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 مرصد دعم السیاسات الصحیة

  قاعة االجتماعات في وزارة الصحة العامة 
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 حضرة ممثل مدیر عام منظمة الصحة العالمیة الدكتور جواد محجور،

 فضلو خوري،. دحضرة رئیس الجامعة األمیركیة في بیروت 

 ...أصحاب السعادة 

 عّمار وموظفي وزارة الصحة  العامة،. عزیزي د

 أیھا السیدات والسادة،

 

نھا لمناسبة سعیدة ان نستقبلكم الیوم في افتتاح مرصد دعم السیاسات إ

الصحیة، وھو ثمرة التعاون المشترك القائم منذ سنوات عدة بین وزارة 

 .المیة والجامعة األمیركیة في بیروتالصحة العامة ومنظمة الصحة الع

یجمع ھذا المرصد بین األبحاث العلمیة للجامعة والمعرفة التطبیقیة 

للوزارة والتوجیھات المعیاریة للمنظمة، وكلھا عناصر لصیاغة سیاسات 

 .صحیة رشیدة
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ن ھذا النھج من بناء السیاسات على معاییر علمیة ومعاملة المواطنین إ

وفقاً لواجبات وحقوق كل منھم، ھو نھج نعمل على بتجرد وبالتساوي 

لذا وضعنا . ترسیخھ في الوزارة، وبفضلھ حققت انجازات عدة

من ضمن مفاعیلھا إستكمال النقص في " ۲۰۲٥صحة "استراتیجیة 

التغطیة للخدمات المتخصصة التي تقع بین مراكز الرعایة األولیة 

صحیة عبر إضافة مبلغ مقبول تقدمنا بآلیة لتمویل البطاقة ال. واإلستشفاء

والمشروع یسلك طریقھ في ساحة النجمة . إلى فاتورة الھاتف الخلیوي

وبذلك یكون . حیث نوقش في لجنة االدارة والعدل وانتقل الى لجنة المال

لبنان یتجھ فعالً نحو التغطیة الصحیة الشاملة بما یضاھي الدول 

 .المتطورة
 

كما أود اإلشارة انھ خالل الفترة القصیرة التي تولینا فیھا مھام وزارة 

الصحة والتي تقل عن العام ونصف العام، استطعنا ان ندفع بالعمل 

اإلداري قدماً لجھة تسھیل امور المواطنین وتطویر نظم المعلومات، 

ومكننة التواصل مع جمیع اللبنانیین في عدة مجاالت وعبر الكثیر من 

 . طبیقات االلكترونیة الت
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ھذا وتكریساً لمبدأ التشاور والتعاون في رسم السیاسات الصحیة، قمنا 

بتفعیل المجلس الصحي األعلى الذي لم یجتمع طوال العقدین الماضیین 

كما اعدنا احیاء لجنة التنسیق بین . فأعدنا تشكیلھ وبدأ بممارسة مھامھ

سنوات ولم  ۱۰بإنشائھا منذ الجھات الضامنة الرسمیة التي صدر قرار 

 .تجتمع وال اي مرة سابقا
 

كذلك، ترأست كنائب رئیس مجلس الوزراء اجتماعات في السراي 

الحكومي خصصت لتحدید الواقع القائم لجمیع االقضیة اللبنانیة وترتیب 

بلدیة واتحاد بلدیات وممثلین  ۱۱۰۰اولویة الحاجات شارك فیھ اكثر من 

 .جھات المعنیةعن كافة الوزارات وال
  

اما الیوم فیسعدني ان اضیف الى ھذه اإلنجازات انجازاً فریداً ھو مرصد 

دعم السیاسات الصحیة الذي سیوفر لمختلف مستویات الوزارة 

المعطیات العلمیة إلتخاذ القرارات المناسبة ودعم تقییم تطبیق السیاسات 

ما سیسھل ك. والبرامج الصحیة واعادة تصویبھا وضمان استمراریتھا

ھذا المرصد التواصل مع جمیع الشركاء في القطاع الصحي ومع 

المواطنین لتفعیل وضمان استمراریة حوكمة التعاون من خالل منتدى 

 .تترأسھ وزارة الصحة ویشمل جمیع الفرقاء الفاعلین في القطاع الصحي
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