
دور الحكومة في الصحة في جميع 

 السياسات 

وسشت تذسيبيت عٍ انصحت في جًيع انسيبسبث  

 2018يبيى ،  31 - 29انخشطىو ، انسىداٌ 
 إسيك بالط



 سلسلة وتائج الصحة في جميع السياسات 

إٌتبئج ػًٍ اٌّستىي 

 األوي 

سيبست عبيت صحيت 

[جذيذ ويتغيش]  

 : اٌّؼبٌجبث •

 انًعهىيبث وانبحىث •

تسهيم انتعبوٌ بيٍ •

 انمطبعبث  

 انتأطيش وانسيبست•

 -انحىكًت وانمذساث•

إٌتبئج ػًٍ اٌّستىي 

 اٌثبٍٔ 

انتعشف عهً عىايم •

 انخطش  

 وصف عىايم انخطش•

انًحذداث االجتًبعيت •

 نهصحت  

 َتبئج انمطبعبث األخشي•

  

 

  ٌسُبق و اٌسُبسبث األخشيا

 األثش ػًٍ اٌّذي اٌبؼُذ

: انفىائذ انصحيت•

صحت انسكبٌ 

 وانعذانت انصحيت 

 انًُفعت انًشتشكت •

 



 الخطط والسياسات الوطىية

•  أبعبد عذو انًسبواة

   انذخم 

انجُس 

 انعًش 

  األصم انعشلي 

  حبنت انهجشة 

  انعجض 

انًىلع جغشافي 

 يًيضاث وخصبئص اخشي 

 األبعبد •

اٌّحذداث واٌتأثُش اٌصحٍ ػًٍ •
 اٌّجّىػت اٌسىبُٔت

 االلتصبديت واالجتًبعيت وانبيئيت -•

 انتأثيش انصحي اإليجببي -•

 انتأثيش انصحي انسهبي -•

طشق ٌٍحذ ِٓ اٌسٍبُت وتؼضَض اِثبس •
 اإلَجببُت

ػًٍ أسبط  -آثبس تخفُف ئَجببُت •
 األهذاف األوٌُت

 اٌّتببؼت و اٌتمُُُ •

طشق نذيج انًؤششاث واإلَزاس  •
 انًبكش وكتببت انتمبسيش 



 

 
 

وُف سُتُ اتخبر اٌمشاساث اٌتٍ تإثش ػًٍ 

 اٌصحت 

  

لبٔىْ جذَذ ٌٍصحت اٌؼبِت َتطٍب تمًُُّب •

ٌتأثُش اٌؼذاٌت االجتّبػُت واٌصحُت 

واٌصحُت ٌجُّغ اٌمشاساث اٌسُبسُت  

 اٌشئُسُت 

اٌحىىِت اٌّسإوٌت ػٓ اٌىصاساث •

اٌّسإوٌت ػٓ تأثُشهب ػًٍ اٌّحذداث 

االجتّبػُت واٌصحت وػذَ اٌؼذاٌت اٌصحُت 

َٕبغٍ ػًٍ اٌبشٌّبْ أْ َٕظش فٍ اٌتمبسَش 

اٌىطُٕت ػٓ صحت اٌسىبْ اٌتٍ تصذس وً 

سٕتُٓ وأْ َىجههب وَحبسب اٌحىىِت 

اٌثمبفت واٌتطبُك اٌؼٍٍّ اٌّشتشن ٌٍتصُُّ 

اٌّشتشن بُٓ اٌمطبػبث ٌٍسُبسبث اٌجذَذة 

راث اٌتأثُش اٌّحتًّ ػًٍ اٌّحذداث 

االجتّبػُت واٌصحت واٌّسبواة فٍ اٌصحت 

 إنخ

 اٌىضغ اٌسىبٍٔ فٍ اٌّستمبً 

 اٌتمًٍُ ِٓ تىاجذ االِشاض•

 اٌتمًٍُ ِٓ اٌتؼشض ٌؼىاًِ اٌخطش •

اٌتمًٍُ ِٓ اٌفجىاث اٌؼذاٌت ِٓ إٌبحُت •

 اٌصحُت و االجتّبػُت و االلتصبدَت 

أْ ٔىىْ ِٓ بُٓ اٌبٍذاْ اٌثالثت األفضً •

 فٍ فئتهب فُّب َتؼٍك ببٌّشض  
 



 
خًس َمبط تحمك اكتشبف ايكبَيبث انميبدة في  

 انصحت في جًيع انسيبسبث 

 اٌشؤَت •

 إٌضاهت •

 اٌتىاصً•

 اٌؼاللبث  •

 اٌمذسة ػًٍ االلٕبع •

يًبسسبث و تًُيت انميبدة في  انصحت في  
 جًيع انسيبسبث 

 ػىاًِ اٌتّىُٓ

سؤَت وجىد    اٌتٕسُك اٌشفُغ اٌّستىي  

اٌّشتشن   ه اٌتىج )واٌّسبءٌت ػبش اٌمطبػبث 

( مُُاٌو  

 اٌهُبوً اٌتٕظُُّت اٌذاػّت 

فشص ٌٍتؼٍُ ػبش اٌمطبػبث ، ودػُ األلشاْ ،  

اٌتذسَب واٌتشبوس  . وحً اٌّشىالث اٌّشتشن

 ػىاًِ اٌتثبُط 

ػذَ وجىد اػتشاف فشدٌ ِٓ وببس اٌّذَشَٓ   

اٌتٕفُزَُٓ ، بّب فٍ رٌه اٌىظُفت اٌتٍ ال تٕؼىس  

فٍ وصف اٌىظُفت واٌتمذَش فٍ تمُُُ األداء 

اٌمطبػُت واٌتٕظُُّت ِٓ حُث   اٌتصذػبث ا

  (اٌُّضأُت وِؼبَُش إٌجبح



األشخاص المحوريه في سياسة الصحة في جميع  

 الساسات 

• لبئذ  انسيبست يأخز يصهحت استثُبئيت 

في تبُي وتطبيك وَجبح انمضيت لبئذ 

:انسيبست في حبجت انً   

•  يخططبث َبجحت

•  انًتببعت 

•  انذعى و انتطىس 

 

 صفبث األشخبص اٌّحىسَُٓ 

•  انميى 

•  يتحذث جيذ نهجًهىس

•  انمذسة عهً صيبغت انسيبسبث 

•  فعبل 

•  اتخبر انمشاس 



 هياكل وآليات التعاون المشترك بيه القطاعات

 أٌُبث اٌتؼبوْ اٌّشتشن 

 نجبٌ يجهس انىصساء وانسكشتبتشيت•
 انهجبٌ انبشنًبَيت  

انهجبٌ وانىحذاث بيٍ اإلداساث  •

 انًيضاَت انًشتشكت

 سيبست يب بيٍ انمطبعبث  •

 يشبسكت غيش يشتبطت ببنحكىيت •

 هُىٍت اٌتؼبوْ 

 وضع جذول األعًبل•

 صيبغت انسيبسبث   •

 تُفيز انسيبسبث •

 يشاجعت انسيبست•


