
  

Foreword 

It is my pleasure to present the 2007 Health Statistics Report, the first national report in 
my tenure as Minister of Health. It comes as a continuation to the exceptional 
contributions and accomplishments of my predecessors. Today, we are facing increasing 
threats to health security and stability including sudden concussion exposed to health and 
the economy globally. New diseases emerged at the historically unprecedented 
humanitarian emergencies as a result of climate, economic and political changes around 
us.  In addition, there are increasing demands to address those challenges effectively.  
Those challenges urged World Health Organization to adapt the slogan "more secure 
future" for the 2007 world health day. Countries' efforts should therefore be focused on 
health promotion and concepts to protect ourselves from the challenges of the escalating 
cost of health services. 

Achievements of 2007 were based on our strategy "health gains principle". This can be 
easily witnessed in establishing a coherent national health system with solid 
infrastructure. As well as, strengthening our capacities effectively and efficiently, 
building competencies, filling in gaps and reducing barriers. Beside all the above, It is to 
overcome challenges and sustain achievements to meet basic health needs. Nevertheless, 
we are proud of the great gains we achieved today. Bahrain was ranked internationally 41 
among 177 countries as per the 2007 United Nations human development report, and the 
fourth place among Arab Countries. 

In fact, we feel proud and satisfied in looking toward the future with optimism and great 
confidence. We are determined to continue our comprehensive development plan and 
initiatives under the strong leadership of His Majesty the King, the wise guidance of 
H.H. the Prime Minister, and the continued support of His Royal Highness the Crown 
Prince. May God bless them all. 

This annual report will highlight the most important accomplishments in 2007. The 
presented figures reflect our philosophy and future vision clearly based on health 
investments. This includes participations of private, public sectors, and the community in 
the health field, and sharing the burdens of the cost of providing health services in all vital 
areas such as development of human resources, preventive and curative health care 
services, community health, school health, primary health care and other vital health 
services.  

 
  مــقديت 

ر  ديكم تقري ين أي روري أن أضع ب ن دواعي س ه لم ام  اإلحصاءاتإن صحية لع ر 2007 ال و أول تقري  وه
أتي  وطني أشهده آوزير للصحة اً  حيث ي ذا            انطالق بقوني في ه دمها من س ي ق ة الت ساهمات الرائع من الم

صب صحي،  ،المن ن ال ع واألم ة بالوض دة والمحدق ديات المتزاي ل التح ي ظ صوصًا ف شمل الو خ ي ت ت
ي    ة الت ستحدثات المفاجئ ستجدة،            الم صاد من جراء األمراض الم ا االقت ا الصحة ويتعرض له تتعرض له

ائر      ا، وس ن حولن سياسية م صادية وال ة واالقت رات المناخي ن التغي ة ع ار الناجم ة، واآلث االت الطارئ والح
لذا جاء شعار     .  بشكل فعال   االستجابة المطلوبة للتصدي لها     ضرورة المخاطر الصحية الشديدة، فضًال عن    
ام     ذا الع ة له صحة العالمي ة ال ًا  " منظم ر أمن ستقبل أآث صحة    " م ز ال ول تعزي ود ح زت الجه ث ترآ حي

 . االرتفاع المتزايد لكلفة الخدمات الصحيةي نواجهها معومفاهيمها وحماية أنفسنا من التحديات الت

ًا     2007يعتبر عام    ازا     محوريًا ومليئ ستجدات واإلنج صحية         ت حيث  بالم تراتيجيات ال ع االس ترآزت جمي
ة في حد       الموضوعة ة مهم صحية غاي دأ أن المكاسب ال ًا و      على مب امًال محوري ا ع ا، واعتباره قاعدة  ذاته

ية،  وسد              ضمان   الكفاءات والخبرات و   لبناءراسخة   صحية األساس ة االحتياجات ال استمرارها من أجل تلبي
وبالرغم من جميع التحديات التي ُأشير إليها آنفًا، إال أننا حققنا      . ريقناأو التقليل من الثغرات التي تعترض ط      

م    شملها  177دوليًا من بين    41 مملكة البحرين المرتبة     ، حيث احتلت   مكاسب عظيمة نفتخر بها    ر األم تقري
  .لتحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربيةو 2007المتحدة للتنمية البشرية عام 

لمقتطفات الموجزة لما حققته البحرين ألبنائها من تطور ونماء في  القطاع الصحي، نشعر            ونحن نقدم هذه ا   
ع         بكثير من الرضا و    دفعنا للتطل ذا ي رة           الفخر وه ـقة آبي اؤل وبث ستقبل بتف ى الم ة     الإل سيرة التنمي ستكمال م

في ظل التوجيه السديد    الحضارية الشاملة والغنية بالعطاء واإلنجازات في العهد الزاهر لهذا الوطن العظيم            
وزراء          يس ال اها سمو رئ ي أرس لصاحب الجاللة الملك المعظم حفظه اهللا، والخطوات المتزنة الحصيفة الت

  . الموقر، والدعم المتواصل من سمو ولي العهد األمين

ا في القطاع الصحي                         ردو ص وإننا لننتهز  م تحقيقه ي ت م اإلنجازات الت ستعرض أه سنوي لن ر ال ذا التقري  ه
ه ضمن       ال تثمار        عام المنصرم من خالل األرقام المدرجة في شجيع االس ى ت ة عل ستقبلية مبني ة م سفة ورؤي فل

ة، و  ات األهلي اص، والقطاع اع الخ صحي للقط وة ال صحي،   دع ال ال ي المج شارآة ف دني للم ع الم المجتم
شرية،  وتحمل أعباء تكلفة توفير الخدمات الصحية في جميع المجاالت آ    وارد الب  وتطوير خدمات   تنمية الم

ة      ية، والرعاي صحة المدرس ع وال ال صحة المجتم ي مج ة ف ة المهم رامج المجتمعي ة، والب ة الثانوي الرعاي
  . الصحية األولية والخدمات الصحية األخرى

 



  

 

 

I am very confident that we will overcome the obstacles that hinder our progress in our 
stride for further advancement in health services. We will achieve the desired goals and 
implement our planned projects under the wise policy and directives of our government 
with joint efforts of all parties. One of our main priorities is to support and fulfill the 
health needs of every citizen and resident. There is no doubt that these achievements will 
be witnessed by everybody.  

It gives me great pleasure to extend my thanks and gratitude to all health workers for 
their efforts and willingness to address all challenges no matter how immensely, and 
effectively overcoming them. I wish them continued success and good health. May God 
bless us in achieving our goals. 

 
 
Dr. Faisal  Yacob Al Hamer 
Minister of Health 

 

 
  

اؤل إن  ل والتف دونياألم ر     يح ي تعت ات الت ى العقب ب عل وف نتغل ا س دم    بأنن ي والتق و الرق ا نح ي طريقن
ستقبلية                شاريع الم بالخدمات الصحية، وذلك بتكاتف الجهود لتحقيق األهداف المرجوة من تنفيذ الخطط والم

دن          في ظل السياسة     سديدة من ل ضايا              الحكيمة والتوجيهات ال وانى عن جعل ق ي ال تت يدة الت ا الرش حكومتن
ك       وتلبية احتياجات آل مواطن ومقيم على ثرى ممل        داني بتل شهد القاصي وال ا، وسي كتنا الغالية من أولوياته

 .اإلنجازات الوطنية المشرفة إن شاء اهللا

ه                        ذلوه ويبذلون ا ب ى م ل الصحي عل وفي الختام يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع العاملين في الحق
دًا      من جهود مبارآة للتصدي للتحديات مهما آانت حدتها، وإيجاد أفضل السبل للتغ            لب عليها متمنيًا لهم مزي

  . من التوفيق والسداد
 
  

  فيصل بن يعقوب الحمرالدكتور 

 وزير الصحة

  

 


