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توفیر  ل تحسین نوعیتھا من خالولصحیة ت ابالخدمال لشموق انطادة یازلى إلصحي ع القطاالحكومة في ت اتیجیااسترواكز خطط تر•
ء بناولعاملة بھا ادر الكوایل ھیفي لكل منھا مع تاظلوالوصف الصحیة بحسب ت البیووالیة والالصحیة اكز المرت والمستشفیاا

بیة في جمیع  ت طمالكاة وجھزالطبیة من ت المستلزماافضال عن توفیر ءة لكفااعالي من ى تھم لتقدیم خدمة صحیة بمستوراقد
.  لنائیة  اق طلمنات والمحافظاا

مع  بشراكات تنفذ ى خرامج الریفیة فضال عن براق طلمنااالسیما في ل فاطألت واألمھات افیال ومعدلتخفيض مج ابرویع رمشا•
.تصة لمخالیة ولدت المنظماا

.  ة السراتنظیم ت لتربویة فضال عن توفیر خدمااج ھلمنااإلنجابیة في والجنسیة الصحة امج للتثقیف بقضایا ابر•

.  منة آلعیش في بیئة  واصحیا ل فاطألء والنساالى تعافي ف التي تھدالطفل م واالإصحة وإلنجابیة اتیجیة للصحة استرإ•

.  ل فاطألائل حلیب الیة لتسویق بدولدانة ولمدعن افضال دة لوالالرعایة حدیثي ت توكوالوضع برلولسعي ا•

-:ل لنائیة في مجاة والفقیرمناطق الامج في وبرانشطة أ•

.آلمنة دة الوالاسالیب أعلى ة لفقیراق طلمناافي ت لمجتمعیات القابالایب رتد-•

( .  متنقلة دات عیا)یصالیة فاعلة اتامین خدمة صحیة -•

.  وح  لنزاق طحین في منازلصحیة للنات الخدمااتوفیر -•

.  وح لنزاالجتماعي للعائدین من والنفسي الدعم اتوفیر -•

.    توعیة صحیة شاملة   ت بحمالم لقیاا-•



وحات يتم االعتماد على المنهجيات الدولية عند احتساب المؤشرات من خالل تنفيذ المس•
ؤشرات لالحصاء فمثال تم احتساب كثير من الماالحصائي التي ينفذها الجهاز المركزي 

بدعم من منظمة Mics6الصحية من خالل تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات 
اليونيسيف

زارة االدارية التابعة لواالعتماد على السجالت معظم المؤشرات الصحية ترصد من خالل •
الصحة



وزارةللالتابعةاالداريةالسجالتمنالبياناتأحدثعلىللحصولالصحةوزارةمخاطبة•

البياناتوهيالمستدامةالتنميةأهدافلمؤشراتالعالمياإلطارمنالمؤشراتوتحديد

البياناتالىاإلشارةمع(ومنشورةمتوفرة)البياناتلتوافراألولالمستوىضمنالمصنفة

.والثالثالثانياالخرينالمستويينمنحديثا  المتوفرة

.الحصاءالمركزيالجهازينفذهاالتياالحصائيةالمسوحعلىاالعتماد•



المستوى

1153ــ3417375545333األول

ــــ1ــــ31121ــــ25244الثاني

7774381106710979121822الثالث
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اتالمؤشرتوفيرفيكافةالمؤسساتإلزامفييساھمالذياإلحصاءقانونإقرارعدم•
.لإلحصاءالمركزيللجهاز

.صصةالمتخوالمسوحالدوريةاإلحصائيةالمسوحتنفيذعلىسلبااثرالتمويلضعف•

إعدادفيمدةالمعتالسكانيةاألطرقدمفأنالعراقفيللسكانالعامالتعدادتنفيذعدمبسبب•
يةديموغرافتغييراتالعراقشهدالذيالوقتفياإلحصائيةللمسوحالمعاينةنماذج
ساتالمؤسمنالعديدفياإلداريةالسجالتدقةعدم.العسكريةوالعملياتاإلرھابنتيجة

انعدامها؟األحيانبعضوفيالحكومية

تدامةالمسالتنميةاھدافباجندةالمتعلقةوالقوانينالتشريعاتبعضتفعيلضعف•

المصدريةالجهاتفياالحصائيةاالدلةتطبيقضعف•

الكميةالمؤشراتعنبعيداالتنمويةالجاالتفياالحصائيالرصدواساليبالياتضعف•
التقليدية



حة إلى ضمان توفير الصحة والرفاه للجميع في جميع األعمار من خالل تحسين الص (3 )يرمي الهدف•
ارية اإلنجابية وصحة األم والطفل وإنهاء أوبئة األمراض السارية الرئيسية وخفض األمراض غير الس

منة والفعّالة والبيئية وتحقيق التغطية الصحية للجميع وضمان حصول الجميع على األدوية واللقاحات اآل
.والتي يمكن تحّمل تكلفتها

.2018في سنة %( 33.5( )مولود حي100000لكل )بلغت نسبة وفيات األمهات •

حسب بيانات المسح  2018في سنة %( 95.6)بلغت نسبة الوالدات التي تجري بإشراف ذوي اإلختصاص •
(  MICS6)العنقودي متعدد المؤشرات 

 2018وفاة لسنة ( 26( )مولود حي1000عدد الوفيات لكل )معدل وفيات األطفال دون الخامسة بلغ •

لسنة ( 14( )مولود حي1000عدد الوفيات لكل )معدل وفيات حديثي الوالدة بلغ •

.2018لسنة ( 0.029)من السكان 10000معدل اإلصابة بالعوز المناعي لكل بلغ •

ولالناث ( 17)وبلغ المعدل للذكور ( 19)2018شخص لسنة ( 100000)بلغ معدل إنتشار داء السل لكل •
(20.)

.2018لم تسجل وزارة الصحة العراقية أي عدد حاالت إصابة بمرض المالريا لسنة •



.2018لسنة(0.52)السكانمن10000لكلBالكبدبالتهاباإلصابةمعدلبلغ❖

رةاالستنظيمحيثمناحتياجاتهمتلبيةتمالالتيسنة(49-15)العمريةللفئةاالنجابسنفيللنساءالمئويةالنسبةبلغت❖

.2018لسنة(%53.8)عصريةبوسائل

امرأة(1000)لكلسنة(19-15)العمريةللفئة(70)بلغالمراهقاتلدىالوالداتمعدل❖

شارتأحيثالمزمنةالتنفسيةواالمراضالسكريوداءوالسرطانالدمويةواالوعيةالقلبامراضعنالناجمةالوفيات❖

70مناقل-30)منلالعمارالرئيسيةاالنتقاليةغيرلألمراضالمبكرةالوفياتأنالى2018لسنةالصحةوزارةبيانات

.(3.1)بلغتقدالعمريةالفئةلنفسالسكانمن1000لكل(سنة

وقدالصحةوزارةبياناتحسب2018لسنةالسكانمن(100000)لكل(1.1)االنتحارعنالناجمةالوفياتمعدلبلغ❖

.(%0.28)المقصودغيرالتسممالىالناتجالوفياتمعدلايضا  بلغ



سنة المؤشرقيمة المؤشر األھداف والمؤشرات

ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه لجميع االعمار: 3الهدف 

33.52018مولود حي000100الوفيات النفاسية لكل 3-1-1

95.62018نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة3-1-2

262018(مولود حي1000عدد الوفيات لكل )معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 3-2-1

142018(مولود حي1000عدد الوفيات لكل )معدل وفيات المواليد أو حديثي الوالدة  3-2-2

بحسب العمر والجنس والفئات الرئيسية من )شخص غير مصاب من السكان 10000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل 3-3-1

(السكان

االجمالي ( 0.012)اناث ( 0.046)ذكور 

(0.029)
2018

شخص في السنة100000معدل انتشار داء السل لكل 3-3-2
(17)ذكور 

(19.0)االجمالي ( 20.0)اناث 
2018

20182018ال توجد إصابة بالمرض خالل سنة شخص في السنة1000عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل 3-3-3

من السكان في سنة معينة10000لكل  Bعدد اإلصابات الجديدة بأمراض التهاب الكبد الوبائي 3-3-4
(0.58)ذكور

(0.52)االجمالي ( 0.46)اناث 
2018

الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان وداء السكري واألمراض التنفسية المزمنة3-4-1

5287/ اناث 5264/ وفيات السرطان ذكور

10551/ االجمالي

2016

27947/ وفيات القلب واالوعية الدموية  ذكور

54663/ االجمالي 26716/ اناث 

/ اناث 1831/ وفيات داء السكر ذكور

3915/ االجمالي 2084

1128/ وفيات االمراض التنفسية المزمنة ذكور

2080/ االجمالي 952/ اناث 

1012018(من السكان100000لكل )معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار 3-4-2

ي المواد لمعالجة االضطرابات الناشئة عن تعاط( الخدمات الدوائية والنفسانية وخدمات إعادة التأھيل والرعاية الالحقة)نطاق تغطية التدخالت العالجية 3-5-1

المخدرة
8402017

1.32018(معدالت العمر الموحدة قياسيا)نسمة 000100يوما لكل 30عدد الوفيات الناتجة عن اإلصابات المميتة بسبب حوادث المرور على الطرق في فترة 3-6-1

53.82018الالتي لُبيت حاجتُهن إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة( سنة49-15العمر )النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب 3-7-1

702018امرأة في تلك العمر1000لكل ( سنة19-15و 14-10العمر )معدل الوالدات لدى المراھقات 3-7-2

0.282018معدل الوفيات الناتج  إلى التسمم غير المقصود3-9-3

3 - B - 2.82007نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم على األدوية واللقاحات بأسعار ميسورة 1

3 - C - معدل كثافة األخصائيين الصحيين وتوزيعهم 1

/ 3.1أطباء االسنان / 9.1األطباء الكلي 

ذوي / 20.6المالكات التمريضية / 3.3الصيادلة 

2.8المالكات المختبرية / 19.4المهن الصحية 
2018



ات قرار منع التجول توقف العمل في مديريات اإلحصاء في المحافظات والجهات ذبسبب•
العالقة وأصبح من الصعب الحصول على مؤشر إحصائي وطني او مؤشر لهذه 

المحافظات

عدم إقرار الموازنة اثر سلبيا على كثير من النشاطات•

العالقةصعوبة التواصل مع نقاط االرتكاز والجهات ذات •

قلة التمويل المادي•



نميةالتمؤشراتتوفرالتيالمسوحتنفيذمجالفيالدوليةللمنظماتدعمالىالحاجة•
المستدامة

المستدامةالتنميةاھدافتكييفمجالفيالدوليالتعاونالىالحاجة•

جحةالناالدولتجاربخاللمنالمستدامةالتنميةاھدافمجالفيالعاملينقدراتتطوير•

والمحليةالدوليةوالمنظماتالحكوميةللمؤشراتالمنتجةالجهاتبينشراكةاقامة•

ولالحصاجلمنالمنتجةالجهاتمعالبياناتلقواعدااللكترونيالربطاستخدامتعميم•
المؤشراتومتابعةلقياسالمناسبةاالوقلتفيالبياناتعلى


