هقدهت عن دور أصحاب القزار في الجهاث غيز الحكىهيت في سياست الصحت في جويع السياساث ( هنهج إلشزاك كل الوجتوع)
ذؼريف :أصحاب انقرار في انجٓاخ غير انحكٕييح ْ:ى انًجًٕػاخ انري ذؤثر أ ذرأثر تانسياساخ انؼايح نهذٔنح يثم انسياسييٍ ،انًُظًاخ غير
انحكٕييح ،انًجًٕػاخ انؼايهح تانًجرًغ انًذَي ،انًُظًاخ انذيُيح ،انًؼاْذ انثحثيح ،انرجًؼاخ انًُٓيح ،جٓاخ انقطاع انخاص ،يُظًاخ
انرًُيح  ،انًاَحيٍ ٔانثُٕك  ،األػالو ،االذحاداخ ،تؼض األفراد لالػثي لرج انقذو يثال أ يسرخذيي االَررَد...
يرى أصحاب انقرار تؼذ حصرْى انٗ  4يجًٕػاخ حسة  :ذأثيرْى ػهٗ ٔاْرًايٓى تانًٕضٕع انًؼيٍ .ٔجذ أٌ %08-يٍ انًؤثريٍ غانثا غير يٓرًيٍ تانًٕضٕع قيذ انذراسح ٔيفضم ػذو انررليز يؼٓى.
انرأثير  /االْرًاو تانًٕضٕع
يحذٔد

ػاني

تسيط
صاحة قرار رقى 1
انُٕع :انحشٕد
اسرراذيجيح انرؼايم :يراقثرٓى صرف قهيم
فقط يٍ انجٓذ َحْٕى.
صاحة قرار رقى 3
انُٕع :انًؤثريٍ
اسرراذيجيح انرؼايم :انًحافظح ػهٗ
رضاْى.

ػاني
صاحة قرار رقى 2
انُٕع:انًراقثيٍ
االسرراذيجيح :انًحافظح ػهٗ يذْى
تانًؼهٕياخ ٔانرطٕراخ .
صاحة قرار رقى 4
انُٕع :انالػثيٍ االساسييٍ
اسرراذيجيح انرؼايم :ادارج يكثقح صرف
اغهة انزيٍ/انجٓذ ذجآْى.

 أيثهح نألدٔارانًًكُح ألصحاب انقرار في انجٓاخ غير انحكٕييح في ػًهيح صُاػح انسياسح: 1في هزحلت وضع األجندة:
انذٔر انًًكٍ انًساًْح تّ
 1انرحذز ػٍ يٕاضيغ نى يرى االَرثاِ نٓا تؼذ.
 2يشارلح انًؼهٕياخ انًرٕفرج نذيٓى .
 3اػاء .افكار ػٍ اسثاب يشكهح يؼيُّ.
 4اقرراح حهٕل.
 2تعديل /تغييز الحىار العام :

ليفيح اشرالٓى
 1االسرشاراخ انفرديح.
 2انٕرش انرذريثيح
 3خهق شثكاخ نرثادل انًؼارف يسرًرِ أ حسة انحٕجّ.

انذٔر انًًكٍ انًساًْح تّ
 1صُغ اطار السثاب ٔيؼُٗ انصحح ٔ ػذو انؼذانح انصحيح
ٔانًحذداخ االجرًاػيح نٓا.
 2انرؼثير ػٍ قيى انصحح في جًيغ انسياساخ.
َ 3شر انحقائق .
 4يقأيح انًؼهٕياخ غير انصحيحح انشائؼاخ..

ليفيح اشرالٓى
 1ذٕفير طريقح نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕياخ ٔانحقائق .
 2انرذرية.
 3ذقذيى ذقارير دٔريح يخرصرج.
 4خهق شثكح نهرٕاصم يغ انًؤثريٍ في انًجرًغ.
 5دػى قياداخ ٔافكار يؼيُح.

 3هزحلت تنفيذ السياساث
الدور الووكن الوساهوت به
 1انؼًم حسة انسياسح انكهيح انرٕجّ انكهي.
 2انٕصٕل انٗ يجًٕػاخ الذسرطيغ انحكٕياخ انٕصٕل انيٓا.

طزيقت اشزاكهن
 1انرشريؼاخ ٔانقٕاَيٍ.
 2ػٍ طريق انرؼاقذ.
 3يشاريغ يحذدِ تزيٍ يؼيٍ.
 4ادخانٓى في يجًٕػاخ اَفار انسياسح.
 5نقاءاخ يشارلح الفضم انرجارب في يٕضٕع يؼيٍ.

 4تشجيع الوحاسبيت
الدور الذي يوكن هوارسته
 1انُقاشاخ داخم انثرنًاٌ.
 2انُقاشاخ تيٍ انسياسييٍ في انًسرٕٖ انًحهي .
 3أصٕاخ نهًجًٕػاخ انضؼيفح.
 4اصٕاخ نهشثاب

كيفيت اشزاكهن
 1ذٕفير يهفاخ ػٍ انًؤشراخ ٔاالنرزاياخ انًٕجٕدج.
 2يجًٕػاخ انرصذ ٔانًراتؼح.
 3ذقرير قٕيي ػٍ صحح.
 4ػًم يُرذٖ صحي قٕيي.

