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 ’’عن المعهد’’

بإنتاج البحوث وتحليل وتطوير السياسات في المجاالت التنموية، واالجتماعية، والسياسية،  نواة" شبكة عربية بحثيّة علمية وفكريّة مستقلّة تُعنىمعهد "

 .والفلسفية، والحقوقية، وبناء قدرات المؤسسات البحثية العربية

 



  :حول الندوة

، مقاربتهما -نواة–لعل ما جمع ورقة السياسات وورقة العمل اللتان تم نشرهما على الموقع الرسمي لمعهدنا 

 .في كل من دولة العراق ومصر ع الصحي وأثرهما على صحة المواطنوسياسات القطا ممارساتلمختلف 

والموارد البشرية المالية فمثال في دولة العراق، غياب منظومة دوائية مستقلة ناجعة وضعف اإلمكانيات  

وغياب الرقابة من جهة أخرى، ترتب عنه مجموعة  االلتزام بهامن جهة، وضعف تطبيق القوانين وعدم 

من الجوانب السلبية أدت إلى تردي الواقع الصحي وفقدان الثقة في القطاع الصحي، كما نتج عنه انتشار ما 

 كانت لها عواقب وخيمة على صحة المواطنين. يعرف بظاهرة بيع وتداول األدوية المغشوشة والتي

أما بالنسبة لدولة مصر، تم إنشاء مستشفيات التكامل الصحي بغرض تحقيق التكامل بين الرعاية األساسية 

والقطاع العالجي، عبر تقديم خدمات طبية بسيطة للمرضى، وكذا لتخفيف الضغط المتزايد عن المستشفيات 

المحافظات والمدن، لكن سرعان ما تم توقيفها الشيء الذي انعكس سلبا على البنية  فيالعامة والمركزية 

الصحية بالبالد، وخصوصا حرمان عدد كبير من المواطنين بالمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية 

 ظل عدالة جغرافية. فيمن أحد أوجه حقوقهم في تلقي الرعاية الطبية والصحية الالزمة 

لحل هذه  المقترحة البدائلأهم  عواقب الوخيمة لهذه السياسات، ثمالالل هذه الندوة، سنغوص معا في من خ

هذا ما سنستشفه خالل هذا العرض من خالل  .ت المتعلقة بالقطاع الصحي في كل من البلديناإلشكاال

 :البرنامج اآلتي

 برنامج الندوة

 Zoomبتوقيت غرينتش || عبر منصة  03:15– 00:14||  2021 نيسان /أبريل 24الموافق  السبتتعقد يوم 

 جمال الخطيب د. –كلمة الترحيب وافتتاح الورشة || إدارة الندوة  00: 14 -20: 14

  14:45  - 14:20 

  

غياب السياسة الدوائية الوطنية 

 وأثرها على صحة المواطن

 . صالح البدريأ

 مركز إنماء للبحوث والدراسات

 -العراق-

 

 

15 :10 - 14 :45 

 

إعادة تأهيل وتشغيل مستشفيات 

 التكامل الصحي

 مسار صحيح
 

 أ. محمد عبد الهادي يعقوب شنتير

 ومنسق برنامج الالمركزية باحث في العلوم السياسية

 مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية بجامعة أسيوط

-مصر-  

 نقاش ومداخالت 10: 15 - 30: 15 

 


