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ة  يا الواقع و التحدياتقطاع ال    لي

دمية جملة م املؤسساتتواجه  ومية ا ن ا
قتصادية والسياسية جتماعية التحديات  و

ذه ، مما يُ والتقنية ة  ذه املنظمات مواج حتم ع 
خذة  بات الالزمة  ت التحديات من خالل اتخاذ ال

يم  وكمة بمفا ا ا داف ا من تحقيق أ ال تمك
ذقد و . بكفاءة وفعالية بة ه التحديات املطالصاحب 

دارة العامة اتيجيات إتب و ، بتجديد أساليب  س
زة ومداخل مختلفة ترفع من مستوى أداء   ج

يجابيمع  دمية من خالل التعامل  ومية ا ا
سيط  نجاز، وت نفاق، وسرعة  التحديات، وترشيد 
ناسب مع املدخل  مر الذي ي جراءات، ذلك 

داري من خالال  ر  ا الشمو للتطو ستغالل موارد
ن املستمر  ادة رضا بكفاءة والتحس ا وز ودة خدما

   .اعمال
ــا  يــــ ــ لي ـــ ـ ة  ــ ـــ ـ ــاع ال ــ ـــه قطــ ــ تواجـــ ـــ ـ ــــديات ال ــال للتحــ ــ مثــ

ة  ــ ــدمات العامــة املتدنيــة بدرجــة كب يــة وا دارة اللي
ب الـــ ـــة، انقص ســـ دو ـــ املســـتلزمات الطبيـــة و ـــاد 

ـــث  ــــرب أدت حيـــ ــ ــ ا ـــ ـ ـــام السيا ــ نقسـ ن و ـــــ ــاء بـ ـــ الفرقـ
ــ ـــ ينــــ ــ إالليب ـــ ـــاع الصــــ ــ ــــــأزم القطــــ ـــة تـــ ـــ ارثـــ ـــدد ب ـــ ـــ ــا  ــــ ، مّمـــ

سانية قد تمس أك من مليـون مـواطن ـذه . إ ـ ظـل  و
ات والتحوالت  طورة التغ اجة إ شديدة ا ر ا تظ

ـــــاس أداء اق ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــايـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ يـ ــ لي ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ية  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  ملنظومـ
ــتوا ــ ـــع مســـ ــــدف رفــــ ـــ ـــة  ــــ ـــــورة دور نبصــ ـــــ ــا  ا وتحســ ــــ ـ أدا

ة وم اطرالتحديات جا   .وا

ـ ـر  يتعــرضضــوء مــا سـبق،  وع لواقــع قطــاع ــذا التقر
ة وتقيــيم ـ ساسـيةأداء  ال وناتــه  وذلك مــن خــالل م

 . ساسيةعناصر أخمسة 
ةو : أوالً    .اقع قطاع ال

ــــــ القطــــــاع : ثانيــــــاً  ــــــ وتداعياتــــــه ع نقســــــام السيا
  الص

ة اللي: ثالثاً    .مؤشرات ومعاي أداء قطاع ال
عــــاً  ـــــ تواجــــه القطـــــاع الصـــــ : را أبـــــرز التحــــديات ال

 .اللي
ة : مساً اخ نأداء قطاع ال  وفقا لتقديرات املواطن

ـــــم 2015خـــــالل عـــــام  ــائج  مـــــن خـــــالل اســـــتعراض أ نتـــ
ــــــــــ  ية  ــــــــــ ــــــــــن ال ــــــــة للم يــ ــــــــة اللي معيــ يان ا اســــــــــت
كية لتقيـيم إعـادة بنـاء النظـام  مر الواليات املتحدة 

يا  .الص  لي
وضمتطلبات  :سادساً  ة الليب ال   .قطاع ال
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ة نظي لديوان وزارة ال ل الت ي من  ال

تية   :التقسمات التنظيمية 
 .إدارة التخطيط الص

 .إدارة املشروعات
ض ودة وسالمة املر  .إدارة ا
ولية ية   .إدارة الرعاية ال

شفيات  .إدارة شؤون املس
ية للمناطق دمات ال  .إدارة شؤون ا

ات ومصارف الدم ت  .إدارة ا
ض  .إدارة التمر

اص  .قطاع ا
ـــــــــــــيد ات لصــ ـــــــــــــــ لة واملعـــــــــــــــدات والتج

 .واملستلزمات الطبية
دمات ة وا دار  .إدارة الشؤون 

 .إدارة الشؤون املالية
ةار إدارة املو  شر  .د ال

عالم والتوعية والتثقيف الص  .إدارة 
ية  .إدارة النفقات ال

عة ش و املتا  .إدارة التفت
 .مكتب الشؤون القانونية
 . مكتب املراجعة الداخلية

 .مكتب التعاون الدو
ة للع ان املركز  .جال مكتب شؤون ال

ر  .مكتب الوز
ونات  ة من مجموعة من م ون قطاع ال يت

ة     :لتاليةو اوزارة ال

 

0
10
20
30
40

القروية العامة المركزية

32
21

عدد المستشفايات و المراكز الطبية حسب نوعها

ة اللي    واقع قطاع ال
ي، ورغــم  ل مجــا شــ يــا  ــ لي ية  ــ ــدمات ال ا
ـــة املنـــــاطق والقـــــرى  افــ ــ  ـــ ية  ــ ـــ ــات ال شـــــار املؤسســـ ان
لـــة مـــن نقـــص  ـــا عانـــت منـــذ ســـنوات طو

ــ ظــل  ــا  ز دارة، وتضــاعف  ضــطرابات الــدعم و
ة ـــــ ـــ ـــراعات املســـ ــ ـــ ــــة والصـــ ــ ـــ ــ منيـ ـــ ـــ ـــ ــــــم  ال ـــ ــــت معظــ ــ ـــ عطلــ

دمات، حيث تم إغالق العديد من   واملراكـز الطبيـة ا
ات  با شـ ـ منـاطق  صـعبت ممـا خاصة 

ن مة ع املواطن   .امل
يا نحو شفى  120يوجد  لي   ةعاموعيادة مس

ل أدناه،  و مو  الش و يفتقر كما 
ات  واملستلزمات الطبية والصيانة التج

شفيات إ  مليون دينار لي العام  219املس
مليون دينار  147، حيث أنفق املصرف املركزي 

وضاع من إجما املبلغ املطلوب، كما ت ور  د
نوب اللي  شفيات، ال سيما  ا بمختلف املس

لية، وذلك رغم أن واملناطق النائية نظرًا ل املوارد املا
شفيات املوجودة   دمات الطبية  املس عض ا
عض العمليات  سعافات و يا كعالج الك و غرب لي
شفيات   راحية جيدة إ حد ما، إال أن با املس ا

 .با املناطق تواجه تحديات صعبة

لية الوزارة  ي
ون  ةيت نظي لديوان وزارة ال ل الت ي ال

تية التقسمات التنظيمية 
إدارة التخطيط الص .1
إدارة املشروعات .2
ض .3 ودة وسالمة املر إدارة ا
ولية .4 ية  إدارة الرعاية ال
شفيات .5 إدارة شؤون املس
ية للمناطق .6 دمات ال إدارة شؤون ا
ات ومصارف الدم .7 ت إدارة ا
ض .8 إدارة التمر
اصلإدارة ا .9 قطاع ا

ـــــــــــــيدإدارة ا .10 لصــ
واملستلزمات الطبية

دمات .11 ة وا دار إدارة الشؤون 
إدارة الشؤون املالية .12
إدارة املو  .13
عالم والتوعية والتثقيف الص .14 إدارة 
ية .15 إدارة النفقات ال
عة .16 ش و املتا إدارة التفت
مكتب الشؤون القانونية .17
مكتب املراجعة الداخلية .18
مكتب التعاون الدو .19
ة للع .20 ان املركز مكتب شؤون ال
ر .21 مكتب الوز

ونات كما  ة من مجموعة من م ون قطاع ال يت
ة بع تومؤسسات  وزارة ال

المركزية التخصصية

18
26
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ة اللي : أوالً  واقع قطاع ال
ي، ورغــم  مْ دَّ َقــتُ  ل مجــا شــ يــا  ــ لي ية  ــ ــدمات ال ا

ـــة املنـــــاطق والقـــــرى  افــ ــ  ـــ ية  ــ ـــ ــات ال شـــــار املؤسســـ ان
ـــاف، إال أ ر لـــة مـــن نقـــص و ـــا عانـــت منـــذ ســـنوات طو

ــ ظــل  ــا  ز دارة، وتضــاعف  الــدعم و
ة ــ ـــ ـــ ـــراعات املســـ ــ ـــ ــــة والصـــ ــ ـــ منيـ

دمات، حيث تم إغالق العديد من  ا
شفيات  ات املس با شـ ـ منـاطق  خاصة 

ن مة ع املواطن امل
يا نحو يوجد  لي

ل أدناه، أنحاء البالد  و مو  الش كما 
ا اتإ  معظم التج

شفيات إ  احتاجتو  املس
، حيث أنفق املصرف املركزي 2015
من إجما املبلغ املطلوب، كما تفقط 

نوب اللي  شفيات، ال سيما  ا بمختلف املس
واملناطق النائية نظرًا ل املوارد املا

شفيات املوجودة   دمات الطبية  املس عض ا
عض العمليات  سعافات و يا كعالج الك و غرب لي
شفيات   راحية جيدة إ حد ما، إال أن با املس ا

با املناطق تواجه تحديات صعبة
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 .مجلس التخصصات الطبية .1
مداد الط .2 از   .ج
سعاف .3 از خدمات   .ج
مراض .4 افحة   .املركز الوط مل
 .املعلومات والتوثيق الصمركز  .5
 .مركز تنمية القوى العاملة الطبية .6
لس الوط لتحديد املسئولية الطبية .7  .ا
 .مركز طرابلس الط .8
 .مركز بنغازي الط .9

ا الط .10  .مركز س
ية باملناطق .11 دمات ال  .إدارات ا
شفيات واملراكز الطبية والتخصصية  .12 املس

  .املعتمدة
  التكدس الوظيفي

م  و  التحدياتمن أ ة  ا قطاع ال ي م عا ال 
ن بالقطاع و الناتج من تكدس  نفقات مرتبات العامل
عة  ات التا دارات بالوزارة وا ن  جميع  املوظف
ادة  حاالت  عود  ذلك ا ز ب  للوزارة والس
ر ديوان  عوام السابقة كما ورد  تقر ن خالل  التعي

اسبة لسنة  نه لم يتم التقيد الذي ذكر أ 2014ا
شأن عالقات العمل،  2010لسنة  12بالقانون رقم 

ة أك من  نات  قطاع ال حيث تجاوزت التعي
ن% 107  409 ديوان الوزارة  حيث بلغ عدد املظف

امل موظفامن إجما موظفي القطاع   البالغ بال
م موظف  197,086 غي   ناك  ون  دون أن ي

ر أن املبالغ املسيلة للقطاع  ،كم ذكر التق العمل ر
دينار لي خالل  2,173,591,996حساب املرتبات بلغ 

و عدم مطاو . 2013سنة  مر سؤًا  د  قة بمما يز

ن بالقطاع وال يبلغ   رقام الوطنية لكث من املوظف
رقام الغ مطابقة حوا  عدد رقم من  22,436 ذه 

ن  يكإجما عدد املوظف زدواجية  ، نا عن 
م  ادر الوظيفي وال بلغ عدد اصلة  ال  7,342ا

ن   .حالة من إجما املوظف
عت غ دقيقة حسب ما ذكر  رقام  ذه  إال أن 

اسبة لسنة  ر ديوان ا عود إ  2014تقر ب  والس
املة و موثوقة عن القوة  نات مت عدم وجود ب

ة، وال يوجد كذلك إدارة أو ج شر ة مختصة تتوفر ال
شفيات و امل ا قاعدة بيانات عن إدراة املس راكز ، لد

ناك عزوفا عاما يث ة عن تقديم كما أن   الش
ن م العامل اص    .للرقم الوط ا

  يةالدمات ا
ن فأ ا املواطن دمات ال يحتاج سبة  يوجد ما بال

ية  2حوا  دمات  مليون مواطن لي يحتاجون 
ن واللقاحات وغسيل  سول ة  أساسية مثل أدو

 ، ذا إغالق نحو ثالك شفيات البالد يقابل  ل مس
ا  ا ل وضع و ل ا ع أكمل ال يؤ تقديم خدما

ية جن طقم الطبية  ب مغادرة  س وال تمثل  وجه، 
ضمن العناصر % 70 وتراجع ؛ الطبية والتمر

يرادات العامة ب تراجع  صصات املالية لس  .ا
وف  ن د الكالش شا  وأصبح من املعتاد أن 

شفيات شدة مما أدى املس م  ور الوضع  عد تد  ،
عد تزايد  ض  طباء وأطقم التمر روب  إ 

م، وتردي الوضع الص   .عتداءات عل
يا ع الق طاع الص قرابة ستة مليارات وتنفق لي

ا  وفقا ألسعار الصرف  مليارات دوالر 4.7(دينار سنو
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ن  ) الرسمية ا إ مرتبات العامل ب جزء م يذ
زة  ،القطاع ج ي و وجزء آخر ع صيانة املبا

نفاق ع العالج   م  ن يصل  واملعدات،  ح
ا ارج حوا مليار دوالر سنو عض .ا قدر  اء و خ

ن ينفقون نحو خمسة  ي ، أن اللي القطاع الص
وار لتلقي العالج،  ًا  دول ا مليارات دوالر سنو
م لعمليات احتيال  عرض الكث م فضًال عن 
ارج، بل  ية با اتب ال ة،  غياب رقابة امل ممن

ا مقابل عم   .1الت ماليةو وفساد
از  انية ج رت البيانات الرسمية أن م مداد وأظ

ومي  تص بالط ا شفيات العامة ا ة املس أدو
ًا نحو  وتبلغ . مليون دينار لي 700فقط، تبلغ سنو

ات  مداد الط للشر از  الديون املستحقة ع ج
ة نحو  اصة املوردة لألدو مليار دينار للعام  1.4ا

، حسب ر املا اسبة تقر   .ديوان ا
ب  س ة املدعومة بمختلف  اد انقص الكما  دو

عاش  يا،  إ شفيات العامة  لي ا  املس أنواع
عد اضطرار الكث من  اصة،  شاط الصيدليات ا
ة،  دو اصة لشراء  وء للصيدليات ا املر إ ال
ومي ع مخصصات  نفاق ا  ظل تقليص 

  .العالج
ره السنو  اسبة قد ذكر  تقر ان ديوان ا ي خالل و

يالدولة ال، أن 2014العام  صرفت خالل ثالث  ةلي
ة  2.3سنوات مضت  دو مليار دينار ع 

ي .واملستلزمات الطبية شت ر رسمية،  وحسب تقار
                                                           

 17الفساد ينهش القطاع الصحي الليبي، موقع العري الجديد، 1
  http://goo.gl/hgekKp:، متاح علي الرا التالي2015يونيو 

يون خالل السنوات املاضية، من نقص حاد   اللي
دمات العالجية  ر بالرغم انه ذكر  والدوائيةا  تقر

اسبة  ل  ديوان ا ية من مشا ي الدولة اللي عا ال
ة و املستلزمات الطبية ، باإلنفاق ع ما يتعلق  دو

ا خدمات  ة ال تقابل دو فاملبالغ املنفقة ع دعم 
ب ضعف كفاءة وفاعلية  س نفاق  ذا  عادل 
م  مالزمة  و ما أس دارة السياسية الدوائية و

نفاق ، حيث تف ذا  د الدولة لالئحة قتالفساد ل
  .2معتمدة تنظيميا ةحديث

ن ع  ية املقدمة للمواطن دمات ال وترتكز ا
يةج  ةعمالال وضاع أدى  حيث، ن منية  تردي 

ا،  ا لبلدا ا وعود روب معظم السنوات املاضية إ 
ية من  ي فيه املؤسسات ال عا  الوقت الذي 

لية من ة ا شر ن  ضعف املوارد ال أطباء وممرض
  .ومساعدين

ر   ملف ا
عد أصعب  يا  ر  لي جدير بالذكر أن ملف ا

ا فسادًا، منذ اندالع ثورة   17امللفات الشائكة وأك
ة لصا مشا  اير، إذ تراكمت ديون كب ف
ا ع عاتق وزارة  ية يقع عبء سداد ومؤسسات أجن

ومات املتعاقبة،  ة  ا فرغم إنفاق مليارات ال
ر منذ  فإن  2011الدوالرات ع نفقات عالج ا

العديد من الدول ال تزال تطالب بمستحقات 
ا، وألن تركيا من الدول ال ال تزال تفتح  ا م

ر  ا ل شفيا ن مس ي ا تطالب الدولة اللي فإ
ية بنحو  اية عام  80اللي اكمات ح  مليون يورو ك

دعم االدوية   –الفصل السادس  - 2014تقرير ديوان المحاسبة  2                                                           
  ). جهاز اإلمداد الطبي ( 
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ر كما ، 2015 الية  زمة ا ًا من  أن جزءًا كب
ون  عود إ  ق  ثقة عن برملان ط ومة املن ن ل ع تا
انية عام  ستلم م ومة املؤقتة لم  ة با وزارة ال

ومة  . 2015 ا أمام ا ر تحديا كب مثل ملف ا و
رب  ب ا س املؤقتة وذلك  ظل ارتفاع الرقم 

نغازي حيث قد ملان الدائرة ب ة بال نة ال رته 
ح 23بنحو    .ألف جر

تصة   ات ا عنت ا ر من  وى ا إن ش
ع عن  م  دار حقوق م وإ م للعالج ومماطل إيفاد
قيقة والواقع الناتج عن عدم دراسة امللف  ا
لفة  ان امل شراء الفساد  ال وعشوائية إدارته واس

ر  إ. به ل ا م مشا ومات وتتمثل أ مال ا
ل غ منضبط، إذ  ش املتعاقبة للملف والتعامل معه 
طباء وال  سوا من  م ل ان أك ن ع ال أن القائم
م،  م بمتطلبات املسؤولية امللقاة ع عاتق دراية ل
ل مبالغ مالية طائلة إ  كما أن الدولة قامت بتحو
ظ  ا با عت العالج ف ية  عثات  دول أورو

و ما ال يتوفر لغالبية الت جراءات، و اليف ومعقد 
ا ح الوصول إل ر ستطيع ا ر وال    ا

د من آالمه وتأخر   دون املرور بوساطات ومعاناة تز
  .مداواة جراحه

اصل  البالد  أدىوقد  ادة  إنقسام السيا ا ز
ق حّل  مأساة املر عدما قرر برملان ط ر  وا

ر  ارج  ش ر با ان عالج ا افة 
عد تف 2015أغسطس و القرار الذي جاء  ، و

دار املال العام  ملف عالج  ي الفساد املا وإ ر ظا
رب، واقتصر تنفيذ القرار ع السفارات  جر ا
ومة املؤقتة فقط،  عة ل ية التا قيات ال وامل

نما لم تر للقرار السفارات املوالية للمؤتمر  ب
ثقة ومة املن   .عنه الوط بطرابلس وا

عض  ر من  ة ملف ا وقد استلمت وزارة ال
مر   لت  السابق لإلشراف ع  ان ال ش ال

تم  ر س ، وفقًا لقرار مجلس رئاسة 2015بداية ش
ومة املؤقتة، وتم التعاقد م ات وزراء ا ع م

ة بمصر  سكندر ر   متخصصة لعالج ا
ة و شفى العسكري باإلسكندر ات   3واملس م

عد  س، ولكن  ب امللف  3تو ستالم تم  ر من  أش
ان  ر سليمه لرئاسة  ة و سم من وزارة ال  د
عة  ان تا ي ومباشر بواسطة  ل ذا ش لتتو إدارته 

نما تختص وزارة ا ا، ب ة حاليا فقط بملف ل ل
ورام  ن كمر  ن املدني عالج املر من املواطن

يا ا  داخل لي االت ال ال يتوفر عالج عض ا   .و
نقسام السيا وتداعياته ع القطاع : ثانياً 
  الص

ا  نقسام السيا ا مما الشك فيه أن تداعيات 
ا الضر  ق  افة قطاعات الدولة وت دد تطال  ر و

ا ع املدى البعيد ح  ا وفعالي ية مؤسسا تماسك ب
نقسام اء    .عد إ

ة ودفع  اك قطاع ال ن أدى إ إ ومت إن وجود ح
غاثية  ية و تمة بالشؤون ال باملنظمات الدولية امل
عالن عن خطورة املوقف الص  إ التدخل وتكرار 

يا، وتكفلت  أك من منا ات  لي ذه ا سبة 
طفال  بمحاوالت لسد النقص  مخزون لقاحات 
ورام  ة أمراض السكري والقلب وأمراض  وأدو
ساسية  إجراء  واملعدات الطبية املتخصصة و
ا من املواد  سعافات، وغ راحية و العمليات ا
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ن  ة وحياة املواطن ا ع  الطبية ال يؤثر غيا
ل مباشر   .ش

امات أدى  عقد ال ما  ل م ن إ قيام  ومت وجود ح
ية ا الدولة اللي تحمل لة املدى س اء حالة   طو عد إ

ومة املؤقتة برئاسة  يل املثال ا نقسام، فع س
ا البيضاء  –عبد هللا الث  بإصدار أك   قامت –مقر

سعة  39من  ة  شفيات قرو  – 10قرار بإعتماد مس
ر   20 ة نائية، بدون وجود  39أك من سر بلدة وقر

غي طبيعة عمل  ا   ندت عل ة اس معاي وا
شفيات  ية القائمة إ مس الوحدات واملراكز ال
شفيات جديدة   شاء مس ة أو عامة أو ح إ قرو
ذه  شفيات قائمة ال تبعد عن  ا مس مناطق توجد 

انية توقع أن تصدر قرا. التجمعات الس ن و رات بتعي
ن جدد وأطقم طبية  املراحل  والتعاقد مع موظف
يد من تكدس  ذه القرارات، مما س املتقدمة لتنفيذ 

ة ن بوزارة ال  .املوظف
ومة السيد عبد  ا ح شر بع القرارات ال  من خالل ت

ومة ولم نتحصل  –هللا الث  صدرت عن رئاسة ا
ة إ اصة بوزارة ال فإن  –ن وجدت ع القرارات ا

سبة لعدد من  ة لالستغراب بال ذه القرارات تبدو مث
م،  ة ممن تواصلنا مع ن بقطاع ال اء والعامل ا
ة  املناطق ال  انية كب ادات س ل ز فلم 
ذا التوسع   ر  ومة املؤقتة لت ا قرارات ا شمل
ا البالد بحسب  عان قتصادية ال  زمة  ظل 

معلي ا ذات . ق ذه القرارات بأ اء  صف ا و
لفة املالية  طبيعة سياسية خاصة مع عدم وضوح الت
ل  زانة العامة جراء تمو تب ع ا مة ال ست ال
ديدة، خاصة أن  شاء ا ذه املراكز أو أعمال 
ة  عتبار صية  عض القرارات نصت ع تحديد ال

ذه شفيات واملراكز  والذمة املالية املستقلة ل املس
  .املتخصصة

ية  املناطق ال صدرت قرارات باعتماد املراكز ال
شفيات عامة  شاء مس ة أو إ شفيات قرو ا كمس ف

 –درج  –مزدة  –جردس : ومراكز متخصصة 
عة   –برق  –القبة  –الرجبان  –الزنتان  –صا

ك  نت  –قندولة  –ب وليد  –القرضة  –ونزر  –تم
انة  ت بية  –در نا  –مسة  –ب ائر  –بن ي –با  السوا

رسان   – بنغازي  –مراوة   - ي  –أم ا القيقب  –ا
رة  – ساوة  –ا داء  ات  –ش نية  –العز ب  –ا

ب  ا  –الشاطي  –كمبوت  –ش فة –س   .الغر
نقاذ الوط ، و نفس السياق ومة  ا  –ح مقر

شر ا –طرابلس  ة لم ت لقرارات املتعلقة بقطاع ال
زانة العامة  ت ع ا ن رت ولكن املؤكد أن كال السلطت
ل أعباء إضافية ع عاتق  ش ة س امات مالية وإدار ال

ومة الوفاق الوط  3 .ح
                                                           

روابط لمجموعة من هذه مرفق  -المؤقتة  الحكومةموقع : المصدر   3
   :الصادرة بالشأن القرارات

1- https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-
9/11700867_811881478931960_2519670026261075083_n.jpg?oh=6df67
4c72759c226f0589fb771482b89&oe=577F00D7 
2-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-
9/11209627_769728026480639_8520639674034716347_n.jpg?oh=9a10f
1205e98671ae259725d185f6cc9&oe=574B64E6 
3-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.0-
9/10999250_769728069813968_4553435509100139095_n.jpg?oh=2f6d1
dac142c811e496727b0286b42ff&oe=578308AE 
4-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t31.0-
8/s960x960/11731684_807085146078260_3343536779854711051_o.jpg 
5-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/t31.0-
8/s960x960/11053095_807085112744930_7755910494939872923_o.jpg 
6-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-
8/s960x960/11263108_777850045668437_1534801322399038888_o.jpg 
7-https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/t31.0-
8/s960x960/12375245_881291145324326_876193930755641124_o.jpg 



 

 
الواقع والتحديات ..قطاع الصحة في ليبيا  7  

أداء قطاع ومعاي أبرز مؤشرات : ثالثاً 
ة اللي    ال

م ر أ انب من التقر ذا ا املؤشرات و  سيغطي 
ة حس ا  تقييم قطاع ال وقع املماورد   بأبرز

التا ة و    :الرس لوزارة ال
 .أبرز املؤشرات املالية -
مراض املزمنة حسب  - عانون من  فراد الذين  سبة 

ة  .الفئات العمر
عضسبة  - شار  نمراض املزمنة  إ س ن ا  .ب
صابة باألمراض  - ب حاالت   15املعدية ألع ترت

 .مرض
ن - شار التدخ  .سبة إن
ع املر حسب أماكن املعتاد تلقي الرعاية  - توز

ية  .ال
م ضد أمراض الطفولة - طفال الذين تم تحصي  .سبة 
يا - ية  لي  .مؤشرات التنمية ال
ولية - ية     .مؤشرات التغطية بخدمات الرعاية ال

نفاق ع  ، فإن  بحسب بيانات البنك الدو
ن أن  ًا، فقد تب عد مرتفعًا كث ية  الرعاية ال
ية من  نفاق ع الرعاية ال ب الفرد من  نص

نفاق  العديد من الدول ال يتعدى   200إجما 
اً  ل  .دوالر سنو وطبقًا ألرقام البنك الدو فقد 

ية   نفاق ع الرعاية ال ب الفرد من  نص
ي   .4دوالرا 433ا لي
ت املتوفرة يف: املصدر  /http://www.who.int/gho/en.املرصد الصحي العاملي ٓخر البيا

                                                           
http://goo.gl/Ju7kHy4  

انية  ة من امل سبة ما يخصص لوزارة ال
  % 8.3  العامة

ة من الناتج ا  نفاق ع ال معدل 
  % 4.0  جما
نفاق  ةحصة الفرد من     960  جما ع ال

ة من إجما قطاع سبة إنفاق الدولة ع  ال
ة   %93   نفاق ع ال

ة بالدوالر انية وزارة ال    892  حصة الفرد من م
ة يب ع ال نفاق من ا   % 7  سبة 

ة: املصدر لي ة ا    وزارة لص
سبة ما يخصص من  دول السابق أن  يت من ا

انية العامة تصل إوزارة ا ة من امل ، %8.3 ل
نفاق ع بلغ معدل  ة من الناتج ا  و ال

من % 93وا ، وتتكفل الدولة بح%4جما حوا 
جما ع ة وذلك وفقا لألرقام  نفاق  ال

ة عت جيدة  الرسمية من وزارة ال رقام  ذه  و
نفاق الص  ب ا الدول مقارنة بمستوي 

ية   .العر
  
  
  
  
  
  
  

 75 متوسط العمر المأمول عند الميالد
بالدوالر (مجموع النفقات الصحية للفرد 

)األمريكي  433 
مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج 

 4.3 القومي اإلجمالي
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فراد الذين  سبة  ل السابق أن  يت من الش

كز  الشرائح  مراض املزمنة ت   اعانون من 
  
  
  

ة: املصدر لي ة ا    وزارة لص
فراد الذين  سبة  ل السابق أن  يت من الش
كز  الشرائح  مراض املزمنة ت عانوان من 

ك سنًا، حيث تصل إا ة   الفئات % 54.1 لعمر
ة  ذه إ 60ك من  العمر نما تصل   سنة، ب

طفال ما دون % 3.6  .سنوات 9 

ة: املصدر لي ة ا    وزارة لص
عض  شار  سبة ان ل السابق أن  يت من الش
ناث،  كز أك   ن ت س ن ا مراض املزمنة ب

سبة ارتفاع ضغط الدم  ناث حيث تصل  حوا  
ور حوا % 4.4 سبة إصابة %3.2و الذ ، وتبلغ 

ذه %4.2ناث بمرض السكر حوا  نما تصل  ، ب
ور حوا  سبة  الذ ع%3.7ال سب ، و ذه ال د 

امنخفضة إذا  ية ما تم مقارن   .ببا الدول العر
  

عدد   المرض  ت
  الحاالت

  6995  اإلسهال  1
  6574  اإلنفلونزا  2
  1574  التهاب الكبد الباني  3
  1133  الزحار األميبي  4
  1038  التهاب الحلق السبحي  5
  886  الجديري  6
  884  )ج(التهاب الكبد الفيروس   7
  644  الدرن الرئوي  8
  533  الدرن خارج الرئة  9

  469  )قرحة شرقية(اللشمانيا   10
 الحمى التيفودية وباراتيفوديه  11

  314  )حاالت اشتباه(
  276  التسمم الغذائي  12
  230  الحصبة  13
  251  االلتهاب السحائي البكتيري  14
  195  الدوسنتاريا  15

 المركز الوطني لمكافحة األمراض: المصدر

صابة باألمراض  دول السابق حاالت  يو ا
شارًا ظي واملعدية  ال أك إن س حيث ر مرض 

ن بحوا  ي حالة  6995يقدر عدد املصاب ا يأ عد و 
نفلونزا    .حالة 6574بـ  مرض 
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ة: املصدر لي ة ا    وزارة لص
شار  سبة ان ل السابق ارتفاع  نالحظ من الش

ن ة من  التدخ ن الفئات العمر  .سنة 50 إ 30ب

  
ة: املصدر لي ة ا    وزارة لص

ل السابق شفيات العامة  نالحظ من الش أن املس
من أماكن تلقي الرعاية % 45.2 ستحوذ ع

مر الذي  يا،  ية  لي ل سبل يلزم تو ال فر 
شفيات وتوجيه  ذه املس ة   ية املتم الرعاية ال

رتقاء  ا من أجل  ل والدعم ال سبل التمو
يا ية  لي   .باملنظومة ال

  

  
ة: املصدر لي ة ا    وزارة لص

طفال  سب  ل السابق ارتفاع  ظ من الش ن
م ضد أمراض الطفولة والسيما  الذين يتم تحصي

صبة ، مما يت لنا أن  أمراض الدرن والشلل وا
ة تمكنت من رغم الظروف الصعبة من  وزارة ال

طفال  م إيصال التطعيم الالزم ألغلب  وتحصي
مة ألمراض الطفولة بالرغم من  بالتطعيمات امل

ا البالد   .الظروف الصعبة ال تمر 
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 The Value  
 القيمة

Indicators  

Physicians 11,907 طباء            N 
 Dentist                  N 3,091 سنانأطباء  

Pharmacist 1,182 الصيادلة           N 
ض والقبالة Nursing 39,630 التمر   & Midwifery Personal 

ف مواطن ل عشرة   )(Rate per 10,000 Population – R املعدل ل
ف مواطن ل عشرة  طباء ل  Physicians 20 معدل 
ف مواطن ل عشرة  سنان ل  Dentist 6 أطباء 

ف مواطن ل عشرة   Pharmacist 6  الصيادلة ل
ف مواطن ل عشرة  ض والقبالة ل  Nursing & Midwifery Personal  71 التمر

ة: املصدر لي ة ا   وزارة لص
  

ل  طباء ل دول السابق أن معدل  ظ من ا ن
نما يوجد  20عشرة آالف مواطن لي بلغ  ب، ب  6طب

ن يبلغ أطباء أسنان ل ل عشرة آالف مواطن،  ح
ل عشرة آالف مواطن حوا   6عدد الصيادلة ل

نما يوجد  ل عشرة آالف  71صيادلة، ب ممرض ل
ياً مواطن لي س ذه املؤشرات  عد  مرتفعة  ، و

خرى  ية    .مقارنة ببا الدول العر
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ة: املصدر لي ة ا   وزارة لص
  

  
  

 The Value المؤشر
 Indicator القيمة

نسبة السكان الذين لديهم تغطية 
 Pop. With access to local health 100 بخدمات الرعاية الصحية األولية

services. Total (%) 
 (%) Urban 100 الحضر
  (%) Rural 100 الريف

 Infants immunized against 100 األطفال المحصنيين ضد السل
tuberculosis (%)  

 Infants fully immunized with 98.6 األطفال المحصنيين بالطعم الثالثي
DPT (%)  

األطفال المحصنيين ضد شلل 
 Infants fully immunized against 97.7 األطفال

poliomyelitis (%)  
 Infants immunized against 96.58 األطفال المحصنيين ضد الحصبة

measles (%) 
األطفال المحصنيين ضد إلتهاب الكبد 

 Infants fully immunized against 97.7 البائي
hepatitis (%)  

 Pregnant women given doses    28.1 الحوامل المحصنات ضد الكزاز
of tetanus toxoid (%)  

السكان يتوفر لديهم ماء صالح 
 Population with access to safe 97.6 للشرب

drinking water (%)  
 Population with adequate 99.04 سكان يتوفر لهم خدمات اإلصحاح

excreta disposal facilities (%)  
 Pregnant women attended by 93.1 حوامل تحصلت على رعاية طبية

trained personnel (%)  
 Deliveries attended by trained 99.88 والدات تمت تحت رعاية طبية

personnel (%)  
حديثي الوالدة تحت رعاية مهنيين 

 Infants attended by trained 99 مدربين
personnel (%)  

النساء المتزوجات يستخدمن وسائل 
 Married women (15-49) using 59.9 منع الحمل

contraceptives (%)  
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عاً  م التحديات ال تواجه قطاع : را أ
ة    ال

  

  
  
ة  - ية التحتية لقطاع ال ر الك الب والذي يظ

ية من ناحية  دمات ال  اختالل قاعدة ا
طقم الفنية  ية وعدد  عدد الوحدات ال

ات الالزمة  .والتج
فتقار إ  - ة و اتيجيات مالئمة إغياب الرؤ س

سية  ة اختناقاته الرئ وض بالقطاع ومعا لل
ن املستفيدين من  ن القطاع و وسد الفجوة ب

 .خدماته
يدة  - دارة املالية ا ل و ال التمو صصات إش

ضمن فعالية  در و ل الذي يمنع ال القطاع بالش
ل  .التمو

الفساد املتف  القطاع والذي يجعله من أك  -
افا للمال العام  درا لألموال واست القطاعات 

ة دار  .وفسادا  منظومته 
ل القطاع وك - مه من ناحية أعداد  تر

ة أك العا ل قطاع ال ش ن فيه إذ  مل
عد قطاع  دمية من ناحية العمالة  القطاعات ا
مر الذي ينعكس سلبا ع قدرات  التعليم 

ن يدة للمواطن دمة ا  .القطاع  تقديم ا
ى د - ن وحدات القطاع ر غياب أد سيق ب جات الت

ن  ن املدن وأيضا ب العام  املدينة الواحدة و
اصو القطاع ا ست مي والقطاع ا ، ول

شفيات  اصة بحال أفضل من املس العيادات ا

خرى املعّدات والتقنيات  ا   العامة، إذ ينقص
ديثة  .5ا

ر وال ضاعفت من  -  العبءتراكمات حرب التحر
ز  مقدمة  ة و املا والف ع قطاع ال
ف أموال طائلة من  ر الذي است كة ملف ا ال
صصة من  موال ا مخصصات القطاع أو تلك 
ان يمكن أن توجه إلصالح  انية الطوارئ وال  م

ره  .القطاع وتطو
ة إ مضاعفة  - أدى تراجع أداء القطاع بدرجة كب

دمات  تخوف الرأي العام وتأكيد عدم ثقته  ا
ل فقدان الثقة  قطاع  ش ا، و الطبية ال يقدم

ة تحدي كب إذ دا مضاعفا  ال يتطلب ج
ستعاد ثقة الرأي العام فيه  .ووقتا غ قص ح 

طراف املساعدة وال م - ا خلل منظومة 
ة  ات املتعاقدة مع وزارة ال تحتكر وال الشر

ا من النجاح، كما أن  السوق وتمنع أي منافٍس ل
ا ن بالوزارة نفوذ ل  قوي جدا ع املوظف ش و

 .أحد بؤر الفساد فيه
 رقابة ضعف الرقابة ع حركة الدواء إذ اليوجد -

بل أصبح سوق الدواء تجارة  الصيدليات، ع
ن من وكثمفتوحة ة تجارة مجال  العامل  دو

سوا ة تجارة يمارسون  ختصاص، منذوي  ل  دو
 بأساليب دراية دون  الغذائية املواد تجارة مثل

 أجراها التي الرأي استطالعاتانظر لمزيد من التفصيل 5                                                           
 و المستشفيات، منها تعاني التي المشاكلحول  ليبيا هنا برنامج

  :الصحة وزارة دور
 https://hunasotak.com/article/18791  

  

يا  ن الص  لي ية والتأم ل واقع الرعاية ال ش
ل،  يه الكث من التحديات واملشا ع ملفا صعبا 

م التحديات فيما ي يص أ مكن ت   :و
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ن حفظ ة،كما وتخز ة مايتعلق أن دو  باألدو
ية و املغشوشة و الفاسدة  يتوقف الصالحية املن

 وجود لعدم فقط الصيد أو التاجر ضم ع
ة  .تحاسبه ج

نقسام - غرا ع  و السيا تداعيات  ا
عة له  مؤسسات القطاع والوحدات الطبية التا

 املؤسسات وال يمكن أن يف إ تفكك
ية ا ضعف و ال ا سيطر  إيصال ع وقدر

دمات ية ا و  البالد أنحاء مختلف إ ال ،و
ل سل جدا ش  .تحدي واقع قابل للتطور 

  
ــــاً  ـــــ ة: خامسـ ــــ ـــــ ـ ــاع ال ــــ ـــيم أداء قطــــ ـــــ ــا  تقيــ ـــــ وفقـــ

ن   لتقديرات املواطن
يان أجـري لتقيـيم إعـادة بنـاء النظـام  ووفقـًا آلخـر اسـت

ــا والــــــ يــــ ــ لي ــــ ــ  ـــة ذالصــــ يـــ ــة اللي معيــــ ــــه ا ـــت بــ ي قامـــ
كيـــة، وقــــد  مر ــ الواليـــات املتحـــدة  ـ ية  ــ ـ ـــن ال للم

ــل للنتــــائج  1510شــــارك فيــــه نحــــو  مــــواطن، تــــم التوصــ
 :التالية

  
  
  
  
  
  

  

اء القطاع إعادة بنجة إ ايتعلق بافيما  -1
انت الردود كما    :يالص 

  
 

 
ل النظــام الصــ املرغــوب  -2 شــ فيمــا يتعلــق 

ن، ف مـن العينــة % 60قـد وافــق لـدى املــواطن
ـ ـ دولـة أخــري  ع اعتمـاد نظـام صــ قـائم 

ــع  ــراء مـــ ــ ـــو إجـ ــــري نحــ ــا يـ نمـــ ــــه، ب التعـــــديل عليـ
ــ جديــــد % 20 ــار نظــــام صــ ــ ــن العينــــة ابت مــ

ل خاص  ـ بالشـ و مو يا، وذلك كما  بلي
 :التا
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اعتماد  من العينة املمثلة ع% 31حوا  وافق -3
ــمال ـــا الشـــ ــ ــ دول أمر ـــ ـــائم  ــ قــ ــام صـــ ــا نظـــ نمـــ ية، ب

ـــــ% 29يفضـــــل  ـــة ع ــ  مـــــن العينــ ــام صـــ اعتمـــــاد نظـــ
ــ  ــ ـــو مو ـ ــا  ــا وإيرلنــــدا، وذلــــك كمــ طانيــ ــ بر ــ ـــائم  قـ

ل التا   :بالش
  

  
  

ــ -4 ـ ــاؤل ع سـ ــاء  وحـــول  ــئولية إعـــادة بنـ مـــن تقـــع مسـ
ــ ا ـــام الصـــ ـــة تـــــر النظـ ــ العينــ ـــ راء  ـــت  انـ  ، ــ ـــ  ى للي

ــ ــ ــع ع ـــا تقــ ـ ــبة وزا أ ســ ة ب ــ ــ نمــــا % 77.6رة ال ، ب
بنـاء النظـام الصـ أن مسئولية إعادة % 58.8 ى ير 

ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــع ع ـــ ــ ـــ ــ تقـــ ـــ ـــ ــ ـــ ن  اللي ـــــ ـــ ــ نيـــ ية وامل ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــات ال ـــ ــ ـــ يئـــ ال
ن ي   .ال

  
ل  -5 جابة ع سؤال مسؤولية تمو و 

انت النتائج كما يالقطاع    :الص 

  
  

ن  العينة أن % 75.8نحو  ى ر و  من املشارك
ل القطاع الص تقع باألساس عمسئولية تم  و

ية ومة اللي  .ا
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اه املستطلُعون  -6 ومة  القطاع الص ف   :كما ي أما دور ا

 
  

  
  

ا يرى املستطلُعون أوحول  -7 ن الص وكيفية إدار  :نظمة التأم
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ية وحول سؤال ع -8 ن ال  :من تقع مسئولية تنظيم وضبط امل

  
ن  ى ر ي طباء أن تنظيم امل املُستطلعون من غ 

نما  ة، ب ومة أو وزارة ال و دور ا ية  ال
ومة  ن دور ا يا ما ب طباء داخل لي ت آراء  تباي

ي ة وال ة أخر من ج نية املستقلة من ج  ى ئات امل
ب ساوي تقر ل م ش م  ن حيث انقسمت آراؤ ًا ب

ن ير  ن،  ح يار طباء خارج معظم   ى ذين ا
ية يجب  ن ال يا أن مسئولية ضبط وتنظيم امل لي

نية مستقلة عن الدولة   .أن تقوم به مؤسسات م
  

  
يان السابق إ أن  ستخلصو ست من نتائج 

ن يرون ضرورة إعادة  الغالبية العظ من املشارك
يا وتب نظام ص قائم   بناء النظام الص  لي

عض التعديالت  أحد الدول املتقدمة مع إدخال 
ية وذلك بدًال من  الة اللي عليه بما يتوافق مع ا
يا ع أن تقوم  استحداث نظام جديد خاص بلي
ة  ر قطاع ال ل الالزم لتطو الدولة بتوف التمو
ت  دمات، كما تباي دون تدخل مباشر  تقديم ا
ستد  مر الذي  امة،  عض املسائل ال راء حول 
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ن عية شاملتوع ني ن وامل حد  ة وتثقيف للمواطن
ذه املسائل ، ثم إجراء حوار واسع ومتبادل  سواء 
ات النظر واختيار  ب وج ورة لتقر ن الفئات املذ ب

ا   .سب م
  

وض بمتطلبات : سادساً  ة ال   قطاع ال
  يا إ اتيجيةإتحتاج لي وض  س شاملة لل

ل عام، وخطة دقيقة  ش بالقطاع الص 
، والسياسة  للسيطرة ع مفاصل الضمان الص
ولية  ية  سرة والرعاية ال ة  الدوائية، و

ية دمات ال ساس لتقديم ا ا    .باعتبار
  رب ه خالل ا ب إعادة إعمار ما تم تدم ي

ية، بالتوازي مع  شفيات ومراكز  من مس
ة واملنتجات الطبية إمداد  ستمرارا القطاع باألدو

 .الالزمة
  مية للسياسة الدوائية بحيث يتم إعطاء أ

عات ولوائح منظمة ترا جميع مراحل  شر وضع 
يع ووصف  التعامل مع الدواء من شراء وتص

  .وصرف
  انياتتوف ة لتغطية  امل افية لوزارة ال ال

ة واملستلزمات، وم دو ز من  رّتبات ال
ن   .املوظف

   شري ة الفساد املا الكب املس محار
اتب الص القطاع ة الفساد  امل ، ومحار

داره من  ارج حيث أن ما تم إ ية  ا ال
اتب ي ذه امل سعة موازنة الدولة   قدر بأك من 

  .مليارات دوالر

  امل ندماج ال لفلسفة إدارة ضرورة تحقيق 
ودة الشاملة   ية إا شآت ال اتيجية امل س

ذه   ستمد  مة  وأن  اتيجية من امل ساسية س
ا ة  ،ل شر انيات املادية وال م مع بذل الطاقات و

رتقاء بمستوى  ودة الشاملة و يل تحقيق ا  س
دمات  القطاع الص ملنافسة  دمات ا ا

  .العاملية
 شفيات العاملة ضمن القطاع إلزام جم يع املس

ودة سواء  اليف ا تمام بت الص بضرورة 
ا  رة أم مخفية والعمل ع قياس اليف ظا انت ت

ر منفصلة ا بتقار فصاح ع  .6و
  ادر الط من أطباء ر ال ضرورة تطو

م  ن أدا ل يضمن تحس ش ن  ن وفني وممرض
عتماد ع العمالة   قلل من  سم و ية ال ت جن

لفة إدارة القطاع  ستقرار معد وترفع من 
 .الص

  عد يواكب العصر القانون الص اللي لم 
ره  يص والعالج والبحث لذا يجب تطو  ال

ديث ة  العالج بما يتوافق مع التقنيات والطرق ا
 .عضاء ونقل الدمخاصة  مجال زرع  

إطار محاسبي لقياس تكلفة  ،إبراهيم حمودةعماد الحسين  - 6                                                           
،دراسة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات الصحية في ليبيا 

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا : الخرطوم  ماجستير،
  http://repository.sustech.edu/handle/123456789/12552: متاح على الرابط التالي.  2015،الدراسات التجارية ، 
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  اف و ) social security(الضمان الص الت
ر العناية باملواطن من م ته أفتاح تطو جل 

سمانية والنفسية  .7ا
  ر  دولة ضرورة حصر ساحة عالج ا

عة مستمرة؛واحدة تخ ملنع ضع لرقابة دقيقة ومتا
ا رخيصة  و سم ب نفاق العام، ت ت  ش

شة اليف عالجًا ومع  .الت
 ميع الدوائر دخال املعلوماتية واإ اسوب 

انت  ة إسواء  ب عن أدار ا التطب و عالجية بما ف
يا الشاسعة   .عد نظرا ملساحة لي

  

  خالصة
اضر  املنظومةتواجه  يا  الوقت ا ية  لي ال

ة تحديات  االسيما كب صصة ل   ع املوارد ا
منية وغياب التوافق  وضاع  ضوء تردي 

ذه املنظمات السيا ب ع  ، ومن ثم ي
ا بكفاءة وفاعلية لتلبية احتياجات  استغالل موارد

ايدة ة وامل ستخدام . املستفيدين املتغ قت  و
ة  ذه املوارد توافر البيانات الوا مثل ل

ا  نوعية  والدقيقة حول تدفق املوارد وأثر
عد ا،كما لم  ية وأدا دمات ال ن   ا داء تحس

ر املنظ ية مة و وتجديد وتطو أ ال ًا ت أمرًا اختيار

                                                           
نوري . د/ بقلم... النظام الصحي بليبيا إلصالحمقترح  - 7

الرابط  متاح على. دمحم صالح العربي. د.ا.... حويج
  http://goo.gl/k8SbyL:التالي

  

ا دارة أو تنصرف عنه باختيار  ولكن أصبح ،إليه 
ن ا  الوضع الرا   .ضرورة الستمرار بقا

عولون أك من أي وقت  ال الص  اء  ا خ
ل لراحة  رون أنه ا ن الص و م ع التأم

تمع اللي عاقدت ش. ا ات النفط وقد  ر
ية  ة اللي و طوط ا تصاالت وا واملصارف و
ن لتقديم خدمات  ات التأم فقط فيما سبق مع شر

ذه القطاعات   .ملوظفي 
مراض،  ن الص املطبق حاليا جميع  شمل التأم و
املة للمواطن  دف إ توف خدمة طبية مت و
سبة  د  لفة مقبولة، لكن ال تز بجودة عالية وت

ن  البالد عن  من % 10املستفيدين من التأم
سمة، وفقا  ن  م ستة مالي ان البالغ عدد الس

يا  حات ممثل لي ة  منظمة الالسابق لتصر
  .رضا العوك. د العاملية
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 من إصدارات املنظمة
ات حكومة الوفاق الوط .1  . أولو
، قراءة  ملضمون   .2 تفاق السسا  .مسودة 
اسية  .3 ر ديوان ا كومي 2014تقر نفاق ا  .وترشيد 
 .إطار للتحوالت الشاملة .4
جتماعية لإلنقسام السيا  .5 يا ثار   .لي
يا .6 م  لي د السيا و  شرافية... املش ة تحليلية اس  .رؤ
يا .7 قتصادية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا؟ .8  ل إحالل السالم ممكن  لي
يا .9  .سياسات الدعم السل  لي
يا  .10  .2015حصاد عام : لي
كومي خالل عام  .11 داء ا  .2015تقييم 
ة لصياغة .12 يئة الدستور رجات والتعقيبات،الدستور اللي ال  .املسار وا
ن املأمول و املمكن .13 تفاق السيا ب  .واقع 
ية .14 دارة اللي وكمة    .تطبيقات ا
ات الصراع  محليا .15 يا، تفكيك مستو  .ومسارات خيار بناء الدولة  لي
عد خمس سنوات  17ثورة  .16 اير   .إنجازات و إخفاقات.. ف
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اتيجياتنبذة عن  س ية للسياسات و    املنظمة اللي
ومية تأسست حية وغ ح اتيجيات  مؤسسة مستقلة، غ ر س ية للسياسات و سم املنظمة اللي   د

يا  2014 ا  إسطنبول  يناير،  طرابلس لي  . 2015و تم إفتتاح مكتب تمثي ل
الية والناشئة من   اتيجيات ا س بحاث و  الدراسات ال تخص قضايا السياسات و تقوم املنظمة  بإجراء 

ة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصا القرارإأجل الوصول  و تكرس املنظمة   .  سياسات فعالة و نا
ق ية  ز الرفا عز ية و ن أداء املؤسسات اللي ا من أجل تحس د جتماعية للشعب الليج دف . تصادية و

ر أداء  ة من أجل تطو اتي و ثقافة التم س وكمة والتخطيط  ودة وا يم ا شر مفا املنظمة كذلك إ 
ية اتيجيات . املؤسسات اللي س شر املعرفة حول السياسات العامة و ز و عز دف املنظمة أيضًا إ  و 

شر   ومة من خالل  ةل ر الدور نظيم مؤتمرات . حصاءات والدراسات والتقار           تقوم املنظمة كذلك ب
شر املعرفة ار و  ف راء و    .و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل 

  
 مكتب طرابلس
ي  ما ة الد يا -طرابلس  –زاو       لي
يد  3144صندوق ال                       

00218 21 340 75 86 : اتف     
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 مكتب إسطنبول 
Yenibosna Merkez MAH.29 
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