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وهـو يعـرض نظـرة ومرامـي اللجنـة،      . هذا هو البيان المؤقت للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة      

ويعتبر البيـان المؤقـت بـذلك       . اس الفكري لمنهج المحددات االجتماعية    والمشاكل التي تسعي لتخفيفها، واألس    

مصدراً ألصحاب المصالح المهتمين بالمحددات االجتماعية للصحة والعدالة الصحية، في سعيهم لبنـاء حركـة               

وسوف تأتي توصيات العمل المبنية على أساس األدلة التي جمعت عبر جميع مسارات عمل اللجنة، في                . عالمية

وسوف يتم نشر البيان المؤقت على نطاق واسع بين العديد من المجتمعات ذات             . 2008تقرير النهائي في مايو     ال

وتتراوح هذه المجتمعات بين بلدان مشاركة وصانعي سياسة، بما فـي ذلـك وزارات              . المصالح في عمل اللجنة   

اسية، واتحادات العمال، وبـشكل أوسـع       الصحة والمالية، والعاملين في مجال المجتمع المدني، والتحالفات السي        

وسوف تساهم تشاورة هادفة بين أصحاب المصالح في        . األطباء والعاملين في القطاع الصحي، والقطاع الخاص      

  .استكمال قاعدة األدلة الشاملة وتوصيات العمل في التقرير النهائي

 بقرار من مدير عام منظمـة     2005رس   في ما  (CSDH)لقد أنشئت اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة        

وقد تزايدت مساندة منظمة الصحة العالمية بدعم مـن  . الصحة العالمية آنذاك الراحل الدكتور لي يونج ـ ووك 

وقد تلقت اللجنة مساعدات مالية قيمة من بلدان مـشاركة تـشمل            . المدير العام الحالي، الدكتوره مارجريت شان     

صين، ومصر، والهند، وجمهورية إيران االسالمية، واليابان، وكينيـا، والـسويد،           البرازيل، وكندا، وشيلي، وال   

  .والمملكة المتحدة

  .وإذا أردت الحصول على بيانات حديثة متعلقة باللجنة، برجاء التسجيل المباشر على الموقع التالي على الشبكة

en/determinants_social/int.who.www:// http  



  دالة الصحيةبناء حركة عالمية للع

ويمكن الحكم على تقدم المجتمع، سواء الغنـي أو         . إن الصحة تطلع إنساني عالمي ومن حقوق اإلنسان األساسية        

الفقير، بنوعية صحة مواطنيه، ومدى عدالة توزيع الصحة في أنحاء المجتمع المختلفة، ودرجـة الحمايـة مـن                 

 في هذا المجال ولعمـل اللجنـة المعنيـة بالمحـددات            إن العدالة الصحية أساسية   . التهميش نتيجة لسوء الصحة   

  .االجتماعية للصحة

إن تعزيز العدالة الصحية ـ عالمياً وداخل البلدان ـ تعني تخطي التركيز المعاصر على األسـباب المباشـرة     

رج ـ وهي التركيبات األساسية للتد    "أسباب األسباب "وتركز اللجنة بشكل يفوق أي محاولة عالمية على         . للمرض

االجتماعي والظروف المحددة اجتماعياً التي تخلقها هذه التركيبات التي ينمو فيها النـاس ويعيـشون ويعملـون                 

  .ويبلغون الكبر ـ وهي المحددات االجتماعية للصحة

لقـد تزايـدت    . ليس ألن الصحة األفضل لها مردود اقتصادي فقط، ولكن ألنها حق وعدل           : لقد حان وقت العمل   

إن هذه الصيحات أصبحت    .  العدالة على مدي سنوات ومن بلد إلى آخر في جميع أنحاء العالم            الصيحة ضد عدم  

وتضع اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة العمل على ضمان عدالة الصحة على            . تشكل حركة عالمية  

  .رأس أولويات هذه الحركة



  تنصل من المسئولية

ية للجنة المعنية بالمحددات االجتماعيـة للـصحة، وال تمثـل           تحتوى هذه النشرة على األفكار الجمع     

  .بالضرورة القرارات أو السياسات المعلنة لمنظمة الصحة العالمية

إن التسميات المستخدمة في هذه المنشورة، وطريقة عرض المواد الواردة فيها، ال تعبر إطالقاً عـن                

 القانوني ألي بلد، أو إقلـيم، أو مدينـة، أو           رأي األمانة العامة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع       

وتشكل الخطـوط المنقوطـة علـى    . منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها      

  .الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها

لـشركات والمنتجـات    كما أن ذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه ا              

معتمدة، أو موصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية، تفضيالً لها على سواها مما يماثل ولـم يـرد               

  .وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بوضع خط تحتها. ذكره

علومات الواردة في هـذه     لقد اتخذت منظمة الصحة العالمية جميع االحتياطات المعقولة للتحقق من الم          

إن مـسئولية  . ولكن المادة المنشورة توزع بدون ضمان من أي نوع، سواء صريح أو ضمني    . النشرة

وال تتحمل منظمة الصحة العالمية أي أضـرار تنـتج عـن            . تفسير واستخدام المادة تقع على القارئ     

  .استخدامها
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  اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة

وأوجه عدم المساواة هذه تشملنا جميعـاً، بلـداناً         .  تسودها عدم مساواة درامية    إن الحالة الصحية في العالم اليوم     

 فـي   (CSDA)ولمواجهة ذلك، أنشئت اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة         . غنية وفقيرة على حد سواء    

  .ووك- بقرار من المدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، الراحل الدكتور لي يونج2005

وعدم المساواة  .  على الصحة  يلون، ويبلغهم الكبر لها تأثير قو     ن الظروف التي ينشأ فيها الناس ويعيشون ويعم       إ

إن رؤية اللجنة هي عالم يتمتع فيه جميع الناس بالحريـة           .  إلى عدم المساواة في الصحة     يفي هذه الظروف تؤد   

إن الـصحة ومحـدداتها     .  بالعدل االجتماعي  وهذا موضوع متعلق  . في اختيار الحياة التي يحق لهم أن يقدروها       

وهي أمر حيوي من الناحية السياسية، حيث أن نجاح المجتمع يمكن الحكم            . الرئيسية أمور تتعلق بحقوق اإلنسان    

إن الصحة الجيدة تمكن الناس من المشاركة فـي المجتمـع، مـع             . عليه بنوعية صحة السكان وعدالة توزيعها     

  .اء االقتصاديعواقب إيجابية محتملة لألد

.  ألوجه عدم المساواة في الصحة، داخل البلدان وفيما بينها، يمكن تجنبها ومن ثم فهي جائرة               ىإن األغلبية العظم  

إن . إن نجاحنا في تحسين الصحة وخفض هذا الظلم يعتمد على االنتباه الجاد لألسباب االجتماعية الكامنة خلفهـا         

والتعامل مع المحددات االجتماعية للصحة قد ينـتج  . ة ولكنها غير كافية   الحلول التقنية داخل القطاع الصحي هام     

واتخاذ إجراءات بشأن المحددات االجتماعية للصحة تمكن الناس والمجتمعـات          . عنه عوائد أعظم وأكثر استدامة    

ات يـتم   إن التمكين طريق قوى لتغيير كل من التركيبة والظروف االجتماعية، وعن طريق هذه التغيير             . والبلدان

  .تمكين الناس
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وفي محاولة لتحقيق رؤيتها، تقوم اللجنة بإنشاء حركة عالمية للتغيير لتحسين الصحة في العالم وخفـض عـدم                  

كما تراجع  . وهي تقوم بإقامة شراكات مع الحكومات، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية         . العدالة في الصحة  

واللجنـة  . ة، وتجميع المعرفة الوطنية والمحلية للعمل، والدعوة للتغييـر  قاعدة الدليل العالمي لعدم العدالة الصحي     

المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة مهتمة في النهاية بالعمل على تناول نطاق محددات الصحة ـ من ظروف  

حكومـات  تركيبة المجتمع إلى التأثيرات األكثر مباشرة، على جميع المستويات من العالمي إلى المحلي، عبـر ال     

وسوف يتم وضع توصيات العمـل فـي        . وتشمل جميع أصحاب المصالح من المجتمع المدني والقطاع الخاص        

  .2008التقرير النهائي في 

ويقود اللجنة صانعو السياسات من أصحاب النفوذ على المستوى العالمي والوطني، وعلماء وممارسـون وقـادة      

 بينهم االهتمام بعدم العدالة الـصحية، وثقـتهم بـأن اإلجـراءات             المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، يوّحد      

 باهتمام الجميع، وليس    ىهم بصورة غالبة كيف أن الصحة تحظ      ويبين تنوع خلفيات  . المجتمعية مطلوبة لمواجهتها  

، للتعليم(ويقدم أعضاء اللجنة خبراتهم كرؤساء سابقين للحكومات، ووزراء         . المشاركين في الرعاية الصحية فقط    

، وصانعي السياسة والمستشارين على المستوى الوطني، وكأعضاء في         )والخارجية، واألشغال العامة، والصحة   

فرق عمل وطنية، ومجالس استشارية، ومجالس إقليمية وبرلمانات، وكرؤساء لمنظمات تابعة لألمـم المتحـدة               

  .ن داخل المجتمع المدنيديميين مشهورين عالمياً، وكقادة وممثلين مكاومنظمات بين حكومية، وكأ

فقد أنشأت المؤسسات األكاديميـة الكبـرى فـي الـشمال           . وتتكامل األنماط العالمية للجنة مع خبرات أعضائها      

وتقوم شبكات المعرفة هـذه بتقيـيم       . والجنوب شبكات للبحوث والسياسة والممارسة حول مجاالت فكرية معينة        

وتـتعلم اللجنـة مـن      . ع، مع التأكيد على الدليل لمباشرة العمل      المعرفة العالمية الحالية في مجاالت كل موضو      

وتشارك اللجنة مع أصـحاب     . خبرات البلدان، ومن صانعي السياسات والممارسين، وتعمل معهم كرواد للتغيير         
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األدوار الرئيسية العالميين واإلقليميين ـ من مؤسسات مالية مثل البنك الدولي إلى وكاالت األمم المتحدة، ومـن   

وتتعلم اللجنة باإلضافة إلى ذلـك مـن      . منظمات دولية غير حكومية إلى المؤسسات العالمية في الدول األعضاء         

وتـتم  . منظمات المجتمع المدني، كما تعمل معهم ـ  ومع مجموعات ليس من شأن اللجان عادة التحدث معهـا  

احي من مناقشات مع رؤسـاء الـدول        وتشمل هذه االجتماعات كل النو    . اجتماعات اللجنة في شتى أنحاء العالم     

  .وصانعي السياسة على المستوى الوطني إلى زيارات للمواقع وتفاعل مع المجتمعات

واألسباب اجتماعية ـ ويجب  . إن عدم العدالة الصحية المدمرة التي نراها على مستوى العالم من صنع اإلنسان

 ال تستطيع فيه ماليين األطفال والبالغين التمتع بحياة         إن المجتمع العالمي الذي   . أن تكون الحلول اجتماعية كذلك    

ولم يحدث من قبل أن كـان       . ولم يحدث من قبل أن كنا متصلين عالمياً بهذا القدر         . مزدهرة مجتمع غير مستدام   

  .أكثر إمكاناً وأقيام حركة عالمية للعدالة الصحية أكثر ضرورة 
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  أعضاء اللجنة
  

  

  

  

. (UCL) الدولي للمجتمع والصحة ورئيس قسم الوبائيات والصحة العمومية في كلية الجامعة فـي لنـدن       مايكل مارموت مدير المعهد   

  . منح رتبة الفارس لخدماته للوبائيات وفهم عدم المساواة الصحية2000وفي عام . وهو رئيس لجنة المحددات االجتماعية للصحة

  
عة فلنـدرز    الصحة العمومية في جام    ةفرانسيس بوم رئيسة قسم وأستاذ    

وهـي  . ومديرة مؤسسة وحدة بحوث صحة المجتمع في جنوب أستراليا        

  .الرئيس المشارك لمجلس التنسيق العالمي لحركة صحة الشعوب

مونيك بيجين استاذة في مدرسة اإلدارة بجامعة أوتوا، كنـدا، وعينـت            

وكانت أول إمرأة من كويبـك      . مرتين وزيرة للصحة والرفاهة الوطنية    

  . لس العمومتنتخب في مج

وهو حالياً عضو في لجنة     . جيوفاني برلينجر عضو البرلمان األوروبي    

ومقرر مشروع  ) 2007-2001(األخالقيات البيولوجية التابعة لليونسكو     

  .اإلعالن العالمي لألخالقيات البيولوجية

ميراي شاترجي منسقة الضمان االجتماعي في جمعية التوظيف الـذاتي          

 900000وهي اتحاد عمال ألكثـر مـن        ،  (SEWA)للمرأة في الهند    

وقد عينت مؤخراً في المجلس الوطني االستـشاري        . ة موظفة ذاتيا  أمرا

  .واللجنة الوطنية للقطاع غير المنظم

ـ  فيجي األستاذ الرئاسي الممتاز المتقاعد للصحة الدولية بجامعة       . وليم ه
حـة  وكان رئيساً لبرنامج استئصال الجدري في مراكـز مكاف        . أيموري

األمراض، ومديراً لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات         

كمـا خـدم أيـضاً ككبيـر        . المتحدة، والمدير التنفيذي لمركز كـارتر     
  .مستشارين طبيين لمؤسسة بيل وميلندا جيتس

يان جو أستاذة الصحة العمومية ونائبة رئيس مركز العلوم الصحية في           
 الجمعية الصينية للصحة الريفية، ونائبة      وهي نائبة رئيس  . جامعة بكين 

  .(PKU)مدير أكاديمية الصين للسياسة الصحية 

كيوشي كوروكاوا أستاذ الدراسات العليا في المعهد الوطني للدراسـات          

ويعمل أيضا كعضو في لجنـة سياسـة العلـوم          . السياسية، في طوكيو  

مجلـس  وكان من قبل رئيساً ل    . والتكنولوجيا في مكتب مجلس الوزراء    

  .العلوم في اليابان وجمعية الباسيفيكي العلمية

ريكاردو الجوس إسكوبار رئيس جمهورية شيلي السابق، ووزير التعليم         

وهو اقتصادي ومحامي مؤهل، وقد عمل أيضاً       . واألشغال العامة سابقا  

  .كاقتصادي في األمم المتحدة
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تي فـي   األطفال في جامعة شاهيد بيهش    طب   رضا ماراندي أستاذ     يعل

) والتعلـيم الطبـي   (وكان وزيراً للـصحة     . جمهورية إيران اإلسالمية  

  .وإلى جانب عمله كوزير، عمل كنائب للوزير ومستشاراً له. مرتين

باسكوال موكومبي الممثل السامي للتجارب اإلكلينيكيـة فـي أوروبـا           

وقبـل  . والبلدان النامية ورئيس الوزراء السابق في جمهورية موزمبيق       

  . يرأس وزارة الخارجية ووزارة الصحةذلك كان

  ووزيرة(IOM) الدولية للهجرة المنظمة نائبة مدير عامنديورو نيدياي 

التنمية االجتماعية السابقة، والوزيرة السابقة لـشئون المـرأة والطفـل           

  .واألسرة في السنغال

وقبـل توليهـا هـذا      . شاريتي كالوكي نجيلو وزيرة الصحة في كينيـا       

ضواً في الجمعية الوطنيـة الكينيـة ممثلـة للحـزب           المنصب كانت ع  

  .1989وهي قائدة الحركة الوطنية للمرأة منذ . الديمقراطي

  

هدى رشاد مديرة وأستاذة البحوث في مركـز البحـوث االجتماعيـة            

وهي عضو بمجلس الشورى، أحد مجلسي      . بالجامعة األمريكية بالقاهرة  

مي للمرأة التابع لرئيس    وهي تعمل في المجلس القو    . البرلمان المصري 

  .جمهورية مصر العربية

أمارتيا سين األستاذ بجامعة المونت وأستاذ االقتصاد والفلسفة بجامعـة          

  .1998وقد حصل على جائزة نوبل في االقتصاد في عام . هارفرد

دافيد ساتشر مدير المركز المتخصص لالختالفات الـصحية ومبـادرة          

مل وزيراً  للصحة فـي الواليـات        وقد ع . معهد ساتشر للقيادة الصحية   

كما عمل مديراً لمراكز مكافحة األمـراض والوقايـة منهـا           . المتحدة

(CDC)ومديراً لوكالة المواد السامة وتسجيل األمراض .  

وهـي  . أنا تيبايوكا المدير التنفيذى لمنظمة هابيتات التابعة لألمم المتحدة  

  .أة في تنزانياأيضا الرئيس المؤسس للمجلس القومي المستقل للمر

ديني فاجيرو أستاذ علم االجتماع الطبي ومدير مركز دراسات العدالـة           

وهـو عـضو األكاديميـة الملكيـة     .  في السويد (CHESS)الصحية 

  .السويدية للعلوم وعضو في لجنتها الدائمة للصحة

 وهو مؤسسة   ،HOPE كبيرة الزمالء في مشروع هوب    جيل ويلنسكي   

ير انـت مـن قبـل مـديرة لهيئـة ميـديك         وك .دولية للتعليم الـصحي   

(Medicare)  د وبرنامج ميديكاي (Medicaid)     في الواليات المتحـدة 

جرس الواليات المتحـدة    األمريكية كما رأست لجنتين استشاريتين لكون     

  .يربشأن ميديك
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  عدم المساواة والجور في الصحة والمحددات االجتماعية للصحة

   ولكن مازالت هناك أوجه عدم مساواة كبرى بين البلدانتحسينات في الصحة على مستوى العالم

مأمول الحياة لكل مـنهم     . أحدهم أفريقي، والثاني من جنوب آسيا، والثالث أوروبي       : لننظر إلى حالة ثالثة أطفال    

األرقام الخاصة بالطفل األفريقي واألسـيوى الجنـوبي        .  سنة 50عند الوالدة، كممثل للمتوسط في بلده، أقل من         

لقد تزايد مأمول الحيـاة للطفـل       . 1901، أما الرقم الخاص بالطفل األوروبي فمن عام         1970ذة من عام    مأخو

وارتفـع مـأمول    ). 2004ويلتز وآخرين،   ( سنة، ومازال في تزايد      30 يألوروبي خالل القرن الماضي بحوال    ا

بالنسبة للطفل من أفريقيـا      سنة، في حين أنه      13 بمقدار   2000و 1970الحياة في جنوب آسيا فيما بين عامي،        

  ).2005برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، (جنوب الصحراء قد زاد خالل نفس الفترة بمقدار أربعة أشهر 

 وأمريكا الشمالية، وباقي البلدان التـي تـشكل اآلن          ،لقد كان التحسن في الصحة في القرن العشرين في أوروبا         

ورغم أنه ال يوجد يقين بالنسبة ألسـباب        . ، إنجازاً اجتماعياً كبيراً    (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية     

التحسن في أوروبا، فهناك احتمال كبير أن يكون نتيجة لتوليفة التحسن في الظروف التي يعـيش فيهـا النـاس                    

  . ويعملون بها، وبعد ذلك التقدم في الرعاية الطبية

 أو أوروبـا فـي   1970أكثر من جنوب آسيا في عام       بها   أفريقيا ال تدان لسوء الصحة    سوف نبدأ بافتراض أن     

لقد بدأت اآلن اإلنجازات الصحية التي تمتعت بها أوروبا في الحدوث في جنوب آسيا وفي منـاطق          . 1900 عام

ويجب .  ـ ولكن مازال أمامها الكثير لتحقيقه ـ ويمكن أن تحدث في أفريقيا جنوب الصحراء ) 1الشكل(أخرى 

إن نقص التحسن في الصحة فـي       . عيش بلد أو إقليم بمستويات يمكن تجنبها من سوء الصحة         عدم السماح بأن ت   

بلدان وسط وشرق أوروبا واالتحاد السوفيتي السابق تثير القلق شأنها شأن االختالفات األخرى المبينة في الشكل                
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فة، سوف يـؤدي إلـى      إن التحسن في ظروف الحياة والعمل والتعرف على طريقة لتقديم حلول طبية معرو            . 1

  .انخفاض ملحوظ في عدم المساواة الصحية على مستوى العالم

  2005 – 2000و 1975 – 1970مأمول الحياة عند الوالدة لألقاليم، : 1الشكل 

  

  

   UNDP, 2005: المصدر 
  

لعديد من البلـدان    ففي ا . انظر إلى خبرة النساء في الوالدة     . وأوجه عدم المساواة في الصحة هذه يجب أن تنتهي        

  .100000 لكل 2وفي السويد يبلغ المعدل . حي  مولود100000 لكل 500الفقيرة تتجاوز معدالت الوفاة 

  عدم المساواة في الصحة داخل البلدان والتدرج االجتماعي

ه وتحـدث هـذ   . االختالفات المثيرة داخـل البلـدان     : هناك مشكلة ثانية لعدم المساواة في الصحة داخل البلدان        

 ،االختالفات الصحية على عدد من محاور التقسيم االجتماعي إلى طبقات من اجتماعيـة اقتـصادية، وسياسـية                

إن أحد طرق وصف حجم عدم المساواة هو الفجوة بين القمة والحضيض في المجموعات االجتماعيـة                . وثقافية

 أطفالهن الرضع   ى من التعليم فإن لد    مهات محرومات ففي السلفادور على سبيل المثال، إذا كانت األ       . االقتصادية

 وإذا كانت النساء لديهم تعليم ثانوي على األقل يصبح          ؛لوفاة خالل العام األول من العمر      في األلف ل   100احتمال  

  ).b 2006 ،البنك الدولي(معدل وفيات الرضع ربع ذلك 

/ شرق آسيا   الدول العربية

  والباسيفيك
أمريكا الالتينية 

 والكاريبي
جنوب 

  آسيا

أفريقيا جنوب 

  الصحراء

إقليم شرق ووسط 

دول وأوروبا 

  الكومنولث المستقلة

دخل مرتفع 

منظمة التعاون 

االقتصادي 
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ففـي مدينـة    . الفقيرة أيضا  والبلدان   ويمكن رؤية أوجه عدم المساواة الهائلة في الصحة هذه داخل البلدان الغنية           

 سنة في   82 سنة، مقارنة مع     54االسكتلندية، يبلغ مأمول الحياة للرجال في أحد المناطق األشد حرماناً           غالسغو  

وهذا يعني أن أفقر الرجال في غالسغو يبلغ مـأمول الحيـاة   . (Hanlon, Walsh & Whyte, 2006)أكثرها رخاء 

 الرجال في الواليات المتحدة األمريكيـة،       ىوأقل مأمول حياة لد   . اة في الهند  ل الحي لديهم أقل من متـوسط مأمو    

1997-2001 (Murray et al., 2006)      ،2000-1995  يقل عن مـأمول الحيـاة فـي المتوسـط الباكـستاني 

(UNDESA,2006b) .  السكان األصليين في العالم مأمول حياة أقل من المتوسـط          ىال يكون لد  وفي جميع األحو  

  . (CSDH, 2007)القومي 

التدرج االجتماعي في   : ولكن التركيز على الفجوة بين القمة والقاع، ال ينجح في جذب االنتباه إلى ظاهرة منتشرة              

فالدليل يبين مع استثناءات قليلة، أنه كلما كان الوضـع االجتمـاعي   . 2انظر الشكل ، (Marmot, 2004)الصحة  

إن هناك تدرجاً في الصحة ينتقل من قمـة إلـى قـاع الطيـف               . حته أسوأ االقتصادي للفرد منخفضاً كانت ص    

 نوالناس الذي . ويمكن أن تكون تأثيرات التدرج واضحة بشكل مثير ولكنها قد تكون خفية           . االجتماعي االقتصادي 

. هميحتلون المرتبة الثانية من القاع صحتهم أسوأ عن من يأتون فوقهم ولكنها أفضل من الذين يأتون أسـفل مـن                   

فمعدل الوفيات في السويد بين الحاصلين على درجة الدكتوراه منخفض عن المعدل بـين أصـحاب المـؤهالت              

إن هذه ظاهرة عالمية، يمكن رؤيتها في بلدان الدخل المنخفض . (Erikson, 2001)المهنية أو درجات الماجستير 

ج الصحة االنتباه عن معاناة الناس في قاع ويجب أال يصرف تدر. (Victoria et al., 2003)والمتوسط، والمرتفع 

  .  أننا جميعاً مشاركون في الخطأإذ أن التدرج في الصحة يعني . التدرج، أي أفقر الفقراء
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                      yrs 64 -40                         سن            65-69                            سن  سن        89-70

  Whitehall سنة طبقاً لمستوى التدرج المهني، 25الوفيات فوق سن : 2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.  

  Marmot & Shipley, 1996: المصدر

عـدم  : من عدم المساواة داخل المجتمعات وفيمـا بينهـا         ي الصحة داخل البلدان وفيما بينها تنبع      عدم المساواة ف  

االقتصادية وتأثيرها على حياة الناس الذي يحدد خطـر اإلصـابة بـالمرض             ومساواة في الظروف االجتماعية     

.  ليست حتمية وال ثابتة    وأوجه عدم المساواة  هذه    . واإلجراءات التي تتخذ لمنع أو معالجة ما يحدث من أمراض         

 في مـأمول     اختالفات متزايدة  ، فنحن نرى، على سبيل المثال     .فهناك حاالت كثيرة من التوسع في عدم المساواة       

وهناك أدلة جيدة أيـضاً أن      ). 3الشكل  ( كل الرجال والنساء     ى الروسي طبقاً لمستوى التعليم لد     الحياة في االتحاد  

ومن األهداف الرئيسية للجنة المحددات االجتماعية للصحة هو        ). 4الشكل   (الظروف يمكن أن تتغير إلى األفضل     

جمع األدلة، وبخاصة ما يؤدي منها إلى تغيير، من أجل وضع أساس العمل لخفض عدم المساواة فـي الـصحة              

دي وعند وجود نقص في مثل هذه األدلة، فإن اللجنة سوف تضع توصيات بكيفية التص             . داخل البلدان وفيما بينها   

  . لهذه الفجوات

  

ب
سبا
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 إدارة        تنفيذي/ مهني       رجال دين        أخرى

  سنة 46-40                      سنة  69-65                       سنة  70-89
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  سنة

  

  تحصيل التعليم في االتحاد الروسيب الذكور واإلناث في سن العشرين، ىاتجاهات مأمول الحياة لد: 3الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أعيد نشرها بـإذن    ). دوائر مسدودة (، وجامعي   )مثلثات(، متوسط   )دوائر مفتوحة (ابتدائي  : تبين األرقام قيم مستويات التعليم     : مالحظة

  .ن جمعية الصحة العمومية األمريكيةم

  .Murphy et al., 2006: المصدر 
  

  ، تايلند2000 و1990طبقاً لتقسيمات خمسية للثروة،  ت دون سن الخامسةايالوف: 4الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .Vapattanawong et al., 2007 : المصدر 
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  وعدم المساواة والجور، دالةعال

لطة اجتماعية تتوزع فيها الموارد االقتصادية واالجتماعية، بمـا فـي ذلـك الـس              جميع المجتمعات طبقات     ىلد

ؤثر التوزيع غير العادل للموارد على حرية الناس في ممارسة حياة من حقهم أن              يو. والمنزلة، بشكل غير متساو   

ـ  .  على الصحة وتوزيعها في المجتمعيولهذا بدوره تأثير قو). Sen, 1999(يقدروها  ة علـى  وتعتـرض اللجن

  . معاناة صحيةاالجتماعية عندما يكون من نتائجهالتوزيع غير العادل للظروف 

فعندما تكون الصحة الجيـدة أمـراً ال يمكـن          . وليست جميع أوجه عدم المساواة الصحية غير عادلة أو جائرة         

 تجنبه فإنها تكون غير     وعندما تكون عدم المساواة أمراً ال يمكن      . تحقيقه، فإن ذلك ال يعتبر ظلماً ولكنه سوء حظ        

فالنساء بصفة عامة يعشن فتـرات أطـول مـن          . ويمكن توضيح ذلك بالفرق بين صحة الرجال والنساء       . عادلة

ولكن في  . المحتمل أن يكون ذلك نتيجة للفروق البيولوجية بين الجنسين، وعلى ذلك فهو ليس ظلماً             ومن  . الرجال

 عنـدما تعمـل الظـروف    يمن الحياة أو أقل مـن الرجـال ـ أ    الحاالت التي يكون للنساء فيها نفس المأمول

لدى النساء ـ فإن عدم المساواة هذا عالمة على ظلم كبيـر   " الطبيعية"االجتماعية على خفض ميزة طول العمر 

)Sen, 2003 .( مواجهته ينتج عن الفشل في الوصول إلى مستويات الـصحة التـي   لإن الظلم التي تسعى اللجنة

  . ولكن ذلك ال يتم بسبب قصور العمليمكن تحقيقها،

إن الحق في الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الصحة متوج في دستور منظمة الصحة العالمية والعديد مـن                  

وهذا الحق يلزم الحكومات وغيرها بالعمل ـ واتخاذ خطوات تزيد من فـرص   . (UN, 2000 a)االتفاقات الدولية 

ولكن استيفاء هذا الحق ال يتطلب مجرد إمكانيـة الوصـول إلـى             .  صحة جيدة  ىصول عل جميع األشخاص للح  

  .حيال المحددات االجتماعية للصحةالرعاية الصحية ولكن باإلجراءات التي تتخذ 
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 أيضاً تدركنظر فيه إلى الصحة على أنها قيمة في ذاتها ـ الصحة كهدف لذاته ـ فإن اللجنة   نوفي الوقت الذي 

ن الناس من المساهمة في المجتمع، مـع نتـائج إيجابيـة محتملـة علـى األداء                 مكّإن الصحة الجيدة ت   . فوائدها

 إن التعامـل مـع المحـددات    .(CMH, 2001; Mackenbach, Meerding & Kunst, unpublished)االقتـصادي  

  .االجتماعية للصحة ستكون له عوائد أعظم وأكثر استدامة للجهود الحالية لتحسين الصحة في العالم

   والحرية ـ التعامل مع الفقر والتدرجالتمكين

 يقع في صميم االهتمام بالمحددات االجتماعية       كون حرية االستمتاع بحياة مزدهرة    إن االهتمام بالناس الذين ال يمل     

وما من شك في أن الحلول التقنية والطبية مثل مكافحة األمـراض  . (Sen, 1999) ،للصحة وعدم العدالة الصحية

فهناك حاجـة إلـى تمكـين       . امة، ولكنها ال تكفي إلحداث تحسن جذري في العدالة الصحية         والرعاية الطبية ه  

  . والبلدان بأكملها، والمجتمعات،األفراد

فالناس في حاجة إلـى  . مادية، ونفسية اجتماعية، وسياسية: ونحن نرى أن التمكين يعمل على ثالثة أبعاد متصلة     

ويحتاجون ألن يكون لهم تحكم في حياتهم، ويحتـاجون إلـى صـوت             المتطلبات األساسية المادية لحياة كريمة،      

وعلى الرغم من أن األفراد يحتلون صميم التمكـين، فـإن تحقيـق             . ومساهمة سياسية في عمليات صنع القرار     

  .اً ـ تمكين الشعوب، والمؤسسات، والمجتمعاتيع للقوة يتطلب إجراء اجتماعياً جمتوزيع أفضل

ر  قد يكون أكثـر أوجـه الجـو        يع المجتمعات حول العالم تقريباً    لرجال والنساء في جم   إن الوضع التفريقي بين ا    

ولذلك فإن العالقة بين الجنسين تمثل قضية اجتماعية ملحة للصحة شأنها شأن التدرج االجتماعي              . انتشاراً وعمقاً 

قوة المرأة فـي التمتـع       دليل واضح على ضعف       اإليدز الكارثي في جنوب أفريقيا     والواقع أن تأنيث وباء   . نفسه

وهذا الظلم الصحي الملحوظ يضم عدم التمكين على مـستويات  . (Lewis, 2005)بالحريات االجتماعية األساسية 
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عديدة ـ عدم القدرة الحكومية والمؤسسية على العمل على دليل التأثير الجنسي، وعدم المساواة فـي مـساهمة    

ية إلى المستوى الدولي؛ وعدم المساواة في التملك والسيطرة على          المرأة في المؤسسات السياسية من مستوى القر      

الملكية، واألصول االقتصادية والميراث؛ والقيود غير العادلة على الحركة، واالنجاب والجنس؛ وإقرار انتهـاك              

ـ                رأة سالمة النساء والفتيات البدنية واألعراف المقبولة للسلوك االجتماعي الذي يسمح بالعنف الجنسي ضـد الم

فال يكفي التركيز على إعطاء أدوية مضادة للفيروس القهقري للنساء المصابات باإليدز فـي              . وربما يشجع عليه  

  . للتعامل مع نقص تمكينهم العميقجنوب أفريقيا إذا كان ال يتم إال القليل

عوب العالم تهميشاً   ويظهر تأثير عمليات عدم التمكين هذه بشكل درامي بين السكان األصليين، والذين هم أكثر ش              

ينعكس بشكل واضح   "ويقال إن وضعهم المتأزم     . وحرماناً، ويعانون من حرمان من تملك األرض وتآكل ثقافاتهم        

بين الحالـة الـصحية للـسكان       " في الحالة الصحية للسكان األصليين في جميع أنحاء العالم، مع تفاوتات واسعة           

  .(Nettleton, Napolitano & Stephens, 2007) "األصليين وغير األصليين داخل نفس البلد

  عند التأكيد على الحاجة إلى كل من التمكين والحلول التقنية، من نمـاذج التنميـة المعاصـرة             ،وقد أخذنا المثال  

)Marmot, 2006 .(ـ ،شملت أن الزيادة في الدخل القومي ال فمن المعروف اآلن  التنميـة بمعناهـا   ،ا في حد ذاته

ولتحقيق التنمية بهذا المعنى األوسع،  (UNDP, 2005)  والصحةليمـين التعـل، تضمـاألق فيجب على. لـالشام

  .(Stern, Dethier & Rogers, 2004)بد أن يسير متوافقاً مع التمكين  يكفي تحقيق نمو اقتصادي ـ بل الال

مصطنعة بـين التـدخالت     فهو يغطي الفجوة بين التفرقة ال     . إن منهج المحددات االجتماعية للصحة له عدة مزايا       

وهو يحاول أن يتغلب على عدم التـوازن بـين   . التقنية واالجتماعية، ويبين أسباب ضرورة كل منهما في العمل  

 في  ،كما أن منهج المحددات االجتماعية    . اإلجراء العالجي والوقائي والتدخالت على المستوى الفردي والسكاني       

  . (Baum, 2002)  أفضل في نتائج مستدامة وعادلةم أمالًروف البنيوية للمجتمع، يقدالتعامل مع الظ
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  :المحددات االجتماعية للصحة والعدالة الصحية

  "أسباب األسباب"

سـيما  خفض بمعدالت مرتفعة من المرض، وال     ال يوجد سّر كبير في أسباب إصابة الفقراء في بلدان الدخل المن           

تدني مستويات اإلصحاح واإلسكان، والفشل     وغير النظيف،   قلة الغذاء، والماء    : األمراض المعدية وسوء التغذية   

 ،ولـدينا . في التعامل مع البيئات التي تؤدي إلى تعرض كبير لعوامل العدوى، ونقص الرعاية الصحية المالئمة              

 معرفة كبيرة عن أسباب األمراض غير السارية التي تمثل عبئاً مرضياً كبيراً للناس في المستوى األدنى                 ،بالمثل

وقد حددت الدراسة التي قامـت بهـا منظمـة          . التدرج االجتماعي في البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع       من  

، والتـدخين، وتعـاطي      نقص الوزن، وزيادة الـوزن     ك الدولي عن العبء العالمي للمرض     البن/ الصحة العالمية 

. (Lopez et al., 2006)  للمراضـة والوفيـات  ىالدم، والسلوك الجنسي كأسباب كبـر الكحوليات، وفرط ضغط 

أي ما هي أسـباب األسـباب؟       . والسؤال في هاتين الحالتين هو كيفية حدوث هذه األسباب وتوزيعها غير العادل           

  .ويقودنا ذلك إلى المحددات االجتماعية للصحة والعدالة الصحية

  وضع تصوّر لألسباب

ما هو شكل اإلجراء االجتمـاعي لتنـاول عـدم          إن السؤال الذي تحاول اللجنة اإلجابة عليه في نهاية األمر هو            

وكي نجيب علـى هـذا      . 2008العدالة؟ وسوف يتم وضع توصيات في هذا الشأن في التقرير النهائي للجنة في              

وتعتقد اللجنة أن هذا الجور الصحي نتيجة       . السؤال سوف نحاول أوالً فهم وتوضيح أسباب عدم العدالة الصحية         

  . والمحلية، والوطنية،ويات العالميةلنظام معقد يعمل على المست
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واإلطار العالمي يؤثر في كيفية ازدهار المجتمعات عن طريق تأثيره في العالقات الدولية والمعايير والـسياسات      

 على المستويين الوطني والمحلي، وينـشئ       ،وتشكل هذه بدورها الطريقة التي ينظم بها المجتمع شئونه        . الداخلية

فموقع الناس في التسلسل الطبقي يؤثر في الظروف التي يعيـشون           . ماعي والتسلسل الطبقي  أشكاالً للوضع االجت  

  .هؤثر في تعرضهم لسوء الصحة ونتائج ويعملون ويتقدمون في السن، كما ي، ويتعلمون،فيها وينمون

والمخـاطر  . تالصغرى للتغيرات البيئية اإلطار لجميع هذه المـستويا       / تشكل البيئة الطبيعية والتأثيرات الكبرى    

الصحية تشمل تأثيرات موجات الحرارة واألحداث الجوية الشديدة األخرى، وتغييرات فـي أنمـاط األمـراض                

المعدية، والتأثيرات على محاصيل الغذاء المحلية وموارد المياه العذبة، واضطراب حيوية النظم البيئية، وفقـدان               

ن التأثيرات الصحية الضارة من التغيرات البيئية من صـنع          وإذا استمرت االتجاهات الحالية، فإ    . أسباب المعيشة 

وسيكون أكبر تأثير على الفقراء، والمعرضين جغرافياً، والـضعفاء         . اإلنسان سوف توزع بصورة غير متساوية     

وتناول التقاطع بين المحددات االجتماعية للتغيير البيئي وتـأثير         . سياسياً، وغير ذلك من المجموعات المحرومة     

 McMichael et al., in)ير البيئي على عدم العدالة الصحية سوف يفيد البيئة المستدامة وصحة السكان أيضاً التغي

preparation) .فيويمكن الرجوع إلى وثيقة معلومات عن وضع تصور للمحددات االجتماعية للصحة  (Solar & 

Irwin, 2007).  

  المحددات الموضوعية

 خاص للمعرفة الموضوعية من أجل تحويل هذا المفهوم التصوري إلى إجراء            لقد دعت اللجنة لعقد تسع شبكات     

العولمة، والنظم الصحية، واألوضاع الحضرية، وظـروف التوظيـف، والنمـو      : بالمحددات االجتماعية للصحة  

المبكر لألطفال، واإلقصاء االجتماعي، والمرأة والعدالة بين الجنسين، والقياسات واألدلـة، وظـروف الـصحة               

. وتقوم كل شبكة بمراجعة األدلة عما نعرفه، وما الذي يمكن أن يكون له تأثير، ولمـاذا               . لعمومية ذات األولوية  ا
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وتوجد قائمة  . وباإلضافة إلى ذلك تم بحث عوامل رئيسية أخرى مثل العنف والنزاعات، الطعام والتغذية، والبيئة             

وسوف تنشر توصيات مبنية    . لعمل المعرفي في الملحق   بالمجال الكامل للمواضيع التي تم بحثها في إطار مسار ا         

  .2008 عمل في التقرير النهائي للجنة فيعلى التحليل الشامل لهذا ال

.  للصحة والعدالة الـصحية ى اللجنة أنه محددات اجتماعية كبروتبين المناقشة التالية الخطوط العريضة لما تعتقد 

ورة أعاله، ومنظمة حول مجموعـات رئيـسية للمحـددات          وهي تعتمد على عمل المجاالت الموضوعية المذك      

  .االجتماعية للصحة، بداية من العوامل المتوسطة ووصوالً إلى محددات أكثر تركيباً

وال تقتـصر   .  ومرتفعـة الـدخل    متوسطةو دراسة حاالت من البلدان منخفضة،       3 الرعيل   ى إل 1ويبين الرعيل   

 ، ربما كان األكثر أهميـة ،ة للصحة ـ أي أسباب األسباب ـ بل  األمثلة على تجسيم مجال المحددات االجتماعي

والمطلوب هو إجراء يتناول مجال محـددات الـصحة ـ مـن     . أنها تبين أنواع اإلجراءات التي يمكن اتخاذها

 عبوراً  ،الظروف التركيبية للمجتمع إلى التأثيرات األكثر مباشرة، على جميع المستويات من العالمي إلى المحلي             

ويجب التأكيد على أن اللجنة تنظر إلى اإلجراء على أنه عملية متعددة ألصحاب المـصالح فعـالً،                 . كوماتبالح

 اتحـادات العمـال،     شـامالً (أوسـع     بـصورة  والمجتمع المدني وتشمل الحكومات، والجهات غير الحكومية،      

لممارسين الصحيين أنفـسهم    ، ومنظمات القطاع الخاص، وا    ) السياسية، والحركات والتحالفات الشعبية    واألحزاب

وال يجمع أي مـن     .  ومتعدد القطاعات هو الترابط    ،والعامل الحاسم في اإلجراء متعدد المستويات     . بصفة خاصة 

. المثالية الالزمة لتناول أوجه عدم العدالة الـصحية       دراسة الحاالت الثالث جميع عناصر االستراتيجية الشاملة        

 لمنع ومواجهة التوزيـع غيـر العـادل         بين تنوع المناهج المستخدمة حالياً     ذلك فإن دراسة الحاالت ت     وبدالً من 

  .              داخل تلك البلدانللصحة 
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  1الرعيل 

  (SEWA)جمعية التوظيف الذاتي للمرأة، الهند  

ماعي المتدني، توليفة مـن     يعاني كثير من الهنود، سواء من سكان الحضر أو الريف، من ضرر بليغ نتيجة لموقعهم االجت               

ولديهم القليـل   .  مع وصول محدود للمياه النقية ومرافق اإلصحاح       ،ومساكنهم سيئة .  والدخل ، والتعليم ،تأثير النظام الطبقي  

فرصـة قليلـة   من الموارد المالية ويعانون من صعوبة في الحصول على حقهم في وسائل العيش، وال تتاح ألطفـالهم إال     

 ال يتاح لهم    ،رضـوإذا أصيبوا بالم  . ل مع آبائهم  ـاق بالمدارس للعم  ـسيما عندما يتخلون عن االلتح    ، وال دم والتعليم ـللتق

  . إال القليل من الرعاية الصحية، والتي كثيراً ما تكون متاحة فقط مقابل أجر

وهـم  .  في المدينة   بائع متجول، مكونين نسبة كبيرة من قطاع الوظائف غير الرسمي          100000ويوجد في أحمدأباد حوالي     

 والزهور، واألسماك، والمالبس، واألواني، واللعب، واألحذيـة، وأنـواع كثيـرة أخـرى              ، والخضراوات ،يبيعون الفواكه 

  . أجيالى في أسواق وشوارع المدينة على مدوكان أغلب الباعة يبيعون. لالستخدام اليومي والمنزلي

 من النساء الفقيرات ذوات التوظيف الذاتي، فـي األجـزاء           نه، شأنهم شأن غير   مدأبادوات في أح   الخضرا اتعئعيش با تو

وكثيراً ما يكونون في حاجـة      . ويبدأون العمل في الفجر، بشراء بضائعهم من التجار في أسواق الجملة          . الفقيرة من المدينة  

ن البيع بمعرفـة    إلى اقتراض األموال بأسعار فائدة مرتفعة جداً، ويواجهون التحرش بصورة روتينية مع طردهم من أماك              

، وهي اتحاد من حوالي مليون عامل، مثاالً بارزاً للعمل          (SEWA) للمرأة   وتعتبر جمعية التوظيف الذاتي   . يةالسلطات المحل 

  .الجماعي من هؤالء النسوة وآخرين مثلهن، لتحدي هذه الظروف وتغييرها

لتقوية السيطرة على وسائل المعيشة،     ) ة من أعضاء الجمعي   نوجميعه( وزارعات الخضراوات    اتعئوقد تضافرت جهود با   

ونتيجة لذلك توفر لكل من الزارعات والبائعات دخوالً        . بإقامة متجر جملة للخضراوات واالستغناء عن الوسطاء المستغلين       

 كما تنظم الجمعية أيضاً رعاية لألطفال، وتـدير مراكـز للرضـع وصـغار             . أفضل عن طريق أسعار أفضل لمنتجاتهن     

ويقـوم  .  الوالية والمستوى القومي لرعاية األطفال كحق لجميع النـساء العـامالت           ىوم بحمالت على مستو   األطفال، وتق 

 بتحسين ظروف معيشتهن عن طريق برامج النهوض بالعشوائيات لتقديم البنية التحتيـة             ، إلى جانب ذلك   ،أعضاء الجمعية 

 اد وقطاع الـشركات   مع الحكومة، ومنظمات األفر   ويحدث ذلك باالشتراك    . األساسية مثل المياه وخدمات الصرف الصحي     

، من أجل حل مشكلة الحصول على قروض، بتقديم قروض صغيرة وتسهيالت بنكية للنـساء الفقيـرات                 )سيوا(ويقوم بنك   

وات، مع تجنب أسعار الفائدة الباهظة التي يطلبها وكـالء القـروض مـن القطـاع                االموظفات ذاتياً، مثل بائعات الخضر    
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  .بنك تملكه عضوات الجمعية، ويتم وضع سياساته بمعرفة مجلس منتخب من النساء العامالتوال. الخاص

وعند حدوث أزمات صحية، ال يقتصر األمر على فقد العائالت الفقيرة للعمل والدخل، ولكنها كثيراً ما تكون مضطرة لبيع                   

ل الفقراء في القطاع غير الرسمي وعـائالتهم        وبذلك يزداد دخول العما   : ممتلكاتها للحصول على أموال لدفع أجور العالج      

استخدام التأمين  ولكن مع جمعية سيوا، عندما تمرض باعة الخضراوات أو أعضاء عائالتهن، يتم             . في دائرة الفقر والديون   

 وقد بدأت جمعية سيوا في إقامة نظام تأميني متكامـل للنـساء فـي          . اً لسداد تكاليف الرعاية الصحية    يعالصحي المنظم جم  

  . أوقات األزمات

ولما كانت بائعات الخضراوات يعانين مراراً من تحرش السلطات المحلية، فقد قمن بحملة باالشتراك مـع جمعيـة سـيوا     

لتقوية موقفهن، عن طريق االعتراف الرسمي على شكل تراخيص وبطاقات هوية، وتمثيل في المجالس الحـضرية التـي                  

 وقد بدأت هذه الحملة في جوجارات، ثم انتقلت إلى المحكمة العليـا فـي الهنـد                 .تحكم أنشطة األسواق والتنمية الحضرية    

  .وأثارت انتباهاً وتحالفاً دولياً

  SEWA web site: http://www.sewa.org/services/bank.asp  
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  2الرعيل 

  ، البرازيل(Bolsa Familia)التحويل المشروط للدخل 

ولكن بـرغم الـسبيل   .  للنمو المنظم وااللتزام بخفض الفقر، من عدة أوجه ،الً جيداً تعتبر البرازيل في السنوات األخيرة مثا     

سيلفا لمعالجة المعدالت المرتفعة من عدم المساواة في البالد، فإن الفقر المزمن فـي               الذي وضعته حكومة الرئيس لوال دا     

وكثيراً ما تكون مثـل هـذه       .  من األضرار  بعض أجزاء البرازيل يعني أن أفقر العائالت الزالت تعاني من أشكال متعددة           

العائالت غير قادرة على الحصول على تغذية كافية لألسرة، وقد تكون في المناطق الريفية شديدة التعرض لألخطار البيئية                  

 ىياه أو نظم الصرف الـصحي، ولـيس لـد         إن أفقر العائالت في الحضر غير متصلة سواء بالم        . مثل الجفاف والفيضان  

وضعف الوصول للتعليم يؤدي إلى معدالت مرتفعة نسبياً من األمية، مما يؤثر في             .  الفقيرة خدمات جمع القمامة    المجتمعات

  .فرص التوظف لصغار الرجال والنساء

منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين معها تغيرات كبيرة في مـنهج البرازيـل فـي               " إعادة الديمقراطية "وقد حملت فترة    

وأحد المكونات الرئيسية لهذه البيئة الـسياسية الجديـدة برنـامج مرتبـات             .  االجتماعية، وخفض الفقر    والسياسات ،الحكم

، وهو نوع من التحويل النقدي المشروط يستهدف األسر الفقيرة واألسـر ذات الفقـر المـدقع    (Bolsa Familia)العائالت 

  .لتخفيف أوجه رئيسية من الفقر وخفض عدم المساواة

بين أربع برامج فيدرالية في برنامج واحـد للتعامـل مـع            ،  2003 الذي بدأ في أكتوبر      ،مرتبات العائالت ويجمع برنامج   

مرتب المدرسة، ومرتب الغذاء، وبطاقـة الغـذاء،        : وكانت البرامج هي  . األوجه الرئيسية لرفاهة العائالت بين أفقر األسر      

للمدرسـة،   سنة يجب أن ينتظموا في الحـضور    15ابعة و وهذه المشروطية تتضمن أن األطفال بين سن الس       . ودعم الوقود 

كما يتضمن .  وحالة تمنيع األطفال منذ الوالدة إلى ست سنوات من العمر يجب أن ترصد بانتظام         وأن نمو، وتغذية، وتطور   

  . الرعاية السابقة للوالدة للسيدات الحواملالبرنامج أيضاً

،  محو األمية للكبارفصول الفقر، تشملالعائلة وتعزيز المزيد من خفض  المصممة لحماية دخل     ،وكانت التدخالت التكميلية  

ويتم تنسيق عمـل    . الحرفي/ومساعدة الزراعة المرتكزة عائلياً، والوصول إلى قروض متناهية الصغر، والتدريب المهني          

ج مرتبـات العـائالت     وكانت سكرتارية برنـام   .  من جانب لجنة إدارة بين الوزارات      ، على المستوى الفيدرالي   ،البرنامج

وبينما كانت البلديات مسئولة عن تسجيل العائالت المؤهلة، فإن التـشريع الـذي             . مرتبطة أصالً بمكتب رئيس الجمهورية    

 ,.Magalhaes et al)شمل مشاركة منظمات المجتمع المدني، لرصد التـدخالت  وي البرنامج قد أنشأ مجالس محلية، يفرض
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2007).  

 منهجاً متكامالً للرفاهية االجتماعية، وخفض الفقر، والظروف المترابطة التي تؤدي إلـى             العائالتمرتبات  ويمثل برنامج   

 ، في مجالالوزارات بين لإلدارة قطاعات تنسيقه عبر الذي يتم ،ويعمل البرنامج. صحة ضعيفة وفرص صحية غير عادلة   

الطفل عن طريق تحفيـز األخـذ بخـدمات الـصحة     األوجه الرئيسية للرفاهية على مستوى األسرة والعائلة ـ من تنمية  

والتعليم، مروراً بتغذية األطفال واألمهات، إلى ظروف المعيشة بدعم الوقود، والتوظيف عن طريق التدريب المهني، ودعم                

  .الزراعة العائلية، وتيسيرات القروض متناهية الصغر

ة للدخل كان صغيراً نسبياً، فإن االسـتهداف الرئيـسي          وعلى الرغم من أن إجمالي الدخل الذي يمثله التحويالت المشروط         

مـن انخفـاض    % 21قد نتج عنه تأثير كبير لتحقيق المساواة، وهو المسئول عن حوالي            ) بإستخدام سجل موحد  (للبرنامج  

  (Soares et al., 2007)   (Brazilian Gini index)مؤشر جيني البرازيلي
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  3الرعيل 

  المستويات للصحة، السويداإلجراء بين القطاعي متعدد 

 ووفيات الرضع من بـين أقلهـا        حياة من أعلى المعدالت في العالم      فمأمول ال  ؛ مكان صحي للحياة   ، بصفة عامة  ،إن السويد 

(National Board of Health and Welfare, 2006) .غيـر  و وعند مقارنة المستويات المطلقة للوفاة بين العمال اليدويين

. (Vagero & Erikson, 1997)سويد بعدم عدالة صحية أكثر انخفاضاً من البلدان األوروبيـة األخـرى   اليدويين، تتمتع ال

ة االجتماعية مبنية على أسـاس المعاملـة        يوالصحة في السويد محاطة بديمقراطية مستقرة وغنية مع سياسات قوية للرفاه          

، باإلضافة إلى كساد اقتصادي في أوائل التسعينيات من ولكن اإلطار العالمي المتغير. (Navarro et al., 2006)المتساوية 

وعلى الرغم من أن الصحة تتحسن بالنسبة لجميع الجماعـات، إال           . القرن العشرين، قد أثر في طريقة تنظيم العمل والحياة        

  .أن عدم المساواة الصحية تتزايد

  التدخل التركيبي

.  في قطع األشجار والعمل في المناجم      ةالتقليديبالطرق  المعيشة  تتصف نوربوتين، وهي منطقة في شمال السويد، باكتساب         

وقد بدأت المنطقة في مشاهدة تأثيرات العولمة بزيادة تقسيم القطاعات التقليدية، وأنواع من الوظائف تتزايد خطورتهـا ـ   

وهنـاك  . د فـي البلـد  ويعاني اإلقليم من أقل دخل للفـر .  للغياب بسبب المرضةي تنعكس في معدالت عالية ومتزايد   والت

 واألمـراض المرتبطـة بتعـاطي الكحوليـات،         لجهاز القلبي الوعائي، واالنتحار   معدالت أعلى من الوفاة بسبب أمراض ا      

وتهـدف مبـادرة    . ومعدالت البطالة في نوربوتين أعلى ومستويات التعليم أقل من المتوسط القومي          . والسيما بين الرجال  

وبينما تهتم هـذه    .  نوربوتين إلى محركات رئيسية في مجال التوظيف وظروف العمل          التي أطلقها حاكم   (FRISK)فريسك  

التدريب اإلداري مع التركيز على التأثيرات  I (i):  المبادرة أصال بالغياب المرضي فقد أخذت اآلن بمنهج متكامل من أجل

 تقديم مصادر معلومات للتوسع في      (iii)لين؛   تحسين بيئة العمل وزيادة سالمة العام      (ii)الصحية اإليجابية وتعزيز الصحة؛     

   دعم إعادة تأهيل األفراد الذين عانوا من البطالة لفترة طويلة (iv)الشبكات المهنية؛ و 

(http: //www.euro.-who. int/socialdeterminants/socmarketing/ 20070220_3).  

  تدخل المجتمع

هود على المستوى الفردي والسكاني ويشمل قطاعات متعـددة، هـو           هناك منهج أكثر توجهاً نحو المرض، ويجمع بين ج        

إن فاستربوتين مقاطعة في شمال الـسويد بهـا   . (Vasterbotten Intervention Programme)برنامج تدخل فاستربوتين 
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 للعمـل   1985وقد بدأ برنامج وقائي طويل المدى في        . أعلى معدل وفيات نتيجة ألمراض الجهاز القلبي الوعائي في البلد         

وقد تم اتباع التدخل المجتمعي في نورسجو بصفة خاصة بكل دقة ويقدم خبرة قيمـة للمجتمعـات                 . على حل هذه المشكلة   

  الصحية األولية فيه قاموا بدور فعال    ومقدمي الرعاية وعلى عكس النماذج األخرى، فإن القطاع الصحي        . المحلية األخرى 

وتبين في التقييم بعد عشر سنوات، أن منطقة التدخل حدث فيهـا            . يم األغذية في العمل، ويشمل االستنصاح الصحي وتوس     

 والوفيات المتوقعة نتيجـة ألمـراض الجهـاز القلبـي الوعـائي             ، وضغط الدم االنقباضي   انخفاض أكبر في الكولسترول   

(Weinehall et al., 1999, 2001) .دة من البرنامج الوقائي، ممـا  ويبدو أن األفراد الذين لديهم تعليم أقل كانوا أكثر استفا

  .يشير إلى أن خفض عدم المساواة الصحية ممكن عن طريق هذا المنهج
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  النشأة والحياة والعمل

تبين الرعال الثالثة كيف يمكن لتوليفة بيئية ـ المنزل، والمدرسة، والعمل، والجوار، ونظام الرعاية الصحية ـ   

ة لعوامل األضرار الصحية؛ ولكنها تبين أيضا كيـف يمكـن           أن تعرض مجموعات مختلفة بصورة غير متساوي      

ة االجتماعية، والفـرص    يسال الناس المادية، والموارد النف    بالعمل على الظروف داخل البيئات على تحسين أحو       

  .السلوكية

  بقاء الطفل على قيد الحياة، النمو والتعليم المبكر للطفل: بيئة النمو

 ,Lawn) رضـيعاً فـي كـل سـاعة     450خالل أول أربعة أسابيع من العمر؛  ماليين رضيع 4في كل عام، يموت  •

Cousens & Zupan, 2005).  

. إن المأساة في وفيات الرضع واألطفال في البلدان الفقيرة تكمن في أن أغلبية حاالت الوفاة يمكن الوقاية منهـا                  

فال يوجد سـبب بيولـوجي   . (Gwatkin et al., 2000)) 5الشكل (ظهر تدرجاً اجتماعياً واضحاً فوفيات األطفال تُ

ففي الوضع األمثل الذي تم التخلص فيه من عدم المساواة في الوفيات دون سن الخامـسة،                . لتبرير هذا الوضع  

 ,Houweling) والمتوسـط  منخفضالفي أغلب البلدان ذات الدخل % 60-30يمكن خفض هذه الوفيات بما يبلغ 

2007).  

  بمجموعات الغني)  مولود حي1000لكل (خامسة   الوفيات دون سن ال:5الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  .Gwatkin et al., 2000 :المصدر

  األفقر
  التالي
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  يمغرب        الهند           مال      بيرو         اليزيا   غكيرجمهورية 
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تبين ضرورة وجود توليفة مـن التـدخالت التقنيـة          ) 6الشكل(إن المقارنة بين والية كيراال الهندية وباقي الهند         

والتوقع المعقـول أن    . في الهند فالنساء في كيراال يتمتعن بتغذية أفضل وتعليم أفضل عن المتوسط           . واالجتماعية

مباشرة لتعليم األمهات والتغذية األفـضل      نتيجة  هو  والتقزم األقل ألطفالهن    فرص البقاء على قيد الحياة األفضل       

 شـأن  نه، شـأ )2الرعيل ( في البرازيل (Bolsa Familia)ل خفبرنامج التحويل المشروط للد. اللألمهات واألطف

 في أنحاء العالم، تجعل تغذية األمهات واألطفال واحدة مـن المجـاالت الرئيـسية               العديد من برامج تحويل النقد    

 & Cleland)وهناك مجموعة من األدلة تشير إلى أهمية تعليم النساء بالنسبة لبقاء األطفال على قيد الحياة . للتدخل

van Ginneken, 1988).  

  ، الهندية وصحة العائالت، كيراالعلى تغذتأثير التعليم والتغذية األفضل للنساء  :  6الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . مولود حي في السنوات الخمس السابقة1000وفيات الرضع لكل * 

  ).قصر شديد بالنسبة للسن(النسبة المئوية لألطفال دون سن الثالثة المصابين بالتقزم **  

-Ministry of Health and Family Welfare, Government of India (n.d.), National Family Health Survey 2005: المـصدر 

2006. 

  
فبذور صحة البالغين وعـدم  . إن بقاء الطفل على قيد الحياة أمر أساسي ـ ولكن نوعية نمو الطفل أساسية أيضاً 

 مليون طفل على مستوى العالم ال يصلون إلـى          200وأكثر من   . العدالة الصحية يتم غرسها في الطفولة المبكرة      

وهناك أربعة عوامل اختطار يمكن الوقاية منها، . (Grantham – McGregor et al.,  2007)ة على النمو كامل القدر

   بدون تعليم49-15للنساء % 

  نساء ناقصات الوزن% 

  )18.5كتلة الجسم أقل من (

  

  *رضعلوفيات ا

  **تقزم األطفال

  الهند كلها     كيراال     
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. التقزم، ونقص اليود، وفقر الدم الناشئ عن نقص الحديد، وعدم كفاية التنبيـه المعرفـي              : يرتبط كل منها بالفقر   

فـإذا  .  دوالر يومياً  2 على تعريف الفقر بأنه       مليون من األطفال الذين ال يحققون إمكانية النمو        200ويعتمد رقم   

ومن : كان الفقر ضاراً لنمو األطفال فمن المحتمل أن يكون ظاهرة متدرجة شأنه شأن بقاء الطفل على قيد الحياة                 

لنمو المبكر  وتؤكد شبكة معرفة ا   .  مليون طفل يضارون بإغفالهم    200ثم فهناك احتمال وجود ما يزيد كثيراً عن         

 ،لغويـة /  ومعرفيـة  ، على الحاجة إلى منهج متوازن لتنمية الطفل، يشمل مكونـات ماديـة            عة للجنة للطفل التاب 

  .عاطفية/ واجتماعية

وباإلضافة إلى الظروف االقتصادية، فإن كل مكون لتنمية الطفل يعتمد على طبيعة البيئات التـي يوجـد فيهـا                   

، زادت الروابط في المخ فكلما كانت البيئة أكثر تنبيهاً. مخلإن لبيئة الطفل المبكرة أثراً حيوياً على نمو ا    . األطفال

 واالجتمـاعي، والقـدرة علـى        والعاطفي ،النمو المادي : وازدهر الطفل بصورة أفضل في جميع مناحي الحياة       

ومع أهمية الصحة البدنية والتغذية، فإن الطفل الصغير يحتاج إلى قـضاء            . التعبير عن نفسه، وتحصيل المعرفة    

إن األطفال يحتاجون إلى فرص     . بيئات مهتمة ومستجيبة تحميه من عدم الموافقة والعقاب غير المناسب         وقت في   

  .الستكشاف عالمهم، وللعب، ولتعلم كيفية الحديث واإلصغاء إلى اآلخرين

 هتماماً مركزياً بدعم وتحسين نموا في البرازيل بوضوح، Bolsa Familiaويبين برنامج تحويل الدخل المشروط 

ورغم أن نموذج تحويل الدخل المشروط قد بدأ كمنهج يتبـع           . األطفال وظروف العائلة التي تشكل إطاراً للتنمية      

سياسة من أعلى إلى أسفل، فإنه يركز أساساً على تمكين العائالت من كسر قيود الفقر الذي ينتقل من جيل إلـى                     

  . حاسمىريق دعم اكثر عدالة للطفولة كمرمآخر عن ط
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   ومسار الحياةالتعليم

ومع األهمية الحيوية للتنمية المبكرة للطفل في صحة الطفولة، فإن لها تأثير اجتماعي بعيد المدى، يتجمع علـى                  

والتعليم هو واحد من العوامـل الرئيـسية فـي          . مدى الحياة مع مضامين لعدم العدالة الصحية في حياة البالغين         

عليم وما يرتبط به من وضع اجتماعي رفيع في حياة البالغين حماية            وقد يكون الت  . تخفيف التنمية الضائرة للطفل   

  .(Barker et al., 2001)ضد التعرض الضار الخاص بالصحة في الحياة المبكرة 

  .(UNICEF 2004) مليون طفل في السن المدرسي ال يلتحقون بمدارس 121أكثر من  •

فـي  % 100إلى  في أفغانستان   % 13في مالي و  % 12تتراوح معرفة القراءة والكتابة بين اإلناث البالغات من          •

  .(World Bank, 2006a)تفيا، وليتوانيا، وسلوفاكيا كوبا، وإستونيا، وال

ومن المحتمل أن يكون للتعليم غيـر الكـافي دور          . إن التعليم االبتدائي الشامل هو أحد مرامي التنمية في األلفية         

 والحالة ، ولو جزئياً، ألن له تأثير عميق على الدخل(Smith, 2005)سببي رئيسي في حدوث عدم العدالة الصحية 

وسوف يكون إلزالة العوائق الكثيرة للحصول على التعليم االبتدائي         .  وظروف المعيشة في حياة البالغين     الوظيفية

 تمنـع  ومن أبرز هذه الجهود، إزالة القيود المالية التي. دور حاسم للعمل في مجال المحددات االجتماعية للصحة   

  .أفقر األطفال من االلتحاق بالمدرسة، مثل إلغاء رسوم التعليم االبتدائي الذي تم حديثاً في كينيا

فالمقياس الرئيسي للتقسيم الطبقي . وال تقتصر أهمية التعليم على التعليم االبتدائي وال على البلدان منخفضة الدخل           

توى األساسي، يرتفع هذا بالدور المحوري لمعرفـة القـراءة   في البلدان الغنية والفقيرة هو التعليم ـ وعلى المس 

 من التعليم ومن لـم      قسطعلى  وال يظهر تأثير التعليم على الصحة بين من حصلوا          . والكتابة في العدالة الصحية   

  .(Erikson, 2001)يحصلوا على أي تعليم فقط، بل إنه تدرج يرتفع إلى أعلى مستوى 
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  بيئة الحياة الحضرية

 ,UN-HABITAT) مليارات نسمة يعيشون في أماكن حضرية، يعيش حوالي مليار فـي عـشوائيات   3ن من بي •

2005).  

وقد كانت المساكن الحـضرية علـى       .  في مناطق حضرية   ،2007 في عام    ،يعيش أكثر من نصف سكان العالم     

ن الحـضر  مـن سـكا  % 100 طويل طريقة الحياة في البلدان مرتفعة الدخل حيث يستطيع ما يقرب مـن             ىمد

فقط مـن سـكان الحـضر       % 61أما في بلدان الدخل المنخفض، فإن       . الحصول على مرافق محسنة لإلصحاح    

. وفي أغلب البلدان األفريقية يعيش أغلبية سكان الحضر في عشوائيات. (World Bank, 2006a)يستطيعون ذلك 

  .من سكان الحضر في عشوائيات% 71ففي كينيا على سبيل المثال، يعيش 

إن . ستطيع كل من البيئة المادية والظروف االجتماعية التأثير على الصحة مما يؤدي إلى عدم العدالة الصحية               وت

إيجاد ظروف حياة كريمة في المناطق الحضرية سريعة النمو يمثل تحدياً كبيراً للسلطات الحكومية على جميـع                 

ياة األفضل، والوصول إلـى ميـاه مأمونـة         إن اإلسكان وظروف الح   . والقومي  واإلقليمي ،المحلي: المستويات

وإصحاح جيد، ونظم إدارة كفء للمخلفات، والجوار المأمون، وسالمة الغذاء، والوصول إلـى خـدمات مثـل                 

التعليم، والصحة، والرفاهة، والنقل العام، ورعاية الطفولة أمثلة للمحددات االجتماعيـة للـصحة التـي يمكـن                 

  .لية جيدةمواجهتها عن طريق حوكمة حضرية مح

فقط من السكان في بلدان الدخل المنخفض لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق إصحاح محسن، في حين أن               % 38 •

  .(World Bank, 2006a)في بلدان الدخل المرتفع % 100الرقم يصل إلى 

من األطفال في جنوب آسيا وأفريقيـا جنـوب الـصحراء محرومـون مـن مـأوى معقـول        % 60أكثر من    •

(UNICEF,2004).  
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ولكن المناطق الحضرية تستطيع أن توفر بيئة صحية؛        . وقد يبدو مقياس مشاكل الحضر ضخماً وال يمكن تدبيره        

بل إنها تستطيع أن تحسن الصحة عن طريق تقديم خدماتها المادية المختلفة، واإلمكانيـات الثقافيـة والجماليـة                  

(Kirdar, 1997) . مرتفعـة التحـضر   لوفيات والمراضة في البلدانالماضية في ا سنة 50إن التحسن على مدى 

  . والسويد تشهد على مظاهر تعزيز الصحة الممكنة في المدن الحديثة، وسنغافورة، وهولندا،مثل اليابان

  بيئة العمل

.  تحددها الفرصة االقتصادية المتاحة عن طريق سوق العمـل         ، بالنسبة ألغلب شعوب العالم    ،إن ظروف المعيشة  

وقـد تـم    . ظروف العمل، وطبيعة عقود التوظيف، وإتاحة العمل نفسه       : كل تحدياً كبيراً للصحة   وبيئة العمل تش  

.  فيما يتعلق باألخطار الطبيعية والكيميائية في مكان العمل        ، في بلدان الدخل المرتفع    ،اتخاذ الكثير من اإلجراءات   

وتمثل هذه التغيرات   .  المستقر  وزاد انتشار التوظيف غير    ة مقطع تلعمل في الوقت الحاضر أصبح    ولكن سوق ا  

 ، وعدم األمان،ة التحكم في الوظائفقلية اجتماعية واقتصادية مرتبطة ب   في سوق العمل مخاطر صحية كبيرة نفس      

 & Benach) ة مدفوعـة األجـر لألسـرة، والبطالـة     والحصول على أجازوعدم وجود مرونة في وقت العمل

Muntaner, 2007; Bartley, Ferrie & Montgomery, 2006; Marmot, Siegrist& Theorell, 2006) .  ويبين المثـال

 علـى   فاض ضمان الوظيفة والسيطرة عليها     انخ تجاهكيف يؤثر تغير ظروف التوظيف      ) 3الرعيل  (من السويد   

كما يبين هذا المثال أيضاً كيف يمكن لإلجراء الحكـومي المتـرابط            . رفاهية وصحة الناس في بلد مرتفع الدخل      

ستوى اإلقليمي، مدعوماً بإجراء بين قطاعي على المستوى القومي، أن يصمم لتخفيف مثل هذه التأثيرات               على الم 

  . السيئة للعولمةلجوانبمن احماية ال وفر وي،الضائرة

 مليون طفل مقيدون فـي      5.7حوالي  و . ظروف خطرة  في سنة يعملون    17-5ن   مليون طفل في س    126حوالي   •

  .(.UNICEF, n.d)أعمال السخرة 
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من الرجال في الهند من الذين يعملون في مجاالت خارج قطاع الزراعة يعملون فـي               % 83من النساء و  % 86 •

 مليون عامل تراحيل، ينتقلون 200 إلى 100؛ وفي الصين يوجد اآلن ما بين (ILO, 2002)توظيف غير رسمي 

  .(Reuters 2007)في الغالب من المناطق الريفية إلى الحضر 

  .(ILO, 1998)جرين الة في فرنسا تبلغ حوالي الضعف في السكان المهمعدالت البطا •

وتمثـل  .  الطبيعية والكيميائية الدائمـة     الكبرى  إلى المخاطر  ، في بلدان الدخل المنخفض    ،وتضاف هذه المخاطر  

جتماعية مع فرص حقيقية     البيئة المادية واال   أحوالظروف التوظيف أرضية خصبة إلدخال تحسينات كبري في         

وهـم يـشملون العـاملين فـي     .  محرومون من حماية العمل، في العديد من البلدان،إن أغلبية العاملين  .تغييرلل

، والباعة المحليين والعاملين في المشروعات      )فيما عدا المزارع الكبرى   (الصناعات الريفية، والعمال الزراعيين     

رون محرومون من الحمايـة الفعالـة بـسبب         وهناك عمال آخ  . ين في بيوتهم  الصغيرة، وخدم المنازل، والعامل   

  .الضعف في تنفيذ قانون العمل

 هي أن أعضاءها، وهم يشرفون على ما يزيـد علـى   SEWAوأحد الموضوعات الرئيسية بالنسبة لمنظمة سيوا      

وهـم  .  التوظيف الرسـمي   من العمال في الهند وأغلبية الناس في البلدان النامية، موجودون خارج قطاع           % 80

ون عادة من كل من الحماية التي تكفلها معايير العمل ومن أي شـروط لألمـن االجتمـاعي المرتبطـة               مستبعد

فإنتاج البضائع للتصدير، على سبيل المثال في األقمشة والمالبس، تكفل وظائف للناس فـي              . بالتوظيف الرسمي 

 المستوى من التي تـضر      ويجب أال تكون هذه الفائدة على حساب ظروف وظيفية دون         . بلدان الدخل المنخفض  

للناس في بلدان الدخل المرتفـع هـو اعـتالل          " الرخيصة"ويجب أال يكون ثمن البضائع االستهالكية       . بالصحة

  . الصحة في البلدان منخفضة الدخل
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  وضع إطار للسلوك

وتعتـرف اللجنـة   . إن تدخالت الصحة العمومية المعاصرة كثيراً ما تعطي أهمية أولى لدور األفراد وسـلوكهم     

بأهمية دور هذه العوامل، ولكنها تضعها في اإلطار االجتماعي األوسع من أجـل بيـان أن الـسلوك وأنماطـه                 

فالوفاة من تشمع الكبد تبين أن      . دى بعيد بعوامل اجتماعية   ، تتحدد إلى م   8 و   7االجتماعية، كما يبدو من الشكلين      

ونحن . الضرر المرتبط باإلسراف في شرب الكحوليات أكثر شيوعاً في الجماعات االجتماعية االقتصادية األدنى            

 العدالة  نعتقد أنه ما لم تأخذ اإلجراءات في اعتبارها الدوافع البنيوية لعدم العدالة في السلوك، فإنها لن تعالج عدم                 

  .الصحية

عدم المساواة االجتماعية االقتصادية لتشمع الكبد لدى الذكور الذي يؤدي إلي الوفاة الكبدية، في العمال               : 7الشكل  

  اليدويين وغير اليدويين، أستراليا 

  

  

  

  

  

  

  

  

   .Najman, Williams & Room, 2007: المصدر 

              ♦يدوي

  ر يدوي غي

  )السنة(
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  خين بمستوى التعليم، أوروبا انتشار التدخين وعدم المساواة في التد: 8الشكل 

   .Huisman, Kunst & Mackenbach, 2005: المصدر 

وتتبنى اتفاقيـة   . وتبين الجهود الوطنية لمكافحة التبغ استجابة السلوكيات الضارة بالصحة لإلجراء بين القطاعي           

المحـددات االجتماعيـة   ، منهج (WHO, 2005b)إطار منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، على مستوى العالم 

فالبلدان التي يوجد بها سياسـات تقييـد        . لمكافحة التبغ التي تشمل إجراءات بين قطاعية على مستويات متعددة         

تعاطي الكحوليات تميل إلى أن تكون لها مستويات أدنى من استهالك الكحوليات، ومستويات أدنى من الوفيـات                 

ألخرى المرتبطة بتعاطي الكحوليات، ومشاكل اجتماعية أقل ممـا         بسبب تشمع الكبد، ومستويات أدنى للوفيات ا      

وهناك أدلة متنامية علـى أن الكحوليـات   ). Room, Babor & Rehm، 2005مثل (ينتج عن استخدام الكحوليات 

  .ستستجيب لنموذج مكافحة شبيه بنموذج إطار التبغ

 & Black, Morris) دون الخامـسة  مـن الوفيـات  % 50سوء التغذية في الطفولة عامل مسئول عن أكثر من  •

Bryce, 2003).  

                   تعليم متوسط                   أدنى تعليم       أعلى تعليم

                    نساء                                   رجال
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من دخل  % 80في بلد غني مثل أيرلندا، على العائالت المعتمدة على أحد األبوين والتي لديها طفل واحد أن تنفق                   •

 Friel, Walsh)األسرة األسبوعي من أجل شراء سلة غذاء متمشية مع الدالئل اإلرشادية الوطنية للنظام الغذائي 

& McCarthy, 2006).    

 ـ تتضمن زيادة استهالك الـدهون،   (Popkin, 1993)" االنتقال التغذوي"وهناك ظاهرة عالمية حديثة نسبياً وهي 

وأصبح العالم يواجه اآلن عبئاً مزدوجـاً مـن سـوء           . ومواد التحلية، واألغذية كثيفة الطاقة، واألغذية المصنعة      

إن المناهج مجتمعية المرتكـز  . (Hawkes et al., 2007)جتماعي التغذية ـ نقص وفرط التغذية ـ وكالهما نمط ا  

وبالمثل فـإن التركيـز     . للتعامل مع عدم سالمة غذاء األسرة مثل منهج جمعية سيوا تمثل أجزاء هامة من الحل              

يبين التغيرات  ) 3الرعيل  (على المعرفة والمواقف والسلوك من جانب تدخالت تعزيز صحة المجتمع في السويد             

ولكن التعامل مع عدم    . جابية في المخاطر القلبية الوعائية للسكان، باستخدام مناهج ال تتطلب تكاليف إضافية           اإلي

العدالة في التغذية بطريقة مستدامة يتطلب أيضاً اتخاذ إجراءات على الدوافع البنيوية إلتاحة األغذية، وإمكانيـة                

  .(Friel, Chopra & Satcher, in preparation)الوصول والقبول على المستويات العالمية والوطنية

  النظم الصحية 

وانطالقاً مـن ذلـك     . لقد بينا أن عدم العدالة الصحية تحدث نتيجة الظروف االجتماعية التي تؤدي إلى المرض             

ونظراً للعبء الكبير للمرض وبخاصة بين الفئات المحرومة اجتماعياً، فهناك حاجة ملحة لجعل النظم الـصحية                

إن النظم الدولية، والقومية والمحلية لمكافحة المرض وتقديم خـدمات صـحية      . استجابة الحتياجات السكان  أكثر  

وفي المركز من هذه النظم يقع دور الرعاية        . تحدد عدم العدالة الصحية وتعتبر آلية قوية للتمكين في نفس الوقت          

  ).3الرعيل (ويد الصحية األولية، كما يتبين من البرنامج مجتمعي المرتكز في الس
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يموت أكثر من نصف مليون امرأة سنوياً خالل الحمل، والوالدة أو بعدها بقليل، وجميعهن فعلياً في البلدان النامية                 •

(WHO, 2005a).  

 40، وهم أكثر من (Hadley,  2007)استخدام الرعاية الصحية في الواليات المتحدة أقل بين غير المؤمن عليهم  •

  .مليون شخص

 مليون شخص على مستوى العالم فقراء عن طريق اإلنفاق المباشر على الرعاية الـصحية               100ر من   أصبح أكث  •

(Xu et al., 2007).  

ففـي بلـدان الـدخل      . إن النظم الصحية في بعض األحوال تتسبب في دوام الظلم والتقسيم الطبقي االجتمـاعي             

مات التي تستخدم بشكل أكبر من األغنياء عـن         المنخفض والمتوسط، يتجه المال العام للرعاية الصحية إلى الخد        

واإلصالحات التي تؤدي إلى تحصيل األجر في نقطة االستخدام . (Gwatkin, Bhuiya & Victora, 2004)الفقراء 

واإلنفاق من الجيب على الرعاية الصحية يتجه إلى صرف األشخاص . تعتبر عائقاً أمام استخدام الرعاية الصحية  

وقـد  . (Palmer et al., 2004)ستخدام الخدمات، مما يؤدي إلى مراضة محرومة من المعالجـة  األكثر فقراً عن ا

 ,Gottlieb) أو اإلفالس (Whitehead, Dahlgren & Evans, 2001)تؤدي مثل هذه النفقات أيضاً إلى مزيد من الفقر 

بة العائالت التي تواجه نفقات     وكلما زادت نسبة الرعاية الصحية التي تدفع أجورها من الجيب، زادت نس           . (2000

  . (Xu et al., 2007)صحية كارثية 

 على سبيل المثال، يزيد من األخذ بالخدمات الصحية التي ،(Bolsa Familia)إن نموذج التحويل المشروط للدخل 

ـ           . ال تذهب عادة إلى المجتمعات الفقيرة      دمات وفي الوقت الذي يعتبر فيه الدعم المالي لتحسين الوصول إلى الخ

الصحية واستخدامها بين الفقراء أمراً حيوياً على المدى القصير، فإن الموضوع األساسي لتدخل الـسياسة هـو                 

إن نظم الصحة الوطنية محورية في تنـاول عـدم          . الحاجة إلى خفض وإزالة العوائق المالية أمام هذه الخدمات        
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ها تحتاج إلى موارد كافية، وتـشغيل جيـد، وإتاحـة          العدالة الصحية؛ ولتمكينها من القيام بذلك بصورة فعالة فإن        

وإذا شُكلت وُأديرت النظم الصحية بشكل مالئم فإنها تقدم وسيلة لتحسين حيـاة النـاس،               . الوصول إليها للجميع  

وحمايتهم من التعرض للمرض، وتولد إحساساً بحياة مأمونة، وبناء هدف مشترك داخل المجتمع؛ وتـستطيع أن                

وعات السكان تشملهم عمليات وفوائد التنمية االجتماعية االقتصادية وتوليد الدعم الـسياسي            تضمن أن جميع مجم   

ويجب أن تسير الجهود الحالية إلعادة حيوية الرعاية الـصحية األوليـة            . المطلوب الستدامتهم مع مرور الزمن    

  .ية للصحة جنباً إلى جنب مع االهتمام بالمحددات االجتماع(PAHO, 2007)على مستوى العالم 

وبنفس القدر الذي يجب أن يشـمل فيه منهج المحددات االجتماعية لتحسين العدالة الصحية الرعاية الـصحية،                

فإن برامج التحكم في ظروف الصحة العمومية ذات األولوية يجب أن تشمل االنتبـاه للمحـددات االجتماعيـة                  

فال يكفي،  . اإلضافة إلى قطاع الرعاية الصحية    ويجب أن يشارك في مثل هذا اإلجراء قطاعات متعددة ب         . للصحة

على سبيل المثال، تقديم المعالجة لألشخاص المصابين بداء السكري في بلدان الدخل المتوسط مع عدم التعامـل                 

مع دوافع وباء السمنة؛ أو االهتمام بأمراض الطفولة وليس بتعليم النساء الالتي سيصبحن أمهات؛ أو تقديم ثقافة                 

اد مع عدم االهتمام بفقرهم؛ أو التعامل مع األمراض المرتبطة بالكرب مع إهمال الظـروف التـي                 صحية لألفر 

  . يعيش فيها الناس ويعملون والتي كانت سبباً في هذا الكرب

وقد شكلت اللجنة شبكة عن ظروف الصحة العمومية ذات األولوية في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيـف،                  

فعلى سبيل المثال، لوحظ في العمل مـع  . ج مكافحة األمراض لجمع كل هذه المناهج معاًللعمل مع عدد من برام  

 أن الـسل مـرتبط بأنمـاط التطـور االجتمـاعي      (Stop TB)برنامج منظمة الصحة العالمية لوقف تقدم السل 

حرمـان  واالقتصادي الذي يشمل التحضر السريع، والنمو االقتصادي غير العادل، ووجود جيوب كبيرة مـن ال              
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وتتطلب السيطرة الدائمة على السل توليفة من إجراءات المعالجة والوقاية، مع األخذ في االعتبـار               . االجتماعي

  .عوامل السلوك البيولوجية والصحة، واستجابة الخدمة الصحية، والظروف االجتماعية االقتصادية

  شكل المجتمع 

. طة، والمنزلة االجتماعية والموارد بين جماعات المجتمع      تعكس عدم العدالة الصحية التوزيع غير المتساوي للسل       

. فجميع المجتمعات مقسمة إلى طبقات على أساس العرق، والجنس، والجندر، والتعليم، والمهنة، والدخل والطبقة             

ونحن نرى ذلك بكل وضوح في كل من دراسات الحالة من الهند، والبرازيل والسويد التي سبق وصـفها فـي                    

غم االختالف الشديد في مراحل التنمية االقتصادية، فإن التفرقة بين جماعات معينة ـ سواء كانت  وبر. الرعائل

بسبب الجندر، أو الطبقة، أو التعليم، أو المكان، أو الدخل ـ هي الطريق المؤدي إلـى نـشوء عـدم العدالـة      

  .الصحية

إن الحرمان المتزايد قد يـؤدي      . جتماعيةيولد مزايا وحرمان عبر الجماعات اال     ) التقسيم إلى طبقات  (إن التطبق   

ويمكن أن تعمل عمليات عـدم      . إلى تهميش وتعرض غير متناسب بين أولئك المستبعدين من المزايا االجتماعية          

التمكين هذه ليس على مستوى األفراد، والعائالت، والجماعات، والمجتمعات فقط، بل بـين البلـدان واألقـاليم                 

  .العالمية

ندر واحد من أقوى األمثلة على عدم التوازن فـي الـسلطة المجتمعيـة، والمنزلـة والحالـة                  وربما يكون الج  

وفي قلـب   . االجتماعية، وتأثير ذلك على عدم المساواة في الخبرات الصحية للرجال والنساء على مستوى العالم             

  . تديم التحيزعدم العدالة الصحية بسبب الجندر توجد المعايير والتركيبات االجتماعية التي تدعم و

من أعمال الزراعة، ورغم ذلك فإنهن يملكن أقل مـن          % 75في أفريقيا جنوب الصحراء، تقوم النساء بأكثر من          •

  .(UN Millenium Project, 2005)من األراضي % 10
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% 5,3 خارج قوة العمل وخارج التعليم، مقارنة بنـسبة         15-24من الفتيات من سن     % 35,2في المكسيك، يوجد     •

  .   (World Bank, 2007)اب الرجال في ذلك السن من الشب

يؤثر التحيز بسبب الجندر في جميع مناحي التنظيم االجتماعي تقريباً ومن ثم ظروف المعيشة والعمل، من عدم                 

المساواة في الوصول والتحكم في الممتلكات، واألصول االقتصادية والمواريث؛ وتقسيم العمل داخـل وخـارج               

 غير المتساوية في المؤسسات السياسية من مستوى القرية حتى المستوى الدولي؛ إلى القيود              المنزل؛ والمشاركة 

  .على الحركة، واإلنجاب والعالقة الجنسية، وقبول العنف ضد النساء والبنات

 سنة من اإلرغام على عالقة جنسية أو أنواع أخرى مـن العنـف البـدني                18 مليون فتاة دون سن      150تعاني   •

  .(Pinheiro, 2006) 2002والجنسي في 

والتأكيد في بـرامج التحويـل      . إن تهميش النساء العامالت في الهند مأساوي وواضح من حسابات جمعية سيوا           

المشروط للدخل ـ كما في البرازيل ـ على توجيه الموارد عن طريق اإلناث من أعضاء األسرة يبين األهميـة    

كما أن  . ور المرأة في حماية نمو األطفال وتعزيز صحة األسرة        التي تضعها سياسة مثل هذه البرامج على دعم د        

المثال السويدي أيضاً يبين كيف أن التغييرات العالمية والقومية في تنظيم اإلنتاج يمكن أن تكون لها آثار غيـر                   

هتمـام  واستجابة الحكومة اإلقليمية بالتركيز على عدم العدالة على أساس الجندر تعكس اال           . متناسبة على النساء  

  .بهذه الظاهرة الشائعة

وتبين سلسلة أعمال مجال عمل جمعية سيوا أهمية المنهج متعدد المستويات في مواجهة عـدم العدالـة بـسبب                   

فمع دعمها للظروف المادية والترتيبات الوظيفية ألعضائها، فإن سيوا تقوم أيضاً بإجراء لتحدي النظـام               . الجندر

 المحلية لنساء سيوا الالتي تم تمكينهن إلى المستوى القومي للحكومة المرتبطـة             القانوني الهندي، مع نقل الخبرة    

  .بالعدالة
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ونظراً لحجم المشاكل وأعداد الناس الذين يشملهم، فإن اتخاذ إجراء لتحسين العدالة الصحية للجنـدر ولـضمان                 

الة الصحية علـى مـستوى      حقوق المرأة في الرعاية الصحية يعد واحداً من أهم وأقوى الطرق لخفض عدم العد             

  .العالم وضمان االستخدام الفعال للموارد الصحية

  اإلطار االجتماعي

تؤثر السياسات االقتصادية واالجتماعية على توزيع المحددات االجتماعية للصحة، بما في ذلك موارد التعلـيم،               

 المالية حيوية من وجهـة      ومن ذلك يتضح أن العالقة بين وزارات الصحة ووزارات        . والصحة، واألمان المالي  

واالعتراف بأهمية المحددات االجتماعية للصحة تعني أن السياسة االجتماعية      . نظر المحددات االجتماعية للصحة   

إن مثل هذا األمر يتغلغل بعمق فـي        . للحكومة، وليس السياسة الصحية فقط، ذات أهمية حيوية للعدالة الصحية         

عدالة الصحية يعتمد على القيم ولكنه يتطلب أيضاً تقوية الدليل فـي صـنع              إن تعزيز ال  . نظام القيم في المجتمع   

  . السياسة

  .(IPU database)فقط من البرلمانيين على مستوى العالم % 17النساء يشكلن  •

وتمثل إريتريا مثاالً صارخاً على ذلك،     . العديد من البلدان تنفق على القوات المسلحة أكثر مما تنفقه على الصحة            •

وإنفاق باكستان علـى    . فقط على الصحة  % 3من إجمالي الناتج القومي على القوات المسلحة و         % 24نفق  فهي ت 

      .(World Bank, 2006a)الصحة والتعليم مجتمعين أقل مما تنفقه على القوات المسلحة 



  38

  ا أو قريب منه2000 بلد، عام 15إجمالي سياسة الوفرة لألسرة وفقر الطفولة في : 9الشكل 

  

  . صافي فائدة الوفرة للتحويالت كنسبة مئوية من متوسط صافي مرتب عمال اإلنتاج : مالحظة

  . من متوسط الدخل المكافئ الذي يمكن االستغناء عنه% 50خط الفقر 

  .Lundberg et al., 2007, based on Luxembourg Income study data: المصدر 

، تعتمد في حاالت كثيرة على الدولة لتـوفير         9حية، كما يتبين من الشكل      يبدو أن السياسات الموالية للعدالة الص     

وقد تشمل مثل هـذه  . درجة كافية من الضمان ـ عن طريق برامج الرفاهية وتقديم شبكة أمان اجتماعي شاملة 

اإلسكان، ومعايير الصحة والسالمة، وسياسات عمل صديقة لألسرة؛ وسياسات توظيف نشطة تشمل            : السياسات

تدريب والدعم؛ وتوفير شبكات أمان اجتماعي، شاملة تلك الخاصة بالدخل والتغذية؛ واإلتاحة الشاملة لـصحة               ال

  .وتعليم وخدمات اجتماعية أخرى من نوعية جيدة

لقد حافظت السويد، خالل أغلب الفترة التالية للحرب العالمية الثانية، على سياسات رفاهية قويـة جـداً تقودهـا     

يد السياسي لهذا التوجه السياسي له جذور عميقة في الطريقة التي تقدمت بها السويد وباقي البلـدان                 والتأي. الدولة

  (%)الفقر 

سياسة الوفرة 

  (%)لألسرة 

25  
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وقد خرجت البرازيل، بعد ثالثة عقود من دكتاتوريات عسكرية، إلى          . األسكندنافية إلى حد ما، عبر قرون عديدة      

 كل من الفقر وعدم العدالة مكان الصدارة في         وبذلك احتل االلتزام القوي بالتعامل مع     . فترة من اتباع الديمقراطية   

وفي الهند يمكن تحسين الظروف المادية لباعة الخضراوات في أحمدأباد في مدى قصير عن              . المسرح السياسي 

لعمـال علـى    ا األكثر استدامة للعمال يـأتي مـن         طريق أشكال محلية للعمل الجماعي والتمكين؛ ولكن التمكين       

  .ن طريق الدولة والتشريع الوطني، وتحسين فرص الوصول للقروضإجراء ع: المستوى البنيوي

  الساحة العالمية

في الوقت الذي تكون فيه لإلجراء الذي تتخذه البلدان والمجتمعات المحلية أهمية قـصوى بالنـسبة للمحـددات                  

لعالقات بين البلدان   ويقوم المستوى العالمي بنفوذ متزايد القوة على ا       . االجتماعية للصحة، فكذلك اإلطار العالمي    

فالعولمة، بتسارعها الملحوظ في تدفق التجارة والمعرفة والموارد، تقدم وعداً غير مسبوق            . والظروف في داخلها  

  . ولكن الكثيرين حتى اآلن يشعرون بأن هذا الوعد لم يتحقق. لتحسين صحة اإلنسان

س عالمي جديد قد تجاهل أو لم يعـط التقـدير           إن التركيز الذي يوضع على العولمة كآلة للنمو االقتصادي بمقيا         

  وعندما تكون المؤسسات.ذاتها الكافي للظروف األصلية لعدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة، وداخل البلدان     

االجتماعية التي يتقاسم الناس عن طريقها الموارد قوية وعادلة نسبياً، يمكن أن تكون عدم المـساواة المعتدلـة                  

ولكن عنـدما   . ، وتدفع الجهود وتدعو إلى المخاطرة علي المستوى الصغير التي تدعم النجاح االقتصادي            "بناءة"

تكون المؤسسات التي تحكم توزيع الموارد المجتمعية ضعيفة، أو فاسدة، أو غير عادلة بشكل أساسي، كما هـو                  

ون عدم المساواة مدمراً، ويعوق المشاريع  الحال داخل كثير من البلدان وبين المناطق الغنية والفقيرة، يمكن أن يك           

  العولمة حتى اآلن غير متوازنة، وأوجدتوقد كانت فوائد. (Birdsall, 2007)المحلية ويعمل على استمرار الفقر 

  .بين البلدان وداخل المجتمعات السكانية فـائزين وخاسرين، بتأثيرات محطمة للصحة
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ح التجاري، وتزايد االعتماد المتبادل بين الشعوب، ومساحة سياسـية          هناك فوائد كبرى يمكن تحقيقها من االنفتا      

متسعة على المستوى العالمي للتعامل مع القضايا الكبرى ـ البيئة، والصحة، واألمن ـ المشتركة بـين جميـع     

ه ومع ذلك فهناك شيء ينطوي على خطأ عميق في افتراض أن جميع البلدان تأتي إلى هذ. (Cline, 2004)البلدان 

فالمسارات التاريخية الطويلة تأتي بالبلدان معـاً  . (Birdsall, 2006)المنابر العالمية الجديدة مستعدة بشكل متساو 

فالعولمـة التـي ال تتـيح البنـاء         . في ظل العولمة على مستويات شديدة االختالف من القدرة والقوة المؤسسية          

يد عدم العدالة، وتستمر في إصابة كل مـن مؤيـديها           المؤسسي بين الشعوب النامية يحتمل أن تشجع وربما تز        

  .    ومنتقديها بخيبة األمل

  1993-2005صافي التدفقات المالية في االقتصاديات النامية، : 10الشكل 

  .UNDESA, 2006: المصدر 

ماليـة  إن أفقر بلدان العالم، والسيما في أفريقيا جنوب الصحراء، تتلقى حصصاً ضئيلة جـداً مـن التـدفقات ال                  

والواقع أن صافي التدفقات تتزايد من االقتصاديات النامية إلى بلدان الدخل المرتفع، كما يظهـر فـي                 . العالمية

ونتيجـة لذلك تعتمد البلدان النامية على المساعدات الرسمية للتنمية لتمويـل اإلنفـاق الجـوهري    . 10الشـكل  
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. مصدر للتمويل، مدعومة بأشكال متزايدة من إلغاء الديون       وتستمر أهمية هذه المساعدة ك    . العام، بما فيه الصحة   

 مليون شخص كل عام من الفقر المطلق، وإن كانت فاعليتها تتأثر     30إن المعونة لديها إمكانية إنقاذ ما يصل إلى         

 أن  الطويـل  على المدى  إن نظم الضمان االجتماعي القوية تستطيع     . بدون شك بمواضيع تتعلق بتقديم المساعدة     

  .  (OECD, 2002) ضد التأثيرات الصحية الضارة ألولئك األقل استفادة من تحرير التجارة ل كحاجزتعم

 ذهبـت إلـى     2004 و   2001من إجمالي الزيادة في المساعدة الرسمية للتنمية فيمـا بـين            % 60أن أكثر من     •

من % 3 الثالثة تمثل أقل من أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والعراق ـ بالرغم من أن هذه البلدان 

  .(World Bank, 2006c)فقراء العالم النامي 

إن التوسع والتحرر التجاري على مستوى العالم له تأثيرات إيجابية وسلبية على الـصحة فـي البلـدان الغنيـة        

رتبطة بـالتحول   فتزايد التجارة العالمية في المنتجات الغذائية على مستوى العالم، على سبيل المثال، م            . والفقيرة

والنمو في األسواق الكبرى عبر الشعوب قد أدى إلى تغيرات في إتاحة الغـذاء،              . التغذوي الذي وصفناه من قبل    

وهذه التغيرات غير المنظمة قد يكـون لهـا         . والوصول إليه، وسعره، والرغبة فيه عن طريق التسويق العالمي        

 تتخذ نظرة متوازنة للصحة واالعتبارات التجارية يمكـن         والمفاوضات التجارية التي  . عواقب صحية سلبية جداً   

  .أن تكون مفيدة للجميع في المجتمع

وفي الوقت الذي تعترف فيه اللجنة بالمساهمة التي يمكن أن تكون للنمو االقتصادي في إتاحة الموارد لتحـسين                  

 أن النمو في ذروته ال يكفي       الوصول إلى المحددات االجتماعية للصحة وخفض عدم العدالة الصحية، فإنها تؤكد          

وبدالً . كوصفة للتحسن العادل في صحة السكان ـ كما أن النمو بدون مساواة ليس مبادلة بسيطة أو أوتوماتيكية 

من ذلك، فإن العمل داخل البلدان وفيما بينها لتخفيف وإزالة عدم المساواة المدمرة، هي البديل الضروري للنمـو                  

  . تي تهدف لدعمهالعالمي ذاته والسياسات ال
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  وقت العمل

منذ ستين عاماً، كان إنشاء منظمة الصحة العالمية يجسد نظـرة   ،  1948ففي عام   . نقطة تحول تاريخية  إننا نمر ب  

وبعد ثالثين عاماً، وفي    .  يمكن تحقيقه  ىاع، للصحة الشاملة على أعلى مستو     عالمية جديدة، نابعة من رماد الصر     

 مرة أخرى في ألما ـ آتا للدعوة إلى منهج جديد للصحة، منهج مؤسس  ، اجتمعت مجموعة الشعوب1978عام 

على تفهم كلي لالحتياجات المحلية من الرعاية الصحية األولية، عبر المحددات االجتماعية، وبأعمال تركز على               

حركة ، وهو نهاية اللجنة ككيان رسمي، نعتقد أن ذلك سيكون انطالقاً ل2008وفي عام . (WHO, 1978)اإلنسان 

عالمية، تنظر إلى الصحة العادلة كسلعة مجتمعية، يحتل اإلجراء االجتماعي مكان القلب منها، ومجاالً يمكن أن                

  .يتحد الناس والبلدان حوله من أغنياء وفقراء على هدف واحد

صحية ولكن حركة الرعاية ال   . وكان الداعين إلى الصحة للجميع عديدين ولهم صوت عالي في جميع أنحاء العالم            

.  أحياناً اهتماماً أكبر، فإنها اسـتمرت تنـبض بالحيـاة          ىن االهتمام بأمراض معينة كان يلق     األولية، برغم من أ   

، للقيام بدور محوري في برنامج عمل منظمة الـصحة          ى الصحية األولية قد عادت مرة أخر      والواقع أن الرعاية  

 عالمية حقيقيـة ألعمـال      ةوتجديده في بانجكوك، بنظر   وقد أخذ ميثاق أوتاوا عن تعزيز الصحة،        . العالمية حالياً 

ب االجتماعي إن حركة الط. (WHO, 1986; Catford 2005)الصحة العمومية وأهمية منهج المحددات االجتماعية 

حة، والنظرة االجتماعية العريضة     وحركة صحة الشعوب، والتعليق العام على الحق في الص         في أمريكا الالتينية  

أللفية، كلها تعيد التأكيد على األهمية الجوهرية للصحة، والحاجة إلى إجراء اجتماعي مبنـي  افي ية ملمرامي التن 

 ,Tajer, 2003; PHM, 2000;UN, 2000a; UN)على المشاركة للصحة، والقيمة اإلنسانية األساسية للعدالة الصحية 

2000b) .  
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مل تقوم به مجموعة كبيرة من المهتمين بـصحة  وتمثل اللجنة، بناء على هذه الجهود، فرصة فريدة للعمل ـ ع 

وبينما كانت الجهود في الماضي مشتتة، فإن اللجنة تقوم ألول مرة بتجميع العـاملين علـى          . أفضل وأكثر عدالة  

ونحن نفهم اآلن، على    . مستوى العالم، والخبرات واألدلة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة والعدالة الصحية         

ورغم . ، كيف تؤثر العوامل االجتماعية على الصحة والعدالة الصحية        ىفضل من أي وقت مض     أ مستوى العالم، 

 وبالربط بين فهمنا للفقر   .  الفعالة إلرشادنا إلى اإلجراءات  أن هناك حاجة إلى أدلة أفضل، فإن لدينا اآلن المعرفة           

وبـاالعتراف  . عدم العدالـة الـصحية    والتدرج االجتماعي، فإننا نؤكد اآلن على األسباب العامة التي تؤدي إلى            

. غير السارية، نبين الروابط التي ال تنفصم بين البلدان الغنية والفقيرة          وبطبيعة وحجم كل من األمراض السارية       

فاإلجراء مطلوب لمحددات الصحة ـ من النظم البنيوية للمجتمع إلى التأثيرات المباشرة، على جميع المستويات  

ـ ة، مروراً بالحكومات وتشمل جميع أصحاب المصالح مـن المجت         من العالمية إلى المحلي    ع المـدني والقطـاع   م

  .إن مفتاح العمل على مستويات متعددة هو التناسق. الخاص

 معاً كأفراد وشعوب، فقد بدأنا ندرك االعتماد المتبادل لتطلعاتنا ـ تطلعات   عمليات العولمة بزيادة ارتباطناوبقيام

الً الحماية من الفقر والتهميش؛ وتطلعات نحو حرية اإلنسان، ليس في مجـرد النمـو               نحو األمن اإلنساني، شام   

وفي هذه التطلعات، نعترف بالترابط بين أسـباب عـدم العدالـة            . واالزدهار كأفراد ولكن أن ننمو ونزدهر معاً      

  . االجتماعي والجموعيوالصحية وضرورة العمل العالمي، 
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  اعية للصحةالمحددات االجتمب  المعنيةلجنةل  متعدد الشعبمنهج: ملحق 

  المرامي

 أن تخلق حركة عالمية للعدالة الصحية، تنبع مـن          (CSDH)المحددات االجتماعية للصحة    ب  المعنية لجنةالتحاول  

إن تحقيق رؤية اللجنة لعالم يتمتع فيه النـاس بحريـة           . االعتقاد المشترك في العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان      

إن . محـددات االجتماعيـة للـصحة     أن يقدروه، يتطلب إجراءات خاصة بال     انتهاج أسلوب الحياة الذي يحق لهم       

 اللجنة هو جمع األدلة، وتسخير الجهود الوطنية والمحلية، وتفصيل ما يجب أن يـشتمل عليـه اإلجـراء               ىمرم

 والـدعوة إلـى التغييـر       ، وتعزيزها، وتوفيرهـا   ،االجتماعي الفعال من أجل الحفاظ على صحة أفضل للجميع        

ويتم متابعة مرامي لجنة المحددات االجتماعيـة       .  مع المسئولين عن صنع القرارات المتعلقة بالصحة       والمشاركة

شبكات معرفة، بلدان مـشاركة، ومنظمـات المجتمـع         : للصحة عن طريق عدد من تيارات عمل تتم بالتوازي        

 العالم لتوسيع قاعـدة     ىوعن طريق تيارات العمل المختلفة، تم بذل جهود على مستو         . المدني، ومبادرات عالمية  

وتساعد . سيما عن اإلجراء الفعال لفهم هذه المحددات والتعامل معها         المحددات االجتماعية للصحة، وال    األدلة عن 

 بجنيـف، فـي     ، والفقر والمحددات االجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية       ،اللجنة أمانة مقرها إدارة العدالة    

  . والصحة، كلية لندن الجامعية، بإنجلتراسويسراً، والمعهد الدولي للمجتمع

  أعضاء اللجنة

 عضواً، من القادة العالميين والقوميين في مجال الـسياسة،          19المحددات االجتماعية للصحة    ب  المعنية لجنةاليقود  

تهم بتسيير عمل اللجنـة فـي       اويقومون عن طريق اجتماع   . والحكومة، والمجتمع المدني، والمجاالت األكاديمية    

ويقـوم أعـضاء    . صياغة التوصيات إلى   وتركيبها   ، من صياغة المفاهيم، إلى جمع األدلة، وتقييمها       :جميع إجراءاتها 
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اللجنة، على أساس إطالعهم وخبرتهم، بتوصيل الرسائل والتوصيات الرئيسية للجنـة فـي مجـاالت الـسياسة               

  .وتركيز االنتباه السياسي على العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى سوء الصحة

   المعرفةشبكات

موضوعات العولمـة، والـنظم الـصحية، واألوضـاع          تنتظم حول    (KNs)أنشأت اللجنة تسع شبكات للمعرفة      

الحضرية، وظروف التوظيف والعمل، والنمو المبكر للطفل، واإلقصاء االجتماعي، والعدالة للمـرأة والجنـدر،              

ت شبكات المعرفة هـذه لجمـع وتجميـع         وقد أنشئ . والقياس والدليل، وظروف الصحة العمومية ذات األولوية      

؛ المجاالت الرئيسية التي يجب إتخـاذ       (ii) العالقات السببية المعقولة     (i) :وتركيب مجاالت مختلفة من األدلة عن     

 الممارسات والتدخالت الفعالة لمواجهة المحددات االجتماعية لعدم العدالـة الـصحية علـى              (iii)إجراء فيها؛ و  

  .مستوى العالم

 أعضاء مـن المجـاالت األكاديميـة، والـسياسة،          تنسيقياً واحداً أو أكثر يعمل به     ات المعرفة مقراً    وتضم شبك 

إن فهم كيفية حدوث    . والممارسة والدعوة عبر البلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل في جميع أنحاء العالم           

لفعالة لمواجهتها، يتطلب االسـتفادة     عدم العدالة الصحية نتيجة لمحددات اجتماعية، والتعرف على االستجابات ا         

من األدلة التي كثيراً ما توجد خارج المجال الطبي الحيوي، في مجموعة من فروع المعرفـة المختلفـة مثـل                    

وقد تم  . السياسة االجتماعية، والتنمية الحضرية، والعلوم السياسية، وعلم الوبائيات االجتماعي، ودراسات الجندر          

، ورأي  * متنوعة تشمل األدبيات المراجعة من النظراء، واألدبيـات غيـر التقليديـة            تجميع المعرفة من مصادر   

وكان تدفق المعلومات المتعمد والمتبادل بين شبكات المعرفـة وتيـارات           . الخبراء، ودراسات الحالة، والتقارير   

                                                            
ية وحكومية وغيرها منشورة إلكترونياً أو مطبوعة بمعرفـة أصـحابها   مل أبحاث وتقارير عgrey literature األدبيات غير التقليدية *

  )المترجم. (وليس عن طريق النشر التجاري
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جميع األدلـة طبقـاً     عمل اللجنة األخرى، مصمماً لتيسير مدخالت التقدم من خبرات البلدان والمجتمع المدني وت            

  .للبلدان والمؤسسات ومجموعات الدعوة
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  ف 

1.   
  قر شبكة معرفة ظروف الصحة العمومية ذات األولويةم .2

3.   
    
  

 المقار التنظيمية:شبكات المعرفة

  العولمة ةمقر شبكة معرف

   عدالة الجندر والمرأةمقار مشتركة لشبكة معرفة

   االجتماعي معرفة االقصاءمقار مشتركة لشبكة

  مقار مشتركة لشبكة معرفة ظروف التوظيف

  مقر مشترك لشبكة معرفة النمو المبكر للطفل

  مقر شبكة معرفة األوضاع الحضرية

  مقر شبكة معرفة ظروف الصحة العمومية ذات األولوية

  مقر شبكة معرفة النظم الصحية

  مقار مشتركة لشبكة معرفة القياس والدليل
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  )2007في يونية  (التقارير والوثائق األساسية: ات المعرفةشبك
  العولمة

  

  )2007(ة ـن العولمـع رفةـبكة معـش
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  )2007(ندر ـة الجـدالـرأة وعـالمعنةرفـبكة معش

  تماعياإلقصاء االج

  )2007 (يــاعـاء االجتمــة اإلقصـــرفـة معـبكـش

 المرأة وعدالة الجندر
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  وظيفظروف الت

)2007(يف ـتوظـروف الـ ظةـرفـعمة ـبكـش

 سة حاالت أساسيةدرا
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  للطفلالنمو المبكر

 معرفة عن األوضاع الحضرية شبكة
 ةضرياألوضاع الح
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 )2007(ية ـحم الصـالنظعن ةـرف معةبكـش

  النظم الصحية

  مراجعات منتظمة لألدبيات
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  يمدراسات حالة في البلدان واألقال

   العدالة الصحيةعن دور البرلمانيين في تعزيزدراسات حالة 
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   ـ تنشر قريباًروف الصحة العمومية ذات األولويةظ

  القياس واألدلة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موضوعات رئيسية إضافية 
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  موضوعات رئيسية إضافية

ـ رفة،  لتي قامت بفحصها شبكات المع    باإلضافة إلى المجاالت الموضوعية األساسية ا      م فحـص   ت

الحالة الصحية وفـي عـدم العدالـة     المعروف أنها تساهم في     الرئيسية بعض العوامل اإلضافية  

تي خضعت لمراجعة النظـراء     مناقشة والمقاالت ال  ال بتوسع أقل، وتم إعداد أوراق       الصحية ولكن 

وهذه المواضيع  . معينلى أساس تركيب األدلة القائمة والخاصة بموضوع        الت العلمية ع  في المج 

ضافية تشمل الهجرة، والتعليم، والمعونة، والتقدم في السن، والصحة النفسية، والتعليم           الرئيسية اإل 

الطبي، والسكان األصليين، والغذاء والتغذية؛ والعنف والنزاعات، والكحوليات والتبغ، واألوضاع          

  .البيئةالحضرية، و
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ويتم استكشاف تفهم كيفية مساهمة العوامل اإلطارية في الصحة والعدالة الصحية في شبكتين إقليميتـين بـصفة                 

  .اسكندنافيا وآسيا: خاصة

. دات االجتماعية للـصحة    كمساهمة في اللجنة المعنية بالمحد     2005لقد تم القيام بمشروع متعدد البلدان منذ عام         

العدالة  يتم بقيادة من مركز دراسات االسكندنافية ـ دول الرفاهية والصحة العمومية  الخبرةوكان العمل بعنوان 

 ، وفنلنـدا  ،وكان التعاون بين البلدان يشمل الـدنمارك      .  بجامعة ستوكهولم ومعهد كارولنسكا    (CHESS) الصحية

كي ربجامعة كوبنهاجن، والمعهد الدنما   احثين متعاونين من الطب االجتماعي       والسويد ويجمع ب   ، والنرويج اندسليإو

كي، وقسم الصحة العمومية بجامعة هلـسنكي؛ ومركـز         نفي هلس  STAKES و   ؛للبحوث االجتماعية بكوبنهاجن  

 أوسـلو؛ ومعهـد الدراسـات       ،و، نوفـا  يك؛ وكلية جامعة أوسل   فبحوث الصحة المهنية والحياة العملية في ريكيا      

المعرفة التاريخية واالجتماعية عـن تطـور       " أن يجمع    (NEWS)اول هذا المشروع    حوي. ستقبيلة، بستوكهولم الم

معرفة الصحة العمومية عن المحددات االجتماعية للصحة، وصحة        " مع "ات بين الشعوب  الفتخدولة الرفاهية واال  

  ."السكان، وعدم المساواة الصحية

 غوالتعاون بين البلدان يشمل الصين، وإقليم هون      . لطب بجامعة طوكيو باليابان   ويتم قيادة العمل في آسيا من كلية ا       

وتهدف الشبكة إلى المشاركة في فهم كيفيـة        .  بالصين، وإقليم تايوان بالصين، واليابان، وجمهورية كوريا       غكون

ان تتبعها الصين ثم    الياب(التغير الديموغرافي السريع    : مساهمة كل مما يأتي في الخبرة الصحية لتلك المجتمعات        

 والمواضيع االجتماعية والبيئية المتعلقة بها، ومؤشرات الصحة الجيدة         حاد، التغير االقتصادي ال   )كورياجمهورية  

 وتنوع النظام التاريخي والسياسي     ، والثقافات الشائعة المميزة   ،نسبياً على المستوى الكبير، مع الشك في استدامتها       

  .والخاص بالرعاية الصحية
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   العمل في البلدانىجرم

إن المرمي الرئيسي لمجري العمل في البلدان للجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة هـو تعزيـز وبيـان                  

ويهدف العمل إلـى تحـسين الـدور    . وتنفيذ السياسات والبرامج المؤسسية للعمل الخاص بالمحددات االجتماعية 

  . ؤثر في الصحة والعدالة الصحيةتمل االجتماعية التي الريادي للحكومة للقيام بإجراءات بشأن العوا

قاعدة المتسعة ألدلة اللجنة، وتنفيذ توصـيات       الإن العمل على مستوى البلد سيكون أحد الوسائل األولى الستخدام           

اللجنة، واستدامة الوعي والفهم للمحددات االجتماعية للصحة بين القادة السياسيين وأصـحاب المـصالح علـى                

  .2008العالم بعد انتهاء اللجنة رسمياً في مايو مستوى 

) في القائمـة أدنـاه    (إن اللجنة المعنية بالمحددات االجتماعية للصحة تتعاون مع عدد قليل من البلدان المشاركة              

لدعم وضع السياسات الوطنية التي تهدف إلى خفض عدم العدالة الصحية عن طريق إجراءات عبر الحكومـات                 

  .الجتماعية للصحةبشأن المحددات ا

  إقليم منظمة الصحة العالمية

  أفريقيا

  

  األمريكيتين

  

  

  

  جنوب شرق آسيا

  أوروبا

  

  ق المتوسطرش

  البلدان المشاركة

  كينيا

  موزمبيق

  بوليفيا

  البرازيل

  كندا

  شيلي

  سري النكا

  السويد 

  المملكة المتحدة

  جمهورية إيران اإلسالمية 
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 بتحسين الصحة وخفض عدم العدالة الصحية داخل البلد أمر أساسي في            إن االلتزام الواضح من قبل رأس الدولة      

 خطوات رئيسية في هـذه العمليـة        وقد تم تحديد أربع   . وضع جدول أعمال وطني عن الصحة والعدالة الصحية       

  تشخيص وتقييم وضع العدالة الـصحية،      (i):  أساس تركيب العمل في البلدان المشاركة      تدحد و ،ودعمتها البلدان 

(ii)   ولدها النظام الصحي ذاته، ووضع أهـداف       ي، أى تصحيح عدم العدالة الصحية التي         تصحيح النظام الصحي

، العمل بين القطـاعي عبـر الحكومـة         (iii)  الصحية ة، وتقوية نظم المعلومات   يالعدالة الصح وومرامي للصحة   

مسارات جديدة في فهمنا للمحددات    جديدة للمعرفة، أو فتح      مجاالت (iv)ولمواجهة المحددات االجتماعية للصحة؛     

  .االجتماعية للصحة والعدالة الصحية

 رسمية أقـل مـن البلـدان        ةوهناك عدد من البلدان األخرى تعمل بالتعاون مع اللجنة عن طريق منهج له تركيب             

ة اتـصال  كما أن المكاتب اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية قد بدأت في عمل هام، بدءاً من إنشاء نقط        . المشاركة

وتشارك المكاتب اإلقليمية في أنشطة متنوعة من المحـددات االجتماعيـة           . إقليمية للمحددات االجتماعية للصحة   

والمكتب اإلقليمـي   ،  (AFRO)المكتب اإلقليمي ألفريقيا    (للصحة مثل دعم تحليل الخط القاعدي لمعلومات العدالة         

سـيفيك  الباوالمكتب اإلقليمي لغرب    ،  (EMRO)متوسط   والمكتب اإلقليمي لشرق ال    ،(SEARO)لجنوب شرق آسيا    

(WPRO)  ،        المكتـب  (تعزيز سياسة المحددات االجتماعية للـصحة       ولأو تعمل مع البلدان مباشرة لوضع أدوات

  .(EURO) والمكتب اإلقليمي ألوروبا، (AMRO)اإلقليمي لألمريكتين 

  .المجاالت العامة اآلتية التحليل المبدئي لمسار العمل الوطني إلى التأثير في شيريو

يق سياسـة بـين     بالنسبة للبلدان األقل خبرة في التعامل الرسمي مع المحددات االجتماعية للصحة عن طر             •

بلدان إقليم أفريقيا، نتج عن مسار العمل الوطني للجنة المعنية بالمحـددات االجتماعيـة       قطاعية، مثل أغلب    

 خـط التحليـل   طالق عملية وضع السياسات، بدعم      انبصحة  المحددات االجتماعية لل  باهتمام سياسي   للصحة  
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  . للعدالة الصحية والمحددات االجتماعية للصحة ذات العالقة في ذلك البلدالقاعدي

أما بالنسبة للبلدان التي لديها بعض الخبرة السابقة في إبراز العدالة الصحية، مثل البرازيل وشـيلي، فـإن                   •

 لمنهج المحددات االجتماعية للصحة، وأدي إلى خلق آليات جديدة وتركيبات      العمل قد ولّد دعماً سياسياً كبيراً     

  . مؤسسية لتعزيز وضع السياسة بين القطاعية والتحسينات داخل النظام الصحي

  تعاون وزارتي الصحة في البرازيل وشيلي

 ، قـام رئـيس      2007على أثر االجتماع الخاص بعمل المجتمع المدني في أمريكا الالتينية واللجنة في أبريـل               

 الصحة في البلدين أثناء الزيـارة بـالتوقيع         وقام وزيرا . فا بزيارة شيلى  لسي غناسيو دا إ جمهورية البرازيل لويز  

 واالقتصادية ـ  ، والسياسية،على مذكرة تفاهم على أساس نظرة البلدين المتشابهة للصحة ومحدداتها االجتماعية

التكامل األمريكي الجنوبي لـيس     : "كد رئيس جمهورية البرازيل على أن       وأ. وعن كيفية الترابط مع باقي العالم     

وأثناء المناقشة،  ". ستطيع اكتشاف اإلمكانيات الحقيقية ألمريكا الالتينية     ن، ال   التكاملفبدون  . تالعباً بألفاظ أكاديمية  

ت االجتماعية، ومساهمة   ركز الوزيران على تعزيز وتطوير التعاون بالنسبة للسياسات الخاصة بالجندر والمحددا          

  .    واإلدارة المشاركة للصحة،المواطنين

ر العمل تبـادل    س والمملكة المتحدة، ي   ، والسويد ،بالنسبة للبلدان ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال مثل كندا          •

عي الدروس بين البلدان إلى جانب مبادرات بحثية مشتركة، مثل فحص الخبرات الدولية في العمل بين القطا               

كمـا أنهـا    .  ومنخفض ، ومتوسط ، ذات دخل مرتفع   اً بلد 20وصنع سياسة متكاملة للصحة، تشمل أكثر من        

لمعرفة في فهم المحددات االجتماعية للصحة والعدالة الصحية، مثل تقييم فاعلية           ل  جديدة مجاالتتتوسع في   

  .اكسةالحالة االقتصادية والعدالة الصحية في التعامل مع المحددات الصحية المع
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  اإلجراء بين القطاعي والسياسة المتكاملة لتعزيز الصحة والعدالة الصحية

 .فهي تحتاج إلى إجراء بين قطاعي متكامل      إن المحددات االجتماعية للصحة تشمل جميع أجزاء الحكومة ولذلك          

فهيئة ". اتيوال شك أن هذا المنطلق يحمل تحد      . إن الصحة مسئولية الحكومة كلها وليس وزارات الصحة وحدها        

 مبادرة لجمع دروس عـن جهـود        ي كندا، قد بدأت ف    يصحة العمومية ف  ، بقيادة وكالة ال   "يالوطني الكند شريك  ال

وسوف تقوم المبادرة عن طريـق      . لصحة والعدالة الصحية  عن ا  يالحكوم بين   ثر أو أقل نجاحاً لتشجيع العمل     أك

ـ  لعمل بين القطـاعي    يواجهها ا  ية الت يلسياس حالة بالكشف عن طبيعة التحديات ا      استخدام دراسات   البلـدان   ي ف

 ؛ ودور المشاركين المختلفين؛ي العمل بين القطاعالمستخدمة لدعمالمختلفة؛ والعوامل اإلطارية الهامة، واآلليات 

وسوف تحدد المبادرة اآلليـات  . والنتائج الصحية والنتائج االجتماعية العريضة التالية للعمل؛ والدروس المستفادة        

 إلى جانب صـنع الـسياسة       ي التخطيط بين القطاع   يت فائدتها ف   ثبت ييجيات المطلوبة أو الت   األدوات واالسترات و

  .    المتكاملة للصحة

   

توصيات اللجنة، وبصفة خاصة لكيفيـة       تبليغ ي البلد بدور حاسم ف    يقوم التقرير الخاص بمسار العمل ف     وسوف ي 

قيام منظمة   الخاصة بالمحددات االجتماعية للصحة؛ وأفضل الطرق ل        عمليات السياسة بين القطاعية    دفع وتطوير 

 دعم األعضاء لتعزيز منهج المحددات االجتماعية للصحة؛ وكيفية بناء إجراء مستدام عن             نظيمالصحة العالمية بت  

لـة   والعدا خاصة بالمحددات االجتماعية للصحة   المحددات االجتماعية للصحة، وكيف تستطيع المعرفة الجديدة ال       

  . الصحية أن ننشط العمل

  منظمات المجتمع المدني

ـ    األدلة عن  في بناء واستخدام     يمجال المجتمع المدني له دور محور     إن مسار عمل اللجنة في        ة العمـل المتعلق
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وتهدف المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني في عمل اللجنة إلى تقـديم منبـر عـالمي     . بالعدالة الصحية 

 جدول أعمال المجتمـع     والدعوة إلى وية قدرات منظمات المجتمع المدني المشاركة،       لمدني، وتق لصوت المجتمع ا  

ويقوم المجتمع المدني بكل ذلك باالشتراك في األنشطة القائمة على          . المدني بالنسبة للمحددات االجتماعية للصحة    

تمع المدني أيضا بإعطاء مزيد من      كما يقوم المج  . مستوى القاعدة والتي تركز على المحددات االجتماعية للصحة       

قوة الدفع دعماً لمنهج المحددات االجتماعية للصحة عن طريق المساعدة في ضمان وجود دعاة مـن أصـحاب                  

لجماهير لمنهج محددات اجتماعية للعدالة الصحية، باستخدام قاعـدة أدلـة وتوصـيات             االصوت القوى ومثيري    

  .حةبالمحددات االجتماعية للصالمعنية اللجنة 

لم  مقار في العديد من البلدان في جميع أنحاء العـا          هذه الجهود بالتحديد لمسار العمل، اتخذت اللجنة       طريق   وعن

قـدراتها  صلة من قبل أن تضع جداول أعمال مشتركة، وتقوية          وأتاحت للحركات االجتماعية التي كانت غير مت      

حالة فـي  طريق دراسات  أدلة عن   قاعدة وضع   العمل هذا أيضاً في   ويساهم مسار   . في الدعوة وممارسة الضغط   

 لتغيير االجتماعي عن المدني عن كيفية تفعيل االتعلم من المجتمع في   مجاالت شبكات المعرفة وبالمساهمة أيضاً    

  .المجتمع المدني والنواحي األخرى لحركات ،والدعوة ،طريق مشاركة المجتمع

عمليـات  معنية بالمحددات االجتماعية للصحة عـن طريـق         لوقد تم وضع استراتيجيات المجتمع المدني للجنة ا       

/ ط، وأمريكا الالتينية  أفريقيا، وآسيا، وشرق المتوس   (عة أقاليم عالمية    ة لمجموعات المجتمع المدني في أرب     يتشاور

االجتماعيـة للـصحة بقيـادة    لمحددات  المجتمع المدني المشاركة في اللجنة المعنية با    وتقوم منظمات ). الكاريبي

م من مستوي المجتمع المحلي وتعزيز العمـل        ظماته ومجتمعاته المحلية للتعل   ة وخبرة من  ية مستفيدة من معرف   عمل

  .واهتمامات المجتمع المدنيالوطني الذي تشكله معرفة 
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  رو المجتمع المدنيسِّمي

  اإلقليم األفريقي

  

  

  تينإقليم األمريك

  : المدني حتى اآلنعرجت من عمل المجتمخيسية التي بعض المواضيع الرئ

  . ومتزايدةتولد حاالت عدم عدالة كامنة ) الدوليعلى المستويين الوطني و(نماذج التنمية الحالية  .1

أريـد  ما  مة المشاركة، أمر أساسي إذا      للسياسات العا " الحق في الصحة  "، واستخدام منهج    عدينبتسإدخال الم  .2

  .أن تكون مشروعة خلقياً وسياسياً وفعالةة جديدة لمواجهة المحددات االجتماعية للصحالسياسات لل

اصة على المجال الـذي تقـوم فيـه لجنـة المحـددات           بصفة خ  هاتأكيدن الجديد والمشجع في اللجنة هو       إ .3

  .جمع األدلة على ما تم من عملفي : جتماعية للصحة بدوراال

ى جانب وكاالت التنميـة،     عنهم، إل  غناءسيون ال يمكن االست   علون رئي إن كالً من الدول والمجتمع المدني فا       .4

 إقليم جنوب شرق آسيا

   المتوسطشرق إقليم
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مشترك ضروري إلحداث تأثير على     إن العمل ال  .  وغيرها من الجهات المعنية    ،اإلعالمسائل   وو ،واألكاديمياً

  .ةية الصح ومن ثم على خفض أوجه عدم العدالالبنيوية،عية المحددات االجتما

  )2007ونية في ي(تقارير المجتمع المدني والوثائق األساسية 

االجتماعية للجنة المحددات   معد  . ع المدني المجتم تقرير. )2007(  لجنة المحددات االجتماعية للصحة   دني   الم المجتمع •

   .للصحة

   ).لتابعة للجنة المحددات االجتماعية للصحةمعد تحت رعاية شبكة معرفة النظم الصحية ا (حالةدراسات 
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  المبادرات العالمية 

بلدان يتأثر بشكل متزايد بالوصفات السياسية للمؤسسات العالمية، فإن اللجنة ملتزمة           نظراً ألن ما يحدث داخل ال     

إن المشاركة العادلة ومتعددة الجوانب تقدم أفضل أمل سواء للحكومة الفعالة في            . بشدة بالعمل مع هذه المؤسسات    

ة الصحية ـ وأقـوي أسـاس    االهتمامات المشتركة ذات الصفة العالمية ـ بما في ذلك الصحة العالمية والعدال 

  .للبلدان لالستفادة من العولمة مع حماية مرونة السياسة الداخلية

 إن منهج اللجنة للتعامل مع المؤسسات العالمية يهدف إلى إقامة حوار، والتعلم من الخبرات، والمـشاركة فـي                  

 تتبع فرص المشاركة مـع      ويتم.  ووضع مناهج مشتركة حول المحددات االجتماعية للصحة       ،المناقشات السياسية 

المعرفة المتولدة من مسارات العمـل عـن        من  مشترك النابعة   الهتمام  االمجاالت ذات   الالمؤسسات الدولية حول    

وتقوم اللجنة بالعمل لبناء المعرفة والتفاهم حـول تـأثير          . طريق انتماء أعضاء اللجنة وأعضاء شبكات المعرفة      

  .الصحية داخل البلدان وفيما بينهاالعدالة وجه عدم إجراءات المؤسسات الدولية في الصحة وأ

 يةنا العالمية، وممثلي بلدان مجموعة الثمومنظمة الصحةوما زالت اللجنة تعمل مع شركاء من المجتمع المدني،  

اإليـدز،  /   واهتمامها بالجندر، وفيروس العـوز المنـاعي البـشري            2007للمشاركة في رئاسة    ) G8(الكبار  

إن وكاالت األمم المتحدة من الشركاء األساسيين سواء منفردة أو تحت قيادة            . والنظم الصحية  ،تنميةوأفريقيا، وال 

ومؤسـسات  . منظمة الصحة العالمية، وتتطلع إلى زيادة الترابط بين القطاعي تحت جدول أعمـال اإلصـالح              

وفـي  . ، وأن تستفيد كثيراً كما نعتقد     التمويل الدولية والسيما البنك الدولي لها نفس األهمية وتستطيع تقديم الكثير          

السـتراتيجية  في المستقبل بتبني البنك الـدولي       هذا المجال، مهدت المناقشات المبكرة في وضع أرضية للتعاون          

  .جديدة للصحة
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  والحركات ،الدولية والعالمية غير الحكومية    والوكاالت الخيرية الخاصة، إن مقدمي المعونة الثنائية، والمنظمات      

وتحاول اللجنة أن تقدم لتلك الجهات قاعدة أدلـة عـن           . ماعية  تساهم بشكل مباشر في توفير صحة أفضل        االجت

 ولكـن بمبـدأ العدالـة       ،قيمة وفاعلية األعمال لمواجهة محددات الصحة، موضحة ليس فقط بالحجج االقتصادية          

ليمية، سواء كانت بنوك تنمية أو منابر       وتعترف اللجنة بالدور الكبير والمتزايد للمؤسسات اإلق      . الكامن في مهاّمها  

  . وباإلضافة إلى ذلك تعترف اللجنة بالتأثير الكبير لقطاع األعمال على المحددات االجتماعية للصحة.سياسية

  العمل مع منظمة الصحة العالمية

ـ  ة العام ة ، قابلت المدير   2007في اجتماع أعضاء اللجنة السابع الذي عقد في جنيف في يناير             منظمـة   ل ةد الجدي

 إن منظمـة    .وأعربت عن دعمها القوى لعمـل اللجنـة       أعضاء اللجنة    مارجريت شان    ةالصحة العالمية الدكتور  

كلفة بأن تكون أول صوت عالمي يدعو للصحة العالمية ولها دور حيـوي فـي العمـل مـع                   مالصحة العالمية   

ـ والتحدث بصراحة وبدون    العالمية،  الحكومات والمجتمع المدني، وبناء تحالفات بين المؤسسات         ردد لوضـع   ت

وقت الذي يتطلب فيه مرمـي      وفي ال . العدالة الصحية بشكل ال لبس فيه كمرمي عالمي اجتماعي وللصالح العام          

 ، والوطني ، واإلقليمي ،يد من النتائج الصحية العادلة داخل البلدان وفيما بينها العمل على المستوى العالمي            تحقيق مز 

وفي نفس  . يداً لقيادة مناهج جديدة للحوكمة العالمية للصحة      فرلصحة العالمية تحتل مركزاً     مة ا والمحلي، فإن منظ  

النظم الوقت، تعمل اللجنة كنقطة انطالق إلعادة إنشاء رؤية ألما آتا داخل منظمة الصحة العالمية كأساس لتطوير    

  .العالميةللصحة ييم جدول أعمال مشاركة المجتمع المدني حيوية في وضع وتنفيذ وتقإن  .21الصحية في القرن 

ي الـسياسة والبـرامج علـى       وتعمل اللجنة داخل منظمة الصحة العالمية لتكامل المحددات االجتماعية للصحة ف          

نشاء شبكة معرفـة ظـروف      إ ب 2007 تكثف هذا العمل في أوائل       وقد. قليم والبلد كما هو مبين أعاله     مستوى اإل 
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 ومكاتب البلدان لمنظمة    ، والمكاتب اإلقليمية  ، شبكة كبيرة تنتشر في األقسام     وهذه. الصحة العمومية ذات األولوية   

وفيما يلي أولويـات ظـروف الـصحة        . الصحة العالمية إلى جانب إشراك مديري البرامج الوطنية واألكاديمياً        

  .العمومية طبقاً لهذه الشبكة

  ةحالة الصحة العمومي  إدارات المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية

  مكافحة أمراض المناطق الحارة المهملة

  صحة وتنمية الطفل والمراهقين

   والمواد البيولوجية،اللقاحاتوالتمنيع، 

  جعل الحمل أكثر أمناً

  الصحة والبحوث اإلنجابية

  فاقة والتحولبرنامج اإل

  برنامج المالريا العالمي

  إدارة فيروس العوز المناعي البشري

  أوقفوا السل

  نة وتعزيز الصحةاض المزماألمر

  األمراض المزمنة وتعزيز الصحة

  األمراض المزمنة وتعزيز الصحة

  مبادرة التخلص من التبغ

  مجموعة من األمراض المهملة

  صحة الطفولة

   التي يمكن منعها باستخدام لقاحاألمراض

  صحة األمومة

  الصحة اإلنجابية

  صحة اإلفاقة

  المالريا

  اإليدز/ فيروس العوز المناعي البشري 

  السل

  داء السكري

  أمراض الجهاز القلبي الوعائي

  صحة الفم

  االضطرابات المتعلقة بالتبغ
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  الصحة النفسية وإدمان المخدرات

  الصحة النفسية وإدمان المخدرات

  التغذية للصحة والنمو

  اإلصابات ومنع العنف

  سالمة الغذاء

  الصحة النفسية

  االضطرابات المتعلقة بتعاطي الكحول

  في الطفولةسوء التغذية 

  اإلصابات

  األمراض المنقولة بالغذاء

  :ممتدةينقسم عمل شبكة معرفة ظروف الصحة العمومية ذات األولوية إلى ثالث مراحل و

  .   تحليل البرامج من منظور العدالة الصحية1.

  .لتدخالت ووضع تدخالتل  التعرف على نقاط دخول 2.

  .لعمومية ذات الحساسية للمحددات االجتماعية للعدالة الصحيةاالصحة وتنفيذ برامج   وضع مقاييس لتوجيه 3.

وفي جميع مراحل عملها ستستفيد هذه الشبكة من قاعدة الدليل التي تضعها شبكات المعرفة األخرى ومجـاالت                 

 .عمل اللجنة



  
  المـراجـع

  68



  69



  70



  71



  72



  73



  74



 

  75   75


