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 ملخص البحث
ُيعد المرض تجربة من تجارب الحياة التي قد يمر بها كل فرد من أفراد المجتمع، كما يرتبط       

ا االثيرر من المكًت ا البً بة مالمتة اة التي يتحم ها المر و، مك لل المحي رن  المرض أيضًا
اه، ملثن يخت ف معةى المرض متأثرره من فرد إلى آخر، ف  ي جد شًًًًًًًًًًًًًخبًًًًًًًًًًًًًا ، يعةي المرض 

ا كتى ل  كانا يعانيا  من مرض ماكد، ت   لل قد يرتبط امجم اة من االة سًًًًًًبة لهما شًًًًًًرتاا ماكدا
الع امل المتداخ ة التي سًًًًًًًًًًً ن تتبًًًًًًًًًًًل االجةا، العمر، الحالة ايجتما ية، الضًًًًًًًًًًً    ال رتية، 
ال ضًًًًًع ايجتمااي مايقتبًًًًًاد، مالياافي، ف   الةتاة  الةهاةية ل مرض أاًًًًًبح  تحدد اسًًًًًتجااة 

 مرض، كما تدخل ه ه الع امل في تحديد ن  ية المكًًًًًًًًًًًًًًت ا المرتب ة االمرض مالتي المر و ل
ا لة ا المرض سًً ان كا  ه ا المرض كاد أم م من  ا يسًًتجااة المر و ل مرض، متبعا تتفاما تبعا
ا لفترة الع   من ارته سًًًًًًًًًًًًًً ان كان      ة أم  ا تبعا أم معد، أم غرر معد،، كما تتفاما أيضًًًًًًًًًًًًًًا

م غرر مجاني، ممفااا لخبًًًًًًًًًًًاةس المر و نفسًًًًًًًًًًًه من كر  الجةا، مالحالة قبًًًًًًًًًًًررة، مجاني أ
ايجتما ية، ممما تجدر اإلشًًًًًًًًًًًًارة إليه أ  ه ه المكًًًًًًًًًًًًت ا ي تمثر ا ى المر و مكده بل يمتد 

 .تأثررها إلى المحي رن اه
Research Summary 
       Illness is a life experience that each member of society may go 
through, and the disease is also associated with many difficult and 
varied problems that the patient bears, as well as those around him, 
but the meaning of the disease and its impact differs from one 
individual to another. They have one thing even if they suffer from 
one disease, because this may be related to a set of overlapping 
factors that will be related to gender, age, marital status, 
environmental stresses, socioeconomic and cultural status, the final 
outcomes of the disease become determined The patient’s response 
to the disease, and these factors also enter into determining the type 
of problems associated with the disease, which vary according to 
the patient’s response to the disease, and according to the type of 
disease, whether this disease is acute, chronic, infectious or non-
contagious, and also varies according to the duration of treatment 
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and its quality, whether it is long or short, Free or not, according to 
the patient’s own characteristics in terms of gender and marital 
status. It is worth noting that these problems do not affect the patient 
alone, but extend to those around him. 

  المقدمة:
أاًًًًًبح  التةمية في االمةا المعااًًًًًر من أها الاضًًًًًايا التي ي داد ايهتما  بها ي ماا اعد ي       

في كل المجتمعاا المتادمة مةها أم الةامية ا ى كد سًًًًًًًًًًًًًً ان مالمجتمعاا إ  تهتا بتةمية م اردها 
مثرماتها العامة مايقتبًًًًًًًادية ف   العةبًًًًًًًر البكًًًًًًًر، ه  اتاًًًًًًًل في كل ما اداه من اةااًًًًًًًر 

 .مجتمع كر  ي اى ايهتما  اتمل من كر  أ  اإلنسا  ه  العةبر اتساسي ل تةميةال

كما يعت ر العةبًًًًر البكًًًًر، من أها الم ارد التي يجم ايهتما  بها كتى يتمتن من أدان  
أدماره مالمسًًًًًًًًًًًاهمة الفنعالة في اتنكًًًًًًًًًًً ة التةم  ة في المجتمع ممن ثا ف   نجا  أ، جهد تةم ، 

مة الجسمية مالعا ية مالةفسية لإلنسا  كتى يتمتن المجتمع من استيماره لتحارق يعتمد ا ى الس 
أهدان التةمية، ما ى الرغا من ايهتما  االعةبًًًر البكًًًر، سًًً ان ا ى مسًًًت ق الدمل المتادمة أم 
الةامية إي أنه يتعرض ل عديد من المكًًًًت ا سًًًً ان البًًًًحية أم ايجتما ية مالتي تةعتا بدمرها 

 ة.ا ى التةمي

تحتل البحة متانة أساسية في مجال تةمية راس المال البكر،، ك نها نا ة ايرتثاز التي       
يا   ا رها الةكًًًًًا  اإلنسًًًًًاني، مباان ماسًًًًًتمرار ة اإلنسًًًًًا  مالحماية من المرض هما اًًًًً م الرفاه 

مإكراز  البكر،، ممن مة  ق أ  البحة الجردة هي التي تمتن المرن من ايختيار مالتمتع االحر ة
التاد ، أما ترد، البحة في كايا المرض ماإلاااة مالعج ؛ ف نه يا س ه ه الادراا اإلنسانية 

 اتساسية م مد، ااإلنسا  إلى الضعف مال هن، ماد  الادرة ا ى ت  ية اكتياجاته. 

أما  ت ايد الدا اا التي تةاد، اضًًًًًًًًًًًًرمرة ت فرر الرااية البًًًًًًًًًًًًحية متحسًًًًًًًًًًًًرةها من  رن        
ظماا مالهرتاا العالمية المختبًًًًًًًًًًًة في مجال البًًًًًًًًًًًحة، مك ا ما ت  له الدمل من مجه داا المة

قبًًًد ت فرر متحسًًًرن رااية اًًًحية لم ا ةرها ااإلضًًًافة إلى ه ا؛ ف   التةمية البكًًًر ة تجعل من 
البحة ركر ة أساسية ضمن ممشراتها، التي تعتمد ا رها في إاداد مإادار تاار رها ك ل مض ية 

بكًًًًًًًًًًًًًًر ة في مخت ف دمل العالا، فالمتمعن في ه ه التاار ر يتأكد لديه أنها في كل مرة التةمية ال
تحمل قضًًًًًًًًايا ج هر ة ميلم التع يا، الت  ية، البًًًًًًًًحة، المياه، كا م المرأة مغررها من الاضًًًًًًًًايا 

 الميارة ا ى مست ق المجتمعاا خااة المجتمعاا الةامية أم المتخ فة. 
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 البحث األساسيةالمبحث األول: عناصر 
 أوال: إشكالية البحث/ 

ا  م ضًًًً ا البًًًًحة مالمرض ه  شًًًً ل العالا الكًًًًاغل الر  ، فالمرض مال بان ا خت ن أشًًًًتاله 
مأن ااه أاًًًًبك يكًًًًتل تهديدا لحياة اإلنسًًًًا ، مالبًًًًحة مالعامة اكًًًًتل اا ، فما أ  يظهر مرض 

معرفة أسًًًًباب  ه ر المرض مجه ل في أ، ااعة من العالا كتى تهرا مةظمة البًًًًحة العالمية ل
مبتل ال سًًًًًًًاةل المتاكة مالمعرمفة، تتضًًًًًًًافر الجه د برن الدمل مالممسًًًًًًًسًًًًًًًاا في الدملة ال اكدة 
ل اضًًًًان ا ى ه ا ال بان خ فاا من إنتكًًًًاره، كر  إ  ه ه المخامن ليسًًًً  كما يتبًًًً رها البعو 

ة اتخرق مهددة إلى مجرد أمها  ي أساس لها من البحة، فاإلقتباد مالسياسة مكل مظاهر الحيا
كد ك رر ااإلنهيار في  ل مج د أمراض معدية برن البكًًًًًًًًًًًًًًر، مل لل كا  ل اماا ا ى الدمل أ  
تحافظ ا ى اًًًًًًحة اإلنسًًًًًًا  الجسًًًًًًمية مالةفسًًًًًًية مالعا ية متمده اتل ما من شًًًًًًأنه أ  يداا ه ه 

بياا من خ ل إ  أ  كل المجتمعاا تفاا   تفاا ا إيجا البًًحة كما ه  الحال مع جاةحة ك رمنا.
اسًًًًًًًًًًًًًًتجابتها لةداناا الدمل ا ر ايلت ا  االحجر البًًًًًًًًًًًًًًحي، لثن ليا ه ا ما قام  اه الدملة 
مالمجتمع فحسًًًًًًًًًًًًًًم، مإنما قا  بتعام  مع كل أفراد اتجه ة الدملية في ت جهاتها، اما فرها مةظمة 

 البحة العالمية مات بان. 
ا ا ى المةه  التح ر ي من اجل تفسًًًًًًًًًًًرر ااتمدا الباكية في أجران احيها مال اًًًًًًًًًًً ل الى نتاةجه

 الظاهرة المدرمسة متحارق اتهدان المرس مة لها.
 ثانيا: أهمية البحث/ 

أتي من أهمية الم ارد البكًًًًر ة الممه ة في يل مجتمع فأنه الراهن  البح مما يتع ق اأهمية 
المسًًًًًًاادة في تحارق ما المجتمع العراقي، ممسًًًًًًت ق التحدياا المسًًًًًًتا  ية التي ت اجهها من أجل 

تبًًًً  ا إليه الدملة العرامية من تةمية، مرخان، مادالة اجتما ية، ماًًًًحة، مبرتة سًًًً يمة خالية من 
ايمراض، مإنها تةبع من داخل المجتمع نفسًًه كر  تتةامل نسًًااا كسًًاسًًاا مهماا مممثراا خااًًة في 

مسًًًًًًًًًًًًًاهمة مت اضًًًًًًًًًًًًًعة في ت فرر الراهن ا  ُتعد  احيهامتأمل الباكية من   ل المت رراا الجديدة.
مع  ماا متاديا تح رل مافي، مالخرم  بت اًًًًياا في ه ا الم ضًًًً ا من المةظ ر السًًًً سًًًًر ل جي 

 ال  ي.
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 ثالثا: اهداف البحث/
 التعرن ا ى كيفية خ ق متحسًًرن نظا يمتةها اسًًتخدا  التثة ل جيا الم ةمة، أ، التاةياا -1

 ممعالجتها.البسي ة مالفعالة مالما  لة لم اجهة اتمراض 
التعرن ا ى المادار المت فر من تاةياا ماجه ة   ية ماًًًحية جديدة في معالجة مكًًًت ة  -2

 .متةمية راس المال البكر، احية ما 
 المبحث الثاني: تحديد المفاهيم العلمية

ــ المر :1     ُيعرن المرض ل   اا كما جان في لسا  العرب يبن مةظ ر اأنهم "الساا نقيو   ـ
م ميل المرض كما ماًًًًًًًًفته الم سًًًًًًًً اة  .(1)البًًًًًًًًحة، يت   لإلنسًًًًًًًًا  مالبعرر مه  اسًًًًًًًًا ل جةا

ان ال ةان ال  يعي أم الحالة ال  يفية ل ثاةن الحي، كر   ال ر  انية اأنه انحرافاا ضًًًًًًًًًًًًًًاراا ممم يا ا
ا ماا مأاراض تدل ا ى أ  كالته غرر   ي ية، مل لل فها الحالة ال  ي ية تظهر ا ية اادة 

ل ثاةن الحي لثي يمتن التعر ف ا ى السًًًًًًًًًًًًًًماا الممر ة لحالة المرض مرغا  لل، ف   الخ    
 .  (2)الفاا ة مالاا عة برن المرض مالبحة غرر ماضحة داةماا 

الحالة التي تمد، إلى كدمث إضًًًًًًًًًًًًًً راب كما يعرن المرض من الةاكية ايجتما ية اأنه        
 .  (3)ل فرد تحد من قدرته ا ى أدان أدماره ايجتما ية المعتادة

ـــــــــ التقنية:2  الرجل ه  التان الرجل ما  ،أكتامه أ، اتمر إتاا  من مكتاة التاانة: لغة   التقانة ـ
 ملا الميل اه يضًًرب الرمي جرد كا  رجل متان اسًًا مالج اب، المة ق الحا م ااتشًًيان مكاضًًر

 لتعر م مرادفاا  الر   تسًًًًًًتخد  ، مالتاانة(4)تان ابن التان  بارة ااًًًًًًل سًًًًًًها، مه ا له يتن يسًًًًًًاط
 مبًًًًًً  ك مه  , -Technologic) تثة ل جيل(الر نانية  ال  ة من المأخ   تثة ل جيا مبًًًًًً  ك

تةظيا  أم دراسًًًًًًًًًًة ا ا مهي  (logo) المهارة التاانية، م متعةي (Techno) ك يمترن من مركم
 .(5)محدد م يفة لتأدية التاانية المهارة

التعر ف ال   ، ل بحة اةد البحا م خ ن الساا م هاب المرض، مقد اك ف   ــــ ال:حة: 3
" ااًًًًًًًًًًًل ه ه الث مة من ال  ة ال ترةية sante، مفي ال  ة الفرنسًًًًًًًًًًًية "(6)من ا ته ماسًًًًًًًًًًًتبًًًًًًًًًًًا 
salutare", "saluto"  مهي تعةي الباان سًً يما معافى، أ، المحافظة ا ى الجسًًا، مك لل ك مة "

                                                           
مب، ج مة ،  ا -1 ية، بيةوت،7بن منظور، لساااااااب، الدة:،  تب الدلم ، 2003، المحتوىج ص   ظ، ،ار الك

 .260ص
 . 95، ص 1991إبةاهيم المليجي، الةعبية الطبية والتأهيلية، المكتب الجبمدي الحديث، اإلسكندرية،  - 2

3-Conklin, John, Sociology: an introduction, Macmillan Publishing Company New 

York, 1997, P. 410  
 .41 ص ، 2000 ،بيةوت  ،صب،ر ،ار ،الثبني المجلد ،الدة: لسب، ،االنصبري منظور بنا - 4
-عمااب، ،والتوزيع للنشااااااة السااااااية  ،ار والتطبيق، النظةياة بين التدليم تكنولوجيااب، الحيلااة محمو، محمااد - 1

 .21 ص ، 2004،االر،،
، ،ار المدبرف القبهة  28جمبل الدين أبو الفضااااام بن مكةس ، لساااااب، الدة: ، البن منظور، المجلد الةابع    - 6

 .2041، ص 1981مصة، 
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،sanare ،soon  في ال  ة ال ترةية تعةيم جع ه سًًًًًًًًًًًً يا الجسًًًًًًًًًًًًا، معالجته ارجااه الى جادة ،
 . (1)الب اب

اما اا  كاا فتعرن اانهام هي كالة الس مة مالثفاية ال دنية مالةفسية مايجتما ية، مليس       
الخ   من المرض ام العج ، م  ضًًًًك لةا ه ا التعر ف أ  البًًًًحة ليسًًًً  مجرد الخ   من  مجرد

المرض ام العاهة ما  اكتمال اًًًًًًًًحة اتنسًًًًًًًًا  تأتي ان  ر ق اكتمال الة اكي ال دنية الةفسًًًًًًًًية 
 .(2)مك لل ايجتما ية

ـــ التنمية: 4 "ارتفااا" منمي، نمي نم اام زاد مكير   -يةم  -نما  -تعرن التةمية ل   اا ا ى أنهام ـ
ُتعرن التةميًًة من خ ل ت   ر رأس المًًال م .(3)يةمي نميًًا  منمًًان منميًًة المًًال مغررهم زاد مكير

البكًًًًًًر، مايجتمااي فرت فر ان  ر ق ت فرر التع يا مالخدماا اتخرق اتسًًًًًًاسًًًًًًية اكًًًًًًتل جرد، 
التةمية ف       .(4)يفيفض ا ان ال رام  المخببة لتدر م اتفراد كتى يسمك لها اايرتاان ال  

هي مفه   معة ، يع ر ان ام يًًة ديةًًاميتيًًة تهًًدن إلكًًداث مجم اًًة من المت رراا ال  يفيًًة 
مالهيت ية إلاداد ال اقاا البكًًًًًًًًًًًًر ة الر فية االكًًًًًًًًًًًًتل مالحجا ال ق يمتن ل مجتمع من ز ادة كجا 

 ر اة استيعاب اتسالرم الم ارد الميسرة مايستفادة مةها الى أقبى الدرجاا المخت فة م لل ان 
 .(4)ال زمة إلكداث ه ا الت رر

5 ًًًًً رأس المال البكرق اااتباره مجم اة المهاراا مالادراا ماإلمتاناا       م رأس المال البشري ً
مالخ راا التي يتتسًًًًً ها )أم يرثها( الفرد، متمتةه من المكًًًًًاركة في الحياة ايقتبًًًًًادية ماكتسًًًًًاب 
الدخل، مالتي يمتن تحسًًًًًرةها من خ ل ايسًًًًًتيمار في التع يا مالرااية البًًًًًحية مالتدر م مغررها 

 5تيمار في رأس المال البكر، اتخرق.من أشتال ايس
 
 
 

                                                           
1 - Etymologie française latin Grec Sonskert: etymologie 

latingrec/home/s/santémaladie- salut 

، ص 2005تةجمة فبئز الصااااااببن، المنظمة الدةبية للتةجمة، بيةوت، لبنب،، علم االجتمبع، ، انطوني كدنز - 2

234. 

 4- لويس مدلوف، قبموس المنجد في اللغة واالعالس ، ،ار المشةق، بيةوت،1996، ص840.

2-Mohamed Ali Fulazzaky, Hilman Akil, Development Of Data And Information 

Centre System To Improve Water Resources Management In Indonesia, Water Retour 

mange, 23, DOI 10.1007/S11269 – 008 – 9314-0, 2009, P. 1056 – 1057. 
الحديث،  الجبمديلدراساااة المجتمدبت المحلية، المكتب  نظةي، التنمية والمجتمع مدخم حمو، مسااادد الفبروق  -4

 .41، ص2001االسكندرية، 
5 - Sonia Agut ; Managerial Competency Needs and Training Requests : The Case The Spanish  , 
Human Resource Development Quarterly , Spring , 2002 , p . 33 . 
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 متطلبات التقنية ال:حية لتنمية رأس المال البشري المبحث الثالث: 
 

  : أوال : الرعاية ال:حية والتنمية البشرية
ُتعد الرااية البًًًًحية بمرة اهتما  التةمية البكًًًًر ة، كر  ت فر ه ه الرااية فر  الاضًًًًان 

من قدراا اتفراد ا ى العمل ماإلنتا ، أم المكًًًًًًًًًًًًًًاركة في الحياة  ا ى الع ل ماتمراض التي تحد
مايجتما ية ابًًفة اامة، كما تتضًًمن الرااية البًًحية ك لل ت فرر خدماا الت  ية  ايقتبًًادية

البًًًًحية مالت  ية السًًًً يمة مال قاية من اتمراض، ااإلضًًًًافة إلى رااية المعاقرن  م، ايكتياجاا 
ا كيررا ما تعاني من ا ر الب الة مالعج ، مهةا تث   برام  الرااية الخااة مالمسةرن، مهي فتا

البًًًًًًًًحية أكد المداخل أم اتامدة التي تا   ا رها التةمية البكًًًًًًًًر ة، كر  ي امل دم  اًًًًًًًًحة 
جردة، مي مكًًًًًًًًًًًًًًاركة بدم  ت افر  رمن اًًًًًًًًًًًًًًحية يمتن تحقياها، مي أمن لمن يعان   من م أة 

اسًًًًًًًًًعة اكًًًًًًًًًرم  ت فرر البًًًًًًًًًحة مالسًًًًًًًًً مة، مال قاية من المرض مقسًًًًًًًًً ته، مك لل دم  معرفة م 
اتمراض، مهي أم ر تا   ا رهًًا الاًًدراا اإلنتًًاجيًًة المًًاديًًة، مكًً لًًل السًًًًًًًًًًًًًًيًًاسًًًًًًًًًًًًًًيًًة مالياًًاميًًة 

  .(1)مايجتما ية
م ا ل تر دمر شًًًً ل  العالا ايقتبًًًًاد، في كتااه )إسًًًًتيمار اإلنسًًًًا (م "إ  اإلسًًًًتيمار في 

يعت ر أغ ى مأضًًًًًمن سًًًًً رل  ، ااةد إنسًًًًًاني، مه  مسًًًًًمملية اإلنسًًًًًا ، اًًًًًحة، مغ ان متع يماا، 
 .(2)جما ية"

متعرن التةمية البكًًًًًًًًًر ة اأنها ليسًًًًًًًًً  مجرد ت رر في قدراا الةاس ان  ر ق البًًًًًًًًًحة 
مالتع يا مالت  ية فحسم ااإلضافة إلى  لل تعةي انتفاا الةاس اادراتها مالتحسرةاا فرها س ان في 

 .(3)الفراغمجال العمل أم التمتع ب ق  
تعت ر خًًدمًًاا البًًًًًًًًًًًًًًحًًة ممًًا يتع ق بهًًا ربمًًا من أها اتهًًدان الحر  ًًة ت، دملًًة تهتا 

اخبًًًًًً    الارارام ا ةرها، مهةاك جدل مسًًًًًًتمر برن المتخبًًًًًًبًًًًًًرن مالث ادر الميافة ماًًًًًًةاا 

                                                           

 . 69بلم محمد الخضوري، السيبسة االجتمبعية والتنمية البشةية ، مةجع سببق ، ص س -1
 .16، ص2008صحية عةبية متكبملة، مؤسسة عبد الحميد شومب،، عمب،، ابةاهيم جميم بدرا،، نحو منظومة -2
قبهة ،  -3 هنبء حبفظ بدوي، التنمية االجتمبعية، رؤية واقدية من منظور الخدمة االجتمبعية، ،ار المدبرف، ال

 . 199، ص 2000
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ترترم اتمل  اا كرن ي دأ التخ يط تية مكًًًًًًًًًًًًًًًار ع بةان أم ت   ر في أ، ب د، مناا  ايخت ن 
ك ل سًًًًًًًًًً ا اتمل  اام ما ال ، يأتي ا ى رأس ه ا السًًًًًًًًًً ا ال ، تعت ر كل درجة ميه  اادة تث   

بةفا الادر من اتهمية مع اتخرق، مقد نتفق ا ى المدق الابًًًًًًًًًرر مع الااة رن اأ  اتمن ي بد 
مأ  يبًًًًًعد إلى أا ى درجاا سًًًًً ا اتمل  اا، فأمن الم ا ن ه  من أمن ال  د، مأمن ال  د يحااه 

ش مالكًًًًًًًًًًًًر ة مالمخابراا مليا رجال البًًًًًًًًًًًًحة، مقد يرق البعو أ  اتمن يأتي ق ل رجال الجي
ت فرر أية خدماا  لل ت  ت فرر ت ل الخدماا مالحفاظ ا ى استمرار تها يعتمد في اتساس ا ى 
ت فرر اتمن ماتمًًا  مبًً لًًل فًً   أمن ال  ًًد مأمن الم ا ن ي يمتةهمًًا اينتظًًار، ملثن قًًد يت   

ا البًًًًًًحية أ  تاف في  اب ر اتمل  اا اعد  لل مباشًًًًًًرة؛ مت ل هي مجهة نظر ا متا  الخدما
 ما  لة مماق ية ا ى اتقل في اتمد الار م.

مهةاك أيضًاا من يرق اأ  التع يا يعت ر أمل  ة قبً ق مقد يسً ق البًحة ا ى أسًاس أنه 
ة يتع ق احياة مراك ي تع يا احي مي خ راا احية بدم  تع يا اا ، ك لل ف   التع يا ه  بدمره

كل إنسًًا ، لثن االماابل أيضًًاا إ ا ترك اإلنسًًا  المر و بدم  ا   ف نه ي محالة سًً ن يم ا 
نه إإي الةادر المحظ ظ، أما إ ا ترك إنسًًًًًاناا بدم  تع يا ف نه اتل تأكرد لن يم ا اسًًًًً م  لل بل 

أ  تت فر له المدرسًًًًًًًًًًًًًًة ربما يبح  ان مسًًًًًًًًًًًًًًاةط أخرق يتع ا من خ لها ما يفرده في كياته إلى 
 مالمعهد مالجامعة.

مقد ارف  مةظمة البًًًًًحة العالمية البًًًًًحة ا ى أنها كالة السًًًًً مة مالتثامل مالثفاية من 
 .(1)الةاكية ال دنية مالةفسية مايجتما ية مليس  مجرد الخ   من المرض أم العج 

البًًًًحة يمتن  كما أكد دسًًًًت ر مةظمة البًًًًحة العالمية ا ى أ  التمتع اأا ى مسًًًًت ق من
ب  غه ه  أكد الحا م ايسًًًاسًًًية لثل إنسًًًا ، دم  تمرر  اسًًً م العةبًًًر أم الدين أم العاردة أم 

 .(2)الحالة ايقتبادية أم ايجتما ية
ملاد سًًًًًًًًًًًًًًًاها ه ا التعر ف في دفع التفثرر البًًًًًًًًًًًًًًحي قدماا متجامزاا كدمد الر  ة التا ردية 

 ة أكير شًًًًًًًًم لية مإيجابية ميما يخس رفا ية المحدمدة التي تربط البًًًًًًًًحة االمرض فاط، إلى ر  
 مإنتاجية اإلنسا  مرب ها ااتاعاد ايجتما ية مايقتبادية لما له من تأثرر ا ى التةمية.

متعد البحة من المعايرر المهمة ل تةمية البكر ة، مالتحسرةاا في مجال البحة مالت  ية 
جة المباشًًرة ل ةم  البكًًر، مالمسًًتدا  اال ق  كما ه  الحال في التع يا ربما يت نا  السًً م أم الةتي

                                                           
1 - CecillyMaller& et.al, Healthy People : the Health Benefits of Contact with Nature 

in a Park context ; A Review of Current Literature, Vol. 1, School of Health Sciences, 

Faculty of Health & Behavioural Sciences, Deakin University, Victoria, 2002, P.9. 
2 - Clair A Poduca, Measuring the Progressive Realization of Economic, Social And  

Cultural Rights, A paper prepared for the human Right Institute Conference, Economic 

Rights: Conceptual, Measurement and Policy Issues, tablel, Article 12. 2005, P.17,  
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نفسًًه، كما أ  تحسًًرن البًًحة ي  د من فاا ية ق ة العمل أيضًًاا م لل من خ ل معالجة الضًًعف 
مال هن مخفو معديا ممياا ات فال مه ه تسًًًًااد ا ى ت سًًًًيع قاادة الم ارد البكًًًًر ة، كما أ  

خ ل رغبة اتفراد مالمجتمع في  ال  م ا ى الرااية البًًًًًًًحية اكًًًًًًًتل اا  ه    م مكًًًًًًًتق من
 .(2)ال يش ضمن مسط احي س يا، يأمن الفرد مالمجتمع من إاابته ااتمراض

ا  اينسًًًا  ه  محرك التةمية مقاةدها مه  ال ، ي  ر مسًًًت ق اسًًًتخدا  الم ارد المادية، 
في ممن هةا يحتل م ضًً ا تث  ن رأس المال البكًًر، أهمية خااًًة اااتباره يميل كجر ايسًًاس 

كل تةمية ام ت   ر، لا يعد هةاك شًًًًًل في ا  رأس المال البكًًًًًر، ه  اكد الما ماا ايسًًًًًاسًًًًًية 
لتةمية الممسًًسًًاا ايقتبًًادية، بل يمتن الا ل انه المحدد ايمل مايسًًاسًًي له ا الةجا  كر  ا  
ت افر ق ق اًًًام ًًًة  اا كفًًًانة ممسًًًًًًًًًًًًًًممليًًًة تمتةهًًًا من الةه ض اًًًأ بًًًان العمًًًل متحاق أهًًًدان 

 .(1)ا ماستخدا  امتانياتها المادية المتاكة اأك ر كفانة ممتةةالممسسا
 كأحد حقوق اإلنسان و هدف نهائي ووسيلة من ناحية التنمية البشرية ثانيا : ال:حة 

لمفه   البًًًًًًًًًًًًًًحًًة درجًًاا ابتًًدان من مجرد الحيًًاة مالباًًان، أ، الخ   من اتمراض، إلى 
ايكتمال مالةكًًا  الجسًًمي الحر ،، إلى سًً مة المةااة ضًًد العدمق ماإلاًًااة االمرض إلى ق ة 

الجسا مالعال مالرم ، إلى الت افق مالتثيف مع المجتمع مالادرة الم داة ا ى العمل مالمكاركة في 
مخت ف ج انم الحياة مكق اإلنسًًًًا  في البًًًًحة كأكد كا م اإلنسًًًًا  من مجهة الةظر الاان نية 

كاجاته اإلنسًًًًًانية من مجهة الةظر ايجتما ية مك لل أهمية تمتع اإلنسًًًًًا  االبًًًًًحة كحاجة من 
اإلنماةية، مهي من الةاكية الاان نية هدن نهاةي، ممن ناكية التةمية البكًًر ة هدن نهاةي ممسًًر ة 

 .(2)في ال ق   اته
ماةدما نكًًًًًًًرر إلى البًًًًًًًحة كحق من كا م اإلنسًًًًًًًا  ف نه من الضًًًًًًًرمر، أ  يفثر في 

الةاكية التار خية فا  الحق في البًًًًًًًًًًًًًًحة كا  ماكد من آخر المدل ل الحقياي له ا الحق، ممن 
الحا م التي أا ة  في دسًًًًًًاترر معظا دمل العالا كر  شًًًًًًتل اإلا   العالمي لحا م اإلنسًًًًًًا  

 م(3)ا ى أنه 25االةس في المادة   1948ان  قة في اا  
ا في  لل لثل فرد الحق في مسًًت ق من الم يكًًة كان لبًًحته مسًً مته ككًًخس ملعاة ته ام -1

 ال عا  مالثسان مالمستن مالرااية ال  ية مالخدماا ايجتما ية الضرمر ة.

                                                           

1-  Barbara , Ingham, Economics and Development, Mc Graw – Hill Book Company 

Ltd London, 1995 , p 93. 
مدي الحنبوي، رأس المبل البشااةي تأصاايم نظةي وتطبيق علر مصااة، مكتبة االنجلو المصااةية، القبهة ، ح - 2

 .17، ص2002

 لمدتصااااام ببو الحورانة، ،يمب وصاااااوص، التنمية البشاااااةية المساااااتدامة والنظم التدليمية، عمب،، ،ار الخلي ،ا -3

 . 114، ص 2009

 .116 – 115لمدتصم ببو الحورانه، المةجع السببق ، ص ص ا – 4
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 ف لة لهما كق في رااية ممسًًًًًًًًاادة خااًًًًًًًًة، جميع ات فال سًًًًًًًً ان م ل دين في اتم مة مال -2
 ن ام كياة زمجية أ  خارجها س ن يتمتع   بةفا ه ه الحماية ايجتما ية.

لمدقاة ل دمر الممثر ل خدماا البًًًًًًًًًًحية أ  يدرك م سًًًًًًًًًًت يع المرن من خ ل الدراسًًًًًًًًًًة ا
ابًً رة أفضًًل ا قة اياتماد المتبادل برن البًًحة ممكًًرمااا الا اا ايجتمااي اتخرق التي 

 تكتل جةباا إلى جةم مع المكرمااا ايقتبادية اإل ار العا  لخ ة التةمية ال  ةية.
ما يتع ق االتةمية، مقد لف  ا مان مل خدماا البحية م يفة تع يمية لها أهمرتها البال ة مي

اتنيرمب ل جيا ب جه خا  أنظار المتخبًًبًًرن في التةمية إلى ه ه الحقياة، إ  ككًًف  دراسًًاتها 
ان معتاداا مممارساا الياافاا التا ردية ان اتهمية الخااة المضفاه ا ى احة اإلنسا  في 

ةسًًًًًًًم إلى ق ق غرر مةظ رة، مليا ه ه الياافاا، مفي اتغ م اتاا من الحايا كا  الكًًًًًًًفان ي
إلى من يمد،  اا الكًًًًًًفان )ال  رم السًًًًًًاكر أم الثاهن( ممع  ه ر ال م، كدث  ت رراا في 

 .(1)الم قف ترك  أثرها في التةمية ايقتبادية مايجتما ية
مهةاك ت افق ا ى أ  البًًحة تكًًتل ركةاا أسًًاسًًياا من أركا  التةمية البكًًر ة، تنها نا ة 

التي يا   ا رها الةكًًًًًًا  اإلنسًًًًًًاني، غرر أ  البًًًًًًحة تميل ك لل اةبًًًًًًراا ج هر اا تمن ايرتثاز 
اإلنسا ، ت  الباان مالحماية من المرض هما في ا م مخت ف مفا يا الرفاه اإلنساني، فالبحة 
الجردة هي التي تمتن المرن من ايختيار مالتمتع االحر ة مإكراز التاد ، أما ترد، البًًًًًًًًًًًًًًحة في 

لمرض ماإلاًًًًااة مالعج  ف نه يا ض ه ه الادراا اإلنسًًًًانية اتسًًًًاسًًًًية مقد يفضًًًًي إلى كايا ا
 .(2)انتثاساا كارثية لألفراد مالجماااا مايقتبادياا

م كًًًًرر المفه   إلى كافة الع امل السًًًًياسًًًًية مايقتبًًًًادية مايجتما ية مال رتية التي تمثر 
ر ه ا المفه   ك ل كافة الجه د التي في اًًًًًًًًًًًًًًحة الفرد اجانم الرااية ال  ية، ما ى  لل يدم 

ت  لها الةظا ايجتما ية المخت فة ل حفاظ ا ى البًًًًًًًًًًًًًًحة مال قاية من المرض، مبجانم  لل ف   
 م(3)هةاك ا امل أخرق ك ل مفه   الرااية البحية مهي

لبًًًًًًحية االع امل ايجتما ية التي تمثر ا ى ت  ية اإلنسًًًًًًا  مالمفا يا السًًًًًًاةدة نح  الخدماا  -أ
 لمت فرة.ا

قتبًًًًًًًًًًًًًًًاديًًة التي تحًًدد الحجا ال ز  من الم ارد ايقتبًًًًًًًًًًًًًًًاديًًة إلنتًًا  الخًًدمًًاا الع امًًل اي -ب
 البحية، مكيفية ت ز عها.

                                                           
شة، يمحمد حبفظ حجبز -1 شةية، ،ار الوفبء لدنيب الطببعة والن – 5، ص ص  2005القبهة ، ، إ،ار  الموار، الب

6. 

للدول الدةبية، لبنب،، ، المكتب اإلقليمي 2009بةنبم  األمم المتحد  اإلنمبئي، تقةية التنمية اإلنساابنية الدةبي للدبس  -2

 . 145للنشة، ص  55شةكة 
عبد الحي محمو، صااااابلل ، السااااايد رمضاااااب،، أساااااس الخدمة االجتمبعية الطبية والتأهيم، ،ار المدةفة الجبمدية،  -3

 . 10-9، ص ص 1999اإلسكندرية، 
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ياسًًًًية التي تعتا أمل  اا ت ز ع الم ارد في الخ ط البًًًًحية المخت فة، ماًًًً رة الع امل السًًًً - 
 التكر عاا البحية ال زمة لتةظيا الا اا البحي.

 ال رتية ممدق ت فر المياه الةقية ممدق ت  ث ال رتة.الع امل  -د
فالت  ية السًًًرتة تا ل مااممة الجسًًًا ل مرض، مالج ا ماات ل البًًًحة يضًًًعفا  اإلنتاجية 
م حدا  من قدرة الفرد ا ى تأمرن الم  د من ال  ان، ماكتسًًًًًًًًًًًًًًًاب الم  د من الادرة ا ى مااممة 

ق االستن، مبت افر مياه الكرب، مشبتاا البرن المرض، ك لل تاتر  اتمضاا السرتة ميما يتع 
البًًًًًحي بةسًًًًًبة االية من كدمث أمراض اإلسًًًًًهال، متكًًًًًجع نسًًًًًبة ال مياا العالية برن ات فال 
ا ى ارتفاا معديا الم الرد، مما يمد، إلى إضًًًًًًًافة أاداد جديدة من السًًًًًًًتا  تحتا  إلى ال  ان 

 .(1)مالم با، مالمستن مي تت افر لها م ارد كامية
مإ  هدن الا اا البًًًحي يةب ي أ  يت   التحسًًًرن الم رد ل حالة البًًًحية ل سًًًتا  من 
خ ل فاا ية العةااًًًًًًًًًًًًًًر مالمدخ ا الحياتية المخت فة إلى جانم المدخ ا مالعةااًًًًًًًًًًًًًًر ال  ية 
اكًًًًًًًًًًارها ال قاةي مالع جي، مإ ا ما أر د لكًًًًًًًًًًعار البًًًًًًًًًًحة ل جميع أ  يتحاق أم ياترب في اتجاه 

ر ياتضًًًًًي إا ان اتمل  ة ال زمة ل ج انم ماإلجراناا ال قاةية المرتب ة ابًًًًًحة التحاق فا  اتم
ال رتة مسًًًً متها، مت افر الكًًًًرم  اتملية ي راد التحسًًًًن في الحالة البًًًًحية متمي ة في شًًًًبتاا 
المياه الةقية ممبًًًادرها مفي شًًًبتاا المجار، مغررها من مسًًًاةل التخ س من الفضًًً ا، فضًًً ا 

ة ممهاراا البًًًًًًًحة اتملية برن مخت ف الكًًًًًًًراةك السًًًًًًًتانية امخت ف مسًًًًًًًاةل ان إشًًًًًًًااة المعرف
 .(2)التيقيف مالتدر م مالت  ية ماإلا  

 ثالثا : إشباع الحاجات ال:حية وأثره على تنمية رأس المال البشري 
الرااية البحية في تعر فها التا رد، مالحبر، هي أاعد ما تث   ان اإلسها  في إشباا 

حية، فاد كا  يةظر الرها ا ى أنها ماتبًًرة ا ى متافحة المرض، م تميل  لل في الحاجاا البًً
، الدمان مالت  يماا، لثن اإلشًًًباا يتا تحقياه أسًًًاسًًًاا من خ ل ال  ان الثافي، مالسًًًتن المةاسًًًم

 مالم با مالمياه البالحة ل كرب، مالبرن البحي. 
ع يا كسم اتمل  اا التي يت   ها مقد اتفا  اآلران ا ى أهمية ايستيمار في البحة مالت

المجتمع، لما لها من انعتاسًًًًًًًًًًًًًًاا ا ى معديا الع اةد ايجتما ية مبالتالي ا ى التةمية مالةم ، 
 . (3)كما أ  انخفاض العدمق ي  د من الع اةد ايجتما ية م ةعتا إيجابياا ا ى التةمية مالةم 

                                                           

السالس رضوا،، عبلم  بةنبم  األمم المتحد  للبيئة، حبجبت اإلنسب، األسبسية في الوطن الدةبي، تةجمةج عبد  -1

 . 08 -207، ص ص 1990(، الكويت، 150المدةفة )

 . 65حبمد عمبر، في بنبء اإلنسب، الدةبي، مةجع سببق ، ص  -2
3 - Feinian Chen & Guangya  Liu , The Health Implications of Grandparents Caring for 

Grandchildren in China , Department of Sociology, University of Maryland, College 

Park , 2012,p.32. 
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تاجية  اا ارتبا  ق ، من كر  مبالتالي ف   اةااًًًًًًًًًًًًًر البًًًًًًًًًًًًًحة مالت  ية مالتع يا ماإلن
ا قتها مع اعو البعو في التأثرر ا ى تراكا رأس المال البكر،، فاتشخا  ال ين يحب    

 ا ى ت  ية جردة يساهم   في رفع اإلنتاجية ا ر اترنم
م من خ ل تأثررها ا ى المست ق البحي ل فرد مه  ما سيخفو من أيا  المرضى الطريقة األولى

 تالي سر  د قدرته ا ى تحمل أ بان العمل مما يساها في رفع مست ق إنتاجرته.ل عامل، مبال
اتها فهي سًًًًًتمثر ااإليجاب ا ى المسًًًًًت ق التع يمي لألفراد مما ي  د من مهار  أما الطريقة األخرى:

 ممعرفتها مه  ما سيساها في ز ادة البحة الجردة ممست ق الدخل.
قة مثياة االةم  ايقتبًًًًًًًًًاد،، فت  ر الدملة مُتعد التحسًًًًًًًًًرةاا في اًًًًًًًًًحة اتفراد  م ا 

اقتبًًًادياا يحسًًًن من مسًًًت ق اًًًحة سًًًتانها، مه  أيضًًًاا برها  مباشًًًر ا ى أ  الةاس تحيا كياة 
جردة، مبالتالي تسًًًًًًاها في رفع مسًًًًًًت  اا التةمية ايجتما ية مايقتبًًًًًًادية من خ ل ز ادة تراكا 

بًًحة المةتجة سًًتسًًاها ابًً رة غرر مباشًًرة رأس المال البكًًر، لألفراد، كما أ  التحسًًرةاا في ال
في ت   ر رأس المال البكًًًًًر، لأل فال ا ى المدق ال   ل م لل من خ ل الحفاظ ا ى أمهاتها 

 .   (1)ا ى قرد الحياة مبكتل احيك
( ي ضًًًك كيف تتداخل الا اااا متأثررها ا ى البًًًحة المةتجة مكيف تسًًًاها 1مالكًًًتل)

 في ام ية التةمية الكام ة.
 (1 (شكل                                           

 (2) تنمية رأس المال البشري كإطار لل:حة المنتجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 -  Feinian Chen & Guangya  Liu , OP. cit, P, 12. 
2- Barbara Seligman&et. Al, Reproductive Health and Human capital : A frame work 

for expanding Policy dialogue, the policy project, USAID, Washington, USA, April, 

1997, P,9. 
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 م(1)م عتمد إشباا الحاجاا البحية في أ، مجتمع ا ى ث ثة مت رراا رةيسية
 األولويات ال:حية:تحديد  -1

يتا تحديد اتمل  اا البًًًًًًًًًًًًًًحية من ق ل الةاس، متخت ف ال ر اة التي يحدد بها الةاس 
اتمل  اا مدرجة مكاركتها م مد، غياب المكاركة ايجتما ية في تحديد اتمل  اا البحية إلى 

مالحاجاا البًًحية تأكرد الفج ة برن اتمل  اا البًًحية كما يحددها المكًًت     االمجال البًًحي 
 كما يكعر بها الةاس.

 :حالة التكنولوجيا ال:حية -2
تعتمد الادرة ا ى التدخل في أ، مرك ة من مراكل مكًًًًًًًًًت ة ما اًًًًًًًًًحية ا ى مدق ت افر 
التثة ل جيا البًًًًًًًًًًًًًحية الم   بة، مالتحد، ال ، ي اجه المكًًًًًًًًًًًًًت  رن االعمل البًًًًًًًًًًًًًحي في ال ق  

حسم، بل يتميل أيضاا في كيفية خ ق متحسرن نظا الحاضر ي يتميل في ت   ر تاةياا جديدة ف
فة، متميل يمتةها اسًًًتخدا  التثة ل جيا الم ةمة، أ، التاةياا البسًًًي ة مالفعالة مالما  لة ماتقل تث 

 م اجهة ه ا التحد، اام ا كاسماا في الت  م ا ى الةاس الخ رر في اتيد، العام ة في المجال
 البحي في ب دا  نامية اديدة.

 تنظيم وإدارة الخدمات ال:حية: -3
تتأثر ام ية تةظيا مإدارة الخدماا البًًًًًًًًًًًًًًحية اادة اأنما  التةظيا ماإلدارة السًًًًًًًًًًًًًًاةدة في 
اتنكًً ة الخدمية اتخرق ا ى المسًًت ق ال  ةي مالمح ي، م ت  م  لل ت  ر الميتانر ماا التي 

ي تحديد   يعة المكًًًًًًًًًًًت ا يمتن تفراد الجمااة أم المجتمع المح ي أ  يكًًًًًًًًًًًارك ا من خ لها ف
 مالتخ يط مالتةفر .

 م(2)مهةاك ممشراا في المجال البحي ل تةمية البكر ة أهمها
لممشًًًًًًر بت افر المياه البًًًًًًالحة ل كًًًًًًرب مالمرافق يرتبط ه ا ا :مياه الكًًًًًًرب مالمرافق البًًًًًًحية -أ

 لها المرافق البًًًًًًحية بةسًًًًًًبة السًًًًًًتا  ال ين يمتةها الحبًًًًًً ل ا ى المياه المأم نة، مال ين تت افر
 البحية، م عد ت افر المياه البالحة ل كرب إكدق الركاة  الرةيسية لتحارق تةمية اكر ة احيحة

ة المياه مخالية من اتمراض المتعددة التي تةتال ان  ر ق المياه الم  ثة بر ل جياا مكيمياةياا مخاا
 الج مية التي يت ايد فرها تركر  مركباا الةتراا.

مسًًًًًًًألة أسًًًًًًًاسًًًًًًًية ل تةمية  ر درجة مرتفعة من اينتفاا امرافق البًًًًًًًرن البًًًًًًًحيكما أ  ت اف -ب
ل المسًًتدامة، كر  يدل ه ا الممشًًر ا ى الةسًًبة المت  ة ل سًًتا  المتا  لها اينتفاا امرافق تفبًً

 ا ر اة احيحة فض ا اإلنسا  مالمراكيو ان البكر مالحر اناا مالحكراا.

                                                           

 .213-209بةنبم  األمم المتحد  للبيئة، حبجبت اإلنسب، األسبسية في الوطن الدةبي، مةجع سببق ، ص ص  -1 
نواز عبد الةحمن الهيتي، التنمية المساااتدامة.. اإلطبر الدبس والتطبيقبت، مةكز اإلمبرات للدراسااابت والبحو   - 2 

 .  63، ص  2009االستةاتيجية، أبو ظبي، 
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ي ت افر مرافق الرااية البًًًًحية اتملية مالتحبًًًًرن ضًًًًد انجاز خدماا الرااية البًًًًحية م تميل ف
 اتمراض المعدية، ماستخدا  ال ساةل الحديية لمةع الحمل. 

مك لل تحسًًًرن الت  ية مت سًًًيع إمتاناا الحبًًً ل ا ى الرااية البًًًحية اتسًًًاسًًًية مرفع 
يدة، مسًًًًت ق التع يا متحسًًًًرن تةظيا اتسًًًًرة هي ا امل تمد، إلى التخفيف من امن الحمل مال  

 متحسرن الحالة البحية ل مرأة.
متميل الحاجة إلى البًًًًًحة ضًًًًًرمرة أسًًًًًاسًًًًًية، من كر  أنها اةبًًًًًر ي غةى اةه لباان 

ى اإلنسًًًًًا  مل تةمية مالةم  ماإلنتاجية مايسًًًًًتمتاا االحياة، مفي العبًًًًً ر الحديية أاًًًًًبك يةظر إل
ا من كقياة أنها تكًًًًبع الرااية البًًًًحية ا ى أنها كق لثل إنسًًًًا  ممن ثمة أنها تسًًًًتمد شًًًًرارته

 إكدق الحاجاا اإلنسانية اتساسية. 
م متن كل أغ  ية مكًًًًت ا المجتمعاا اجه دها الخااًًًًة من خ ل اسًًًًت  ل م اردها، 
مايسًًًًًًًًًًًًتخدا  الحتيا لألسًًًًًًًًًًًًالرم التثة ل جية البسًًًًًًًًًًًًي ة المتاكة، مكل المحاميا التي جرا في 

ممسساا البحية اأفراد ا ى مست ق اال الماضي لترسيخ نظا  يستهدن ت م د المستكفياا مال
من التدر م مبأجه ة ممعداا معادة مآلها الفكًًًًًًل مالت اًًًًًًية التي نادمها في ه ا البًًًًًًدد هي أ  
يتا اسًًًًًًًًًًًًًًتخدا  نه  الرااية البًًًًًًًًًًًًًًحية اتملية من أجل ربط المجتمعاا المح ية المهددة االم ارد 

 .(1)البحية المتاكة
  في البالد العربية : ال:عوبات التي تواجه ال:حةرابعا  

 لاد كاا  ال  دا  العربية ا ى مدق العا د الماضًًًًًًية تادماا مكًًًًًًه داا في الحد من مسًًًًًً باا      
ال فاة ال  ي ية ممن ثا إ الة العمر، م ت دق  لل في ارتفاا مت سًًًًًًًًًًًًًًط العمر المت قع مانخفاض 

  دا  العربية، إ  معدل ممياا الرضًًًًع، غرر أ  البًًًًحة ليسًًًً  مضًًًًم نة لجميع الم ا ةرن في ال
ما زال  الةسًًًًًًًًًًًان يعانرن اإلهمال أكير من غررهن، م عانرن الممارسًًًًًًًًًًًاا الااةمة ا ى التحر  في 

ي معام ة الجةسرن، يضان إلى  لل أنظمة البحة التي غالباا ما يت  ها العج  ال ررمقرا ي، متدن
ار أمراض معدية الادراا المهةية مناس التم  ل في  ل تعا ا اإلخ ار البًًًًًًًًًًًًحية جران انتكًًًًًًًًًًًً

ة جديدة، ما ى الرغا من الم ارد ال فررة التي ت خر بها المة اة العربية شًًًًًهدا السًًًًًة اا الماضًًًًًي
رك داا في كل ممشًًًًًراا البًًًًًحة الرةيسًًًًًية فرها، يضًًًًًان إلى  لل أ  اتفثار مالماارباا العالمية 

ق من العالا لا الراةدة في مجايا البًًًًًًًًًًحة مأمن اإلنسًًًًًًًًًًا  مالتي جرق ااتمادها في مةا ق أخر 
 تترسخ اعد في معظا ال  دا .

م أتي م ضًًًًًً ا البًًًًًًحة ا ى درجة متدنية من سًًًًًً ا اتمل  اا االةسًًًًًًبة إلى المر انياا 
مال رام  الخااًًًًة االتةمية في ال  دا  العربية، بل أ  البًًًًحة العامة تعامل كمسًًًًألة ثان  ة ماارنة 

                                                           

 . 246بةنبم  األمم المتحد  للبيئة، حبجبت اإلنسب، األسبسية في الوطن الدةبي، مةجع سببق، ص   -1
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العمل مالةم  ايقتبًًًًًًًًًاد،، ما ى ه ا ااضًًًًًًًًًايا أخرق، ميل الحاجاا اتسًًًًًًًًًاسًًًًًًًًًية مإيجاد فر  
اتسًًًًاس يتع ر ا ى الهرتاا البًًًًحية أ  ت اجه التحدياا الااةمة أم المحتم ة التي ت اجه سًًًًتا  
المة اة في مق  ق ما ت دل ميه الجه د لتابًًًًًًًًًي الخياراا التي تة  ، ا ى تظافر ادة ق اااا 

 تم   ية لداا مااربة البحة مأمن اإلنسا  معاا.
  البًًًًًًًًحة ما قتها االمعرفة فا  السًًًًًًًً  ك البًًًًًًًًحي ل ةاس يتأثر تأثراا اال اا أما من كر

امعارفها البًًحية مبتيفية تعا رها اأم ر البًًحة مالمخا ر المرتب ة بها، كما تعد أنما  سًً  ك 
الةاس بدمرها من المحدداا الرةيسًًًًًًًًًًًًًًية لمعدل ال مياا، مي ها ميل ت اتر كايا المرض مالعج  

ية مايقتبادية الةاجمة اةها، م مسا  لل بدمره ا قة مهمة برن الس  ك مأمن مالةتاة  ايجتما 
اإلنسًًا ، م  ر  التدخرن ميايا ك رراا ل ديلة ا ى ه ه الع قة  لل أ  المة اة العربية يةتكًًر فرها 

 .(1)المدخة   بةسبة االية ي بل أنها تضا ماكداا من أا ى معديا التدخرن في العالا
من أ  التدخرن يسها اب رة رةيسية في ز ادة معدل ال مياا، مكدمث اتمراض، ممن المعر 

ماياتماد ا ى خدماا الرااية البًًًًًًحية. من هةا يفرض التدخرن م  داا من ات بان ايقتبًًًًًًادية 
 ا ى العاة ة م ستةف  الم ارد ا ى البعرد ايجتمااي.

م ضًًًًًًًً ا مرض ناس  ك لل تسًًًًًًًًها الت جهاا العامة في تع    البًًًًًًًًم  ال ، يتتةف
المةااة المتتسًًم )اييدز( في ال  دا  العربية مه  البًًم  ال ، يمد، إلى ز ادة انتكًًار المرض 

 .(2)اةد كظر نكر المع  ماا اةه
 متعاني ال  دا  العربية في معظمها من اخت يا في اتاعاد المتع اة االحالة البًًًًًًًًًًًًحية

راا، ففي معًًديا العمر المت قع اةًًد المر د تفًًامتًاا ك رماًًارنًة اًال  ًًدا  الةًًاميًًة مالمتاًًدمًة فتتفًًاما 
سًًًةة في اإلماراا مه  قر م  75سًًًةة مك لل جر  تي برةما يبًًًل إلى  45البًًً مال يبًًًل الى 

ن من مسًًًًًت اه في المجتمعاا المتادمة، مفي جميع ال  د العربية إما يسًًًًًام، العمر المت قع ل ةسًًًًًا
سًًًًًًًًًًًًًًةًة في ك الي ث ً  ال  د  2,5رم برةها ي ي  ًد ان نظرره اةًد الرجًال أم يتجًامزه ملثن الفًا

مي سًًًًًةة مه  أقل من مت سًًًًًط الفارم العال 3,5م  3العربية، أما الي   الباقي فالفارم يترام  برن 
 سة اا. 4البالغ 

% من ناتجها المح ي ايجمالي، ل ةا  3متةفق معظا ال  دا  العربية ا ى البًًًًًًًًًًًًًًحة برن 
اإلنفام ا ى البًًًًًًًًًًًحة، برةما تميل البًًًًًًًًًًً مال ممخرة ال  دا   مق ر كر  ت جد أا ى نسًًًًًًًًًًًبة من

العربية من كر  اإلنفام ا ى البًًًًًًًًًًًًًحة، م ترام  اينفام ا ى البًًًًًًًًًًًًًحة لثل فرد االدميراا من 
 . (3)دميراا 1105دميراا إلى مست ق مرتفع  11مست ق مةخفو ي  غ 

                                                           

 . 148، مةجع سببق ، ص  2009بةنبم  االمم المتحد  االنمبئي، تقةية التنمية االنسبنية الدةبية للدبس  - 1

 . 155، مةجع سببق ، ص  2009دةبية للدبس بةنبم  االمم المتحد  االنمبئي، تقةية التنمية االنسبنية ال - 2

اللجنة االقتصااااب،ية واالجتمبعية لغةبي ،ساااايب، الساااايبساااابت االجتمبعية البلدا، الدةبية )تحليم بنبئي تبريخي(  - 3

 . 127، ص  2003نيويورك، ، سلسلة ،راسبت السيبسبت االجتمبعية، االمم المتحد 
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ةك مالدفعاا العرةية، م ابًًًًًًًد ااإلنفام الكًًًًًًًخبًًًًًًًي كل ما تدفعه اتسًًًًًًًرة اما في  لل الم
لأل بان مم مد، اتدم ة مالمعداا الع جية، مأية سًًًًًًًًًًًً ع أم خدماا أخرق ترمي أسًًًًًًًًًًًًاسًًًًًًًًًًًًاا إلى 

من الةفااا  اإلسًًًًها  في اسًًًًتعادة اتمضًًًًاا البًًًًحية لألفراد أم الجماااا السًًًًتانية ، مهي ج ن
  البحية الخااة.

ط د العربية في النقاويمكن أن نوجز ال:ــــــــعوبات التي تواجه النظم ال:ــــــــحية في البال
 التالية:

ي تةفق الحت ماا ما يتفي ا ى البًًًًًًًًًًحة اإلجمالية، متةفق كتى أقل من  الموارد المحدودة: -1
 لل ا ى البًًحة اتسًًاسًًية مباسًًتيةان ل ةا  مايرد  مت نا )كر  ت جد أا ى نسًًبة إنفام( يترام  

% من ناتجها اإلجمالي، 5.5 % م3( برن 2001اإلنفام ا ى البًًًًحة في الدمل العربية خ ل )
 .(1) %10.8% مال  دا  مرتفعة الدخل تةفق 6مفي الماابل تةفق ال  دا  مت س ة الدخل 

تمرل معظا نظا الرااية البًًًًًًًًًًحية العربية إلى التا رل من أهمية  ســــــوص تخ:ــــــيص الموارد: -2
الرااية البًًًًًًًًًًًًحية ال قاةية ممن ايسًًًًًًًًًًًًتيمار في برام  مإجراناا الرااية ال قاةية مالرااية اتملية، 
مرك ة بديا من  لل ابًًًًً رة رةيسًًًًًية ا ى الخدماا الع جية م ةعتا ه ا اادة في مخبًًًًًبًًًًًاا 

ل مفي أنمًًا  اإلنفًًام ا ى الا ًًاا البًًًًًًًًًًًًًًحي، م مرًًل التركر  ا ى الا ًًاا العًًا  في م ازنًًة الًًدم 
الرااية الع جية مالع   في المسًًًًًتكًًًًًفياا إلى ز ادة التثاليف ي اكت اةها، خااًًًًًة اةد ااتمادها 

 .(2)ااتماداا ك رراا ا ى الياافة المتادمة المت فة
رتفاا اتج ر مما يمد، لخا  بةسًًًًًًًًًًًًًًبة أك ر من اارتفاا تثاليف الع   ا ارتفاع التكاليف: -3

 إلى ز ادة الض ط ا ى الخدماا البحية الحت مية.
يعتمد نجا  أ، نظا  ل رااية البًًًًًًحية ااتماداا رةيسًًًًًًياا ا ى  عدم العدالة في توزيع األطباص: -4

ال ، يادمه ات بان مالممرضًًًًًًًًًًًًًً   مالعام    في مجال الخدماا ال  ية، منجد أ  ال  دا  العربية 
ن ناس في ات بان ملثةها تعاني من اد  مسًًًًًًًًًاماة خ رر في ت ز ع ات بان برن كتل ي تعاني م

، فا ما يرغم ات بان الحاا    ا ى (3)المةا ق الحضر ة مالر فية، مبرن مةا ق اتغةيان مالفاران
 تدر م اال في العمل في المةا ق الر فية.

                                                           

1 - World Bank. World development indicator 2004, op. cit., 88-90. 
 . 38، ص  2002بةنبم  األمم المتحد  اإلنمبئي، تقةية التنمية اإلنسبنية الدةبية "خلق فةص لألجيبل المقبلة،   -2

 .  40  ، مةجع سببق ،  ص 2002بةنبم  األمم المتحد  اإلنمبئي، تقةية التنمية اإلنسبنية الدةبية  - 3
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ات ل البحة م متن أ  يت   يسها الفار في ا  عدم العدالة في الوصول للخدمات ال:حية: -5
كاج اا أما  ال اًًًًًًًً ل ل رااية البًًًًًًًًحية، فالفاران داةماا ها ال ين ي يتمتع   اادرة الحبًًًًًًًً ل ا ى 
المياه مالبًًرن البًًحي، مال ين ي يسًًت يع   شًًران العااقرر مال ين ي يت ا   التع يا ك ل ال قاية 

 .(1)من فررمس ناس المةااة مك ل تةظيا اتسرة
  نم      ي كر ، ضًًًًًًرق يا   ا ى العةاية الع جية في المسًًًًًًتكًًًًًًفياا م ترك  ا ى انتها -6

 معالجة اتمراض.
ة االية المسًًًتكًًًفياا  اا التاةية العالية مالسًًًا ية إلى الربك الماد، مالتي تاد  المعالجة ات ف -7

 مفق أكدث اتسالرم ملثن تق ية ا ررة من الم ا ةرن اتثر ان.
 ب دا  الدخل المرتفع ان ترجمة التم  ل ال افر إلى متاسم احية. اج  اتنظمة في -8
 بان ت ايد اإلنفام الخار  ان كدمد مر انية اتسًًًًرة ا ى المت  باا البًًًًحية ما ي  د م أة ات -9

 ا ى اتفراد مالعاة ا ا ى كد س ان .
 .(2)أرباب العملالغياب العا  ل ضما  ايجتمااي البحي مالم ايا ال  يفية التي يادمها  -10
ي فتستمر الممارساا البحية الضارة المتج رة في أامام العاداا مالم رمثاا ايجتما ية  -11

 التس م بتده ر المست  اا البحية ميسيما برن الةسان.
تتسًًًًا ال ياناا البًًًًحية االابًًًً ر مالةاس مغالباا اعد  المبًًًًدامية مما يجعل من البًًًًعم  -12

 .(3)عالة أم ال ا ل إلى المحتاجرنرسا السياساا البحية الف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 38،  ص  2003تحد  اإلنمبئي، تقةية التنمية البشةية بةنبم  األمم الم - 1

  .15-14، مةجع سببق ، ص ص  2009بةنبم  األمم المتحد  اإلنمبئي، تقةية التنمية اإلنسبنية الدةبية للدبس   - 2
 . 14بةنبم  األمم المتحد  االنمبئي ، تقةية التنمية االنسبنية الدةبية ، مةجع سببق ، ص  - 3
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