي  دون 
لة في  املساء بالهدر وعدم  ما يسمى  وهذا 
قليلة جدًا  الخدمات. وهناك رســوم  تقديم 
بكل  األمر،  قنن هذا  بتكلفتها، ولو  مقارنة 
تــأكــيــد فــــإن مــســتــخــدم الـــخـــدمـــة ســيــتــراجــع 
عــنــهــا، ألنـــه يــســتــخــدمــهــا مــن دون الــحــاجــة 
"كل شيء ببالش  املثل:  يقول  إليها، مثلما 
إنك  للطبيب ويقول:  كــأن تذهب  منه"،  كثر 
بــخــيــر ولــكــنــك تــصــر عــلــى فــحــص الـــدم ألنــه 
مــجــانــًا، أو طــلــب صـــورة أشــعــة، أو غــيــرهــا، 
كثيرة، ألنه  تكاليف  فيها  الخدمات  وهــذه 
اآلن ال حــســاب عــلــى هـــذه الــخــدمــات ألنــهــا 
مــجــانــيــة، ولـــذلـــك قــمــنــا بــــدراســــة مــتــكــامــلــة 
حــــــول املــــــوضــــــوع، ولــــيــــس الــــهــــدف تــعــديــل 
بـــــل تــقــنــني  الــــــرســــــوم،  الـــــرســـــوم أو زيـــــــــادة 
اتها الداخلية،  الرسوم، وما زالت في إجراء
وال أعــد أن يــكــون هــنــاك رســوم على بعض 
الــهــدف لــم يكن  الــخــدمــات أو ال تــكــون، ألن 
تقنني عملية  هــو  مــا  بقدر  الــرســوم،  تغيير 

الهدر في املوارد.

◄ القطاع الخاص
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  كـــــانـــــت  إذا  مــــــا  وحـــــــــول 
الــــــجــــــديــــــدة، ســـتـــكـــمـــن مــــــن الـــــقـــــضـــــاء عـــلـــى 
الــطــوابــيــر الــطــويــلــة وقـــوائـــم االنــتــظــار فــي 
املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، قــــــال ســـعـــادة 
الــــوزيــــر: طــبــعــا هــــذا الـــشـــق، يــخــص مـــزود 
الــــخــــدمــــة، ولــــيــــس األمـــــانـــــة الــــعــــامــــة، فـــأنـــا 
ولكن  منفذًا،  ولست  للعمل  ومراقب  مشرع 
برنامج عمل  فهناك  السؤال:  على  أجيبكم 
الصحية  املــراكــز  ثــم  أوًال،  املستشفيات  مــع 
مــــن الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــــخــــاص بـــنـــا، وشــهــر 
املرحلة  فيه  تنفذ  أن  يجب  الــجــاري  أبــريــل 
وأعتقد  املواعيد،  بنظام  الخاصة  الثانية 
أن األمـــــر ســيــنــطــبــق عــلــى بـــرنـــامـــج عــيــادة 
األطــــفــــال بــمــســتــشــفــى حـــمـــد، والــــهــــدف أنـــه 
خــــالل الــســنــة الــحــالــيــة إن لـــم تــكــن جــمــيــع 
90 % مــنــهــا تعمل  فــعــلــى األقـــل  الــعــيــادات، 
بـــنـــظـــام املــــواعــــيــــد، وبـــالـــتـــالـــي، تــــم تــنــفــيــذ 
الــــهــــدف فــــي املـــرحـــلـــة األولـــــــى بــمــســتــشــفــى 
الــخــارجــيــة،  الـــعـــيـــادات  فـــي  الـــنـــســـاء، واآلن 
وتـــــم الــــبــــدء فــــي األمــــــر شـــهـــر مـــــــارس، لــكــن 
شــهــر أبــريــل، وخــالل الــســنــة الــحــالــيــة ال بد 
مـــن تــعــمــيــم نـــظـــام املـــواعـــيـــد، وهــــذا الـــتـــزام 
مــــؤســــســــة حــــمــــد الـــطـــبـــيـــة تــــجــــاه املـــجـــلـــس 

للصحة. األعلى 
كــــمــــا كــــشــــف الــــــوزيــــــر عـــــن قـــــــــــرارات صــــارمــــة 
بــتــقــلــيــص مــــدة االنـــتـــظـــار فـــي قــســم األشــعــة 
"بالنسبة للخدمات املصاحبة مثل تصوير 
األشـــعـــة، فــالــهــدف أن يـــكـــون الـــحـــد األقــصــى 
لــالنــتــظــار هـــو أســبــوعــني لــلــمــريــض الــعــادي 
الروتيني، أما املريض الذي دخل املستشفى 
في الــطــوارئ، فال بد أن يكون التنفيذ خالل 

اليوم نفسه.
وشــــــدد الــــوزيــــر عـــلـــى أن االلـــــتـــــزام يــتــضــمــن 
الــعــيــادات الخارجية مــن إرســال  أيضا "منع 
مــرضــاهــا إلــى مستشفى حــمــد، على أســاس 
قــائــًال:  الــخــدمــة مجانية تقريبًا. وخــلــص  أن 
الهدف أن يكون مع نهاية العام أن نصل إلى 
عـــدم إلــغــاء أي عملية جــراحــيــة بــســبــب عــدم 
توافر األسرة داخل غرفة العمليات، ونريد أن 

نصل إلى درجة صفر في هذه النقطة.

◄ قسم الطوارىء

بـــاملـــقـــابـــل، دافــــــع ســــعــــادة الــــوزيــــر عــــن أداء 
أقــــســــام الـــــطـــــوارئ، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنـــــه يــمــلــك 
إحــصــائــيــات تــثــبــت أن الــعــديــد مــن املــرضــى 
يــقــصــدون الـــطـــوارئ لــالســتــفــادة مــن خــدمــة 
اســتــعــجــالــيــة، بــيــنــمــا حــالــتــهــم تــعــالــج فــي 
املـــراكـــز الــصــحــيــة، وصــــرح عـــن ذلــــك قـــائـــًال: 
"الـــيـــوم لــديــنــا مــنــذ بــنــاء مــســتــشــفــى الــخــور 
70 سريرًا، ومن وقتها ضاعفنا من حوالي 
إلــى مليون و900  تقريبًا  ألــف شخص   400
ألــــف، أي زيـــــادة مــضــاعــفــة، فــمــا يــتــم أداؤه 
مــن الــقــطــاع الــعــام مــمــيــز ويــشــكــرون عــلــيــه. 
والنقص الشديد املوجود، فلدي إحصائية 
تـــعـــالـــج  حــــالــــة صـــحـــيـــحـــة  مـــســـتـــمـــرة، وأي 
فـــي وقــتــهــا، ولــكــن بــعــض الـــنـــاس يــطــلــبــون 
في  ليس  الــطــوارئ، ومكانهم  فــي  األولــويــة 
الطوارئ، بل في املراكز الصحية، فال يمكن 
الخدمة  الــطــوارئ ويطلبوا  إلــى  أن يذهبوا 
نــــفــــســــهــــا، والـــــفـــــريـــــق مــــشــــغــــول بــــالــــحــــاالت 
والتوافق  األســرة  زيــادة  الطارئة، ولكن مع 

في عدد السكان، سيكون األداء ممتازًا".  ¶ وزير الصحة خالل املؤتمر الصحفى



¶ د. جولييت االبراهيم¶ د. فالح حسني

¶ معدات طبية متطورة

الدكتور فالح حسني والدكتورة جولييت اإلبراهيم قدما عرضا شامال للتعريف بها

االستراتيجية الوطنية تشمل ٧ أهداف 
رئيسية و٣٥ مشروعا إلنجاز نظام صحى عاملي

 الهدف رقــم 1 نظام رعاية صحية شامل ذو 
مستوى عــاملــي، وإحـــداث تــحــول فــي الرعاية 

الصحية
من اجل توفير نموذج متكامل من الخدمات 
الــدولــة بشكل فــاعــل يتعني على القطاع  فــي 
الصحي في دولة قطر احداث نقلة في ميزان 
الرعاية الصحية نحو نموذج رعاية وقائي 
ومــجــتــمــعــي يـــركـــز عـــلـــى املــــريــــض ويــضــمــن 
لــه ســهــولــة الـــوصـــول الـــى الــرعــايــة الصحية 
املناسبة في الوقت املناسب واملكان املناسب 

وعن طريق فريق العمل املناسب.
الــنــمــوذج املستقبلي نطاقا كامال  وســيــوفــر 
من الخدمات الصحية التي تقوم على رعاية 
صــحــيــة اولـــيـــة ونـــظـــام رعـــايـــة صــحــيــة قـــادر 
وموثوق به لتقديم اعلى مستوى من الجودة 
مـــن خــــالل اجـــــــراءات تــشــخــيــصــيــة وعــالجــيــة 

معيارية.
وتبدأ رحلة املريض في اطــار نظام الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة عـــنـــد الــــرعــــايــــة االولــــــيــــــة كــنــقــطــة 
االتـــــصـــــال االولــــــــى لـــلـــوصـــول الـــــى الـــرعـــايـــة، 
وتشمل انتقاال سلسا بني مختلف مكونات 
نظام الرعاية الصحية حيث يتلقى خدمات 

صحية متميزة في نطاق مجتمعه املحلي.
املــشــاريــع التي تــم تحديدها في  وفيما يلي 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة 2011 — 

2016 والالزمة لتحقيق هذا التحول:
الرعاية الصحية األولية كأساس

ـــ دعـــم نــظــام قـــوي لــلــرعــايــة الصحية االولــيــة  ـ
بــاعــتــبــاره حــجــر الـــزاويـــة لــلــرعــايــة الــشــامــلــة 
يتبنى مفهوم الصحة والعافية ويجمع بني 
الــبــراهــني والكشف  القائم على  دعــم الصحة 

والــتــدخــل املــبــكــر وتــســتــنــد عــلــى ادلــــة تقديم 
عالج عالي الجودة للحاالت الحادة واملزمنة.

ـــــ يــشــمــل هـــــذا تـــأمـــني عـــــدد كـــــاف مــــن كـــــوادر  ـ
الــرعــايــة الــصــحــيــة االولـــيـــة املــؤهــلــة واملــدربــة 
تدريبا كافيا، ووضع تحديد واضح لنطاق 
خدمات الرعاية الصحية األولية التي تلبي 
احتياجات جميع السكان وذلــك باستخدام 
مــبــادئ ارشـــاديـــة ومــعــايــيــر قــائــمــة عــلــى ادلــة 
لتقديم الرعاية املطلوبة وبناء ثقة الجماهير 
وضــــمــــان تــخــصــيــص مــــوازنــــة كـــافـــيـــة لــدعــم 

التغييرات الضرورية.
تنظيم خدمة املسشفيات

ــ تحديد مهام املستشفيات من حيث النطاق 
الــتــوزيــع  واالدارة ودعــــم نـــمـــوذج قــائــم عــلــى 
حسب املناطق وتنظيم خدمات املستشفيات 
الــقــادرة على تلبية االحتياجات املستقبلية 

للقطاع الصحي.
ــ تخفيض مدة االقامة في املستشفى بالشكل 
املــعــقــول اســتــنــادا الــى نــمــوذج الــرعــايــة الــذي 

يوفر سلسلة متصلة من خدمات الرعاية.
ــ تحسني الفرص الخاصة باتباع االجراءات 
الطبية السريعة والــتــي تتم فــي نفس اليوم 
حــيــث ان املــمــارســة الطبية بــاتــت تــركــز على 
الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي تـــحـــقـــق الــــحــــد االدنــــــــى مــن 

التدخالت.
ـــــ ضــــمــــان تـــقـــديـــم خــــدمــــات نـــوعـــيـــة ثـــانـــويـــة  ـ

وخدمات االستشفاء املستندة الى البراهني.
ـــــــ تـــــفـــــادي ايـــــــة ازدواجــــــــيــــــــة غــــيــــر ضـــــروريـــــة 
او  خصوصا عندما يتعلق االمــر بعمليات 
خدمات تتطلب تجمعا ملحا لضمان جودة 

الخدمات وسالمتها.

◄ تصميم الرعاية املستمرة

ـــ توفير إطـــار واضـــح للرعاية املستمرة في  ـ
دولة قطر، ينطوي على برامج على مستوى 
البيت واملجتمع تواجه التحديات الطارئة، 
وتربط وتدمج الخدمات الخاصة باملسنني 

بخدمات الرعاية التأهيلية.
تصميم الصحة النفسية والعقلية

الــرعــايــة الصحية املعتمد  ـــ تطبيق نــمــوذج  ـ
لخدمات الصحة النفسية والعقلية في دولة 
قطر، على أساس تعزيز الخدمات املجتمعية 

والدمج، وتقليص الوصمة املجتمعية.
ـــــ ضـــمـــان حـــمـــايـــة حـــقـــوق األشــــخــــاص ذوي  ـ
القانون الوطني  اإلعــاقــات العقلية في إطــار 
لــلــصــحــة الـــنـــفـــســـيـــة، والــــتــــأكــــد مــــن تــلــقــيــهــم 
الــجــودة العالية في  للخدمات املناسبة ذات 

البيئة املناسبة.
خدمات الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ

ــــ وضــع إطـــار وطــنــي متكامل خــاص بتقديم 
خـــدمـــات الـــطـــوارئ يــتــضــمــن وصــفــا ونــطــاقــا 
للخدمات املقدمة من مقدمي الرعاية ونطاق 
الــخــدمــات، تــحــديــدا للمعايير الوطنية  هــذه 

وآليات العمل.
ـــــ ضــمــان تــغــطــيــة جــغــرافــيــة كــافــيــة مـــن خــالل 

االستفادة من نموذج املحور والفروع.
صيدليات املجتمع

ـــــــ إنـــــشـــــاء شـــبـــكـــة مـــــن صـــيـــدلـــيـــات املــجــتــمــع 

مدعومة بالسياسات واإلجـــراءات املناسبة، 
تهدف إلى تقليل االعتماد على املستشفيات 
لصرف وصفات األدويـــة، وتــؤدي إلــى زيــادة 

الكفاءة وتحسني آليات الوصول إليها.
ـــــ الــــهــــدف رقـــــم 2: نــــظــــام مـــتـــكـــامـــل لــلــرعــايــة  ـ

الصحية
ربط ودمج خدمات الرعاية الصحية لضمان 
جـــودة عــالــيــة واســتــخــدام فــعــال للمعلومات 

واالتصاالت وتطوير االجراءات
ينبغي ان يــوفــر النظام املستقبلي للرعاية 
الصحية سلسلة كاملة من عمليات الرعاية 
تـــمـــنـــح املـــــريـــــض الــــفــــرصــــة لــــالســــتــــفــــادة مــن 
مزايا تماسك هــذا النظام واتصال مكوناته 
الــبــعــض، فالتكامل عــامــل هــام في  ببعضها 
ســبــيــل تــحــقــيــق هــــذه الــنــتــيــجــة حــيــث يخلق 
ترابطا والتحاما بني األجزاء املختلفة لنظام 
الرعاية الصحية من شأنه ان يؤدي الى رفع 
مستوى الكفاءة ونوعية الرعاية وتحسني 

تجارب املرضى مع النظام.
كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي تــــعــــزيــــز الــــتــــكــــامــــل والـــــجـــــودة 
مــــن خــــــالل االســــتــــخــــدام الــــفــــعــــال لــلــبــيــانــات 
واملــعــلــومــات وعــمــلــيــات االتـــصـــال واجـــــراءات 

تحسني الجودة.

◄ مشاريع االستراتيجية

املــشــاريــع التي تــم تحديدها في  وفيما يلي 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة 2011 — 

2016 والالزمة لتحقيق هذا الهدف:

◄ تحسني الجودة

ــ بناء ثقافة تعنى باالرتقاء املستمر بجودة 
نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة كــافــة ووضــــع اطــار 

لتحسني االجراءات الطبية.
ــ تحديد ونشر قواعد ارشادية وطنية طبية 
وأدلــــة ملـــســـارات املــرضــى واجــــــراءات مــوحــدة 
لعمليات االحــالــة والــخــروج مــن املستشفى، 
على ان تكون جميعها مستندة إلى البراهني.

ــ ابرام عقود اداء مع مقدمي خدمات الرعاية 
لة. الصحية تربط النتائج باملساء

◄ برامج إدارة األمراض
ــــ انـــشـــاء نـــظـــام لــلــتــدخــالت املــنــســقــة ألعــمــال  ـ
الرعاية الصحية يتصدى لجميع احتياجات 
املــــزمــــنــــة ذات األولـــــويـــــة  الــــــحــــــاالت  مــــرضــــى 
الـــقـــصـــوى مـــثـــل الـــســـكـــري وأمـــــــــراض الــقــلــب 

والشرايني بهدف تحسني النتائج الصحية.
ـــ الــتــأكــيــد عــلــى الــوقــايــة مــن تــفــاقــم األمـــراض  ـ
ومــضــاعــفــاتــهــا مـــن خــــالل اســـتـــخـــدام قــواعــد 
ارشـــاديـــة خــاصــة بــاملــمــارســات املــبــنــيــة على 
الــبــراهــني وكــذلــك اســتــخــدام االستراتيجيات 
الخاصة بتمكني املرضى ومتابعتهم بشكل 

منتظم.

◄ برنامج بيانات الرعاية الصحية
ــ يعد إتاحة الوصول إلى املعلومات الدقيقة 
أمرا بالغ األهمية لتخطيط القطاع الصحي 
وكــذلــك قــيــاس جـــودة وســالمــة وكــفــاءة نظام 
الرعاية الصحية والنتائج الخاصة بالسكان 

ومتابعتها.
ـــــ ضــــــــرورة وجـــــــود بـــرنـــامـــج يــــحــــدد شــــروط  ـ
البيانات ويمكن الجهات املعنية من الوفاء 
بهذه الشروط ويكلف املسؤولني باإلبالغ عن 

هذه البيانات.

تأسيس الرعاية الصحية اإللكترونية
ــ إنشاء نظام صحي وطني الكتروني فعال 
ومتكامل ذي إطار إداري واضح يحفز العمل 
على االرتقاء بجودة وسالمة وفعالية نظام 
الــرعــايــة الصحية وتــجــارب املــرضــى مــع هذا 
النظام في دولة قطر وضمان تحقيق توافق 
كامل عبر جميع مستويات الرعاية الصحية.

مشاركة القطاع الخاص
املــرجــح ان املنافسة الصحية يمكن ان  ــــ مــن 
تترك اثرا مفيدا على نوعية الرعاية الصحية 
املــتــاحــة وفعاليتها. ويستطيع  والــخــيــارات 
يــلــعــب دورا مــهــمــا في  الـــخـــاص ان  الـــقـــطـــاع 

تحقيق التنظيم املالئم وضمان الجودة.
ــ من شأن وجود استراتيجية خاصة ملشاركة 
الــقــطــاع الــخــاص اتــاحــة مــشــاركــة أوســــع من 
جانب هذا القطاع في تقديم خدمات الرعاية 

الصحية في دولة قطر.
الهدف رقم «3»: الرعاية الصحية الوقائية

تضمني الوقاية — التركيز على األولــويــات 
ذات املخاطر العالية.

تــواجــه دولـــة قــطــر تــحــديــات صحية خطيرة 
حــيــث يــرجــع مـــا يــزيــد عـــن 70 % مـــن حـــاالت 
الــــوفــــاة الــــى األمـــــــراض املـــزمـــنـــة واإلصــــابــــات 
واألمــــــــراض الـــوراثـــيـــة الــنــاشــئــة عـــن الــكــثــيــر 
الــتــي يسهل تجنبها.  الــخــطــورة  مــن عــوامــل 
وحتى يتحقق النجاح إلستراتيجية الرعاية 
الصحية فإن هناك حاجة ماسة الى إحداث 
نــقــلــة فــــي تـــركـــيـــز نـــظـــام الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
الحالي من إدارة األمراض إلى اتخاذ خطوات 
اســتــشــرافــيــة لــلــوقــايــة والـــكـــشـــف املــبــكــر عن 

العلل.
الــرعــايــة الصحية في  يجب أن يعالج نــظــام 
دولـــــة قــطــر انـــتـــشـــار األمـــــــراض املـــزمـــنـــة ومــا 
تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن مـــخـــاطـــر. وهــــــذا يــتــطــلــب 
تـــغـــيـــيـــرًا جـــــذريـــــًا فـــــي مـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــفـــكـــيـــر، 
مــــصــــحــــوبــــا بـــــــإعـــــــادة تـــخـــصـــيـــص املـــــــــــوارد. 
والغاية هنا هي تضمني اإلجراءات الوقائية 
والــتــدخــل املــبــكــر فـــي كـــل جــانــب مـــن جــوانــب 
الـــنـــظـــام الـــصـــحـــي، وتــمــكــني شــعــب قــطــر من 
املشاركة الفاعلة في عمليات الرعاية الذاتية 

والوقائية واملحافظة على الصحة الجيدة.
املــشــاريــع التي تــم تحديدها في  وفيما يلي 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة 2011 — 

2016 والالزمة لتحقيق هذا الهدف:

◄ تسيير شؤون الصحة العامة

ــــــ وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وقــــائــــيــــة مـــتـــطـــورة، 
قـــوي ملتابعة  يــدعــمــهــا نــظــام تــســيــيــر إداري 

وتقييم فعالية املبادرات الوقائية الفردية.
ــــ إشـــراك خبير دولـــي رفــيــع املــســتــوى لقيادة 
الرعاية الصحية الوقائية، بحيث يكون رمزًا 
للتحول ودافعًا للتغيير ويجب ان يدعم هذا 
الخبير فريق عمل وطني في مجال الرعاية 
الوقائية، اضافة إلى ادارة الصحة العامة في 

املجلس األعلى للصحة.
الوقاية من األمراض املزمنة والسارية

ــ تنفيذ مجموعة من البرامج املركزة والقائمة 
على البراهني للوقاية مــن األمـــراض املزمنة 

والسارية، وذلك من خالل املشاريع التالية:
 — التغذية والنشاط البدني.

 — اإلقالع عن التدخني.
 — تقليل املخاطر في زواج األقارب.

 — الوقاية من األمراض السارية.
 — بـــرنـــامـــج الـــفـــحـــص الـــوطـــنـــي لـــألمـــراض 
ذات األولوية (مثل: السكري وأمــراض القلب 

والشرايني وسرطان الثدي).

◄ الصحة املهنية
ــــــة قـــطـــر تــحــســني شــــروط  ـــــ يــتــعــني عـــلـــى دول ـ
الــصــحــة والـــســـالمـــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات، 
مــع التركيز بصفة خــاصــة على العمالة من 
الذكور باعتبار ان االصابات في مكان العمل 
تــحــتــل املــرتــبــة الــثــالــثــة مــن أســبــاب الــوفــيــات 

الناجمة عن الحوادث.
ــ يجب وضع معايير وطنية للصحة املهنية، 
وتــطــبــيــق الــســيــاســات واألنــظــمــة والــقــوانــني 

الخاصة بالصحة املهنية.

◄ صحة املرأة والطفل

ــ تختلف التحديات واملشاكل الصحية التي 
تــتــعــرض لــهــا املـــــرأة عـــن تــلــك الــتــي يتعرض 
لــهــا الـــرجـــل، بــســبــب الـــفـــروقـــات االجــتــمــاعــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة، فـــضـــًال عـــن االخـــتـــالفـــات في 
انتشار األمـــراض وعــوامــل الخطر. وتحتاج 
إلــى برنامج صحة شامل للمرأة  دولــة قطر 
يستهدف التحديات الصحية التي تواجهها 

النساء بشكل خاص.
ــــ يــجــب ان يـــحـــدد الـــبـــرنـــامـــج املــــجــــاالت ذات  ـ
األولــويــة لصحة املــرأة. وفــي املنظور القريب 
يــجــب ان يــتــنــاول الــبــرنــامــج فــحــص أمـــراض 
نسائية معينة والتركيز على قضايا محددة 
مثل اكتئاب ما بعد الوالدة واآلثار الصحية 

املرتبطة بالعنف املنزلي.
ـــــــ يــــجــــب ان يـــــكـــــون هـــــنـــــاك ايـــــضـــــا بــــرامــــج  ـ
واســتــراتــيــجــيــات مــخــصــصــة لــصــحــة الطفل 
وينبغي ان تشمل التشجيع على الرضاعة 
الطبيعية حــصــريــًا، والــتــوجــيــهــات الخاصة 
بــالــتــغــذيــة االولـــيـــة، وتــعــزيــز خــدمــات رعــايــة 
مــا قــبــل الــــوالدة ومــواصــلــة الــنــجــاحــات التي 
تـــحـــقـــقـــت عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــطـــعـــيـــم الـــشـــامـــل 

لألطفال.
بــرامــج الــصــحــة الــعــامــة اإلضــافــيــة: الــســالمــة 

É نظام رعاية صحية يوفر نطاقا شامال من الخدمات املتكاملة
É تطبيق نموذج الرعاية الصحية لخدمات الصحة النفسية والعقلية

في قطر
É إنشاء شبكة من صيدليات املجتمع مدعومة بالسياسات

واإلجراءات املناسبة
É نظام للتدخالت املنسقة ألعمال الرعاية الصحية يتصدى لكافة 

احتياجات مرضى الحاالت املزمنة
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تنظيم خدمات املستشفيات لتلبية االحتياجات املستقبلية للقطاع الصحي
• يحيى عسكر

قدم الدكتور فالح محمد حسني مساعد األمني العام لشؤون السياسات باملجلس 
التخطيط والتقييم  اإلبــراهــيــم مدير  إبراهيم  األعــلــى للصحة والــدكــتــورة جولييت 
الصحي باملجلس األعلى للصحة عرضا تقديميا أهداف ومشاريع اإلستراتيجية 
الوطنية للصحة، حيث قدما للحضور عرضا شامال ألهداف االستراتيجية السبعة 
العمل واملــوارد  الخاصة بفرق  الرئيسية وبعض املشروعات والجوانب واالبــعــاد 

وترتيب املوارد واألولويات، والتي كانت كالتالي:



¶ أحدث األجهزة الطبية

¶ مشروع مدينة حمد الطبية

شرعت دولــة قطر في تنفيذ برنامج طموح 
للبحث الــعــلــمــي لــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك ال 
يوجد ســوى تنسيق محدود على املستوى 
الــوطــنــي .وحــالــيــا تــركــز األنــشــطــة البحثية 
الــرعــايــة الصحية  الــخــاصــة بمجال  الحالية 
بــشــكــل حــصــري تــقــريــبــا عــلــى قــضــايــا الــطــب 
القليل من االهتمام بسياسات  الحيوي ,مع 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة واملـــــشـــــروعـــــات الــصــحــيــة 
ولتحقيق أهـــداف رؤيـــة قطر الوطنية فيما 
يــتــعــلــق بـــجـــودة األبـــحـــاث وفــعــالــيــتــهــا يجب 
ان يــكــون هــنــالــك تــوافــق وطــنــي عــلــى جميع 
األنشطة البحثية مع استغالل أمثل للموارد 
,ومـــن أجــل بــنــاء نــظــام صحي على مستوى 
عــاملــي يــجــب أن تــركــز االبـــحـــاث عــلــى جميع 
الــرعــايــة الصحية ويــجــب ان يعمل  مــجــاالت 
املجلس االعلى للصحة كجهاز وطني الدارة 
االبـــحـــاث مـــن خـــالل انـــشـــاء الــكــيــان املــنــاســب 
بـــذلـــك (لــجــنــة أو مــجــلــس) كمجلس  لــلــقــيــام 
األبـــــحـــــاث الـــطـــبـــيـــة الــــقــــطــــري وذلـــــــك لـــوضـــع 
االطــــــار الــتــنــظــيــمــي الـــوطـــنـــي والــتــوجــيــهــات 
االستراتيجية بشان االبحاث ذات االولوية 

وتنسيق االبحاث املمولة من الدولة  .
وحــــســــب مـــــا نـــصـــت عـــلـــيـــه اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة فــــــان هــــنــــاك مــتــطــلــبــات 
أســـاســـيـــة لــلــتــنــفــيــذ الـــنـــاجـــح وهـــــي املــــــوارد 
البشرية باعتبارها أكثر املتطلبات أهمية 
وكــــذلــــك يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك نـــظـــام قـــوي 
لــلــقــيــادة والــحــوكــمــة يــضــمــن تــفــعــيــل خطط 
الــتــنــفــيــذ عـــلـــى أن يـــتـــولـــى املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
يــتــعــني إنــشــاء  الــقــيــادة وكــذلــك  للصحة دور 
الــبــرامــج يتولى دعم  بــــإدارة  مكتب مختص 
االستراتيجية الوطنية للصحة وتنفيذها 
الــتــنــفــيــذ  ويـــــكـــــون دور هــــــذا املـــكـــتـــب رصــــــد 
. تعتبر االستراتيجية الوطنية  ومتابعته 
لــلــصــحــة بــمــثــابــة مـــوجـــز تــحــلــيــلــي لــلــوضــع 
الراهن وتحديدا للمجاالت ذات األولوية من 
خالل تحليل معياري لنظلم الرعاية الصحية 
الحالي في دولــة قطر ، إضافة إلــى مشاركة 
واســعــة النطاق مــن جــانــب أصــحــاب العالقة 
، ويــســتــنــد الــتــقــريــر الـــخـــاص بــالــتــوصــيــات 
االســتــراتــيــجــيــة إلـــى املـــجـــاالت ذات األولــويــة 
واضــعــا مشاركة الجهات املعنية و املقارنة 
املعيارية أساسا للتقرير ، وقد اشتمل تقرير 
التنفيذ عــلــى تــحــددي لــلــمــبــادرات لــدعــم كل 
توصية بما في ذلك االحتياجات واملتطلبات 
األساسية واملسؤوليات والــجــداول الزمنية 

واملؤشرات الرئيسية . 
وقــــد انـــطـــوت عــمــلــيــة وضــــع االســتــراتــيــجــيــة 
عــلــى مــشــاركــة عـــدة مــجــمــوعــات حــيــث تولت 
املجموعة التنفيذية عملية اإلشـــراف الكلي 
على تطوير االستراتيجية ، أما فريق العمل 
فــهــو املــــســــؤول أمـــــام املــجــمــوعــة الــتــنــفــيــذيــة 
ويـــتـــألـــف مــــن قــــــادة املــــؤســــســــات الــرئــيــســيــة 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي ، وهــــو بــمــثــابــة هيئة 
النتائج  الــقــرار للتحقق من من صحة  صنع 
، في حني قــام فريق التخطيط  والتوصيات 
باالجتماع أسبوعيا للتحقق من الفرضيات 
الــوضــع وتــقــديــم التوجيه  املتعلقة بتحليل 
الــتــوصــيــات االستراتيجية  واإلرشـــــاد حـــول 
وخطط التنفيذ ، كما يتولى فريق التخطيط 
تــنــظــيــم االجـــتـــمـــاعـــات مـــع الـــجـــهـــات املــعــنــيــة 

الرئيسية .
وبــالــنــســبــة لـــفـــرق الــعــمــل الــفــرعــيــة فـــقـــد  تم 
تــشــكــيــلــهــا وفـــقـــا لـــلـــمـــوضـــوعـــات الــرئــيــســيــة 
لنموذج الرعاية الصحية ، والصحة العامة 
، والتنظيم  الــتــمــويــل والــبــنــيــة التحتية  ، و 
والـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة والــــبــــيــــانــــات واألبــــحــــاث 

واالبتكار . 

◄تغيير جذرى

وعــــــن املـــــــــوارد فــــي االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــــاال أن 
الـــتـــوصـــيـــات الـــــــــــواردة فــــي االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية للصحة تشكل جهدا لتغيير جذري 
لقطاع الصحة في قطر وهو جهد يتصدره 
املجلس األعلى للصحة ويتطلب ذلك بعض 
األبــــعــــاد واملــــــــــوارد  وهـــــي املــــــــوارد الــبــشــريــة 
حــيــث أنــهــا املــطــلــب األســـاســـي لتطبيق هــذه 
املــشــاريــع وهـــو اســتــقــطــاب املـــــوارد البشرية 
أنــه ال نفع لخطة جيدة من  املالئمة ، حيث  
دون أشخاص أكفاء يعملون على تحقيقها 
وإدارة جيدة للعاملني تتيح لهم النجاح ، 
ومـــن املــهــم أن أن تــوظــف قــطــر خــبــراء لديهم 
إملام جيد في مجاالت تخصصهم وخبراتهم 
، والهم من ذلك أن يكون لدى هؤالء الخبراء 
الــبــرامــج  فــي تنفيذ مــثــل هـــذه  خــبــرة عملية 
الــضــروري تصميم  وبالتالي لذلك فإنه مــن 

عــمــلــيــة تـــعـــيـــني املــــوظــــفــــني بـــحـــيـــث تــجــتــذب 
املــــواهــــب املـــالئـــمـــة وتــحــقــق الـــتـــطـــور املــهــنــي 

وتوفر التدريب للموظفني . 
وكـــذلـــك هــنــاك الــتــخــطــيــط  حــيــث تــحــتــاج كل 
مؤسسة لتحديد نطاق سلطتها املؤسسية 
، ورؤيتها ومهمتها وأهدافها االستراتيجية 
، وحاملا تحدد هذه العناصر يصبح بإمكان 
املؤسسة بدء عملية التخطيط االستراتيجي 
بما في ذلك وضع األهداف والغايات وخطة 

تنفيذية توضح كيفية تحقيقها . 
هذا باإلضافة إلى بعض املوارد واملتطلبات 
واألبــــعــــاد األخــــــرى ومــنــهــا هــيــكــل الــحــوكــمــة 
قــــوي هـــو أمــر  حــيــث أن تـــوافـــر هــيــكــل إدارة 
ضـــــروري حــتــى يــتــحــقــق الــتــنــفــيــذ الــنــاجــح ، 
البنية التحتية حيث تتطلب بعض  وأيضا 
املــشــاريــع املــقــتــرحــة اســتــثــمــارات كــبــيــرة في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــــن أهــــم هــــذه املــشــاريــع 
تــلــك الــتــي تتصل بــمــســتــوى الــرعــايــة والـــذي 
ســيــتــطــلــب فــــي مـــرحـــلـــة الحـــقـــة اســـتـــثـــمـــارات 
كــبــيــرة فـــي بـــنـــاء عــــيــــادات لــلــرعــايــة األولـــيـــة 
ومــــرافــــق الـــرعـــايـــة املـــســـتـــمـــرة وغـــيـــر هــــــذا  ، 
إلـــــى جـــانـــب بـــعـــض األبـــــعـــــاد األخــــــــرى وهـــي 
تكنولوجيا املعلومات وإدارة األداء وإدارة 

املوازنة . 
ترتيب أولويات املبادرات وتحقيق املكاسب 
الــســريــعــة حــيــث أن قــيــود املـــــوارد و ضـــرورة 
تــركــيــز الـــجـــهـــود تــجــعــالن مـــن املـــهـــم تــرتــيــب 
املــخــرجــات ، وقــد تــم تقييم جميع املــبــادرات 
، وقــد تم  ملعرفة تأثيرها وسهولة تنفيذها 
تحديد سبعة مكاسب سريعة متوقعة هي : 
ـ تحذيرات تصويرية على علب السجائر   1
بـــحـــيـــث يــــتــــم الــــتــــأكــــد مـــــن أن جـــمـــيـــع عــلــب 
السجائر ( ومنتجات التبغ األخرى ) تحمل 
صورا تعرض اآلثــار الضارة للتدخني ، وقد 
استخدم هــذا التدخل على نطاق واســع في 
أماكن أخــرى وهناك أدلــة تؤكد أنه سينجح 

في قطر . 
ــــ وضــــع الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة عــلــى قــوائــم  2 ـ
التأكد من أم جميع قوائم  الطعام من خــالل 
الـــطـــعـــام ، والســـيـــمـــا فـــي مــطــاعــم الــوجــبــات 
السريعة تــذكــر عــدد الــســعــرات الــحــراريــة في 
األطـــعـــمـــة املـــقـــدمـــة ، وقــــد تـــم تــطــبــيــق قــواعــد 
مـــشـــابـــهـــة لــــهــــذا فــــي نــــيــــويــــورك حـــيـــث وجـــد 
الـــبـــاحـــثـــون أن الــــنــــاس الــــذيــــن وضــــعــــوا فــي 
اعتبارهم املعلومات الجديدة عن السعرات 
الــــحــــراريــــة اشــــتــــروا أطـــعـــمـــة تـــقـــل ســعــراتــهــا 
الــــحــــراريــــة عــــن أولــــئــــك الــــذيــــن لــــم يـــراعـــوهـــا 
بــمــقــدار 106 ســعــرات حـــراريـــة ، كــمــا وجـــدوا 
أن استهالك السعرات الحرارية انخفض في 
تسعة من املطاعم الثالثة عشرة التي أجري 

عليها املسح بعد تطبيق القواعد . 
3 ـــــ مــقــاعــد ســـيـــارات لــألمــهــات الـــجـــدد حيث 
أن هـــذا الــنــوع مــن مــقــاعــد الــســيــارات ليست 
مــســتــخــدمــة فــــي قـــطـــر عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع ، 
وجــديــر بالذكر أنــه فــي عــام 2008 كانت 9% 
من الوفيات الناتجة عن حــوادث الطرق يف 
، لذلك  قطر كانت من األطفال دون التاسعة 
مـــن الــــضــــروري تــشــجــيــع اســـتـــخـــدام مــقــاعــد 

السيارات . 
ــــ تحديث بــرامــج التطعيم للبالغني فرغم   4
أن قطر لديها برنامج تطعيم فعال لألطفال 
إلـــى بــرنــامــج شــامــل موجه  أنــهــا تفتقر  ، إال 
للبالغني ، لذلك على قطر تحديث برنامجها 
املــبــادرة  ، وهـــذه  البالغني  الــخــاص بتطعيم 
ستخفف عــبء األمــراض التي يمكن الوقاية 

منها بالتطعيم بني البالغني . 
ــــــ حــــمــــالت تـــوعـــيـــة لـــتـــشـــجـــيـــع الـــرضـــاعـــة  5 ـ
الطبيعية الحصرية حيث تعتبر الرضاعة 
الــطــبــيــعــيــة الــخــالــصــة خــــالل األشـــهـــر الــســتــة 
األولــــى مــن حــيــاة الــطــفــل مــن أهـــم الــتــدخــالت 
لــتــغــذيــة الـــطـــفـــل وبـــقـــائـــه ، تـــوفـــر الـــرضـــاعـــة 
الطبيعية أفضل تغذية لألطفال الرضع ضد 
العديد من األمـــراض املعدية كما تساعدهم 
عـــلـــى الــــوقــــايــــة مـــــن األمـــــــــــراض املــــزمــــنــــة فــي 

املستقبل . 
لــدى قطر  البيانات فليس  ــ متطلبات نقل   6
بـــيـــانـــات شــامــلــة ومـــوضـــوعـــيـــة ودقـــيـــقـــة عن 
الــرعــايــة الصحية ، وكــخــطــوة أولـــى ، عليها 
تأسيس متطلبا نقل البيانات ونشرها بني 

جميع مزودي الرعاية الصحية . 
7ـ ـ لجنة النفقات الرأسمالية حيث تم تشكيل 
الــبــنــيــة التحتية  الــلــجــنــة لتنسيق التشييد 
للرعاية الصحية ( املرافق واملــعــدات باهظة 
التكاليف ) ، وقــد ألــقــى الــضــوء على انــعــدام 
الــتــنــســيــق فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــوســـيـــع الــبــنــيــة 
التحتية في تقرير تحليل الوضع وتطوير 

االستراتيجية . 

الــغــذاء، التأهب لحاالت  الــطــرق، سالمة  على 
الطوارئ، والصحة البيئية.

ـــــــ فــــــي بــــعــــض مــــــجــــــاالت الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة  ـ
هـــنـــاك تـــداخـــل فـــي نــشــاطــات جـــهـــات معنية 
مــتــعــددة ويــجــب تحسني مستوى التنسيق 
مــــع الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة األخـــــــرى لــتــجــنــب 
االزدواجــيــة وضــمــان عــدم وجــود ثــغــرات في 

الخدمات الحالية.

◄ القوى العاملة الوطنية
الهدف رقم 4:

قــوى عاملة وطنية مؤهلة واالحــتــفــاظ بها 
وتــدريــبــهــا وان تــكــون قـــوى عــامــلــة عصرية 
متعلمة وتحظى بالدعم ومــن أجــل تحقيق 
الــهــدف فهناك جملة مــن املشاريع التي  هــذا 
تم تحديدها باالستراتيجية الوطنية وهي 
اوال تــخــطــيــط الـــقـــوى الــعــامــلــة، فــعــلــى ضــوء 
النقص الحاصل في مجال الرعاية الصحية 
الــعــالــم تشكل استراتيجيات  عــلــى مــســتــوى 
الـــتـــوظـــيـــف املـــتـــبـــعـــة حـــالـــيـــا فــــي دولـــــــة قــطــر 
وقدرتها التعليمية في املجال الطبي قيودا 
مــحــتــمــلــة أمــــــام احــتــيــاجــاتــهــا املــســتــقــبــلــيــة، 
وسيساعد تخطيط القوى العاملة على كل 
من املدى القصير واملدى الطويل على توافر 
أعداد كافية من املوظفني في القطاع الصحي 
في دولة قطر قادرين على ضمان استمرارية 
نــظــام صــحــي عــالــي الـــجـــودة وكــذلــك ينبغي 
ان يركز التخطيط على استدامة النظام من 
خـــالل بــنــاء الـــقـــدرات الــوطــنــيــة مــع االعــتــراف 
بـــأهـــمـــيـــة قـــــوة الـــعـــمـــل الــــــوافــــــدة. واملــــشــــروع 
الــهــدف هــو التوظيف  الــثــانــي لتحقيق هـــذا 
واالحـــتـــفـــاظ بــاملــوظــفــني مـــن خـــالل الــحــد من 
قــيــود تــوظــيــف الـــقـــوى الــعــامــلــة املــؤهــلــة من 

القطريني والــوافــديــن وضــمــان تنفيذ عملية 
تقطير الوظائف بشكل مناسب.

واملـــشـــروع الــثــالــث هــنــا هــو الــتــعــلــيــم املهني 
وأخـــــيـــــرا االســـــتـــــفـــــادة الــــقــــصــــوى مـــــن تـــنـــوع 

املهارات

◄ سياسات وطنية

الــــهــــدف رقـــــم 5 : ســـيـــاســـة وطـــنـــيـــة واضـــحـــة 
حيث يحتاج نظام الرعاية الصحية الفعال 
قـــوي لتوجيه  الـــى ســيــاســة وإطــــار تنظيمي 
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي دولــــــة قـــطـــر وضـــمـــان 
الجودة واملساءلة وفيما يلي اهــم املشاريع 
التي وضعتها اإلستراتيجية لتحقيق هذا 
الهدف وهي أوال بناء قدرات  املجلس األعلى 
للصحة على تأسيس إطــار تنظيمي وطني 
قوي يستند على البراهني ومعايير الجودة 
والــســالمــة واملـــشـــروع الــثــانــي هــو الــعــامــلــون 
فـــــي مــــجــــال الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة مـــــن خــــالل 
ضــمــان تــنــظــيــم شــامــل لــلــعــامــلــني فـــي مــجــال 
الرعاية الصحية في كافة القطاعات العامة 

والخاص.
واملشروع الثالث هو مرافق الرعاية الصحية 
مــــن خـــــالل وضـــــع مــعــايــيــر وطـــنـــيـــة ولـــوائـــح 
تــنــظــيــمــيــة ملــــرافــــق الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة عــبــر 
كافة القطاعات العامة والخاصة واملشروع 
الـــرابـــع هـــو مــنــتــجــات الــرعــايــة الــصــحــيــة من 
حــمــايــة الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة وضـــمـــان الـــجـــودة 
ملنتجات الرعاية الصحية واألدويــة وزيــادة 
الــــقــــدرات وتــعــزيــز الــــــدور الـــــذي يــضــطــلــع به 
املجلس األعلى للصحة في مجال الصيدلة 
والــــرقــــابــــة الــــدوائــــيــــة وإعـــــــــداد دلـــيـــل وطــنــي 
للعقاقير واألدوات الطبية وإتاحة الوصول 
إلى األدويــة والعمل على توفيرها وانتهاج 

املـــركـــزيـــة فـــي شـــــراء األدويـــــــة واملــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة لــتــعــزيــز الـــكـــفـــاءة والـــســـيـــطـــرة على 
التكاليف واملــشــروع األخــيــر هنا هــو الدفاع 
عــن مصالح املــرضــى مــن خــالل إنــشــاء هيئة 
تــعــنــى بــالــدفــاع عـــن مــصــالــح املـــرضـــى ,عــلــى 
أن تــــكــــون خــــارجــــيــــة ومـــســـتـــقـــلـــة ومـــحـــايـــدة 
وتتبع السرية وذلــك لدعم شــكــاوي املرضى 

وحقوقهم.

◄ خدمات فعالة

الــــهــــدف رقـــــم 6: خــــدمــــات فـــعـــالـــة ومــعــقــولــة 
التكلفة مع مبدأ املشاركة في تحمل تكاليف 
الرعاية الصحية ولتحقيق ذلك هناك خمسة 
مـــشـــاريـــع ,فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــمــويــل فــهــنــاك 
اجــــــراءات العـــــداد املــيــزانــيــة وانـــشـــاء حــســاب 
شامل ودقيق خــاص باالنفاق على الرعاية 
الــصــحــيــة مـــن خـــالل اعـــــداد مــيــزانــيــة خــاصــة 
الــخــاصــة ذات مسميات  بــالــرعــايــة الصحية 
الـــعـــالج في  مـــحـــددة وكـــذلـــك مـــشـــروع ادراة 
الـــخـــارج مــن خـــالل دراســــة الــعــالج بــالــخــارج 
ووضــع معاييرواضحة وتوحيد االجــراءات 
من اجل االستغالل االمثل للنفقات وضمان 
تحقيق رعاية ذات جودة عالية وهناك ايضا 
مشروع لتأسيس نظام التأمني الصحي من 
خـــالل وضـــع الـــشـــروط واملــتــطــلــبــات الــالزمــة 
لنظام تــأمــني صحي وطــنــي . أمــا مــن جانب 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــهــنــاك الــخــطــة الــرئــيــســيــة 
للبنية التحتية للرعاية الصحية واملشروع 

االخر لجنة املصروفات الرأسمالية

◄ أبحاث عاملية
الهدف السابع : أبحاث عالية الجودة حيث 
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 إنشاء نظام صحي 
وطني الكتروني

فعال ومتكامل ذي 
إطار إداري

استراتيجية وقائية 
متطورة يدعمها 
نظام  إداري قوي

وضع معايير
وطنية ولوائح 

تنظيمية ملرافق 
الرعاية الصحية عبر 

كافة القطاعات
 العامة والخاصة

إجراءات إلعداد 
امليزانية وإنشاء 

حساب شامل ودقيق 
خاص باإلنفاق على 

الرعاية الصحية

تحديث برامج 
التطعيم للبالغني 

وحمالت توعية 
لتشجيع الرضاعة 

الطبيعية

لجنة لتنسيق
وتشييد البنية التحتية 

للرعاية الصحية

►   ◄

27
MONDAY  ٤  APRIL  ٢٠١١ – No ٨٣٢٧ ¶اإلثنين ٣٠ ربيع اآلخر ١٤٣٢هـ - ٤ أبـريـل ٢٠١١م -  العـدد ٨٣٢٧

محليات



 
فالح محمد حسني مساعد  الدكتور  قال 
األمــــــني الــــعــــام لــــشــــؤون الـــســـيـــاســـات فــي 
ـــــ "الـــــشـــــرق":  املـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــصـــحـــة ل
تــــهــــدف إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــــطــــر الـــوطـــنـــيـــة 
الصحية  الرعاية  الخاصة بتطوير نظام 
أطــلــقــتــهــا صــاحــبــة  الــتــي   2016  — 2011
الــســمــو الــشــيــخــة مــــوزا بــنــت نــاصــر حــرم 
صــــاحــــب الــــســــمــــو أمــــيــــر الـــــبـــــالد املــــفــــدى 
بــشــكــل رســمــي إلـــى دفـــع دولـــة قــطــر قــدمــًا 
نــحــو تــحــقــيــق الـــغـــايـــات واألهــــــداف الــتــي 
تــتــضــمــنــهــا رؤيـــــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة 2030 
التي  السبعة  األهــداف  من خــالل تحقيق 
التي وضعت  األستراتيجية  شملت على 

قــطــر وتشمل  دولـــة  فــي  الــصــحــي  للقطاع 
األهداف على نظام رعاية صحية شامل 
السكان  يتيح لجميع  ذي مستوى عاملي 

إلى خدماته. الوصول 
الصحية  للرعاية  نــظــام متكامل  وهــنــاك 
يـــقـــدم خــــدمــــات عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة. رعـــايـــة 
صـــحـــيـــة وقــــائــــيــــة تــــضــــع فـــــي االعــــتــــبــــار 
جـــمـــيـــع احــــتــــيــــاجــــات الـــــرجـــــال والـــنـــســـاء 
واألطـــــفـــــال. قــــوى عـــامـــلـــة وطـــنـــيـــة مـــاهـــرة 
قــــادرة عــلــى تــقــديــم خــدمــات صــحــيــة ذات 
جـــــودة عـــالـــيـــة. ســيــاســة صــحــيــة وطــنــيــة 
تــــضــــع املــــعــــايــــيــــر وتـــــراقـــــبـــــهـــــا. وتــــقــــديــــم 
الة ومعقولة التكلفة مع مبدأ  خدمات فعَّ
املـــشـــاركـــة فــــي تــحــمــل تــكــالــيــف الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة. أبــحــاث عــالــيــة الــجــودة تهدف 

إلـــى االرتـــقـــاء بــفــعــالــيــة وجــــودة الــرعــايــة 
الــــصــــحــــيــــة. وتـــشـــتـــمـــل االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
عــلــى 35 مــشــروعــًا تــهــدف جــمــيــعــهــا إلــى 
تـــوجـــيـــه الـــرعـــايـــة نـــحـــو تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
إلى  املجتمع وتستند  تركز على  وقائية 
نــظــام قـــوي لــلــرعــايــة األولـــيـــة. وتــتــمــحــور 
عالية  املشروعات حول خدمات متكاملة 
الجودة ُتركز على املريض من شأنها أن 
الرعاية  تحقق تحسنًا كبيرًا في خدمات 
الــصــحــيــة املــقــدمــة لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني 
والــــــزائــــــريــــــن. وتـــعـــتـــبـــر االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أربــع عشرة  واحــدة من  للصحة  الوطنية 
استراتيجية  استراتيجية تشتمل عليها 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة لــرؤيــة قــطــر الــوطــنــيــة 
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نظام رعاية صحية 
شامل عاملي املستوى
 لخدمة جميع السكان

االستراتيجية تشتمل  
35 مشروعا سيؤدي 

تنفيذها الحداث 
تغييرات في نظام 

الرعاية الصحية

تحذيرات تصويرية 
على علب السجائر 
ووضع السعرات 

الحرارية على 
قوائم الطعام

تشجيع األنماط 
الصحية للحياة وتوفير 

سلسلة متصلة
 من خدمات الرعاية
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• محمد المراغي

أكد الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني أن تدشني إستراتيجية 
الرعاية الصحية (2011 —  الخاصة بتطوير نظام  الوطنية  قطر 
2016) خطوه رائدة في مجال الصحة في دولة قطر وتعتبر خارطة 
طريق للعاملني في املجال الصحي فيها معايير وأسس نستطيع 

من خاللها أن نقيس مدى نجاحنا وتحقيقنا لإلستراتيجية.

¶ د. محمد بن حمد آل ثاني

د. محمد بن حمد مدير إدارة الصحة العامة:

االستراتيجية خطوة رائدة لدعم الرعاية الصحية بالدولة
املــــجــــال  فــــــي  نــــعــــمــــل   :"Ô" لـــــــ  وأضـــــــــــاف 
الــصــحــي مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة لـــم تــكــن هــنــاك 
خـــطـــة أو مـــعـــالـــم واضـــــحـــــة نـــســـتـــطـــيـــع مــن 

خاللها أن نقيس نجاحنا أو من عدمها.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بـــــن حــــمــــد أن 
اإلســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة تــشــمــل 
خــــريــــطــــة الــــطــــريــــق واألهــــــــــــداف واملـــعـــايـــيـــر 
املــطــلــوبــة الــتــي تــجــعــل املــجــال الــصــحــي في 
قـــطـــر تـــصـــل إلــــى أفـــضـــل املـــعـــايـــيـــر الــعــاملــيــة 
والــــوصــــول إلــــى تــطــلــعــات ســـيـــدي صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي، 
أمـــيـــر الــــبــــالد املــــفــــدى، وســـمـــو ولـــــي الــعــهــد 
األمني سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
والشيخة  للصحة،  األعــلــى  املجلس  رئــيــس 
مـــــوزا بــنــت نـــاصـــر، حــــرم صـــاحـــب الــســمــو، 

العاملية بخدمات صحية  إلى  الوصول  في 
الصحية  القطاعات  كافة  متطورة وشاملة 

األفضل. النحو  على 
وأشــــار الــدكــتــور مــحــمــد بـــن حــمــد آل ثــانــي 
إلى أن التنفيذ الناجح لهذه االستراتيجية 
يــتــطــلــب عـــمـــًال جـــــادًا والــــتــــزامــــًا مــــن جــانــب 
أصـــــحـــــاب الــــعــــالقــــة فـــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
وتــــعــــاونــــًا وثـــيـــقـــًا بــــني جـــمـــيـــع الـــقـــطـــاعـــات 
مـــن أجــــل تــقــديــم نــتــائــج إيــجــابــيــة لــلــقــطــاع 

الشعب.  أفراد  الصحي ولجميع 
الــوطــنــيــة للصحة  اإلســتــراتــيــجــيــة  وتــهــدف 
إلـــــى دفـــــع دولــــــة قـــطـــر قـــدمـــًا نـــحـــو تــحــقــيــق 
رؤيــة  الــتــي تتضمنها  واألهـــــداف  الــغــايــات 
تــحــقــيــق  خـــــالل  مــــن   2030 الـــوطـــنـــيـــة  قـــطـــر 

السبعة. األهداف 

 وهــــــي نــــظــــام رعـــــايـــــة صـــحـــيـــة شــــامــــل ذو 
مــــســــتــــوى عــــاملــــي يـــتـــيـــح لـــجـــمـــيـــع الـــســـكـــان 

إلى خدماته. الوصول 
ونـــظـــام مــتــكــامــل لــلــرعــايــة الــصــحــيــة يــقــدم 
خــــدمــــات عـــالـــيـــة الــــجــــودة ورعــــايــــة صــحــيــة 
وقــــــائــــــيــــــة تـــــضـــــع فــــــــي االعـــــــتـــــــبـــــــار جـــمـــيـــع 
احـــتـــيـــاجـــات الــــرجــــال والــــنــــســــاء واألطــــفــــال 
وقـــــوى عــامــلــة وطــنــيــة مـــاهـــرة قـــــادرة عــلــى 
تــقــديــم خـــدمـــات صــحــيــة ذات جــــودة عــالــيــة 
وســـيـــاســـة صــحــيــة وطــنــيــة تــضــع املــعــايــيــر 
التكلفة  وتراقبها وخدمات فعالة ومعقولة 
مـــــع مــــبــــدأ املــــشــــاركــــة فـــــي تـــحـــمـــل تــكــالــيــف 
الــرعــايــة الــصــحــيــة وأبــحــاث عــالــيــة الــجــودة 
تــــهــــدف إلــــــى االرتــــــقــــــاء بـــفـــعـــالـــيـــة وجــــــودة 

الصحية.  الرعاية 

الدكتور فالح حسني مساعد األمني العام لشؤون السياسات:

تعد واحدة من ١٤ استراتيجية قطاعية تشتمل عليها التنمية الوطنية

توفير نظام متكامل يقدم خدمات عالية الجودة

االستراتيجية الوطنية للصحة تسعى لبناء 
مجتمع صحي قوي

¶ د. فالح محمد حسني

•  الدوحة  -  الشرق

تــعــد اســتــراتــيــجــيــة قــطــر الــوطــنــيــة الــخــاصــة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة (2011  نـــظـــام  بــتــطــويــر 
الــســمــو  تــفــضــلــت صــاحــبــة  الــتــي   ،(2016  —
الــشــيــخــة مـــــوزا بــنــت نـــاصـــر، نـــائـــب رئــيــس 
األعــلــى للصحة بتدشينها مساء  املجلس 
التي   2030 الوطنية  أمس وليدة رؤية قطر 
تلى  2008 ومــا  عــام  اكتوبر  اطالقها في  تم 
ذلـــك مـــن تــحــضــيــرات العـــــداد اســتــراتــيــجــيــة 
 — 2011 االولــى في قطر  الوطنية  التنمية 

2016 التي تم اطالقها االسبوع املاضي.
وتــعــتــبــر االســتــراتــيــجــيــة الــصــحــيــة لــلــدولــة 
واحدة من اربع عشرة استراتيجية قطاعية 
تـــشـــتـــمـــل عـــلـــيـــهـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــمــيــة 
الــوطــنــيــة. وشـــرع املــجــلــس األعــلــى للصحة 
الــــذي أنــشــئ لــيــكــون الــســلــطــة األعـــلـــى فيما 
يــتــصــل بــالــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي دولــــة قطر 
لــيــتــولــى مــهــمــة تــنــفــيــذ أهـــــداف ومــخــرجــات 
الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 في تنفيذ 
بـــرنـــامـــج طـــمـــوح لــتــحــســني صـــحـــة الــشــعــب 
قيام مجتمع قوي صحي  أجل  القطري من 

للحاضر واملستقبل. منتج 
وتـــمـــثـــل الـــــرؤيـــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــحـــة الـــتـــي 
تـــــأتـــــي تــــحــــت شـــــعـــــار "الــــــرعــــــايــــــة مــــــن أجــــل 
املـــســـتـــقـــبـــل: إنــــشــــاء مــجــتــمــع صـــحـــي قــــوي" 
جـــوهـــر هــــذا الـــبـــرنـــامـــج حـــيـــث إن الـــرعـــايـــة 
مـــن أجــــل املــســتــقــبــل تــعــنــي تــعــزيــز الــصــحــة 
للحياة  الصحية  األنماط  العامة وتشجيع 
وضمان توفير سلسلة متصلة من خدمات 
أولية تركز على  إلى رعاية  الرعاية تستند 
املــجــتــمــع وتـــدعـــم أفـــضـــل خـــدمـــات الــرعــايــة 

والتخصصية بشكل متواصل. الثانوية 
للصحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  وتـــحـــدد 
الـــتـــوجـــهـــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واملــــــبــــــادرات 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــخــطــط الــقــطــاع الــصــحــي 
 — 2011 مــــن  الــــفــــتــــرة  بـــهـــا خــــــالل  لـــلـــقـــيـــام 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  هـــــذه  وأن  2016 الســـيـــمـــا 
املــشــاورات  مــن  أشــهــر  تــتــويــجــًا لستة  تمثل 
املستفيضة مع الجهات املعنية والتخطيط 

االستراتيجي.

◄  األهداف والغايات
للصحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة  وتــعــمــل 
على بلوغ األهداف والغايات التي اشتملت 
2030 وتتلخص  الوطنية  رؤية قطر  عليها 
فـــــي نــــظــــام رعـــــايـــــة صـــحـــيـــة شــــامــــل عـــاملـــي 
املستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، 
ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات 

عـــالـــيـــة الــــجــــودة، ورعــــايــــة صــحــيــة وقــائــيــة 
تـــأخـــذ بـــاالعـــتـــبـــار االحـــتـــيـــاجـــات املــخــتــلــفــة 
لــلــرجــال والــنــســاء واألطـــفـــال، وقـــوى عاملة 
وطــنــيــة مــاهــرة قــــادرة عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
صــحــيــة عــالــيــة الـــجـــودة، وســيــاســة صحية 
املعايير وتراقبها، وخدمات  وطنية تضع 
ــالــة ومــعــقــولــة الــتــكــلــفــة، وأبـــحـــاث عــالــيــة  فــعَّ
املــــســــتــــوى تـــــهـــــدف إلـــــــى تـــحـــســـني فـــعـــالـــيـــة 

الصحية وجودتها. الرعاية 
الوطنية للصحة  االستراتيجية  وتشتمل 
عــلــى عـــدة مــبــادئ هــي الــتــركــيــز عــلــى الــفــرد 
مــــن حـــيـــث: الـــرعـــايـــة املـــنـــاســـبـــة فــــي الـــوقـــت 
املــنــاســب واملــكــان املــنــاســب، وتــركــيــز جميع 
أشـــــكـــــال الــــطــــاقــــة عــــلــــى اكــــتــــســــاب الـــصـــحـــة 
والـــعـــافـــيـــة، وضـــمـــان االســـتـــدامـــة، وتــحــفــيــز 
واالبــداع بشكل مستمر، واالستناد  التميز 
إلـــى الـــبـــراهـــني، وتــحــقــيــق أعــلــى مــســتــويــات 

والسالمة. الجودة 
تغييرات  إحداث  االستراتيجية  وتستهدف 
الــرعــايــة الصحية  نــظــام  فــي جميع جــوانــب 
يقيم على  َمــن  كل  بالفائدة على  بما يعود 

أرض قطر في الحاضر واملستقبل.
وتـــــــعـــــــرض االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة املـــــخـــــرجـــــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــصــحــة الـــتـــي تـــعـــتـــزم الـــدولـــة 
عــلــى  بـــنـــاء   2016 عـــــام  بـــحـــلـــول  تــحــقــيــقــهــا 
تـــحـــلـــيـــل دقــــيــــق لـــلـــوضـــع الـــــراهـــــن لــلــقــطــاع 
الــــصــــحــــي ودراســـــــــــة مـــتـــأنـــيـــة لـــلـــتـــحـــديـــات 

الطارئة.
كـــمـــا تــــعــــرض االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املــتــطــلــبــات 
الفاعل  والتنفيذ  املؤثرة  بــاإلدارة  الخاصة 
ملجموعة املشروعات التي تم التوصية بها 
بــمــا فــي ذلـــك عــمــلــيــات الــتــنــســيــق والــتــنــفــيــذ 
واملــــــــــــوارد الــــبــــشــــريــــة وتــــحــــديــــد أولـــــويـــــات 

والتقييم. املتابعة 

◄  ٣٥ مشروعا

35 مشروعا  االستراتيجية على  وتشتمل 
ســـيـــؤدي تــنــفــيــذهــا إلــــى إحــــــداث تــغــيــيــرات 
فــي نــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة بــهــدف تــقــديــم 
نــظــام رعــايــة صــحــيــة شــامــلــة عــلــى مستوى 
فيما يتطلب  للجميع  عاملي وتكون متاحة 
والتزاما  لها عمال دؤوبــا  الناجح  التنفيذ 
الصحي  القطاع  في  املصلحة  من أصحاب 
إضــــافــــة إلــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون 
بـــني مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات لــتــحــقــيــق نــتــائــج 

األفراد. إيجابية لجميع 
وتــــــشــــــكــــــل الـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات الـــــــــــــــــــــــواردة فــــي 
االســتــراتــيــجــيــة جـــهـــدا لــتــغــيــيــر جــــذري فــي 
الــذي يتصدره  الجهد  الصحة وهــو  قــطــاع 

املـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــصـــحـــة حـــيـــث يــتــطــلــب 
امور  عــدة  مــراعــاة  التوصيات  هــذه  تحقيق 
تــتــمــثــل فــــي اســـتـــقـــطـــاب املـــــــــوارد الــبــشــريــة 
في  بما  االستراتيجي  والتخطيط  املالئمة 
ذلك وضع األهداف والغايات وتحديد آلية 
التنفيذ، وتوافر هيكل إداري قوي لتحقيق 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــنــــاجــــح لـــلـــمـــشـــاريـــع املـــقـــتـــرحـــة 
واالســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وأتــمــتــة 
الحكومية  الــخــدمــات  وتــزويــد  الــعــمــل  ســيــر 
الفجوة  لــســد  األداء  وإدارة  اإلنــتــرنــت،  عــبــر 
السياسة والتخطيط من خالل متابعة  بني 
الى جانب  املوضوعة  األهداف  التقدم نحو 
الــخــطــط  املــــوازنــــة عـــن طـــريـــق تــنــقــيــح  إدارة 
الناحية  مــن  التشغيلية  أو  االستراتيجية 
الحاجة، مع  وفــق  لها  التخطيط  ثــم  املالية 
الــفــعــلــيــة ومــراقــبــتــهــا  إدارة عــمــلــيــة االنـــفـــاق 

املعنية. الجهات  بواسطة 

◄  توصيات مهمة

وتــــتــــضــــمــــن الـــــتـــــوصـــــيـــــات كــــــذلــــــك تـــرتـــيـــب 
أولـــــويـــــات املــــــبــــــادرات وتـــحـــقـــيـــق املـــكـــاســـب 
الــســريــعــة حــيــث تــم تــحــديــد ســبــعــة مكاسب 
سريعة متوقعة وهي تحذيرات تصويرية 
عـــلـــى عـــلـــب الـــســـجـــائـــر، ووضــــــع الـــســـعـــرات 
الــــحــــراريــــة عـــلـــى قــــوائــــم الـــطـــعـــام، ومــقــاعــد 
برامج  الــجــدد، وتحديث  ســيــارات لألمهات 
الـــتـــطـــعـــيـــم لــــلــــبــــالــــغــــني، وحــــــمــــــالت تـــوعـــيـــة 
لــتــشــجــيــع الــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة الــحــصــريــة، 
وتـــــوفـــــيـــــر بـــــيـــــانـــــات شــــامــــلــــة ودقـــــيـــــقـــــة عــن 
النفقات  الصحية، وتشكيل لجنة  الرعاية 
الــــرأســــمــــالــــيــــة لـــتـــنـــســـيـــق تـــشـــيـــيـــد الـــبـــنـــيـــة 

الصحية. للرعاية  التحتية 
ويـــتـــطـــلـــب تـــنـــفـــيـــذ مــــا ســـبـــق وجـــــــود نـــظـــام 
لــلــمــتــابــعــة والـــتـــقـــيـــيـــم، بـــمـــا يـــمـــكـــن صــنــاع 
لــة عن  الــقــرار مــن فــرض املــســؤولــيــة واملــســاء

املالئم. بالشكل  والتدخل  املشاريع 
الوطنية  االستراتيجية  أن  بالذكر  الجدير 
الــــ14  للصحة هــي إحـــدى االســتــراتــيــجــيــات 
الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــنــمــيــة 
والتدريب،  التعليم  الوطنية وتشمل قطاع 
قــطــاع ســوق الــعــمــل، قــطــاع األمــن والسالمة 
الـــــعـــــامـــــة، قــــطــــاع الــــحــــمــــايــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
املـــــرأة، اإلدارة  الــتــمــاســك األســـــري وتــمــكــني 
االقــتــصــاديــة، الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي ونــمــو 
البنية  الطبيعية،  املــوارد  الــخــاص،  القطاع 
الـــتـــحـــتـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة، قــــطــــاع الـــثـــقـــافـــة، 
والتحديث  البيئة،  الرياضي، قطاع  القطاع 
تنفيذها  والتي سيتم  املؤسسي  والتطوير 

الست.  السنوات  خالل 

 قــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــمــادي 
مــــديــــر مـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــمــــادي لـــ 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  إن  "الـــــــشـــــــرق": 
للدولة  الوطنية للصحة مهمة 
حـــــتـــــى نـــســـتـــطـــيـــع كـــــأطـــــبـــــاء او 
عــــامــــلــــني فـــــي املـــــجـــــال الـــصـــحـــي 
مـــعـــرفـــة طـــريـــقـــنـــا وأيـــــــن الـــصـــح 
ـــــخـــــطـــــأ، ومــــــــــــاذا نـــحـــتـــاج  مـــــــن ال
مــــســــتــــقــــبــــال مـــــــن كــــــــــــوادر طـــبـــيـــة 
وبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة طـــبـــيـــة شـــامـــلـــة 
وغــيــرهــا مــن االحــتــيــاجــات كلها 
ال تــكــون واضــحــة إال عــن طــريــق 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي خـــرجـــت 
املجال  لترسم مالمح  النور  إلى 
املرحلة  بكل مقتضيات  الصحي 
أفضل  الــي  للوصول  التي حــدت 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة 

الصحية. القطاعات  وفي كل 
واشـــــار الـــدكـــتـــور الـــعـــمـــادي إلــى 
الـــوطـــنـــيـــة  االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ان 
أربــع عشرة  مــن  واحـــدة  للصحة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــشـــتـــمـــل عــلــيــهــا 
الوطنية  التنمية  اســتــراتــيــجــيــة 
 2030 الــــوطــــنــــيــــة  قــــطــــر  لــــــرؤيــــــة 
الــتــي أطــلــقــهــا األســـبـــوع املــاضــي 
ســـمـــو الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بـــــن حــمــد 
الــعــهــد. وأن هــذه  ثــانــي ولـــي  آل 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة كـــــانـــــت ثـــمـــرة 
بــني جميع  تــعــاون غير مسبوق 
املـــعـــنـــيـــني بـــقـــطـــاع الـــصـــحـــة فــي 

دولة قطر."  
العمل الجاد وااللتزام  من خالل 
مـــــن جـــــانـــــب أصـــــحـــــاب الـــعـــالقـــة 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي والــتــعــاون 
الـــوثـــيـــق بـــني جــمــيــع الــقــطــاعــات 
إيجابية  نتائج  تقديم  أجــل  مــن 
لــــلــــقــــطــــاع الـــــصـــــحـــــي ولـــجـــمـــيـــع 
أفـــــــــــراد الـــــشـــــعـــــب. وتــــــأتــــــي هــــذة 
للصحة  الوطنية  اإلستراتيجية 
تـــــتـــــويـــــجـــــا لـــــســـــتـــــة أشـــــــهـــــــر مـــن 
املــــــشــــــاورات املـــســـتـــفـــيـــضـــة الـــتـــي 
جــــرت الــــعــــام املــــاضــــي، وتــكــلــلــت 
املجلس  إدارة  باعتماد مجلس 
لــهــا رســمــيــًا في  األعــلــى للصحة 
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قـــــال الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم الــشــعــر 
الـــــقـــــومـــــســـــيـــــون  إدارة  مـــــــديـــــــر 
األعــلــى  للمجلس  الــتــابــع  الــطــبــي 
بالجهد  للصحة: نحن فخورون 
املضني على مدى عام كان طيبًا 
اآلن وأصـــبـــحـــت  ثـــــمـــــاره  وأدى 
الــــــــــرؤيــــــــــة واضــــــــحــــــــة لـــلـــجـــمـــيـــع 
بـــفـــضـــل الــــجــــهــــود املــــبــــذولــــة مــن 
قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع وأشــــكــــرهــــم عــلــى 
جــهــودهــم وعــلــى رأســهــم سيدي 
ســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
ثــانــي ولـــي الــعــهــد األمـــني رئيس 
األعــلــى للصحة وسمو  املجلس 

الشيخة موزا بنت ناصر.
وأضـــــــــاف لــــــ "الـــــــشـــــــرق": الـــفـــضـــل 
لــهــم ألنــهــم الـــذيـــن وضـــعـــوا هــذه 
الواضحة  والرؤية  لنا  السياسة 
فــي  الــــجــــمــــيــــع  يـــعـــمـــل  أن  ألجـــــــل 
اتـــــجـــــاه واحـــــــد مـــعـــًا كــمــنــظــومــة 
والجميع يعمل ألهــداف  واحــدة 

للجميع. واضحة 
واشــــــار الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم إلـــى 
أن هــــذة اإلســتــراتــيــجــيــة مــمــيــزة 
وتـــــفـــــوقـــــنـــــا مـــــــن خـــــاللـــــهـــــا عـــلـــى 
الـــــتـــــي ســـتـــكـــون  الـــــــجـــــــوار  دول 
رائــــــدة وســـتـــأخـــذ مــنــهــا الــكــثــيــر 
مـــــن الــــــــــدول لــــالســــتــــفــــادة مــنــهــا 
التي وضعت  السبعة  واألهــداف 
فـــي االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــيــهــا تــحــد 

الصحي  للقطاع  بالنسبة  كبير 
فـــــــــي دولــــــــــــــة قـــــــطـــــــر، وتــــشــــتــــمــــل 
35 مشروعًا  االستراتيجية على 
تــــهــــدف جـــمـــيـــعـــهـــا إلــــــى تـــوجـــيـــه 
الــــرعــــايــــة نـــحـــو تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
وقــــائــــيــــة تـــــركـــــز عــــلــــى املـــجـــتـــمـــع 
وتستند إلى نظام قوي للرعاية 
األولـــيـــة. وتــتــمــحــور املــشــروعــات 
حــــول خـــدمـــات مــتــكــامــلــة عــالــيــة 
الــجــودة ُتــركــز عــلــى املــريــض من 
أن تحقق تحسنًا كبيرًا  شأنها 
فـــي خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
املـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني 

والزائرين. 
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 óªM  á°ù°SDƒÃ  äÉ`̀Ñ`̀«`̀cÎ`̀dGh  äÉ`̀æ`̀°`̀SC’G  á`̀MGô`̀L

 áë°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G Ú°TóJ ¿CG á«Ñ£dG

 ô£b ‘ á«ë°üdG äÉeóî∏d IójóL ábÓ£fG πμ°ûj

 ≈∏Y  äÉeóÿG  √ò`̀g  Ëó≤J  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  øμ“

 Ö°SÉæàJ  »àdGh  á«dÉ©dG  IOƒ`̀÷G  øe  ∫ÉY  iƒà°ùe

 äGƒ£ÿÉH Égƒæe ..ô£b ádhód á«∏eÉ©dG áfÉμŸG ™e

 ó«©°U  ≈∏Y  áeOÉ≤dG  ΩÉ`̀jC’G  Égó¡°ûà°S  »àdG  áeÉ¡dG

.ádhódG ‘ á«ë°üdG äÉeóÿG ™jƒæJh ôjƒ£J

 áë°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ¿EG :¢ûjhQódG ∫Ébh

 Ió`̀jó`̀L  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  πμ°ûà°S  ´hô`̀°`̀û`̀e  35  øª°†J

 »HÉéjG  πμ°ûH  ¢ùμ©æJh  á«ë°üdG  äÉeóî∏d

 á«é«JGÎ°S’G  ¿CG  QÉÑàYG  ≈∏Y ¢†jôŸG  áë°U ≈∏Y

 πμ°ûJ »àdG á«dh’ á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y õcÎ°S

 á`̀dhO  ¿CG  ¤EG  Éàa’  ..¢`̀ VGô`̀ e’G  ó°V  ´É`̀aó`̀dG  á`̀HGƒ`̀H

 ¥Ó`̀WGh  GÒÑc  ÉeÉªàgG  áë°üdG  ´É£b  ‹ƒ`̀J  ô£b

 Gòg  ‘  »`̀JCÉ`̀j  áë°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G

. ¥É«°ùdG

 ƒg  »ë°U  ΩÉ¶f  …’  á«°SÉ°S’G  ájÉ¨dG  ¿G  :∫É``bh

 õjõ©J ƒg Ωƒ«dG  √ó¡°ûf Éeh  ¿É°ùf’G  áë°U õjõ©J

 äÉÑ∏£e  áaÉc  ÒaƒJ  ∫Ó`̀N  øe  ¿É°ùf’G  áë°üd

 ¢†¡æà°S äÉÑ∏£àe øe ∂dP ¤G Éeh äÉeóÿG ÒaƒJ

.ádhódG ‘ ΩÉ¡dGh …ƒ«◊G ´É£≤dG Gò¡H ¢ûjhQódG ¿É£∏°S óªfi .O

$       áMhódG

á«é«JGÎ°S’G :‘É°T ∫BG

 á∏eÉ°T á«ë°U ájÉYQ ≥∏îà°S

äÉYÉ£≤dG ™«ªL ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©à°S É¡fCG ócCG

 ƒ°†Y  ‘É``̀°``̀T  ∫BG  Oƒ``̀ª``̀M  ó`̀ ª`̀ fi  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ó````̀cCG

 ¥ÓWEG  ¿CG  QÉ£ŸG  Iô`̀FGO  øY  …õcôŸG  …ó∏ÑdG  ¢ù∏éŸG

 πª©à°S ô£b ádhóH áë°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G

 äÉÄa  ™«ª÷  á∏eÉ°T  á«ë°U  á`̀jÉ`̀YQ  ≥∏N  ≈∏Y

 áë°üdG  ´É£b  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ..™ªàéŸG

 äÉYÉ£≤dG ºgCG øe Èà©j ΩÉY πμ°ûH

 äÉ©ªàéŸG AÉNQ ≈∏Y πª©J »àdG

.É¡eó≤Jh

 iƒà°ùe  AÉ≤JQG  ¿G  ¤EG  âØdh

 ´É£≤dG  ‘  áeó≤ŸG  äÉeóÿG

 πNGO  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  »ë°üdG

 Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dÉ`̀H Oƒ`̀©`̀«`̀°`̀S á``̀dhó``̀dG

 äÉ``YÉ``£``≤``dG ™``«``ª``L ≈``̀∏``̀Y

 »≤Jôjh  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  iô``̀N’G

 ¥Ó````̀WEG  ¿CG  kÉ``ë``°``Vƒ``e  ..É```¡```H

 ¤EG  ô£≤H  ™aój  á«é«JGÎ°S’G

.Ωó≤àdGh AÉNôdG øe ójõŸG

 Gò¡H  AÉ≤JQ’G  ¿CG  ‘É°T  ∫CG  í°VhCGh

 á`̀dhó`̀dG  ¤EG  ∞«°†«°S  ´É`̀£`̀≤`̀dG

 IÎØdG ∫ÓN äGRÉ‚’G øe ÒãμdG

 IÎØdG ∫ÓN ó¡°û«°S ´É£≤dG ¿CG ¤EG kGÒ°ûe ..á∏Ñ≤ŸG

 áeó≤ŸG  äÉeóÿG  iƒà°ùe  ‘  á«Yƒf  á∏≤f  á∏Ñ≤ŸG

 äÉ«Ø°ûà°ùŸG  AGƒ°S  ádhódG  π`̀NGO  ≥WÉæŸG  ™«ªéH

 á«Yƒf »gÉ°†J å«ëH ,á°ü°üîàŸG õcGôŸG hG áeÉ©dG

.á«ŸÉ©dG ∫hódÉH É¡JGÒ¶f ‘ áeó≤ŸG äÉeóÿG

 kGò«ØæJ  »JCÉJ  á«é«JGÎ°S’G  ¥Ó`̀WG  ¿CG  ¤EG  QÉ`̀°`̀TCGh

  2030 á«æWƒdG ô£b ájDhQ äÉjÉZh äÉLôflh ±GógC’

 äÉeóÿG ôjƒ£J ¤EG ±ó¡j õ«‡ èeÉfôH ò«ØæJ ‘

 ájDhQ ¿CG kGócDƒe ..ádhódG πNGO ΩÉY πμ°ûH á«ë°üdG

 áØ«∏N øH óªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 áÑMÉ°Uh ióØŸG  OÓÑdG  ÒeCG  ÊÉK ∫BG

 ô°UÉf âæH GRƒe áî«°ûdG ƒª°ùdG

 √ò`̀g π`̀ã`̀Ã ™`̀ aó`̀ J »`̀ à`̀ dG »``̀g

 πª©J  »àdG  äÉ«é«JGÎ°S’G

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀Ã AÉ```̀ ≤```̀ JQ’G ≈`̀ ∏`̀ Y

 øWGƒª∏d  áeÉ©dG  äÉeóÿG

.ΩÉY πμ°ûH º«≤ŸGh

 ¥Ó```̀WEG  ‘É``°``T  ∫BG  È``̀ à``̀ YCGh

 ‘  á«é«JGÎ°S’G  √òg  πãe

 äÉeóÿG  äÉYÉ£b  º``gCG  ó``MCG

 ≥jôW  ‘  iô`̀ NCG  Iƒ£N  áeÉ©dG

 ‘ ô`̀ £`̀ b ¬`̀≤`̀≤`̀– …ò````̀dG Ωó``̀≤``̀à``̀dG

 ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ..ä’É`̀é`̀ŸG  ™«ªL

 ÇOÉÑe ≈∏Y πªà°ûJ á«é«JGÎ°S’G

 øe OôØdG  ≈∏Y õ«cÎdG  πãe IóY

 ¿ÉμŸGh  Ö°SÉæŸG  âbƒdG  ‘  áÑ°SÉæŸG  ájÉYôdG  å«M

 ÜÉ°ùàcG ≈∏Y ábÉ£dG ∫Éμ°TCG áaÉc õ«côJh Ö°SÉæŸG

.áeGóà°S’G ¿Éª°V ∂dòch á«aÉ©dGh áë°üdG

πÑ≤à°ùŸG πLCG øe ájÉYôdG .. á«ë°üdG á«é«JGÎ°S’G

 :¢UÉÿG ´É£≤dG ƒdhDƒ°ùe..  á«bGQ á«ë°U äÉeóN ÒaƒJ ‘ º¡°ùJ

 ¤EG  π°üJ  á∏jƒW  äGÎ`̀a  òæeh  GÒãc  :±É`̀°`̀VCGh

 ´É£≤dG  ºYO  øY  ™ª°ùf  äGƒæ°S  ô°ûY  øe  ÌcCG

 ≈∏Y ºYódG  Gòg ≥≤ëàj ¿CG  ¿hO  ¢UÉÿG »Ñ£dG

 ºYódG  Gòg  Ëó≤àd  ¿GhC’G  ¿BG  óbh  ..™bGƒdG  ¢`̀VQCG

 ≈àMh ,ƒ`̀ª`̀æ`̀jh  ¢`̀UÉ`̀ÿG ´É`̀£`̀≤`̀dG  ô`̀gOõ`̀j  ≈àM

 Gòg ‘ ∫ƒNódG  ≈∏Y øjôªãà°ùŸG  ™«é°ûJ ºàj

 á©é°ûe õaGƒM Ëó≤J øe óH’ …ƒ«◊G ´É£≤dG

 ‘  ∫ƒNódG  ¿hôªãà°ùŸG  A’Dƒ`̀g  ™«£à°ùj  ≈àM

 .´É£≤dG Gòg

 äÉbƒ©ŸG  øe  ÒãμdG  ∑Éæg  ¿CG  ó«©°ùdG  .O  ó`̀cCGh

 Ëó≤J  ‘  É«dÉM  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  É¡¡LGƒj  »àdG

 ΩGó≤à°SG  ‘  á©ÑàŸG  äGAGô```̀LE’G  É¡æe  ¬JÉeóN

 ∫hõJ  ¿CG  Öéjh  ..É`̀gÒ`̀Zh  Ú°VôªŸGh  AÉ`̀Ñ`̀WC’G

 πNój »àdGh á∏Ñ≤ŸG á∏MôŸG ∫ÓN äÉeóÿG √òg

 .ÉeÉ“ IójóL á∏Môe »ë°üdG ´É£≤dG É¡«a

 Ú°ùM  º«¶©dG  óÑY  QƒàcódG  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe

 ¥Ó``̀WEG  ¿CG  »`̀ ∏`̀ gC’G  ≈Ø°ûà°ùŸÉH  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ô`̀jó`̀ŸG

 ‘ º¡°ùj ±ƒ°S áë°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°SE’G

 ¢UôM  øe  ÉbÓ£fG  ,IOƒ°ûæŸG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤–

 äÉeóN ÒaƒJ ≈∏Y ô£b ádhO ‘ »ë°üdG ´É£≤dG

.™ªàéŸG ‘ äÉÄØdG πμd á«bGQ á«ë°U

 Oƒ¡÷G πc º°†J á∏¶e OÉéjEG  á«ªgCG  ¤EG  âØdh

 äGƒ£N ¬JGP QÉWE’G ‘ Éæªãe ,ô£b ‘ á«ë°üdG

 É¡fCÉH  É`̀gÉ`̀jEG  ÉØ°UGh  ,áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éŸG

 Ëó≤àH  áÑdÉ£e  ô£b  ¿CG  ÉØ«°†e  ,Ió`̀FGQ  Iƒ£N

 Éæ«dEG  á¡Lƒàe  ⁄É`̀©`̀dG  Ú`̀ YCG  ¿CG  á°UÉN  ÒãμdG

 ,∫ÉjófƒŸG º«¶æJ ±ô°T π«f ó©H ÈcCG áLQóHh

 …hP  áëjô°ûH  ájÉæ©dGh  áë°üdGh  º«∏©àdÉa

 ¬LƒdG  ¢ùμ©J  »àdG  »g  á°UÉÿG  äÉLÉ«àM’G

.zô£b ádhód …QÉ°†◊G

 á«æWƒdG  á«é«JGÎ°SE’G  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG  ¿EG  :∫É``̀bh

 ájÉYôdG  IOƒ``̀L  Ò«¨Jh  π`̀jƒ`̀–  ƒ`̀g  á«ë°üdG

 Ëó≤J  ≥jôW  ø`̀Y  ô£b  ‘  ≈°Vôª∏d  Iô`̀aGƒ`̀à`̀ŸG

 »gÉ°† oJ  á`̀«`̀dÉ`̀Y  IOƒ```̀L  äGP  IRÉ`̀ à`̀ ‡  äÉ`̀ eó`̀ N

 áMÉà oe  ¿ƒ`̀μ`̀Jh  »ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  É¡JÓ«ãe

.≈°VôŸG ™«ª÷

 AÉ`̀Ñ`̀WC’G ¢ù«FQ IQGô``̀c ±ô`̀°`̀TCG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó``̀cCGh

 ≈Ø°ûà°ùÃ á«dƒÑdG ∂dÉ°ùŸG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SGh

 á«æWƒdG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGÎ`̀°`̀SE’G  ¿CG  á``̀Mhó``̀dG  IOÉ`̀ «`̀ Y

 Ió`̀«`̀÷G  äGAGô`````̀LE’G  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  É`̀¡`̀H  áë°ü∏d

 ádhódÉH  »ë°üdG  ´É£≤dG  á«ªæJ  ¤EG  ™aóJ  »àdG

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  É¡ªgCG

 Éμjô°T  √QÉÑàYÉH  á«ë°üdG  äÉeóÿG  Ëó≤J  ‘

 πÑ≤J  »`̀à`̀dG  á∏MôŸG  √ò`̀ g  ‘  á°UÉN  É«°SÉ°SCG

 .»ë°üdG ÚeCÉàdG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ≈∏Y É¡«a ádhódG

 ÉYhô°ûe  35  πª°ûJ  á«é«JGÎ°SE’G  ¿EG  :∫É``̀bh

 äÉeóÿG  πNóJ  ¿CGh  ,É©«ªL  ÉgRÉ‚EG  ≈æªàf

 »àdGh  »ë°üdG  ÚeCÉàdG  á∏¶e  â–  á«ë°üdG

 Gògh  ..AGƒ`̀°`̀S  óM  ≈∏Y  º«≤ŸGh  ø`̀WGƒ`̀ŸG  πª°ûJ

 ´É£≤dG  äÉ«Ø°ûà°ùe  øe  ójó©dG  AÉ°ûfEG  Ö∏£àj

 ÉªYOh  áªgÉ°ùe  »Yóà°ùj  É°†jCG  Gògh  ,¢UÉÿG

 ≈àM  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  Gò¡d  áeƒμ◊G  øe  É«dÉe

 .á°UÉÿG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ¬«a ÌμJh ƒªæj

 ∫ƒNO øY ΩÉéME’G ¤EG …ODƒJ äÉbƒ©e ∑Éæg ¿CG ócCGh

 ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ á«°†jôªàdG ºbGƒ£dGh AÉÑWC’G

 ÉNÉæe ¢UÉÿG ´É£≤dG óéj ≈àM »¡àæJ ¿CG Öéj

 .ƒªædGh QGôªà°S’G ≈∏Y √óYÉ°ùj GôgOõe

 ó«©°ùdG ¿ÉªãY .O ÜÉgƒdGóÑY º«¶©dGóÑY .O IQGôc ±ô°TG .O

áë°ü∏d ≈∏Y’G ¢ù∏éŸG

 ˆGóÑY ¥QÉW          Öàc

Iójó°T ábóHh »ª∏Y ¢SÉ°SCG ≈∏Y â“ áª«b á«é«JGÎ°SE’G :ó«©°ùdG .O

 á«é«JGÎ°SE’G ±óg ..ô£b ‘ ≈°Vôª∏d IôaGƒàŸG ájÉYôdG IOƒL Ò«¨Jh πjƒ– :º«¶©dG óÑY .O

 á«æWƒdG  á«é«JGÎ°SE’G  ¥Ó`̀WEG  ¿CG  ¢UÉÿG  »Ñ£dG  ´É£≤dG  ƒdhDƒ°ùe  ó`̀cCG

 ¢UôM  øe  ÉbÓ£fG  ,IOƒ°ûæŸG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤–  ‘  º¡°ùj  ±ƒ°S  áë°ü∏d

 ™«ª÷  á«bGQ  á«ë°U  äÉeóN  ÒaƒJ  ≈∏Y  ô£b  ádhO  ‘  »ë°üdG  ´É£≤dG

.™ªàéŸG ‘ äÉÄØdG

 ™«£à°ùj  ≈àM  ¢UÉÿG  »Ñ£dG  ´É£≤dG  §«°ûæJh  ºYO  IQhô°†H  GƒÑdÉWh

 ÚeCÉàdG  á∏¶e  â`̀–  ≈°VôŸG  ™«ª÷  Iô°ù«e  á«ë°U  äÉ`̀eó`̀N  Ëó≤J

 .πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘ ¬≤«Ñ£J CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øe …òdG »ë°üdG

 óªM  øH  óªfi  á°ù°SDƒe  ôjóe  ó«©°ùdG  ¿ÉªãY  QƒàcódG  ∞°Uh  ájGóH

 ≈∏Y â“ GóL áª«b á°SGQO É¡fCÉH áë°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°SE’G á«Ñ£dG

 .ábódG √òg ¢ùØæH Égò«ØæJ ºàj ¿CG ≈æªàf Iójó°T ábóHh »ª∏Y ¢SÉ°SCG

 ∂jô°ûc ¢UÉÿG »ë°üdG ´É£≤dG QhO ≈∏Y äõcQ á«é«JGÎ°SE’G ¿EG :∫Ébh

 ´É£≤dG  ™e ÖæL ‹EG  É«æL ∫hódÉH á«ë°üdG  äÉeóÿG Ëó≤J ‘ »°SÉ°SCG

 ¢UÉÿG »ë°üdG ´É£≤dG Gòg ºYój ¿CG Öéj Éæg øeh ..»eƒμ◊G hCG ΩÉ©dG

 .ÉjQÉªãà°SG ÉYÉ£b É°†jCG √QÉÑàYÉH »°SÉ°SC’G √QhO …ODƒj ≈àM

 õ«cÎdG :IOƒL .O

 »ª∏©dG åëÑdG ≈∏Y

 êÓ©dG êÉàfE’ º¡e

 óªfi ó«°S óªfi       Öàc

 IOƒL ó«°S O

 :…OÉcôc .O

 ÖfÉ÷ÉH ΩÉªàg’G

 áeÓ°Sh »FÉbƒdG

 AGhódGh AGò¨dG

 Oƒªfi ô°UÉf        Öàc

 ‘É°T ∫BG óªfi          
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13 øWƒdG ¢†Ñf

 `  á«Ñ£dG  óªM  á°ù°SDƒe  ΩÉ``Y  ô`̀jó`̀e  `  …QGƒ``μ``dG  ¿É`̀æ`̀M  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  âæªK

 ±ƒ°S á«é«JGÎ°S’G √òg ¿CG ¤EG IÒ°ûe ..áë°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G

 º«YóJ  ¤EG  áaÉ°VEG  ,ΩÉ``eC’G  ‹EG  ádhódÉH  áeó≤ŸG  á«ë°üdG  äÉeóÿG  ™aóJ

 á«é«JGÎ°S’G √ó¡H ¿hQƒîa øëf :âdÉbh . »Ñ£dG »ª∏©dG åëÑdG Qƒ£Jh

 ºàj ¿CG á∏eBG õ«ªàŸG iƒà°ùŸG Gòg ≈∏Y É¡LGôNEG πLCG øe ∫ò oH …òdG ó¡÷ÉHh

.á«gÉæàe ábóH 35 `dG É¡JÉYhô°ûe ™«ªL ≥«Ñ£J

 π°†ØH  ™«ªé∏d  áë°VGh  ájDhôdG  âëÑ°UCG  ó≤d  :á∏FÉb  …QGƒμdG  .O  âaÉ°VCGh

 ƒª°S º¡°SCGQ ≈∏Yh ºgOƒ¡L ≈∏Y ºgôμ°TCGh ,™«ª÷G πÑb øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷G

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  Ú`̀eC’G  ó¡©dG  ‹h  ÊÉK  ∫BG  óªM  øH  º«“  ï«°ûdG

 Iô°†M øe OhófiÓdG ºYódÉHh ..ô°UÉf âæH GRƒe áî«°ûdG ƒª°Sh áë°ü∏d

 ´É£≤∏d  ióØŸG  OÓÑdG  ÒeCG  ÊÉK ∫BG  áØ«∏N øH óªM ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 √òg ¿CG ¤EG á«Ñ£dG óªM á°ù°SDƒe ΩÉY ôjóe äQÉ°TCGh .áeÉY áØ°üH »ë°üdG

 á≤£æŸG ‘ á«ë°üdG IOÉjôdG πà– ô£b ádhO π©Œ ±ƒ°S á«é«JGÎ°S’G

 ¿ƒμà°S á«é«JGÎ°S’G √òg ¿EG πH ,§°ShC’G ¥ô°ûdGh á«Hô©dG á≤£æŸG Éª«°S

 á«Hô©dGh  á«é«∏ÿG  ∫hó`̀dG  øe  ójó©∏d  á«ë°üdG  º¶ædG  Qƒ£J  ≈∏Y  kÓ«dO

 É¡«a  á«é«JGÎ°S’G  ‘  â©°Vh  »àdG  á©Ñ°ùdG  ±Gó`̀gC’G  ¿CG  áØ«°†e  ..É k©e

.ô£b ádhO ‘ »ë°üdG ´É£≤∏d áÑ°ùædÉH ÒÑc xó–

 áeÉ©dG  äÉbÓ©∏d  …ò«ØæàdG  ôjóŸG  »ª«©ædG  óªfi  ó«°ùdG  ócCG  ¬ÑfÉL  øeh

 ôjƒ£J  ¤EG  ±ó¡J  á«é«JGÎ°S’G  ¿CG  á«Ñ£dG  óªM  á°ù°SDƒÃ  ≥jƒ°ùàdGh

 óæY ∞bƒàJ ⁄ É¡fEG  πH ..áeOÉ≤dG  á∏MôŸG  ∫ÓN ô£b ‘ á«Ñ£dG  äÉeóÿG

 á«ª∏©dG  çƒëÑdG  π©éà°S  É¡æμdh  ,á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀ÿG  Ëó≤J  Oô`̀›

 äÉ«∏μdG π©L ¤EG ∂dP ‘ É kgƒæe ..É¡d É v«°SÉ°SCG É kaóg á«Ñ£dG äÉaÉ°ûàc’Gh

 ‘  IóYÉ°ùŸG  äÉ¡÷G  øª°V  øe  ô£b  ‘  IOƒ`̀Lƒ`̀ŸG  á«ÑæLC’G  äÉ©eÉ÷Gh

.á«é«JGÎ°S’G ò«ØæJ

 ™HQCG  øe  Ió`̀MGh  áë°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  ¿CG  ¤EG  »ª«©ædG  QÉ°TCGh

 ájDhôd  á«æWƒdG  á«ªæàdG  á«é«JGÎ°SG  É¡«∏Y  πªà°ûJ  á«é«JGÎ°SG  Iô°ûY

 øH  º«“  ï«°ûdG  ƒª°S  »°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  É¡≤∏WCG  »àdG  2030  á«æWƒdG  ô£b

 ÒZ ¿hÉ©J IôªK âfÉc á«é«JGÎ°S’G √òg ¿CGh ..ó¡©dG ‹h ÊÉK ∫BG óªM

 πª©dG ∫ÓN øe ô£b ádhO ‘ áë°üdG ´É£≤H Ú«æ©ŸG ™«ªL ÚH ¥ƒÑ°ùe

 ¿hÉ©àdGh  »ë°üdG  ´É£≤dG  ‘  ábÓ©dG  ÜÉë°UCG  ÖfÉL  øe  ΩGõàd’Gh  OÉ÷G

 ´É£≤∏d  á«HÉéjEG  èFÉàf  Ëó≤J  π`̀LCG  øe  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  ÚH  ≥«KƒdG

 á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  √ò`̀g  »JCÉJh  ..Ö©°ûdG  OGô``aCG  ™«ª÷h  »ë°üdG

 ΩÉ©dG  äôL  »àdG  á°†«Øà°ùŸG  äGQhÉ°ûŸG  øe  ô¡°TCG  áà°ùd  É kéjƒàJ  áë°ü∏d

 É v«ª°SQ É¡d  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  IQGOEG  ¢ù∏› OÉªàYÉH â∏∏μJh  ,»°VÉŸG

.2010 Èª°ùjO ‘

 ájÉYôdG ¬«LƒJ ¤EG É¡©«ªL ±ó¡J É kYhô°ûe 35 ≈∏Y á«é«JGÎ°S’G πªà°ûJh

 …ƒb  ΩÉ¶f  ¤EG  óæà°ùJh  ™ªàéŸG  ≈∏Y  õcôJ  á«FÉbh  äÉeóN  Ëó≤J  ƒëf

 IOƒ÷G á«dÉY á∏eÉμàe äÉeóN ∫ƒM äÉYhô°ûŸG QƒëªàJh .á«dhC’G  ájÉYô∏d

 ájÉYôdG äÉeóN ‘ G kÒÑc É kæ°ù– ≥≤– ¿CG É¡fCÉ°T øe ¢†jôŸG ≈∏Y õcô oJ

.øjôFGõdGh Úª«≤ŸGh ÚæWGƒª∏d áeó≤ŸG á«ë°üdG

 á«ë°üdG ájÉYôdG ΩÉ¶f ôjƒ£àH á°UÉÿG á«æWƒdG ô£b á«é«JGÎ°SG ó©Jh

 ,ô°UÉf  âæH  GRƒe  áî«°ûdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  â∏°†ØJ  »àdG  ,(2016  `  2011)

 ájDhQ  Ió«dh  ¢ùeCG  AÉ°ùe  É¡æ«°TóàH  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ¢ù«FQ  ÖFÉf

 øe  ∂dP  ÓJ  Éeh  2008  ΩÉY  ôHƒàcCG  ‘  É¡bÓWEG  ”  »àdG  2030  á«æWƒdG  ô£b

 `  2011  ô£b  ‘  ¤hC’G  á«æWƒdG  á«ªæàdG  á«é«JGÎ°SG  OGó`̀YE’  äGÒ°†–

 á«ë°üdG  á«é«JGÎ°S’G  Èà©Jh  .»°VÉŸG  ´ƒÑ°SC’G  É¡bÓWEG  ”  »àdG  2016
 É¡«∏Y  πªà°ûJ  á«YÉ£b  á«é«JGÎ°SG  Iô°ûY  ™``̀HQCG  ø`̀e  Ió``̀MGh  á`̀dhó`̀∏`̀d

 Å°ûfCG …òdG áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG ´ô°Th .á«æWƒdG á«ªæàdG á«é«JGÎ°SG

 ¤ƒà«d ô£b ádhO ‘ á«ë°üdG ájÉYôdÉH π°üàj Éª«a ≈∏YC’G á£∏°ùdG ¿ƒμ«d

 ò«ØæJ ‘ 2030  ô£b ádhód á«æWƒdG ájDhôdG äÉLôflh ±GógCG  ò«ØæJ áª¡e

 …ƒb ™ªà› ΩÉ«b πLCG øe …ô£≤dG Ö©°ûdG áë°U Ú°ùëàd ìƒªW èeÉfôH

 »àdG  áë°ü∏d  á«æWƒdG  ájDhôdG  πã“h  .πÑ≤à°ùŸGh  ô°VÉë∏d  èàæe  »ë°U

 z…ƒb »ë°U ™ªà› AÉ°ûfEG :πÑ≤à°ùŸG πLCG øe ájÉYôdG{ QÉ©°T â– »JCÉJ

 õjõ©J  »æ©J  πÑ≤à°ùŸG  π`̀LCG  øe  ájÉYôdG  ¿EG  å«M  ,èeÉfÈdG  Gòg  ôgƒL

 á∏°ù∏°S ÒaƒJ ¿Éª°Vh IÉ«ë∏d á«ë°üdG •É‰C’G ™«é°ûJh áeÉ©dG áë°üdG

 ™ªàéŸG  ≈∏Y  õcôJ  á«dhCG  ájÉYQ  ¤EG  óæà°ùJ  ájÉYôdG  äÉeóN  øe  á∏°üàe

.π°UGƒàe πμ°ûH á«°ü°üîàdGh ájƒfÉãdG ájÉYôdG äÉeóN π°†aCG ºYóJh

 äGQOÉÑŸGh á«é«JGÎ°S’G äÉ¡LƒàdG áë°ü∏d á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G Oó–h

 ` 2011  øe IÎØdG ∫ÓN É¡H ΩÉ«≤∏d »ë°üdG ´É£≤dG §£îj »àdG á«°ù«FôdG

 äGQhÉ°ûŸG øe ô¡°TCG áà°ùd É kéjƒàJ πã“ á«é«JGÎ°S’G √òg ¿CG Éª«°S’ 2016
.»é«JGÎ°S’G §«£îàdGh á«æ©ŸG äÉ¡÷G ™e á°†«Øà°ùŸG

äÉjÉ¨dGh ±GógC’G

 »àdG  äÉjÉ¨dGh  ±GógC’G  Æƒ∏H  ≈∏Y  áë°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  πª©Jh

 á«ë°U ájÉYQ ΩÉ¶f ‘ ¢üî∏àJh 2030 á«æWƒdG ô£b ájDhQ É¡«∏Y â∏ªà°TG

 ájÉYQ  ΩÉ¶fh  ,¿Éμ°ùdG  ™«ªL  ¤EG  ¬JÉeóN  π°üJ  iƒà°ùŸG  »ŸÉY  πeÉ°T

 òNCÉJ á«FÉbh á«ë°U ájÉYQh ,IOƒ÷G á«dÉY äÉeóN ôaƒj πeÉμàe á«ë°U

 á∏eÉY  iƒ`̀bh  ,∫É`̀Ø`̀WC’Gh  AÉ°ùædGh  ∫ÉLô∏d  áØ∏àîŸG  äÉLÉ«àM’G  QÉÑàY’ÉH

 á°SÉ«°Sh  ,IOƒ÷G  á«dÉY  á«ë°U  äÉeóN  Ëó≤J  ≈∏Y  IQOÉb  IôgÉe  á«æWh

 ,áØ∏μàdG  ádƒ≤©eh  ádÉ s©a  äÉeóNh  ,É¡ÑbGôJh  ÒjÉ©ŸG  ™°†J  á«æWh  á«ë°U

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  á«dÉ©a  Ú°ù–  ¤EG  ±ó¡J  iƒà°ùŸG  á«dÉY  çÉ`̀ë`̀HCGh

.É¡JOƒLh

 õ«cÎdG  »g  ,ÇOÉÑe  IóY  ≈∏Y  áë°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  πªà°ûJh

 ,Ö°SÉæŸG ¿ÉμŸGh Ö°SÉæŸG âbƒdG ‘ áÑ°SÉæŸG ájÉYôdG :å«M øe OôØdG ≈∏Y

 ¿Éª°Vh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  ÜÉ°ùàcG  ≈∏Y  ábÉ£dG  ∫Éμ°TCG  ™«ªL  õ«côJh

 ¤EG  OÉ`̀æ`̀à`̀°`̀S’Gh  ,ôªà°ùe  πμ°ûH  ´Gó```̀ HE’Gh  õ«ªàdG  õ«Ø–h  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’G

.áeÓ°ùdGh IOƒ÷G äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤–h ,ÚgGÈdG

 ájÉYôdG ΩÉ¶f ÖfGƒL ™«ªL ‘ äGÒ«¨J çGóME’ á«é«JGÎ°S’G ±ó¡à°ùJh

 ô°VÉ◊G ‘ ô£b ¢VQCG ≈∏Y º«≤j ø ne πc ≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©j ÉÃ á«ë°üdG

 »àdG  áë°ü∏d  á«°ù«FôdG  äÉLôîŸG  á«é«JGÎ°S’G  ¢Vô©Jh  .πÑ≤à°ùŸGh

 ™°Vƒ∏d  ≥«bO  π«∏–  ≈∏Y  AÉæH  2016  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  É¡≤«≤–  ádhódG  Ωõà©J

.áFQÉ£dG äÉjóëà∏d á«fCÉàe á°SGQOh »ë°üdG ´É£≤∏d øgGôdG

 ò«ØæàdGh  IôKDƒŸG  IQGOE’É`̀H  á°UÉÿG  äÉÑ∏£àŸG  á«é«JGÎ°S’G  ¢Vô©J  Éªc

 äÉ«∏ªY ∂dP ‘ ÉÃ ,É¡H á«°UƒàdG â“ »àdG äÉYhô°ûŸG áYƒªéŸ πYÉØdG

.º««≤àdGh á©HÉàŸG äÉjƒdhCG ójó–h ájô°ûÑdG OQGƒŸGh ò«ØæàdGh ≥«°ùæàdG

É kYhô°ûe z35{

 çGó`̀MEG  ¤EG  Égò«ØæJ  …ODƒ«°S  É kYhô°ûe  35  ≈∏Y  á«é«JGÎ°S’G  πªà°ûJh

 á∏eÉ°T á«ë°U ájÉYQ ΩÉ¶f Ëó≤J ±ó¡H á«ë°üdG ájÉYôdG ΩÉ¶f ‘ äGÒ«¨J

 É¡d íLÉædG ò«ØæàdG Ö∏£àj Éª«a ,™«ªé∏d áMÉàe ¿ƒμJh »ŸÉY iƒà°ùe ≈∏Y

 ¤EG  áaÉ°VEG  »ë°üdG  ´É£≤dG  ‘  áë∏°üŸG  ÜÉë°UCG  øe  É keGõàdGh  É`̀ kHhDhO  kÓªY

 á«HÉéjEG èFÉàf ≥«≤ëàd äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ÚH ¿hÉ©àdGh π°UGƒàdG õjõ©J

 Ò«¨àd G kó¡L á«é«JGÎ°S’G ‘ IOQGƒdG äÉ«°UƒàdG πμ°ûJh .OGôaC’G ™«ª÷

 ,áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éŸG √Qó°üàj …òdG ó¡÷G ƒgh áë°üdG ´É£b ‘ …QòL

 ÜÉ£≤à°SG ‘ πãªàJ QƒeCG IóY IÉYGôe äÉ«°UƒàdG √òg ≥«≤– Ö∏£àj å«M

 ™°Vh  ∂`̀dP  ‘  É`̀Ã  »é«JGÎ°S’G  §«£îàdGh  áªFÓŸG  ájô°ûÑdG  OQGƒ```̀ŸG

 ≥«≤ëàd …ƒb …QGOEG  πμ«g ôaGƒJh ,ò«ØæàdG  á«dBG  ójó–h äÉjÉ¨dGh ±GógC’G

 áà“CGh á«àëàdG á«æÑdG ‘ QÉªãà°S’Gh áMÎ≤ŸG ™jQÉ°ûª∏d íLÉædG ò«ØæàdG

 ó°ùd  AGOC’G  IQGOEGh  ,âfÎfE’G  ÈY  á«eƒμ◊G  äÉeóÿG  ójhõJh  πª©dG  Ò°S

 ±GógC’G  ƒëf  Ωó≤àdG  á©HÉàe  ∫ÓN  øe  §«£îàdGh  á°SÉ«°ùdG  ÚH  IƒéØdG

 á«é«JGÎ°S’G §£ÿG í«≤æJ ≥jôW øY áfRGƒŸG IQGOEG ÖfÉL ¤EG áYƒ°VƒŸG

 IQGOEG  ™e  ,áLÉ◊G  ≥ah  É¡d  §«£îàdG  ºK  á«dÉŸG  á«MÉædG  øe  á«∏«¨°ûàdG  hCG

.á«æ©ŸG äÉ¡÷G á£°SGƒH É¡àÑbGôeh á«∏©ØdG ¥ÉØfE’G á«∏ªY

áª¡e äÉ«°UƒJ

 Ö°SÉμŸG  ≥«≤–h  äGQOÉÑŸG  äÉjƒdhCG  Ö«JôJ  ∂dòc  äÉ«°UƒàdG  øª°†àJh

 »gh  ,á©bƒàe  á©jô°S  Ö°SÉμe  á©Ñ°S  ó`̀jó`̀–  ”  å«M  á©jô°ùdG

 ≈∏Y ájQGô◊G äGô©°ùdG ™°Vhh ,ôFÉé°ùdG Ö∏Y ≈∏Y ájôjƒ°üJ äGôjò–

 º«©£àdG  èeGôH åjó–h ,Oó÷G äÉ¡eCÓd äGQÉ«°S óYÉ≤eh ,ΩÉ©£dG ºFGƒb

 ,ájô°ü◊G  á«©«Ñ£dG  áYÉ°VôdG  ™«é°ûàd  á«YƒJ  äÓªMh  ,Ú¨dÉÑ∏d

 áæ÷  π«μ°ûJh  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  øY  á≤«bOh  á∏eÉ°T  äÉfÉ«H  ÒaƒJh

 .á«ë°üdG  ájÉYô∏d  á«àëàdG  á«æÑdG  ó««°ûJ  ≥«°ùæàd  á«dÉª°SCGôdG  äÉ≤ØædG

 ´Éæ°U øμÁ ÉÃ ,º««≤àdGh  á©HÉàª∏d ΩÉ¶f OƒLh ≥Ñ°S Ée ò«ØæJ Ö∏£àjh

.ºFÓŸG πμ°ûdÉH πNóàdGh ™jQÉ°ûŸG øY ádAÉ°ùŸGh á«dhDƒ°ùŸG ¢Vôa øe QGô≤dG

 ió``̀ MEG  »``̀g  áë°ü∏d  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀é`̀«`̀JGÎ`̀°`̀S’G  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô``̀jó``̀÷G

 á«æWƒdG  á«ªæàdG  á«é«JGÎ°SG  É¡æª°†àJ  »àdG  14  ``̀dG  äÉ«é«JGÎ°S’G

 áeÓ°ùdGh øeC’G ´É£b ,πª©dG ¥ƒ°S ´É£b ,ÖjQóàdGh º«∏©àdG ´É£b πª°ûJh

 ,ICGô`̀ ŸG  Úμ“h  …ô`̀°`̀SC’G  ∂°SÉªàdG  ,á«YÉªàL’G  ájÉª◊G  ´É£b  ,áeÉ©dG

 OQGƒ`̀ ŸG  ,¢`̀UÉ`̀ÿG  ´É£≤dG  ƒ`̀‰h  …OÉ°üàb’G  ™jƒæàdG  ,ájOÉ°üàb’G  IQGOE’G

 ,»°VÉjôdG ´É£≤dG ,áaÉ≤ãdG ´É£b ,ájOÉ°üàb’G á«àëàdG á«æÑdG ,á«©«Ñ£dG

 ∫ÓN  Égò«ØæJ  ºà«°S  »àdGh  »°ù°SDƒŸG  ôjƒ£àdGh  åjóëàdGh  ,áÄ«ÑdG  ´É£b

.â°ùdG äGƒæ°ùdG

á«bGQ á«ë°U äÉeóN Ωó≤J á«é«JGÎ°S’G

äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M»ë°U ™ªà› AÉæHøWGƒŸG äÉ©∏£J ≥≤–

á«bGQ äÉeóN Ëó≤J ¤EG ±ó¡J á«ë°üdG á«é«JGÎ°S’G

á°UÉÿGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒŸÉH ÚØXƒŸ z${ ¿É«Ñà°SG ‘

 á«é«JGÎ°S’ÉH  ¿ƒª«≤eh  ¿ƒ`̀æ`̀WGƒ`̀e  Ö`̀MQ

 ÈY  É¡JÉfƒμŸ  ÜÉ`̀é`̀j’É`̀H  Gƒ`̀HÉ`̀LGh  á«ë°üdG

 áëjô°T  ≈`̀∏`̀Y  ø``̀Wƒ``̀dG  ¬``̀Jô``̀LG  ¿É`̀«`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG

 Ú`̀Ø`̀Xƒ`̀ŸG  ø``̀e 190  ø``̀e á`̀fƒ`̀μ`̀e á`̀«`̀FGƒ`̀°`̀û`̀Y

 ≈∏Y  ÜÉLCÉa   áØ∏àîŸG   äÉ°ù°SDƒŸÉH  Ú∏eÉ©dG

 á«é«JGÎ°S’G  ¿G  ó≤à©J  πg{   ∫h’G  ∫GDƒ°ùdG

 »Ñ∏J  2016  2011-  á`̀ë`̀°`̀ü`̀∏`̀d  á`̀ «`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG

 z?á«bGQ á«ë°U äÉeóÿ ÚæWGƒŸG äÉMƒªW

 ¿É«Ñà°S’G  º¡«∏Y  …ô```̀LCG  ø`̀‡  160  º©æH

 ó≤à©J  πg{  ƒgh  ÊÉãdG  ∫GDƒ°ùdG  ÉeG  ,30  ÓHh

 ∞«ØîJ  ‘  ºgÉ°ùà°S  á«é«JGÎ°S’G  ¿G

 IÎa  π«∏≤Jh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ≈∏Y  §¨°†dG

 º©æH  ¬«∏Y  ÜÉ`̀LCÉ`̀a  z?ó`̀«`̀YGƒ`̀ŸG  ‘  QÉ`̀¶`̀à`̀f’G

 ∫GDƒ°ùdG  øY  ÜÉLGh  ,ÉcQÉ°ûe  30  z’{``̀Hh  160
 á«é«JGÎ°S’G  ¿G  ó≤à©J  π`̀g{  ƒ`̀gh  ådÉãdG

 ôjƒ£àd πãe’G êPƒªædG »g áë°ü∏d á«æWƒdG

 º©æH  z?ádhódG  ‘  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉeóN

 ≈∏Y  ¢üf  …òdG  ™HGôdG  ∫GDƒ°ùdG,20  ÓHh  170

 á∏LÉY  ’ƒ∏M  á«é«JGÎ°S’G  øe  ô¶àæJ  πg{

 ´É£≤dG  É`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀j  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ¢†©Ñd

 º©æH ¬«∏Y ÜÉLG z?ádhódG  ‘ ΩÉ©dG  »ë°üdG

 É`̀eCG  ,50  Ó``Hh  á«FGƒ°û©dG  áæ«©dG  ø`̀e  140
 ±Góg’G ¿G ó≤à©J πg{ ƒgh ¢ùeÉÿG ∫GDƒ°ùdG

 á«aÉc á«é«JGÎ°S’G É¡àæª°†J »àdG á©Ñ°ùdG

 á«ë°U äÉeóÿ ÚæWGƒŸG äÉ©∏£J ≥«≤ëàd

 ÜÉLCÉa  z?áeOÉ≤dG  â°ùdG  äGƒæ°ù∏d  IQƒ£àe

 ƒgh ¢SOÉ°ùdG ∫GDƒ°ùdG,90  ÓHh 90  º©æH ¬«∏Y

 ¤G  áë°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  ±ó¡J{

 ≈bQCÉH  ™àªàj  ±É©àe  »ë°U  ™ªà›  AÉæH

 ±ó¡dG  Gòg  ¿G  ó≤à©J  π¡a  á«Ñ£dG  äÉeóÿG

 º©æH  ¬æY  ÜÉ`̀LCG  z?∂JÉ©∏£J  á«Ñ∏àd  »Øμj

 ƒgh  Ò`̀N’Gh  ™HÉ°ùdG  ∫GDƒ°ùdG,80  ÓH  ÉeCG  110
 ìÉéæd ájƒdhG äGP ÉgGôJ »àdG ÖdÉ£ŸG »g Ée{

 øe  ójõe  AÉæH  πg  á«ë°U  á«é«JGÎ°SG  …G

 áªFÉ≤dG  äÉ`̀eó`̀ÿG  ôjƒ£J  hG  äÉ«Ø°ûà°ùŸG

.20 ÓH h 160 º©æH ¬«∏Y ÜÉLCG z?É«dÉM

 äÉ``«``Ø``°``û``à``°``ù``ŸG  ≈```̀∏```̀Y  §``̀ ¨``̀ °``̀ †``̀ dG  ∞``̀«``̀Ø``̀î``̀J  ‘  º``̀ gÉ``̀ °``̀ ù``̀ J

º`̀«`̀∏`̀ °`̀S  ™``̀ª``̀à``̀› AÉ```̀ æ```̀ H  ‘ ø`````̀WGƒ`````̀ŸG  äÉ``̀ ©``̀ ∏``̀ £``̀ J   ≥```̀ ≤```̀ –

%15.8
z’{

%84.2
zº©f{

%10.5
z’{ 

 %89.5
zº©f{

 %42.1
z’{

%57.9
zº©f{

 %50
z’{

 %50
zº©f{

ábƒeôe áfÉμe πàë«°S »Ñ£dG ´É£≤dG

 :»μdÉŸG ¥QÉW ..Iô°ù÷G IôFGO øY …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG ƒ°†Y

 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éŸG  ƒ°†Y  »μdÉŸG  ¥QÉW  ó«°ùdG  ∫Éb

 »YGhO  øe  :Iô°ù÷G  Iô`̀FGO  øY  …õcôŸG

 ô£b áÑ«Ñ◊G ÉfOÓH ¿ƒμJ ¿CG Éfôîa

 Qƒ£àeh õ«ªàe πÑ≤à°ùe øe G kAõL

 ..»ë°üdG ´É£≤dG iƒà°ùe ≈∏Y

 ‘  ó©à°ùJ  OÓÑdG  ¿CGh  á°UÉN

 á«à–  á«æÑH  Ö`̀fÉ`̀÷G  Gò`̀ g

 çó``̀◊G ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’ IÒ``Ñ``c

 2022  ΩÉ`̀Y  ‘  ÒÑμdG  »ŸÉ©dG

 ¢SCÉc äÉ«Ø°üJ áaÉ°†à°SG ƒgh

  .Ωó≤dG Iôμd ⁄É©dG

 Iô°†M  á````̀jDhQ  ¿CG  »`̀ μ`̀ dÉ`̀ ŸG  ó````̀cCGh

 øH  óªM  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 ,ióØŸG  OÓÑdG  Ò`̀eCG  ÊÉ`̀K  ∫BG  áØ«∏N

 ô°UÉf  âæH  GRƒ``̀e  áî«°ûdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°Uh

 á«æWƒdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  áeƒ¶æe  π≤æà°S

 á«ãëÑdGh  á«≤«Ñ£àdGh  á«ª«∏©àdG  É¡ÑfGƒL  πμH

 á«ë°üdG  ájÉYôdG  Iõ¡LCG  ±É°üe  ¤EG  á«eóÿGh

 ádhO  øY  Gó«©H  hCG  ÉÑjôZ  ¢ù«d  Gògh  ..á«ŸÉ©dG

 iƒà°ùe ≈∏Y á«ŸÉ©dG áfÉμŸG √òg πà– ¿CG ô£b

 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  á°UÉN  »Ñ£dG  ´É£≤dG

 ô£b  äCGó``H  »àdG  IÒ``̀NC’G  ô°û©dG

 õcGôŸG  øe  ójó©dG  É¡«a  πà–

 á`̀aÉ`̀c ‘ iÈ``̀μ``̀dG á`̀«`̀ŸÉ`̀©`̀dG

 .ä’ÉéŸG

 ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ŸG ƒ``̀°``̀†``̀Y ø```̀ª```̀Kh

 Iô°ù÷G  Iô`̀ FGO  øY  …ó∏ÑdG

 áaÉc  á«é«JGÎ°S’G  ∫ƒª°T

 ≈∏Y Ú`̀ª`̀«`̀≤`̀ŸGh  Ú`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ŸG

 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∫Ó``̀N ô`̀£`̀b ¢```̀ VQCG

 ¢ùØf ‘ GócDƒe ..á∏Ñ≤ŸG â°ùdG

 Gó`̀HCG  πîÑJ  ’  ô£b  á`̀dhO  ¿CG  âbƒdG

 hCG  äÉ`̀eó`̀N  …CÉ``̀H  É¡«a  πª©j  øªY

 äÉ`̀eó`̀ÿG  á«dƒª°T  ≈∏Y  π`̀«`̀dO  ƒ`̀gh  ,äGõ`̀«`̀‡

 .ádhódG ¿Éμ°S áaÉμd áeó≤ŸG

 »μdÉŸG ¥QÉW      

 $         áMhódG

»Ñ`£dG »ª∏©dG åëÑdG ƒëf ábÓ£fG

? ¿ƒæWGƒŸG ∫Éb GPÉeh

 á«ë°üdG á«é«JGÎ°S’G Ú°TóJ ¿ƒæWGƒŸG  ™HÉJ

 å«M øe É¡JGõ«e øY GƒKó–h ΩÓY’G πFÉ°Sh ÈY

 ≈∏Y  õ«cÎdGh   §£ÿG  º««≤àH  ΩÉªàg’G  á«ªgG

 á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒŸG  πjƒ–h  á«Ñ£dG  çƒëÑdG

 â≤àdGh ,á«ª∏Yh á«ãëH äÉ°ù°SDƒe ¤G ÉfOÓH ‘

 øY  GƒKó–  øjòdG  ÚæWGƒŸG  øe  GOó`̀Y  øWƒdG

 øe óMGh Ú°ù– ‘ á«é«JGÎ°S’G √òg á«ªgG

 »ë°üdG ≥aôŸG ƒgh OÓÑdG ‘ áeóÿG ≥aGôŸG ºgG

 ‘  ºgÉ°ùj  ±ƒ°S  äÉeóN  øe  ¬eó≤j  ÉÃ  …ò`̀dG

.É¡àeÓ°Sh ájô°ûÑdG OÓÑdG IQƒK ≈∏Y ®ÉØ◊G

 áª«∏°ùdG ábÓ£f’G

 áë°ü∏d  á«æWƒdG  á«é«JGÎ°S’G  :∞«°S  »∏Y

 ΩôM ô°UÉf âæH IRƒe áî«°ûdG ƒª°S É¡àæ∏YCG »àdG

 ábÓ£f’G πã“ ióØŸG OÓÑdG ÒeG ƒª°ùdG ÖMÉ°U

 ó©Jh ,ô£b ádhO ‘ »ë°üdG ´É£≤∏d áë«ë°üdG

 á«ÑW  áeƒ¶æe  AÉæH  ‘  ºgÉ°ùà°S  áª¡e  á∏Môe

 äÉeóÿG áaÉc ôjƒ£J ∫ÓN øe á∏eÉμàe áãjóM

 IOÉ«≤dG äÉ©∏£J …RGƒj πãeCG  ƒëf ≈∏Y á«ë°üdG

 2030  á«æWƒdG ô£b ájDhQ âª°SQ »àdGh Ió«°TôdG

 ádhód  á«æWƒdG  ájDhôdG  äÉLôflh  ±GógCG  ò«Øæàd

 áë°U  Ú°ùëàd  ìƒªW  èeÉfôH  ∫Ó`̀N  øe  ô£b

 …ƒb  ™ªà›  ΩÉ`̀«`̀b  π``̀LCG  ø`̀e  …ô`̀£`̀≤`̀dG  Ö©°ûdG

.πÑ≤à°ùŸGh ô°VÉë∏d èàæe »ë°U

 πeÉμàe »ë°U ™ªà›

 á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G ¿CG :∫Éb …OÉª◊G óªfi

 »ë°üdG  ´É£≤dG  Ú°ùëàd  πãeC’G  ≥jô£dG  ó©J

 á«dÉãŸGh á«Ñ£dG êPÉªædG øe ó©j å«ëH √ôjƒ£Jh

 ™ªà›  ≥«Ñ£àd  ádhódG  É¡dÓN  øe  ≈©°ùJ  »àdG

 IQƒ£àŸG  äÉ`̀eó`̀ÿG  å«M  ø`̀e  πeÉμàe  »ë°U

 ≈∏Y  º«≤j  ø`̀ e  π`̀ c  h  Ú`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d  á`̀ã`̀jó`̀◊Gh

 ∫ÓN  øe   .πÑ≤à°ùŸGh  ô°VÉ◊G  ‘  ô£b  ¢`̀ VQCG

 ájÉYôdG ΩÉ¶f ÖfGƒL áaÉc ‘ äGÒ«¨J çGóMEG

 .™«ª÷G  ≈∏Y  IóFÉØdÉH  Oƒ`̀©`̀j  É`̀Ã  ,á«ë°üdG

 AÉL  á«é«JGÎ°SC’G  Ú°TóJ  â«bƒJ  ¿CÉH  kGÒ°ûe

 ±GógC’G ≥«Ñ£J ‘ áª«μ◊G ÉæJOÉ«b äÉ©∏£J ™e

 á«æWƒdG ô£b ájDhQ É¡«∏Y â∏ªà°TG »àdG äÉjÉ¨dGh

 á«é«JGÎ°SC’G  ¿CG  …OÉ`̀ ª`̀ ◊G  ±É`̀ °`̀ VGh  .2030
 πμ°ûH  §`̀£`̀ÿGh  è`̀eGÈ`̀dG  ™°Vh  ‘  ºgÉ°ùà°S

 ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©dGh  ÚæWGƒŸG  äÉ©∏£J  πãÁ

 äÉÑ∏£àe ≥«≤ëàd π°†aCG πμ°ûH äÉeóÿG ¬aÉc

.2016-2011 ô£b ‘ ¤hC’G á«æWƒdG á«ªæàdG

 äÉ©∏£àdG ≥≤– äÉYhô°ûe

 áeƒμë∏d áÑbÉãdG ájDhôdG ¿CG ÓŸG ∞°Sƒj øWGƒŸG ∫Ébh

 øeh ádhódG ‘ äÉeóÿG áaÉc ôjƒ£J ‘ Ió«°TôdG

 ‘  ∂°T  ÓH  ºgÉ°ùà°S  »ë°üdG  ´É£≤dG  É¡æª°V

 áãjó◊G äÉeóÿG ∫ÓN øe ÚæWGƒŸG äÉ©∏£J

 á«é«JGÎ°SCG  Oƒ`̀Lh  ™e  ¬°UÉNh  º¡d  Ωó≤J  »àdG

 ádhó∏d  á«ë°üdG  äÉYÉ£≤dG  ¬aÉc  ΩóîJ  á∏eÉ°T

.äGƒæ°S ¢ùªN QGóe ≈∏Y á∏eÉ°T á£N ÈY

 ≈∏Y πª°ûJ á«é«JGÎ°SC’G ¿ÉH ÓŸG øWGƒŸG ±É°VGh

 äGÒ«¨J çGóMEG ¤EG Égò«ØæJ …ODƒ«°S É kYhô°ûe 35
 ΩÉ¶f  Ëó≤J  ±ó¡H  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ΩÉ¶f  ‘

 ¿ƒμJh  »ŸÉY  iƒà°ùe  ≈∏Y  á∏eÉ°T  á«ë°U  ájÉYQ

 íLÉædG  ò«ØæàdG  Ö∏£àj  Éª«a  ,™«ªé∏d  áMÉàe

 ‘ áë∏°üŸG  ÜÉë°UCG  øe kÉeGõàdGh  kÉ`̀HhDhO  kÓªY É¡d

 π°UGƒàdG  õjõ©J  ¤EG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  »ë°üdG  ´É£≤dG

 èFÉàf ≥«≤ëàd äÉYÉ£≤dG ∞∏àfl ÚH ¿hÉ©àdGh

 õjõ©dGóÑY øWGƒŸG QÉ°TGh .OGôaC’G ™«ª÷ á«HÉéjEG

 á«æWƒdG  á«é«JGÎ°SC’G  ¿G  Úæ«YƒÑdG  ó©°S

 É¡«a  »ª°SQ  πμ°ûH  É¡æ«°TóJ  ”  »àdGh  áë°ü∏d

 á«ë°üdG ájÉYôdG õjõ©J ‘ ºgÉ°ùà°S áª¡e •É≤f

 äGÒ¨àe ≥«≤– ≈∏Y IQOÉb kÉ°†jG »gh ô£b ‘

 äÉ©∏£J  ƒëf  ≈∏Y  »ë°üdG  ´É£≤dG  ‘  IÒãc

 á«ë°U ájÉYQ ΩÉ¶f ≈∏Y πª°ûJ »gh .ÚæWGƒŸG

 ™«ªL  ¤EG  ¬JÉeóN  π°üJ  iƒà°ùŸG  »ŸÉY  πeÉ°T
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á«é«JGÎ°S’G ∫ÓN øe áeOÉ≤dG á∏MôŸG ∫ÓN
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