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 ملخص البحث

شوووال المالل ال،وفا مالم    الذيموضوووول ال وووحة  الم   يهدف البحث الحالي الى بيان أهمية 
 الوباء بإختالف أشكاله  أنواعه أصبح يشكل تهديدا لحياة اإلنسانا  ال حة  المامة بشكل عافا 
مما أن يظه  م   مجهول مي أي بقمة من المالل حتى ته ل منظمة ال ووووووووووووووحة المالمية لمم مة 

المم  مةا تتضووام  الجهوب ب،ن الد ل  المسسووسووا  أسووباظ وهوا الم    بكل الوسووالل المتاحة   
مي الد لة الواحدة للقضوووواء على هذا الوباء خوما  من انتشوووواانا ح،ث ان هذن المتا ف ليسوووو   ما 
يت ووواها البمم مج ب أ هاف أ أسوواا لها من ال ووحةا ماإلوت وواب  السووياسووة   ل مظاه  الحياة 

وب أم ا  ممدية ب،ن البشووووووووو ا  لذلم  ان ل اما  األخ ى مهدبة الى حد  ب،  باإلنهياا مي ول  ج
على الد ل أن تحامظ على صووحة اإلنسووان الجسوومية  الناسووية  المقلية  تمدن بكل ما من شوو نه أن 

اذ أن  ل المجتمما  تااعل  تااعال  ايجابيا   يدعل هذن ال وووحة  ما هو الحال ما جالحة  وا نا 
ت اف بالحج  ال وووووووووووحيا لمن ليم هذا ما وام  به من خالل اسوووووووووووتجابتها لنداءا  الد ل عب  األ

الد لة  المجتما محسوووووووووووووووعا   نما واف بتما ن ما  ل أم اب األجه ة الد لية مي توجهاتهاا بما م،ها 
 منظمة ال حة المالمية  األطباء 

Research Summary 

The current research aims to demonstrate the importance of the 
issue of health and disease that preoccupies the world today, as 
disease and epidemic in its various forms and types have become a 
threat to human life, health and the public in general. Available and 
known means, concerted efforts between countries and institutions 
in one country to eliminate this epidemic for fear of its spread, as 
these fears are not, as some imagine, just baseless illusions, the 
economy, politics and all aspects of life The other is largely 
threatened with collapse in light of the presence of infectious 
diseases among humans, and therefore it was necessary for 
countries to preserve human physical, psychological and mental 
health and provide him with everything that would support this 
health, as is the case with the Corona pandemic. As all societies 
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interacted positively by responding to the calls of states by adhering 
to quarantine, but this is not only what the state and society have 
done, but it has cooperated with all members of the international 
bodies in their directions, including the World Health Organization 

and doctors. 

 مقدمة

لقد أصوووووووووبح مي ع ووووووووو نا الحالي التلوا  التقدف التمنولوجي هو المجياا المحدب لمدى نجا       
الد ل  تقدمهاا خاصووة مي المجال ال ووناعيا لذلم اهتم  البلدان النامية بالت وونيا لتلح  ب  ع 
الد ل المتقدمة  لتواجه شبح المولمةا الذي أصبح يلاابها مي  ل ح،نا مالتلوا اأوت ابي هو 
الم آة الماكسووووووة لمدى التلوا مي باوي المجاأ  األخ ىا  هو الوسوووووو،لة الامالة لحماية الحضووووووااة 

 من أهل القضووووووووووووووايا اأجتما ية التي أراا  اختالف  ب،  مي ات نة األخ، ة التمنولوجيا   الثقامةا 
 ح،ث أنها أحدر  طا ة حضووووااية مي شووووتى المجاأ  مي الم وووو  الحديثا   ا، ها من الوسووووالل
الحديثة التي استتدم  بل يقة خاطئة مي بمم األحيانا  لمن بال غل من قياف بمم األشتاص 
بتشوووووووووويه ال وووووووووواة ال وووووووووحيحة للتمنولوجيا  أهم،تهاا مإنها ما اال  تحامظ على بمم الم ايا التي 

 أحدرتها مي الم   الحديثا  التي أ يستليا أحد أن ينم ها على اأطالق 

مي احداث تنمية  تقدف مي  امة السووووووياسووووووا    اليسوووووويا   هاما   الت وووووونيا ب اا    تلمع تمنولوجيا     
 Numerical Controlال ووووووووووووووحيوووةا مقووود تل اخت ال مووواك،نوووا  التحكل ال ومي بوووالحووواسوووووووووووووووووع 

Machines    لتحد بشوووووووووووكل ممال من الحاجة الملحة للمهااا  ال،د ية الالامة للتشوووووووووووا،لا  منذ
عدة تلواا  علمية  تقنيةا أر   ت ر، ا  بالاا  على نظل  خمس،نيا  الق ن المش ين الم،البي حدر 

الت نيا  است اتيجياتها   ان من أب ا هذن التلواا  اخت ال الحاسوظ الذي يشكل المموب الاق ي 
 Robotلتلوا عوودة تقنيووا   نظل صوووووووووووووونووا يووة أهمهووا التحكل ال ومي  اإلنسووووووووووووووووان اتلي  ابو   

  لقد  م   هذن التقنيا  المبنية FMSنيا الم ن  نظل الت وووو CAM الت وووونيا المدعل بالحاسووووع 
   صا، ة  بتملاة منتاضة Lotsعلى الحاسوظ امكانية ت نيا منتجا  على شكل بما  

تماول ب ا التقنيا  ال ووحية مي متتلد ب ل المالل ما مللا الق ن الواحد  المشوو ين الى  ان    
مي ول المولمة  ما ي ووووواحبها من تح ي  ووى السووووووق  ضووووومد  ضووووو  ايا   أن أصوووووبح  احتياجا  

امكووانيووة الوود لووة مي تحق،  متتلد ألوان ال عووايووة اأجتمووا يووة لإم ابا  ذلووم ح،ووث ان المجتممووا  
مي المجتما  تتتلى عن ب اها مي  للائا  المستضماة اوت ابيا   ال نا ية المتقدمة تشهد تهميشا  

 م اب المجتما  مد جسوا التمامل اأجتماعي ب،ن أ
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 المبحث األول: عناصر البحث األساسية

 أوال: إشكالية البحث/ 

ان موضووووووووول ال ووووووووحة  الم   هو شووووووووال المالل الشوووووووواغل ال،وفا مالم    الوباء بإختالف      
أشوووكاله  أنواعه أصوووبح يشوووكل تهديدا لحياة اإلنسوووانا  ال وووحة  المامة بشوووكل عافا مما أن يظه  

مة من المالل حتى ته ل منظمة ال وووووووحة المالمية لمم مة أسوووووووباظ وهوا م   مجهول مي أي بق
الم    بكل الوسوووووووالل المتاحة  المم  مةا تتضوووووووام  الجهوب ب،ن الد ل  المسسوووووووسوووووووا  مي الد لة 
الواحدة للقضوووواء على هذا الوباء خوما  من انتشوووواانا ح،ث ان هذن المتا ف ليسوووو   ما يت ووووواها 

من ال وووحةا ماإلوت ووواب  السوووياسوووة   ل مظاه  الحياة األخ ى البمم مج ب أ هاف أ أسووواا لها 
مهدبة الى حد  ب،  باإلنهياا مي ول  جوب أم ا  ممدية ب،ن البشوووووووووووووو ا  لذلم  ان ل اما  على 
الد ل أن تحامظ على صووحة اإلنسووان الجسوومية  الناسووية  المقلية  تمدن بكل ما من شوو نه أن يدعل 

اذ أن  ل المجتمما  تااعل  تااعال  ايجابيا  من  ا نا هذن ال ووووووووووحة  ما هو الحال ما جالحة  و 
خالل اسوووووتجابتها لنداءا  الد ل عب  األت اف بالحج  ال وووووحيا لمن ليم هذا ما وام  به الد لة 
 المجتما محسووووووووووووووعا   نما واف بتما ن ما  ل أم اب األجه ة الد لية مي توجهاتهاا بما م،ها منظمة 

 ال حة المالمية  األطباء  

مد  الباحثة مي أج اء بحثها  الوصووووووووووووووول الى نتالجها على المنها التحل،لي من اجل اعت 
 تاس،  الظاه ة المدا سة  تحق،  األهداف الم سومة لها 

 :البحثأهمية  ثانيا

ال اهنة التي تقوف بها الباحثة مي أن للمولمة تجلّيا  وه  ا  ما اال  تظه   البحثتتمثل أهمية 
 ال ووووحية التحديا  التقنيةمي الحياة ال،ومية للمجتمما   امةا  من المنل  الملمي أن نقول " ان 

سووووووف تمم  يان المجتما الم اوي  له"ا  لمن سووووووف يكون من عدف الدوة الملمية أن نقول " أن 
سووووف تسر  على المجتما الم اوي  له بنام القدا"ا  هذا هو ما يهمنا مم مته مي  عولمة الم  

  البحث اهذ
 البحثثالثًا: أهداف 
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ما صووحية على مدى توام   القداة على التدخل مي أي م حلة من م احل مشووكلةالتم ف على  -1
   التمنولوجيا ال حية المللوبة

 اجه ة طبية  صوووووووووووحية جديدة مي ممالجة مشوووووووووووكلة التم ف على المقداا المتوم  من تقنيا   -2
 صحية ما 

حية التي تواجه المسسوووووووووسوووووووووا  ال ووووووووو التحديا   األراا اأجتما ية  ال وووووووووحية  التم ف على -3
 لمواجهة األم ا   ممالجتها 

 مفاهيم ومصطلحات الدراسة المبحث الثاني/

 Diseaseالمرض  -

ُيم ف الم   لاوي ا  ما جاء مي لسووووووان الم ظ أبن منظوا ب نهق "السووووووقل ن يم ال ووووووحةا      
    1 يكون لإلنسان  البم،   هو اسل للجنم

مالممنى الح مي لملموة الم   هو اأحتيوال لل احا   توجد الموديد من التم ياوا  للم  ا      
لمضوووووووووو ما يكون الشوووووووووااء منه صووووووووومع أ   البمم ي ان ب نه حالة التا،  مي الووياة أ  الشوووووووووكل 

مسوووووتح،ل بد ن عاللا  آخ  ي اها أنها مجموعة انمكاسوووووا  ناجمة عن اضووووول اظ مي الجسووووول أ  
أحد أج اله جوابا  لتنبيه ود يحدث م ضوووووووووووووووا   م ي  آخ  ب نه الحالة التي يحدث م،ها خلل اما من 

ووول الحوواجووا  الالامووة ألباء النوواحيووة المقليووة أ  المضووووووووووووووويووة أ  اأجتمووا يووة للا ب علي مواجهووة أل
    2  والد مناسبة

 التقنية:  -
الحاذق  ال جل هو التقن ال جل  ان اأحكامه أي األم  اتقان من مشووووووووووتقة التقانة: لغةً  التقانة

يكن   لل المثل به يضوووو ظ ال مي ج،د كان اجل  تقن اسوووول  الجواظا المنل  باألشووووياء  حاضوووو 
 م للح لتم يع م ابما   ال،وف تستتدف ا  التقانة 3 تقن ابن التقن  بااة اصل سهلا  هذا له يسقط

 من م  ع م ووللح  هو , -Technologic) تمنولوجيم(ال،ونانية  اللاة من الم خوذ تمنولوجيا
 تنظيل المهااة أ  بااسوووووووووووووة علل  هي  (logo) المهااة التقانيةا    تمني (Techno) كليمت،ن
   4 محدب  وياة لت بية التقانية

                                                           
، 2003ص ض ظ، دار الكتب العلمية، بيروت،: المحتوى، 7مةض، ج: ابن منظور، لساااااااب، الدة ، مب   -1

 .260ص
، اعر ، -عبد المجيد الشااااابعة ن، ةن،، عجت اع تمبب الدبر،  ار اليبانرل الدجميش لجنشاااااة نالتوا  ، عمب، -2

 .  78-77، ص ص 2000
 .41 ص ، 2000 ،بيروت  ،صادر دار ،الثاني المجلد ،العرب لسان ،االنصاري منظور بنا - 4
لة محمود محمد - 1 -عمان ،والتوزيع للنشيييييير السييييييير  دار والتطبيق، النظرية بين التعليم تكنولوجيا، الحي

 .21 ص ، 2004،االردن
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 The Healthالصـحة -

التم يف اللاوي لل وووووحة عند ال وووووحا ق خالف السوووووقل  ذهاظ الم  ا  ود صوووووح مالن من      
" اصووووووووووووووول هذن الملمة من اللاة الالت،نية santeا  مي اللاة الا نسووووووووووووووية " 1 علته  اسووووووووووووووت وووووووووووووووا 
salutare", "saluto"  هي تمني البقاء سووليما ممامىا أي المحامظة على الجسوولا   ذلم  لمة  "

ا مي اللاة الالت،نية تمنيق جمله سووووووووووووليل الجسوووووووووووولا ممالجته ااجاعه الى جابة  soonا sanareا
    2 ال واظ

اما اصلالحا  متم ف بانهاق هي حالة السالمة  المااية البدنية  الناسية  اأجتما يةا  ليس       
التلو من مج ب التلو من الم   ا  المج ا  يوضووووح لنا هذا التم يف أن ال ووووحة ليسوووو  مج ب 

الم   ا  الماهة  ان اكتمال صووووووووحة األنسووووووووان ت تي عن ط ي  اكتمال النواحي البدنية الناسووووووووية 
   3   ذلم اأجتما ية

 المبحث الثالث: التحديات التقنية الصحية واألثار االجتماعية 
 ظاهرة العولمة والسياسات الصحية  أوال: 

ت ر، ا  حضااية  اوت ابية أر ن مي توجه لقد  ان لب  ا واه ة المولمةا  ما نتا عنها من 
المديد من الد ل المتقدمة إلعابة النظ  مي السياسا  ال حية بهاا  من ب،ن الم اجا التي تل   
 اؤى نقدية للسوووووووياسوووووووا  ال وووووووحية مي ول ما يتللبه التمامل ما واه ة المولمة  تاظ من تح ي 

ع ضوووا للمديد من الدااسوووا   ح،ث ،.Currie, J. & Newson J  جان  واى  جانم ن،وسوووون 
   4 مي ول واه ة المولمة مي عدة ب ل أ ابية  أم يكا   ندا  است اليا ال حيةحول سياسا  

 علل  تمنولوجياا  أيضوووووووووووووووا   أب اتها منامتالك  ود با  التمامل ما واه ة المولمة يتللع 
يه يتوام  ف  ضوووووووووو  اة توام  القاعدة الام ية التي ته،ا لنا مناخا  اجتما يا يسوووووووووواعد على مواكبتهاا 

حول فيه التواجد بالامل مي ع   تتعلى جديدا  واباا   يا ا لنا عقال   بح،ث المقالنية  الديمق اطيةا
 المولمة الى هيمنة رقافية  اوت ابية 

                                                           
، دار المعارف القاهر  28جمال الدين أبو الفضيييي  بن مكرل ، لسييييان العرب ، البن منظور، المجلد الرابع    - 1

 .2041، ص 1981مصر، 
2 - Etymologie française latin Grec Sonskert: etymologie 

latingrec/home/s/santémaladie- salut 

3 ، ص 2005علم االجتماع، ترجمة فائز الصيييييبام، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ، انطوني كدنز - 

234.  

1-J. & Newson Currie, J., Universities and Globalization – Critical Perspectives; SAGE 

Publication, London , 1998, pp.67. 
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إلصال  الج لي لب اما أ  السياسا  ال حيةا   نما  أ يجدى إلعداب هذا المقل محا أ  ا
األم  يتللع ح  ة رقافية متمدبة  متماملة األبمابا على أن تمون المسسوووووووووسوووووووووا  اللبية مي با  

سوووسوووا ا المس ولع هذن الح  ةا  يقتضوووى هذا التواجد باخل المجتما  اأشوووتباك  التااعل ما  امة 
   1 ل المنشوب خاصة تلم التي لها ب ا مي اعداب هذا المق

تتمثل مي مجموعة ممقدة من الممليا  التي يح  ها م يا من  –خت ووووووووووووووواا إب –مالمولمة       
الت ر، ا  السوووووياسوووووية  اأوت وووووابية  ح،ث أنها تا،  الحياة ال،وميةا خاصوووووة مي الد ل الناميةا من 

   2 خالل ما تتلقه من نظل  ووة عب  وومية

مد المولمة عملية التحول من المحلية الى المالميةا ح،ث أن شوووووموظ المالل هي موحدة  تُ 
مي مجتما  احووود  تممووول ممووواع  هوووذن الممليوووة هي م يا من القوى اأوت وووووووووووووووووابيوووة  التمنولوجيوووة 

 ل  اأجتما ية  الثقافية  السووووووياسوووووويةا  غالباع ما يسووووووتتدف م ووووووللح المولمة للت  ،  مي المقاف األ
بما اإلوت ووووووووووابا  الوطنية مي اأوت وووووووووواب الد لي من خالل التجااة  تدمقا   –ب على اأوت ووووووووووا

 اؤ ا األموال لالستثماا األجنبي المباش ا  الهج ةا  انتشاا التمنولوجيا  

مالمولمة هي المملية التي يتل بمقتضاها الااء الحواج  ب،ن الد ل  الشموظ التي تنتقل م،ها       
ة  التج لووة الى حووالووة اأوت اظ  التوحوودا  من حووالووة التبوواين الى حووالووة المجتممووا  من حووالووة الا ووو

موحدة تقوف على موار،  انسووووووووووووانية عامةا   قيما    ا  عالميا  التجانم  التمارلا  من رل تشووووووووووووكل   ي
 بلواة رقامة خاصة تستا،د منها الائا  المسيل ةع على الممليا  اأوت ابية  السياسية  اإلعالمية 

تقنية  اإلنتال اإلعالمي على المسوووتوى المالميا  أ شوووم أن ذلم من شووو نه تشوووك،ل ح،ث تحتم  ال
نمط محدب من الوعى الثقاميا  م   نماذل  ملسوووووواا  غ بية من خالل انتال  توايا  اسووووووتهالك 

   3 المواب اإلعالمية  اأت الية

 هوي أيضوا  الحديوثا م   الممي  عوة  و  بسشأن ينت  كوا نا يكون لهوذا الوبواء  للموةا لالمو أ لوو     
وومووة للسوويل ة متلروواا الضووااة  غوو  ات ا ا هووذن هووي ابمتتول يوة اسواء   ممو    نجو  مون وووة المل

  ى اللبيمووة باسوول الملوول  التمنولوج،ووالمتناه،ووة عووالال

يمكن القول ب ن المسوووتقبل هو "ع ووو  ال وووحة المسوووتدامة"ا ألن السوووياسوووا  ال وووحية سوووت    
على مجموعة  اسووووووووووومة من المحدبا  ال وووووووووووحيةا  المشووووووووووواا ة اأجتما يةا  المدالة اأجتما يةا 
                                                           

2- Peter N . Stearns , Globation in Worldhistory , Routledge , New York ,2010 , p 10. 

ثالث  -3 لدين ،  –أنتونى جينيز ، الطريق ال يد و محمد محي ا لديمقراطية االجتماعية ، ترجمة: أحمد زا تحديد ا

 . 67، ص 1999األعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، القاهر  ، المجلس 
1- Barrie Axford ," Globalization " in Gary Browing , Abigial Halcli, Frank Web Stester 

(eds). Vander Standing Contemporary Society, London Sage Rublications, 2000 , p 

249.  
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 اأسوووووتتداف المسوووووتداف للب،ئةا  هذن سوووووتسبي الى م يد من اأسوووووتثمااا  مي التدما  اأجتما يةا 
سبي الى انتاا  ممدل األم ا  مي نمط الحياةا  ممظل األم ا  الممدية ذا   التي بد اها ت

    1 ال لة بالب،ئة ستمون القضاء عل،ها
سووووو،بقى الت  ،  على السوووووياسوووووا  ال وووووحية لتحسووووو،ن الحالة ال وووووحية للسوووووكان بل يقة أ 

،ل تم   صووووحة األجيال القابمة للتل ا على سووووب،ل المثالا  على ال غل من  جوب احتمال ضووووئ
مقط لإم ا  الممدية سوووف تظه ا  تحسوو،ن أنظمة الم اقبة  ال صوود مي جميا أنحاء المالل  أي 
تمديل النظل ال وووووووووووحية بشوووووووووووكل ج،د  منا تاشوووووووووووي اأم ا  الوباليةا عال ة على ذلما  ان هذن 
ال واة لل حة مي المستقبل تماشيا  ما اؤية المستقبلية لل حة التي توصد ب نها جوبة الحياةا 

ن افا  التنمية  المدالة اأجتما ية للجمياا  التي ت خذ نظ ة شمولية لل حة مي سياق امان  اإل
مي النمو اأوت وووووووووووووووابي  التلواا   م   يا   ا  تلمع المولمة ب اا   2 اإلنسوووووووووووووووان  حقوق اإلنسوووووووووووووووان

 التمنولوجية  
سوووف ت    المجتمما  على ال ووحة احتياجا   باا السوون من السووكانا مملى ال غل من 
أن التنمية اأوت وووابية سووووف تسووواهل مي تحسووو،ن الظ  ف اأجتما يةا  سوووتنتام بشوووكل نسوووبي 
الاوااق مي الدخلا باإلضوووامة الى ذلما سووو،سبي نمو الدخل الى الضووواط على الموااب  المالمية ا 

 ا لذلم م ن ال ؤى المنهجية والمة على السوق  التمنولوجية 3 مما يسبي الى ال يابة للتدهوا الب،ئي
ا   التي ستمون استجابة مشت  ة للمشاكل الب،ئية من منظوا صحيا  ود يشهد هذا الس،ناايو تباعد 

مي تلم البلدانا  ايابة  لي سوووويح ووووذب،ن المالل المتقدف  أج اء من المالل الناميا  ذلم للتلوا ال
مابيا سيممل على ا نتيجة لذلما م ن التقدف الالث  ة  التمنولوجيا  التحس،نا  مي ال عاية ال حية

تحسووووو،ن الظ  ف اأجتما يةا مما سوووووتسبي الى مكاسوووووع مي ال وووووحة المامة للسوووووكانا لذلم مإن 
ممظل السووووووكان ود يماني من تحسوووووو،نا  صووووووحية  اضووووووحة بشووووووكل خاص ما تقدمهل الى "ع ووووو  

س،ن ا  من رل تحاوت ابيا   ستشهد نموا   التمنولوجيا اللبية"ا  على ال غل من أن البلدان األكث  مق ا  
المم  المتووا  ايابة اأنتشووووووووواا من األم ا  التدما  ال وووووووووحيةا مما يسبي الى ايابة متوسوووووووووط 

الم منةا  سوووووووووووووتمون هناك م  ق مللقة مي الدخلا  هذا بد ان الى ان البلدان الاق، ة لن تتقدف الى 
واسوووا النلاق "ع ووو  التمنولوجيا اللبية" ألنه لن يكون لديها الوسوووالل المافية لتمويل اأسوووتتداف ال

                                                           
1 - Martens P., Health transitions in a globalizing world: towards more disease or 

sustained health?, Futures, 2002, p. 37. 
2 - Barrett R., Kuzawa C.W., McDade T., Armelagos G.J., Emerging and re-emerging 

infectious diseases: the third epidemiologic transition Annual Review of Anthropology, 

1998, pp. 247-271. 
3 - Bobadilla J.L., Possas C., Health policy issues in three Latin American countries: 

implications of the epidemiological transition. In: The epidemiological transition: 

policy and planning. Implications for develop-2002, p.37. 
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للملواين حديث ا التقنيا   على ال غل من انتشوووووووووووووواا المم مة التمنولوجية    نتيجة لذلم لن يكونوا 
 سوف تواجه      . 1 واباين على تحق،  نام المستوى من ال عاية ال حية مثل البلدان المتقدمة

الب،ئية  مثل الميان الم يد من ال ووووووووموبا  لتبيان الت ر، ا  ال ووووووووحية الناتجة عن ايابة الضوووووووواو  
عوبة وهوا األم ا  القديمة  ايابة اإلصووووابا  الجديدة   يضووووا  نقص    بالتاليا ود يكون هناك ا

    2 من الم جح أن يواجه المالل النامي ايابة مي  ل من األم ا  الم منة  الممدية
   ب غل من ايابة ان شووووبكة ال ماهية الواسوووومة سووووتمنا اأسووووتبماب اأجتماعي القالل على الاق      

عم  السكان بسبع الس عة مي التحول الديموغ امي مي جميا أنحاء الماللا  من المحتمل متوسط 
أن يتل تمديل أنظمة ال عاية ال ووووووووووحية بشووووووووووكل ج،د الى السووووووووووكان األكب  سوووووووووون اا ود تمون البلدان 

   3  المتقدمة ج،دة أكمل اأنتقال نحو "ع   ال حة المستدامة
عمليا  نقل المم مة  التمنولوجياا سوووووووووو،سبي الى انتاا  النمو السووووووووووكانيا  اما   باضوووووووووول      

 مسوووووووووتويا  التمليلا  انتاا  الضووووووووواو  اأجتما ية  الب،ئيةا  سووووووووووف تجي  ب ل المالل النامية
ع   األم ا  الم منة"  أي  ع   ت اجا األ بئة"  على ال غل من أن بمم الد ل ست ل الى

المالل المتقدف ناسوووها ال،وف ا مإن النها المالمي تجان اأسوووتدامة سووويمكن الم حلة التي  صووول ال،ها 
   4 ممظل لتتلي هذن الم حلة  اأنتقال نحو "ع   ال حة المستدامة

 ثانيًا: اآلثار الصحية للعولمة 

من خالل تحديد المحدبا  ال ليسوووووية ل وووووحة السوووووكان  السوووووما  ال ليسوووووية لمملية المولمة 
أ أ   يت ووووووووووا النموذل المااهيمي الناتا بوضوووووووووو  أن المولمة تسر  على المحدبا  المسسوووووووووسووووووووية 
 اأوت ووووووووابية  اأجتما ية  الثقافية  الب،ئية ل ووووووووحة السووووووووكان ا  أن عملية المولمة تممل بشووووووووكل 

ا أسوووواسووووي على الم من سووووتوى السووووياوي ا ب،نما تسر  على ال ووووحة من خالل محدباتها األكث  ُبمد 
اؤى قيمة حول  يفية تنظيل التمق،د الذي ينلوي عليه بااسوووووووة اتراا ال وووووووحية الناتجة عن خالل 

المولمووة   بوالتووالي ا يمكن أن يقوودف مسووووووووووووووواهمووة ذا  ما ى لم يود من البحووث التج يبي من خالل 
ا لتلوي  س،ناايوها  مستقبلية بش ن ال حة الممل "كنموذل مم ي"    يوم  أساس 

مقد أصوووووووبح  ال وووووووحة الج،دة لجميا السوووووووكان هدما  ب ليا  مقبوأ   يمكننا القول أنه ود تحقق       
المم  المتووا خالل الق ن الماضووووووي  لمن التاا تا  ال ووووووحية ب،ن مكاسووووووع  اسوووووومة مي متوسووووووط 

                                                           
1 - Maud Huynen & Pim Martens, Globalization and Human Health toward Scenarios 

for the 21st Century ,p.289. 

2 - HuynenM., Scenarios and global health: the road ahead, IHDP Newsletter, issue 3, 

2003,p. 14 
3 -Omran A.R., The epidemiological transition theory revisited thirty years later, World 

Health Statistics Quarterly, 1998, p.111. 
4 - HuynenM., Scenarios and global health: the road ahead, IHDP Newsletter, issue 

3,2003, p.89. 
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ب،نما تمتمد آماق ال ووووحة المسووووتقبلية بشووووكل مت ايد على الممليا  األغنياء  الاق اء أ ت ال والمةا 
الجديدة النسووووبية للمولمة  مي الماضووووي ا  ان ُينظ  الى المولمة غالب ا على أنها عملية اوت ووووابية 
الى حد ما  مي الوو  الحاضوووو ا ُينظ  ال،ها بشووووكل مت ايد على أنها واه ة أكث  شووووموأ ا تتشووووكل 

وامل  األحداث التي تم،د تشووووك،ل مجتممنا بسوووو عة  لت ر، ا  المولمة على من خالل المديد من الم
صووحة السووكان  هناك اطااان حديثان  شووامالن يتملقان بالمولمة  ال ووحة هما اإلطااان اللذان تل 

    1  أبونتي  توج سون  Woodward et al .تلوي هما بواسلة

أن الموامل اأوت وووووووووووابية هي األكث  ح،ث  .Woodward et al الت ر، ا  التي حدبهاان      
أهمية لل حة   ي    أبون   تواج سون بشكل أساسي على آراا المولمة اأوت ابية  الحو مة 
ا  لذلما يتللع  الد لية   ما ذلم ا مإننا ن ى أن المسوووووووااا  من المولمة الى ال وووووووحة أكث  تمق،د 

ا  أكث  شووووومولية  يجع أن يكون متجذا ا مي اإلطاا المااهيمي لآلراا ال وووووحية لمملية المولمة نهج 
ا  ماهوف  اسووووا لمل من صووووحة السووووكان  المولمة  نظ  ا ألن المالل من حولنا أصووووبح مت ابل ا  ممقد 
بشووووكل تدايجيا مإن صووووحة اإلنسووووان ُينظ  ال،ها بشووووكل مت ايد على أنها نتيجة متماملة لمحدباتها 

سووووووسووووووية  لذلما يمكن اعتباان مسشوووووو  تمامل عالي الب،ئية  اأجتما ية  الثقافية  اأوت ووووووابية  المس 
ب،ئاتنا اللبيجية  اأجتما ية  - على المدى اللويلا اسووووووووووووووتدامة  -المسووووووووووووووتوى مهل يمكم حالة 

    2  اأوت ابية

موإن تحوديود جميا اترواا ال ووووووووووووووحيوة المحتملوة لممليوة المولموة يتجوا ا بكث،  القوداة الحواليوة       
ناميا  نظامنا المالمي؛ بسووووووووووووووبع جهلنا  تداخلنا ما النظاف المالمي لقداتنا المقلية على التقا  بي

    3 الذي ود يكون بم،د المنال

ا لسووووووووما  المهمة التالية لمملية المولمةا -أل سووووووووا للمولمةاما التم يف  -ن نم،   بإمكاننا ا    
  هيق

  الحاجة الى هياكل حو مة عالمية جديدةتحديد  -1
  لمالمي  نش  المملوما األسواق المالميةا  التواصل ا -2
 انتقال السكان على مستوى المالل  -3

                                                           
1 Ayliffe  - GA. Transcontinental spread of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 

Climatological Infectious Diseases, 1997, pp. 24-79. 
2 - Arevedo SM et al. Human microcysteine poisoning during hemodialysis treatment 

in Caruaro, Brazil. Toxicology, 2002, pp. 181-182. 
3  - . Baris E. Mcleod K Globalization and International Trade in the Twenty-first 

Century: Opportunities and Threats to the Health Sector in the South. Jourmai 

International Health Services, 2000, pp. 187-210. 
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التااعل ب،ن الثقاما   التا، ا  الب،ئية المالمية  التا، ا  الب،ئية المالمية باعتبااها سوووما   -4
   1 مهمة للمولمة

تممل جميمها على مسووتوى تحديد ال ووحة  تسر  على الموامل البم،دة مثل  سووما أن هذن ال      
ل حية  الم تبلة ا  التنمية اأوت ابيةا  التجااةا  التااعال  اأجتما يةا  المم مةا السياسا  ا

 الت  يد من سوووووووووووووولا  خدما  النظاف الب،ئي  مي المقابلا هذن التا،، ا  مي الموامل البم،دة لديها 
   2 القداة على الت ر،  على محدبا  ال حة الق يبةا  بالتالي على ال حة

المولمة تت ر  بالمديد من ا مهذا أ يمني أن المولمة هي عملية مسوووووووووووتقلة من انعلى ال غل       
التلواا  على المسوووووووووتويا  األخ ىا على ال غل من عدف تضوووووووووم،ن هذن اأاتباطا  مي الشوووووووووكل 
ا أن يضووا مي اعتباان أن المحدبا   ألسووباظ التبسوويط  باإلضووامة الى ذلما يجع على الم ء أيضوو 

ا ما بمضها البممباخل المستوى البم،د  ب      3 اخل المستوى الق يع تتااعل أيض 

 العولمة والخدمات صحيةثالثًا: 

تت ر  التدما  ال وووحية بشوووكل مت ايد بالتا، ا  الناجمة عن المولمة مي سوووياسوووة ال عاية          
ل ووحة ا  على ال غل من أن منظمة ا 4  ال ووحيةا  التنمية اأوت ووابية  التجااةا  المم مةا  الهج ة

المالمية تهدف الى مسووووواعدة الحكوما  على تم ي  التدما  ال وووووحيةا اأ أن مشووووواا ة الحكومة 
مي سوووووياسوووووا  ال عاية ال وووووحية آخذة مي التناوصا  بالتالي أصوووووبح  المسسوووووسوووووا  اللبية تواجه 
بشووووكل مت ايد النموذل اأوت ووووابي الن،ول،ب الي  ُينظ  الى ال ووووحة بشووووكل مت ايد على أنها سوووولمة 

ا لقانون السووووق تحديد من تمون صوووحته ما،دة لالسوووتثماا  من أ تمون صوووحته  مق ا  خاصوووة تاا  
ا  لل تموود مجموعووا  اأوت ووووووووووووووووابا  التي تم  بم حلووة انتقوواليووة محميووة من وبوول ولووال  5 لمول،ن 

صحي م   ي يوم   صوأ  شامال  للجمياا بل ان بمم المجموعا  مح  مة من أبسط التدما  

                                                           
1 - Public service palaces in Bana et al. and Aedes aegypti breeding sites in Venezuela. 

Bulletin from the American Health Organization. 2005, pp. 193-205. 
2- Barrett TVet  -t is an autoimmune outbreak of acute Chagas disease in the São 

Francisco Valley region of Bahia, Brazet: Triatomine vecton and zoonotic resin of 

Trinosum VP. Framsactions of the Royal Sociey of Iopical meice & Hy. 1979, p .79. 
3   -Bhatnagar S, Schaware R. Information and Communication Technologies in 

Development: Cases from India. New Delhi, Sage Publications, 2000.p.855.  

 :لمزيد من التفاصي  ينظر

-Birley MH. Guidelines for predicting the effects of vector-borne diseases on water 

resource development. Geneva, World Health Organization, 1991.p 124-128 .  
4 - Koopman JS et al Determinants and predictors of dengue infection in Mexico. 

American Epidemiology Friday 1991, p.133.  
5 - Yehudsbury JM, Emifepur AMA. Small healthy dams statistics. Parasitology Today, 

1988, pp. 57-58. 
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ا مي امكانية اللبية  مقد شووووووووووووووهد   الوأيا  المتحدة  المديد من ب ل أم يكا الالت،نية انتااضووووووووووووووو 
   (1الوصول الى ال عاية ال حية بمد خ ت ة التدما  ال حية

يمكن أن يكون للتجااة المت ايدة مي التدما  ال ووووووووووووووحية آراا عميقة على توم،  ال عاية         
ال ووحية المناسووبة  على ال غل من أنه ُينظ  اليه على أنه يحسوون اختياا المسووتهلما اأ أنه يمتقد 
 أن بمم التلواا  تنلوي على متاط  طويلة األجلا مثل انشاء نظاف صحيا  انتقال المهن،،ن
ال وووووووووح،،ن من القلال الماف الى القلال التاصا  الوصوووووووووول غ،  المابل الى ال عاية ال وووووووووحية 

ا  يمتب  اأتجاا غ،  المشوووووو  ل بالمتداا   توم،  الوصووووووول  2  تقويم النظل ال ووووووحية الوطنية
  باإلضوووووووووامة الى ذلما  3 الى األب ية التاضووووووووومة للم اقبة عب  اإلنت ن  متاط  صوووووووووحية محتملة

ا الى "هج ة األبماة" مي ولال ال وووووووووووووحة نتيجة لهج ة ال،د يمكن أن تس  بي عملية المولمة أيضووووووووووووو 
 .الماملة من المناط  النامية الى المناط  المتقدمة

يابة  ما ذلما ُيمتقد عموم ا أن النمو اأوت ابي المت ايد يم ا التحس،نا  مي ال عاية ال حية  ا 
ن ما  يمكن أن ت يد من تحسوووو،ن المالل  الوواية مالمم مة  التمنولوجية  الناتجة عن نشوووو  المملو 

 جميا أنوال األم ا  

   التصورات المستقبلية لالحتياجات الصحيةو  رابعًا: التقنية الصحية

 التقدف مي ال عاية ال وووووووووحيةا  خاصوووووووووة خالل لقد اسوووووووووتل ف اأبتماا التمنولوجي ودا ا  ب،  ا
التمنولوجيا الح،وية  المواب الح،وية  التقنيا   المقوب الثالرة الماضووووووووووووووية اذ التقدف مي مجاأ  مثل

تقديل ال عاية  نتالا  الج احية  أب  تمنولوجيا الممب،وت  الى تحسووووووووووو،ن ال وووووووووووحة بشوووووووووووكل ملحو 
انتشوواا تمنولوجيا    شوو    القداة التشووتي ووية  الامالية المالجيةا الم يما مقد سوواهما  الهما مي

ا من م حوبة بتماليف ال عاية ا ال عاية ال حية ا مت ايد  ل حية المت ايدةا  لهذا السبعا مإن عدب 
المستشفيا   المدي ين  الموضوعا   األطباءا صانمي المنتجا  ال حية  المنظم،ن  الم ضىا

 و ااا  حول التلوي ا التبنيا اأسووووووووتحواذ مملوما  ااسووووووووتة لدعمها ( الدامم،ن  القابة الحكوم،،ن
مي القلاع،ن الحكومي    تلوي  تق،يل التمنولوجيا ال وووووووووووحية اسوووووووووووتتداف التقنيا  الجديدة  الحالية

                                                           
1 - Gubler DJ. The re-emergence of vector-borne diseases as a global health problem. 

Emerging Infectious Diseases, 1998, pp. 442-450. 
2 - Traser HS, McGrath 53. Information technology and telemedicine in sub-Saharan 

Africa, British Medical Journal, 2000, pp.321- 465. 
3 - Edger IT. Dissemination of health definition in developing countries: the role of the 

Internet. Bntish Medical Journal, 2000, pp. 321. 
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مقد سووواهل ع ووو  اأبتماا التمنولوجي مي تم ي   بعل الق ااا  مي السوووياسوووة ال وووحية   التاص  
   1 ليشمل مجال ال عاية ال حية

هي التلب،  المملي للمم مة بهدف الوواية  التشوووووووووووتيص  عالل  )HT (تقنية ال وووووووووووحةان       
ا لإلج اءا    بووالتوواليا أ يتمل  هووذا الم ووووووووووووووللح مقطالم     األجه ة  المموودا   لمن أيضوووووووووووووووو 
  مانتشوووواا التمنولوجيا  2 ب اما الوواية  المالجا  الد الية  األنظمة اإلبااية  التنظيمية   السوووو ي يةا

مي مجال ال وووووووووحة بخل مي م احل المالل  اج اء اأختباا  التشوووووووووتيص   ل ما يتمل  بال عاية 
اللبيجية  الا   منها  م حلة  يمكن ت نيف التمنولوجيا ال حية على أساا مابتها   ال حيةا

تتناسوووووع بشوووووكل  التلوا الحاصووووول مي اللع مثال هناك بمم صوووووحية  انتشوووووااهاا مهناك تقنيا 
 التقنيا  "الهج،نة"ا   ااعة عقاا  مضووووووتا  القلع  أجه ة اأسووووووتنشوووووواقا  تجما ب،ن خ ووووووالص

تسووووووتتدف للتشووووووتيص أيضووووووا تسووووووتتدف  مالمديد من اأختبااا   التقنيا  األخ ى  األب ية  األجه ة 
  ذلم المالل  مثل ت وووووووي  األ  ية التاجية   تسووووووتتدف بمم التقنيا  للتشووووووتيص مثل للاحص

    3 أم ا  القلع  م اقبة اأظ األ  ية التاجية  للتشتيص

المنتجا   التدما   األمماا مي ان تشووووووجيا المنامسووووووة المالمية إلنتال  لتسوووووووي  ممال من       
مجال ال ووووووووحةا  تماليف البحث  التلوي  ود ااب ا  بالتالي يتللع من الشوووووووو  ا  الت  ،  على 

  ب،ن وهوا شوووووبكا  تجااية إلنتال الد اء  تسوووووويقه عب  المالل؛ تلوي  اإلنتاجيا  التاصوووووة بهاا
 السسال المب،  الذي أ ي ال مي عقول  ل المهتم،نق لماذا مشلنا مي خل  نهضة مبتم ة مماص ة؟ 
ما هو أ جه اأختالف عن اليابان  أ ا با  شوووو ق أسووووياا  الالتي حققن رواة عالمية مي المديد من 

ي تحديد المجاأ  خاصوووة مي مجال التقنيا  ال وووحيةا انها التمنولوجيا التي تلمع ب اا محوايا م
ما اذا  ان  الد لة تملم مثل هذن القداا  لتحويل الموااب  المواب التاف الى سوووووووووولا  خدما   تقوب 
الد لة لتلوي  واعدة ال وووناعا  بها التي من شووو نها أن تسوووهل عملية الت ووونيا بالسووو عة  الجوبة 

دية التي ت وووداها  تجااة الشووو  ا  الد الية المالمية لمالل هذن األم ا  المم  السوووم  المناسوووب،نا
  )4 الي جميا ب ل المالل النامي  المتقدف

                                                           
1- Bousquet J., Van Cauwenberge P., Khaltaev N. - Allergic Rhinitis And Its Impact 

On Asthma. J Allergy Clin Immunol, 2001,p.334. 
2-Thomas M. Allergic rhinitis: evidence for impact on asthma. BMC Pulm Med 2006, 

p44. 
3 - Ariano R., Berto P., Puccinelli P., Incorvaia C., Frati F. - Economic evaluation of 

specific immunotherapy versus symptomatic treatment in allergic asthma. Allergy 

2007,p.76.     
4 -Abramson M.-J., Puy R.-M., Weiner J.-M. - Is allergen immunotherapy effective in 

asthma? A meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Respir Crit Care 

Med,1995,pp. 74-151. 
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للتقنيا  ال حية الحديثة خ الص متمدبة   ث، ة منها ق ت اث لنتال نشا  انسانيا  مكتسبة     
 مت اكمة  وابلة للنقل  اأنتشووووووووووووووواا  متنوعة  متماملةا  من ب،ن هذن الت وووووووووووووووالص ان التقنيا  

 أهدامه  نظ ياتها  هي علل تلبيقي يسوومى لتلب،  المم مةا  انها  علل مسووتقل له أصوووله ال ووحية 
عملية تمم حياة النااا  عملية تشووتمل مدخال   عمليا   مت جا ا  هي عملية شوواملة لجميا 
الممليا  التاصوووووووووووووووة بالت ووووووووووووووميل  التلوي   اإلبااةا  التقنيا  ال ووووووووووووووحية عملية نظامية تمتني 

أنها نظاف من نظافا  تهدف للوصول الى حل المشكال ا بالمنظوما   مت جاتها نظل  املة أي 
   )1( التقنيا  متلواة ذاتي ا تستم  بالم ا مي عمليا  الم اجمة  التمديل  التحس،ن

ان ال عاية ال وووووحية هي أبمد ما تمون عن اإلسوووووهاف مي اشوووووبال الحاجا  ال وووووحيةا مقد          
كان ينظ  ال،ها على أنها مقت وووووووووووووو ة على مكامحة الم  ا  يتمثل ذلم مي الد اء  التلجيما ا 
لمن اإلشوووووووبال يتل تح يقه أسووووووواسوووووووا  من خالل الاذاء الماميا  السوووووووكن المناسوووووووعا  الملبم  الميان 

تشووومل التنمية التقنية ال وووحية المديد من المناصووو  منها للشووو ظا  ال ووو ف ال وووحيا   ال وووالحة 
قتحديد األهداف التمنولوجية الماجلة  متوسوووولة  بم،دة المدىا  التمامل ما المملوما  ال ووووحيةا 
التتليط الم حلي  البم،ووووود الموووووديا تق،يل  اختيووووواا التمنولوجيووووواا التلب،   التلوياا المحووووواكووووواة 

البحث  اأبتمااا الت ه،ل  التدايع  التنظيل  اأبااةا بااسا  الجد ىا تتليط  ت ميل  اأبتمااا 
المشوووو  عا ا الت ووووميل ال ووووناعي  التنا،ذا التماود  الماا ضووووة ا اأسووووتيماظ  اأنتشووووااا المتابمة 

  )2( التق،يلا التسوي ا اتراا اأجتما ية  الب،ئية
ال ووووووحية انشوووووواء   بااة  حدا  اإلنتال  التدما  الحديثة  تتللع عملية التنمية التمنولوجية      

المتلواة  التي يمكن أن تتل من خالل احتمال،نق اسووووووووووووووت، اب هذن التمنولوجيا  من التاالا  تول،د 
ا عن ط ي  م اك  البحووث  التلوي  التمنولوجي الوطني  الحوواضوووووووووووووونووا   هووذن التمنولوجيووا  محليوو 

 اب التمنولوجيا يجع لا  األنظاا الى بمم الممااسووووووووووا  التمنولوجية   فيما يتمل  بمملية اسووووووووووت،
 ق )3 (التي يمكن أن تظه  خالل عمليا  الت خيص بنقل التمنولوجياا  أهمها

وي تقديل التمنولوجيا مي ه،ئة ح مة متماملة   وامة ال ووووناعة بل يقة تسووووليل الماتا  بما ينل -
على تنا،ذهاا اضوووووووووامة الى على قياف المواب بكل عمليا  الت وووووووووميل للمنشووووووووو    اإلشووووووووو اف 

مسووووووووووووووتل ما  التمنولوجيا المنقولة من ممدا   آأ   مملوما  المم مة الانية  األسوووووووووووووو اا 
 ال نا ية حتى نقلة التشا،ل المامل 

                                                           

1  - Ariano R., Berto P., Puccinelli P., Incorvaia C., Frati F. - Economic evaluation of 

specific immunotherapy versus symptomatic treatment in allergic asthma. Allergy 

2007,p. 53. 
2 - Thomas M. Allergic rhinitis: evidence for impact on asthma. BMC Pulm Med 

2006,pp. 43-54. 
3 - Szeinbach SL, Seoane-Vazquez EC, Beyer A, Williams PB. The impact of allergic 

rhinitis on work productivity. Prim Care Respir J, 2007,pp. 98-105. 
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لو اشووووووووت ا  قياف الشوووووووو  ة الناولة بتوايد أجه ة اإلنتال   وامة خلو  اإلنتال بمم متها حتى    -
األغ ا   اأسوووتتداما   أي غ،  التت ووو وووي ا كان  األجه ة  التلو  من النول متمدب 

 أ  اشت ا  الموابين  المتماودين الا ع،،ن الذين يقومون بذلم التوايد 
اوت اا المملوما  المنقولة على الجوانع الانية  المملية التي تتص التشا،ل بشكل مباش   -

ا قي للتمنولوجياب ن المشووووووود عن المملوما  الملمية التي تمثل ال يمة المامنة  المم  الح ي
  التي تمكن الل ف المستقبل من استيماظ التمنولوجيا  هضمها بمد ذلما اذا ل ف األم  

 المااأة مي تقدي  أرمان المواب الوسووووووووووووويلة التي يوابها الل ف الناول أ  التي يحتم  حقوق  -
 توايدها 

 لل يموود توايوود تمنولوجيووا مي حووالووة تقووابف أ  بموود أن تمون ووود أصووووووووووووووبحوو  متتلاووة بووالاموول  -
 يستتدمها الل ف الناول مي بلدن 

اشووووووت ا  نقل أية تحسوووووو،نا  يتوصوووووول ال،ها الجانع المسووووووتقبل الى الل ف المواب ب ن  جوب  -
 ش   ممارل مي اأتجان المكسي 

م   و،وب على أنشلة البحث  التلوي  المحلي لدى الل ف المستقبل للتمنولوجيا بما يمنا  -
 ا من تلوي ها   بخال تمديال  عل،ه

اسووتتداف سووال  مواصوواا  الجوبة على النحو الذي يمنا من اسووت، اب المواب التاف  الوسوويلة  -
  غ، ها من المنتجا  من غ،  الش  ة الناولة للتمنولوجيا 

أما فيما يتمل  بمملية تول،د  تنمية التمنولوجيا محلي ا مإن هذا الموضووووووول يتللع  جوب المديد      
ابية  اأجتما ية التي تسووووووواعد على تنمية ا   اإلبدال  ال  بة مي من الموامل  الظ  ف اأوت ووووووو

   1 احداث تنمية تمنولوجية ح ي ية للمجتماا  التي تممل الحاضنا  بوجه عاف على تنم،تها

صانمي السياسا  ال حية  مدي ي    هناك حاجة الى أنوال من التب اء األطباء  المم ضا      
للجوانع اأجتما ية  ال وووووووحية األخ ى؛  الم ضوووووووى  المواطنون المسوووووووتشوووووووفيا   منظما  ال عاية 

اأوت ابيون  المحامون  علماء اأجتمال  علماء     الثقافية؛  علماء األ بئة  اإلح اء الح،ويونا
 المديد من الشووت وويا  األخ ىا  غ، هل من المامل،ن ال ووح،،ن المشوواا ،ن مي المجال  األخالق

من تق،يل التمنولوجيووا ال ووووووووووووووحيووة هو بعل صووووووووووووووووانمي الق اا األبحوواث اللبيووة  ح،ووث أن الهوودف 
   2 الموااب على ماعلية الق ااا  المتملقة بالتقنيا  ال حية من  لتت يص أمضل ما هو متا 

                                                           
1 -Omnes L.-F., Bousquet J., Scheinmann P. et al. - Pharmacoeconomic assessment of 

specific immunotherapy versus current symptomatic treatment for allergic rhinitis and 

asthma in France. Allerg Immunol (Paris) 2007,pp.148-56. 
2 - Inal A., Altintas D.-U., Yilmaz M., Karakoc G.-B., Kendirli S.- G., Sertdemir Y. - 

Prevention of new sensitizations by specific immunotherapy in children with rhinitis 
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أهمية اأسوووووتثماا مي ال وووووحة حسوووووع األ لويا  التي يتللبها المجتماا  ى ود اتاق  اتااء عل    
لما لها من انمكاسوووووووووووووووا  على ممدأ  الموالد اأجتما ية  بالتالي على التنمية  النموا  ما أن 

إن مانتاا  المد ى ي يد من الموالد اأجتما ية  ينمكم ايجابيا  على التنمية  النموا  بالتالي 
ية  التمليل  اإلنتاجية ذا  ااتبا  ووي من ح،ث عالوتها ما بمم البمم عناص  ال حة  التاذ

مي الت ر،  على ت اكل اأا المال البش يا ماألشتاص الذين يح لون على تاذية ج،دة يساهمون 
 مي اما اإلنتاجية بل يقت،نق

من خالل  ت ر، ها على المسوووووووووووووتوى ال وووووووووووووحي للا ب  هو ما سووووووووووووويتام من أياف  الطريقة األولى:
لم ضوووووووووي للمامل  بالتالي سووووووووو، يد وداته على تحمل أ باء الممل مما يسووووووووواهل مي اما مسوووووووووتوى ا

 انتاج،ته 
اتهل مهي سوووووتسر  باإليجاظ على المسوووووتوى التمليمي لإم اب مما ي يد من مهاا  أما الطريقة األخرى:

  مم متهل  هو ما سيساهل مي ايابة ال حة الج،دة  مستوى الدخل 
صووووووحة األم اب ذ  عالوة  ريقة بالنمو اأوت ووووووابيا متلوا الد لة اوت ووووووابيا   تمد التحسوووووو،نا  مي 

يحسووووون من مسوووووتوى صوووووحة سوووووكانهاا  هو أيضوووووا  ب هان مباشووووو  على أن الناا تحيا حياة ج،دةا 
 بالتالي تسوووووووواهل مي اما مسووووووووتويا  التنمية اأجتما ية  اأوت ووووووووابية من خالل ايابة ت اكل اأا 

أن التحسووو،نا  مي ال وووحة المنتجة سوووتسووواهل ب وووواة غ،  مباشووو ة مي المال البشووو ي لإم ابا  ما 
تلوي  اأا المال البشوووووووووووووو ي لإطاال على المدى اللويل  ذلم من خالل الحاا  على أمهاتهل 

 على و،د الحياة  بشكل صحيح 
ماأهتماف ب وووووحة الا ب تمتب  األسووووواا لبقالها مال عاية ال وووووحية تهدف الى القضووووواء على        

األم ا  الوبالية  توم  التدمة ال وووحية الالامة مي حالة الم    ذلم عن ط ي  المسوووتشوووفيا  
 أ  غ، ها من الم حا  اللبية  أشم أن توم،  ال حة يمتب  من الحقوق ال ليسية لإم اب  

 ان  الد ل تنظ  الى التدما  ال ووووووووحية على أنهاق "خدما  اجتما ية ليسوووووووو  ذا  مقد         
صوووووووووووووواة انتاجيةا تجوب بها الد ل  تمنحها لشوووووووووووووومبها اذا توام  لديها مالم مي م، ان،تهاا أما اذا 

   1 و    تلم الموااب مإنها تمنمها عن الشمع  أ تقوف بها
 

 

                                                           

and/or asthma monosensitized to house dust mite. J Investig Allergol Clin Immunol 

2007,pp. 85-91. 
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 استنتاجات البحث

  استنتاجا  اليسية  خمميمكننا استتالص 

من الض  اي أن يداك المجتما ال حي أن ت ر،  المولمة على ال حة ا مي ممظل  قأ أ   
الحاأ  ا ايجابي  سلبي  عال ة على ذلم ا مإن التواان المحدب ب،ن اأرن،ن يمتمد على األم اب 

اليف  اسمة النلاق ا أ  المجموعا  السكانية الممنية  ود تجلع بمم جوانع المولمة موالد أ  تم
ا على المووا الجا امي للا ب ا  الجنم ا  المم  ا  األصل الم وي ا  المستوى التمليمي ا  اعتماب 
 الحالة اأجتما ية  اأوت ابية  ما الى ذلم   يتمثل التحدي ال مع مي حل هذن الت ر، ا  

 .المتنوعة  مهل  يفية توايمها عب  مجموعا  سكانية متتلاة

استنبا  الممليا  الممقدة التي نسم،ها المولمة  ا ابلها المباش ة  غ،  المباش ة  يمكن ق راني ا
سيكون من الض  اي ا على سب،ل المثال ا تحل،ل ت ر،  اتااقيا  تجااية محدبة متمدبة   بال حة  

األط اف على صحة مجموعا  سكانية مم،نة   بالمثل ا نحتال الى مهل  يف تسر  التا، ا  
لمية مي الب،ئة  اأوت اب المالمي  تنقل السكان  ما الى ذلم على محدبا  صحة السكان الما

 نتالجها  مي بمم الحاأ  ا ود أ يكون اإلربا  التج يبي للمسااا  السببية ممكن ا ا  ود أ 
 ممالة  صحيه يمكن تجنع الم با  المنهجية   ما ذلم ا مإن مثل هذن األبلة ض  اية لسياسة

ا ا   نتيجة طبيجية لما سب  ا نحتال الى تحديد اج اءا  السياسة التي تدي  بشكل أمضل رالث  
ووة طبيجية  مثل  بل انهاليس  محدبة سلاا  أ ما بة مي شكلهاا   ونهااتراا ال حية للمولمة  

 ية أن المولمة هي ووة اجتمانستنتا على المكم من ذلم ا  االجاذبية ا أ يستليا الناا ايقامها 
 ا خلقها البش   يسيل  عل،ها  

أن اأستجابة الامالة  الماسة لإ بئة من ش نها أن تقلل الوفيا   اابماق يمكن ان نستنتا
 اإلصابا    ذلم تقل،ل اتراا اأوت ابية  اأجتما ية  األمنية أنتشااها   هذن اأستجابة تمتمد 

ي أي  و ا  التنس،  الج،د ب،ن األط اف بشكل أساسي على جوبة   مية المملوما  المتوم ة م
 الممنية   ذلم سهولة تبابل المملوما   اأت ال ب،نهل 

انتشاا الا،  ا يكشد عن  جوب نقص نسبي مي أن  بجانع ذلمخامساق يمكن ان نستنتا 
 البنى التحتية الالامة لتلم الحاأ  اللاالة
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