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 ولید عّمار . ملخص كلمة مدیر عام وزارة الصحة العامة د
 ٢٠١٨نیسان  ١٦بمناسبة إطالق مرصد دعم السیاسات الصحیة بتاریخ 

 
 

نجتمع الیوم بمناسبة اطالق مرصد دعم السیاسات الصحیة وهو مشروع مشترك بین وزارة الصحة العامة ومنظمة 
 .صحة العالمیة والجامعة األمیركیة في بیروتال
نهج من ممارسات الحكم الرشید الذي تعتمده الوزارة، بغیة تعزیزه وضمان استمراریة  خیأتي هذا المرصد لترسی

 .اإلنجازات التي حققها القطاع الصحي حتى اآلن وصوًال إلى المزید من النجاحات
مرتبة متقدمة مقارنة مع األنظمة العالمیة من حیث الوصول إلى فكما تعلمون، یحتل النظام الصحي في لبنان 

وذلك بالرغم من الصعوبات المالیة وحالة عدم . خدمات مضمونة الجودة ومستوى المؤشرات الصحیة الوطنیة
 .االستقرار واالزمات االمنیة والسیاسیة المتكررة منذ ما یزید على عقدین من الزمن

بحیث كان هذا  ،یة المتعددة تمیز القطاع الصحي عن غیره من القطاعات في لبنانلماولقد اثبتت الدراسات الع
اود اإلشارة إلى  هنا. البلد من بین البلدان القلیلة في العالم التي حققت االهداف االنمائیة لأللفیة المتعلقة بالصحة

على البراهین العلمیة وعلى نظام  اوًال نهج اإلعتماد: میزتین اساسیتین كانتا وراء نجاحات القطاع الصحي وهما
معلوماتي متطور في رسم ومراقبة تنفیذ السیاسات الصحیة وثانیًا، نهج الحوكمة للقطاع الصحي بقیادة الوزارة، 

 :التالیة االعتباراتالذي یعتمد على التعاون بین جمیع األفرقاء ویقوم على 
المسؤولة األولى عن السالمة العامة وصحة المواطنین ولكنها لیست المسؤولة هي وزارة الصحة العامة  ان

كما ان الوزارة ال تمتلك الموارد البشریة والمالیة . الوحیدة، فجمیع االفرقاء هم معنیون بتحمل هذه المسؤولیة
 ،ضمن خطط هادفةلذلك ال بد لها من تفعیل موارد مختلف الشركاء وحشدها  ،الالزمة لمواجهة جمیع التحدیات

حوكمة "هذه هي . ضمن رؤیة واضحةوذلك  ،تفید االفرقاء المعنیین من كل خطة وتخدم المصلحة العامة في آن
التي تعني المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السیاسات وتنفیذ البرامج وترتكز على مبادئ الشفافیة  "التعاون

 .والتجرد والمحاسبة
الخبرات االكادیمیة لالحتكاك بالواقع الیومي لراسمي السیاسات الصحیة یأتي ب ومان المشروع الذي نطلقه الی

لمعرفة احتیاجاتهم ودمج البراهین العلمیة مع المعرفة التطبیقیة لترشید السیاسات وتصویب  ،ومنفذي البرامج
 .ویساهم في تفعیل آلیات حوكمة التعاون ،البرامج الصحیة

بل لترسیخ ممارسات قائمة  ،محتملة ةروع جدید لتحقیق امنیات واهداف مستقبلینحن الیوم لسنا بصدد اطالق مش
فأهًال وسهًال بكم إلطالق مرصد دعم السیاسات  .ًا لمزید من النجاحاتمللسیر بها قد ،وتعزیز انجازات تحققت

 .الصحیة
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