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 تــقريـر مراقبـة الصحة العـالـمى
 برنــــامـــج عــمـل لـلـــحـمـــالت



تقرير "هو أداة للحمالت أعدت بناء على "  Global Health Actionالعمل العاملي من أجل الصحة"
 .٢٠٠٥الذي مت إصداره يف يوليو واألول "  Global Health Watchمراقبة الصحة العاملي 

 
هو نتاج تعاون واسع خلرباء الصحة العامة واملنظمات "  Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي "

وقد مت البدء يف . غري احلكومية ونشطاء اجملتمع املدين وجتمعات من اجملتمعات احمللية والعاملني الصحيني واألكادمييني
حتالف مؤشر "و "  People’s Health Movementحركة صحة الشعوب "هذا التقرير بناء على مبادرة من قبل 

 ". Medactميدأكت"و "  Global Equity Gauge Allianceاملساواة العاملي
 

عن الصحة العاملية تقييماً مبنياً على األدلة لالقتصاد السياسي للصحة والرعاية " البديل"ويعد هذا التقرير 
 .الصحية، ويهدف إىل مواجهة املؤسسات الرئيسية ذات التأثري على الصحة

 
وقد نشأ هذا التقرير من خالل العديد من احلمالت اليت قام هبا اجملتمع املدين واملتخصصون من أجل الوصول إىل 

والذي عقد يف كوينكا باإلكوادور، حيث " جتمع صحة الشعوب الثاين"صحة أفضل، ومت إصداره لكي يتزامن مع انعقاد 
جتمع حوايل ألفي شخص من خمتلف أنـحاء العامل للمناقشة والتحاور حول االستراتيجيات املطلوبة للتغلب على        
 .العوائق السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت حتول دون حتقق صحة أفضل وأكثر عدالة

 
، باإلضافة إىل توافره على  www.ghwatch.orgعلى موقع اإلنترنت " تقرير مراقبة الصحة العاملي"يتوافر 

وميكن حتميل التقرير جمانا من على موقع اإلنترنت، أو احلصول على األقراص املدجمة من خالل . أقراص مدجمة
 .٢٠٠٥يف ديسمرب " Zed Booksدار نشر زد "، وسوف يتم نشر التقرير من خالل ghw@medact.org:  االتصال بـ

 People’s Health Movement  " *www.phmovement.orgحركة صحة الشعوب "

 Global Equity Gauge Alliance  " *www.gega.org.zaحتالف مؤشر املساواة العاملي"

 Medact " * www.medact.orgميدأكت"



  تـقـلـيـل الـفـوارق ىف الـصـحـة الـعـالـمـيـة

تعكس أزمة الصحة العاملية اليوم الفوارق اآلخذة يف االتسـاع بـني الـدول                  
فلقد أمن التقدم العلمي والتكنولـوجـي       .   وبعضها، ويف داخل الدولة الواحدة    

للبعض صحة أفضل وعمراً أطول، ومع ذلك فقد ازدادت أعداد الـفـقـراء إىل                
 . ألف طفل حيام يوميا٣٠ًحد غري مسبوق، كما يفقد 

 
 التباينات يف الصحة، " ٢٠٠٦  -٢٠٠٥تقرير مراقبة الصحة العاملي     " يرصد  

وجيذب االنتباه إىل الطرق والوسائل اليت ميكن أن تعمل من خالهلا كـل مـن                 
احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسـات الـدولـيـة ملـواجـهـة هـذه                   

 .التباينات
 

أن يلعبوا دوراً حيوياً يف       -على األخص     -ميكن للعاملني يف جمال الصحة      
حتويل األفكار اخلاصة باحلقوق الصحية الشاملة ومفاهيم املواطنة العامليـة          

وعلى الذين يعيشون يف املناطق األكثر ثراء       ) .   ١إطار رقم   ( إىل حقائق ملموسة    
فقد أدى االعتماد املتبادل الناتـج      .   مسئولية خاصة للضغط من أجل التغيري     

 .عن العوملة إىل التأكيد على هذه الواجبات األخالقية
 

، ولكنها مجـيـعـاً تسـلـط           ) ٢إطار رقم   ( يغطي التقرير حماور متنوعة     
الضوء على الفوارق السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة املـتـعـددة الـيت               

 .تعمل على تقويض الصحة
 

  :إن وثيقة احلمالت هذه تركز على اجملاالت الرئيسية التالية

  بناء عامل أكثر عدالً
يتطلب القضاء على الفقر واالرتقاء بالصحة تغيري طريقة إدارة االقتصاد              
العاملي لتصبح أكثر عدالة، باإلضافة إىل زيادة حقيقية يف حتويل املوارد من               

 .الدول املتقدمة إىل الدول النامية
 

 الدفاع عن القطاع العام وتوسيع نطاقه 
إن إصالح وتطوير نظم الرعاية الصحية العامة له أمهية كربى لوقف فساد            

العمل العاملي من أجل     "ويقترح  .  االجتار ولتقليل الفوارق اآلخذة يف االتساع       
 . خطة للعمل مكونة من عشر نقاط" Global Health Actionالصحة

 

 اهلجرة والصناعة الدوائية والشركات الكربى 
يقدم هذا التقرير ثالثة أمثلة على الكيفية اليت يكون هبا للعوملة وخضوع              
احلقوق الصحية لألهداف التجارية تأثري مباشر على الصحة وأنظمة الرعاية          

هجرة العاملني يف    :  وهذه األمثلة هي   .  الصحية يف خمتلف أنـحاء العامل      
جمال الصحة، والقوانني الدولية حول حقوق امللكية الفكرية واليت تؤدي إىل            
ارتفاع أسعار األدوية، باإلضافة إىل تأثري األنشطة متعددة اجلنسيات على               

 .الصحة

 مواجهة تغري املناخ والعسكرة 
 -إن كالً من العسكرة والتغري يف املناخ العاملي مها من أهم األسباب احلالية               

ويشري الفشل يف    .  لتردي الصحة يف خمتلف أنـحاء العامل         -واملستقبلية  
مواجهة هاتني املشكلتني بشكل فعال إىل احلاجة لتعبئة أفضل لكل من               
اجملتمع املدين والعاملني يف جمال الصحة للضغط من أجل الوصول إىل                  

 .حلول أكثر عدالة وفاعلية
 

منظمة "تدعيم قيادة الصحة العاملية من خالل  
 "الصحة العاملية

حيتاج العامل إىل منظمة للصحة متعددة األطراف قادرة على تعزيز ومحاية             
الصحة، وتقليل الفوارق يف احلالة الصحية، وضمان الوفاء باحلقوق الشاملة           

ولضمان حتقق  .  يف جمال االحتياجات األساسية والرعاية الصحية اجلوهرية        
ذلك، فإن منظمة الصحة العاملية سوف تكون يف حاجة إىل متويل أكثر،                   
واستجابة أفضل الحتياجات الدول الفقرية واجملتمع املدين، باإلضافة إىل طرق           

 .أفضل لإلدارة
 

 إىل أن    " Global Health Actionالعمل العاملي من أجل الصحة      "يدعو  
 بوضع  " Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي       "يقوم  

برنامج عمل للدعوة والدفاع عن احلقوق ميكن للعاملني يف جمال الصحة                
 .والقائمني باحلمالت أن يبدأوا من اآلن بالعمل على أساسه

 العمل العالـمي من أجل الصحة ١



 يستطيع العاملون يف جمال الصحة  

 أن حيدثوا تغيرياً
 

يوجد تراث تارخيي كبري يف جماالت الصحة العامة والطب والتمريـض فـيـمـا               

كـمـا   .   يتعلق مبواجهة بعض األسباب العاملية الكربى املؤدية إىل املرض والوفاة         

أن هناك جهداً كبرياً واضحاً للمتخصصني الصحيني يف حمـاربـة األمـراض              

 .االجتماعية كالفقر والعبودية والقهر والتعذيب

ويف كل من الدول املتقدمة والنامية، فإن للعاملني يف جمـال الصـحـة          

 . وضعاً فريداً ميكنهم من الضغط إلحداث التغيري

 دعـوة  "  Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي    " ميثل  

هلؤالء العاملني لتوسيع وتقوية اجملتمع العاملي للمدافعني عن الصحة الذين          

يقومون بالعمل حملاربة تردي الصحة وعدم املساواة واحملـددات االقـتـصـاديـة            

 . والسياسية هلما

وميكن للعاملني يف جمال الصحـة الـعـمـل كـأفـراد، أو مـن خـالل                       

منظمام اليت يعملون هبا وجتمعام املهنية، أو من خـالل مـنـظـمـات                 

اجملتمع املدين العاملة يف جمال تعزيز الصحة أو اليت تقوم بالدفاع عن صحـة           

كذلك ميكن للعاملني يف جمـال الصـحـة أن              .   الفقراء واجلماعات املهمشة  

يقوموا بدورهم من خالل الدعم املباشر لكفاح اجملتمعات للوصول إىل املـوارد          

 .الطبيعية الرئيسية كاألرض والغذاء واملياه، وكذلك الرعاية الصحية

وهناك دور مهم للباحثني يف جمال الصحـة والسـيـاسـات الـعـامـة                  

لتوصيل املعرفة واملعلومات للمجتمع املدين حول احملددات الـيت تـقـف وراء                

تردي الصحة، وكذلك أسباب عدم كفاءة أو عدم وجـود أنـظـمـة الـرعـايـة                    

 . الصحية

 Globalتقرير مراقبة الصحة الـعـاملـي          " أحد األهداف الرئيسية لـ     

Health Watch  "                     هو تشجيع الـتـجـمـعـات الـوطـنـيـة واإلقـلـيـمـيـة 

للمتخصصني الصحيني، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية األخرى وباقـي          

قطاعات اجملتمع املدين، كي يصدروا تقارير مراقبة الصـحـة اخلـاصـة هبـم                 

ملراقبة أداء احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع الدويل، وملواجهة هـؤالء عـنـد               

 . احلاجة لذلك

ويعد ذلك من أهم مكونات عملية التعبئة االجتماعية الـالزمـة           

لتدعيم التغيري السياسي لصاحل حتسني األوضاع الصحية وتقـلـيـل           

 .عدم املساواة

تقرير أمريكا الالتينية ملـراقـبـة      :   وهناك منوذجان لذلك يتمثالن يف    

الصحة وكذلك تقرير الصحة اهلندي، وميكن احلصول عليهـمـا مـن              

 . خالل املوقع اإللكتروين لتقرير مراقبة الصحة العاملي

 

عليهم إن العاملني يف جمال الصحة يف الدول املتقدمة         

واجب أخالقي ومهين خاص، وهو االهتمام بصحة األشـخـاص الـذيـن              

 :يعيشون يف دول أخرى، فيمكنهم

املستشفيات، أو عيادات الرعاية األولية، أو (تشجيع منظمام  

على تطوير شراكة طويلة األمد مع ) الوحدات األكادميية

وميكن أن تشتمل هذه . املنظمات املناظرة يف الدول الفقرية

الشراكة على دعم طويل األمد يتضمن نقل املوارد املادية أو 

 .اخلربات والتكنولوجيا

القيام حبمالت من أجل تغيري سياسات  كل من حكومام  

 .واملؤسسات الدولية

تنفيذ سياسات تراعي املعايري األخالقية، وتراعي تأثرياا على  

الصحة العاملية والبيئة، وذلك فيما يتعلق بصفقات الشراء 

 .احمللية وتطوير رأس املال واملوارد البشرية

 تقرير مراقبة الصحة العاملي
 احملتويات -  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ 

 العوملة والصحة: اجلزء األول
 ؟ "عامل بال حدود"للجميع يف  الصحة 

 خدمات وأنظمة الرعاية الصحية: اجلزء الثاين
 الرعاية الصحية ومناهج التعامل مع الصحة أنظمة 
 األدوية 
 األزمة العاملية للعاملني يف اجملال الصحي 
 الصحة اجلنسية واإلجنابية 
 تكنولوجيا اجلينات 

 صحة اجملموعات املهمشة: اجلزء الثالث
 السكان األصليون 
 األشخاص املعاقون 

 السياق الصحي األوسع: اجلزء الرابع
 تغري املناخ 
 املياه 
 الغذاء 
 التعليم 
 احلروب 

 الوقوف يف موضع املساءلة: اجلزء اخلامس
 منظمة الصحة العاملية 
 اليونيسيف 
 الدويل البنك الدويل وصندوق النقد 
 الشركات الكربى 
 املساعدات 
 إسقاط الديون 
 البحوث الصحية األساسية 

 اخلالصات: اجلزء السادس

 ٢اإلطار رقم  ١اإلطار رقم 

 ٢ العمل العالـمي من أجل الصحة



  بــــنـــاء عــــامل أكــثر عــــدالً

وبينما ترصد  .  إن العامل الذي نعيش فيه اليوم مستقطب بشكل كبري              
إحصائيات الصحة والفقر هذه التباينات إال أا ال تستطيع سوى اإلشارة              

 .إىل البؤس الذي يعاين منه من يعيشون يف القاع
لقد خضعت كميات كبرية من املوارد الطبيعية للدول النامية لسيطرة           
الدول الغنية عن طريق العديد من الوسائل واليت تتضمن قواعد امللكية غري             
العادلة، والشروط غري املنصفة للتجارة، والتواطؤ مع احلكومات االستبدادية          
وغري الدميقراطية، باإلضافة إىل الشروط االقتصادية اليت تفرض من خالل              

واجلزء األكرب من هذه املوارد يتم استخراجه والسيطرة          .  املساعدات التنموية 
عليه من خالل شركات متعددة اجلنسيات ال ختضع للمساءلة، وتعمل على             

 . دعم األمناط احلياتية غري القابلة لالستمرار بيئياً لألقلية الغنية
وإن مظاهر عدم املساواة هذه ال ميكن احتماهلا أخالقياً، وخاصة يف ظل              

ما الذي ميكن    :  عامل جتعلنا فيه العوملة أكثر اقتراباً، ومن مث يكون السؤال              
 فعله من أجل تغيري ذلك؟ 

 

 إصالح التجارة 
 وآليات حكم االقتصاد العاملي

 املشكالت  " Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي     "يصف  
اخلطرية اليت تعاين منها بنية وآليات احلكم العاملي، واليت تكمن جذورها يف              

فعملية صنع القرار يف كل من        .  التباينات االقتصادية بني الدول املختلفة      
مبنية على مقدار     -على سبيل املثال      -البنك الدويل وصندوق النقد الدويل      

ففي البنك الدويل متتلك    .  اإلسهامات املالية، مما يؤدي إىل هيكل متثيلي مشوه       

 ٤٧من األصوات متتلكها    %  ٧من األصوات مقابل    %  ١٧الواليات املتحدة وحدها    
 ! دولة تقع جنوب الصحراء األفريقية

تساهم التجارة غري العادلة يف توسيع اهلوة بني الدول الفقرية والغنية،             
مما يؤدي إىل اإلبقاء على مئات املاليني من البشر داخل حزام الفقر، كما أا                 

كذلك يتم  .  حتد من احتماالت التنمية يف الدول املنخفضة واملتوسطة الدخل        
دعم التجارة دومنا االهتمام بالقواعد املنظمة والالزمة ملنع وتقليل التدهور              

اإلطار رقم  (البيئي والبطالة واستغالل العمالة والتعرض لألخطار الصحية         
٣ .( 

وبينما يقوم نظام صنع القرار داخل منظمة التجارة العاملية على قاعدة           
صوت واحد لكل عضو، فإن املمارسة الواقعية تظهر أن الدول املتقدمة                 

 . بوفودها التجارية الكبرية وقدرا التفاوضية واملالية متتلك التأثري األقوى
ويف نفس الوقت متتلك الشركات الكربى نفوذاً ضخماً وغري قابل                    
للمساءلة على حكومات الدول الغنية، وتقوم بتدعيم القوانني التجارية               
واملالية الدولية اليت تضعف من املواطنة ومن سيادة احلكومات، وخاصة يف             

 . الدول النامية
 
 
 
 
 
 

 ما جيب حتقيقه
جيب على الدول الكربى أن تلتزم بتعهداا بأن تفتح أسواقها للبضائع            

وجيب .  والسلع من الدول النامية وخاصة يف جمايل الزراعة والنسيج            
عليها الوفاء بوعودها بتقليل الدعم ملنتجيها عندما يؤدي ذلك إىل                

كما .  منافسة غري عادلة وتدمري للصناعات الصغرية يف الدول النامية          
مزيداً من حرية احلركة حلماية       -أيضاً    -جيب أن تعطى حكومات اجلنوب      

 .اقتصادياا الضعيفة من التنافس غري العادل
جيب أن ختضع االتفاقيات الدولية والثنائية واإلقليمية يف جمال التجارة             

كما جيب أن ختضع    .  للتقييم على أساس تأثريها على الصحة والعدالة       
 . ملزيد من املراجعة الربملانية والشعبية

البنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وصندوق        :  جيب إصالح كل من     
كما .  النقد الدويل كي متثل وتعمل بشكل أكثر لصاحل الشعوب األفقر         

جيب أن تصبح هذه املؤسسات قابلة للمساءلة عن دورها يف تعزيز                  
 .الفقر وعدم العدالة

وهي مؤسسة مت جتاوزها تارخيياً حمـكـومـة           -حيتاج نظام األمم املتحدة      
إلصالح جوهري لـتـعـزيـز       -هبيكل وقواعد مت وضعها يف حقبة سابقة        

املزيد من املساواة بني الدول، وحتقيق عوملة أكثر عدالة، وإقـرار احلـقـوق                
  .الصحية الشاملة

 .١٩٨٧  عاممنذ% ١٠ دوالر أمريكي يف اليوم، وهو ما يعد زيادة بنسبة ٢ بليون شخص يعيشون مبا يوازي أقل من ٢,٧يوجد يف العامل  
 . عاماً يف العامل املتقدم٦٦ عاماً مقارنة بـ ٣٩العمر الصحي املتوقع يف أفريقيا يبلغ  
 بليون دوالراً أمريكياً، وهو ما يعادل ما تنفقه           ١٠يبلغ مقدار اإلنفاق السنوي على املساعدات التنموية يف جمال الصحة من قبل كل الدول املتقدمة                    

 !!با على اآليس كرميوأور
 !فقط% ١٠؛ فإن املساعدات قد زادت مبقدار ١٩٦٠منذ عام % ١٥٠يف الوقت الذي منت فيه ثروة العامل املتقدم مبا يزيد على  
 . شركة جتارية٥١لقد خرج نفوذ وثروة الشركات متعددة اجلنسيات عن السيطرة؛ فمن بني أكرب مائة كيان اقتصادي يف العامل هناك  
 !من سكان العامل% ٢٥ ضعف إمجايل دخل أفقر ١٨تبلغ مجلة مبيعات أكرب عشرين شركة جتارية  

 العمل العالـمي من أجل الصحة ٣



 مساندة التنمية البشرية 
 من خالل املزيد من إلغاء الديون 

 وزيادة املساعدات التنموية
لقد أحدثت قمة الثماين األخرية تطوراً ملحوظاً يف جمال إلغاء الديون وحتسني     

وقد مت هذا عقب تصاعد التعبئة الشعبية         .  مستويات املساعدات التنموية  
 ).٤إطار رقم (للمطالبة مبزيد من التعامل العادل مع الشعوب األفقر 

فمازال هناك  .  ومع هذا، فإن التطور احلادث قليل جداً وبطيء للغاية              
املاليني من األشخاص الذين عليهم حتمل أعباء خدمة قروض مل يسامهوا يف             

% ٠,٧ومازالت معظم الدول املتقدمة ال تنفق       .  صنعها أو حىت استفادوا منها 
 ٣٠من دخلها القومي على املساعدات التنموية كما مت االتفاق عليه منذ                 

 . عاماً
"  Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي       "ويتعرض  

أيضاً إىل الكيفية اليت تصبح فيها معونات التنمية جزءاً من املشكلة                  
حينما تستخدم إلجبار الدول على تنفيذ إصالحات ليربالية جديدة وفتح               
أسواقها، وهو األمر الذي غالباً ما يكون يف صاحل الدول املانـحة والشركات               

كما تصر بعض الدول املانـحة على استخدام          .  الكربى متعددة اجلنسيات   
 ". املساعدة املقيدة"املساعدات لشراء سلع وخدمات منها فيما يعرف باسم 

أما يف جمال الصحة فإن املساعدات التنموية غالباً ما تأيت يف صورة                 
برامج ومبادرات غري متناسقة تعيق قدرة احلكومات على تطوير خطط رعاية            

 . صحية متماسكة وطويلة األمد
 

 ما جيب حتقيقه
جيب توسيع التطورات احلالية يف جمال إلغاء الديون، ولكن دون أن يـكـون              

فعلى األقل جيب أن حيـظـى اإلنـفـاق           .   هذا مموالً من ميزانيات املساعدات    
الصحة والتعليم وتأمني االحتـيـاجـات الـغـذائـيـة             : العام على كل من   

 .األساسية بأولوية على أية استحقاقات للمديونية
جيب على الدول املانـحة أن تلتزم بتنفيذ هدف األمم املتحدة بالـوصـول              

من الدخل العام حبلول عام  %   ٠,٧إىل أن تكون نسبة املساعدات التنموية       
 . كما وعدت بعض الدول٢٠١٥ وليس ٢٠١٠
جيب أال يتم ربط املساعدات التنموية أو إلغاء الديون بأية شروط، ما عدا              

معايري الشفافية واحملاسبية فيما خيص استخدام املساعدات، وجيـب أال           
 .تكون املعونة مقيدة

فيما خيص قطاع الصحة، جيب أن تكون املساعدات التـنـمـويـة أكـثـر                  
تنسيقاً واستجابة لالحتياجات الوطنية، وأن تساهم يف الـوصـول إىل             

 .نظم رعاية صحية أكثر عدالة يف الدول النامية
 

 توسيع مبدأ الضرائب العادلة
يتم خلق وتبادل كمية ضخمة من الثروة على املستوى العاملي، وجزء كبري                

تقرير "ويتضمن  .  من هذه الثروة معفى بطريقة غري مالئمة من الضرائب            
 تفاصيل حول اخلسارة    " Global Health Watchمراقبة الصحة العاملي    

اليت تتعرض هلا احلكومات من جراء التهرب الضرييب من قبل الشركات                
 . بليون دوالر سنويا٢٥٥ًالكربى، وهو األمر الذي يكلف هذه احلكومات حوايل 

هناك العديد من املصادر احملتملة األخرى لتمويل التنمية البشرية، منها           
فرض ضرائب على انتقال األموال، وضرائب على جتارة السالح، وضرائب بيئية           

هذه املصادر ميكنها أيضاً    .  عاملية، باإلضافة إىل ضرائب على اخلطوط اجلوية       
أن تساهم يف توفري احلوافز الالزمة لتجنب املصادر املسببة لألضرار                      

 . االجتماعية والدمار البيئي
املقترحات التالية تتضمن مبادئ لتوزيع عادل ملوارد العامل، وجيب أن يكون           

 ". العفو عن الديون"و " األعمال اخلريية"هلا األسبقية على مفاهيم 
 

 ما جيب حتقيقه
جيب أن تتفق احلكومات على تكوين هيئة ضرائب دولية هلا صالحـيـات             

للقضاء على التهرب الضرييب وزيادة موارد التنميـة عـلـى املسـتـوى                
 .العاملي

أساليـب جـديـدة لـتـمـويـل              -وتطبق   -جيب على احلكومات أن تدرس       
 .التنمية مثل فرض ضرائب على انتقال األموال

 
 
 
 

 مواجهة الفساد والقمع
كثريا ما يرفض نقل املوارد من الدول الغنية إىل الدول الفقرية حبجة أن الدول                

 . الفقرية مليئة بالفساد وتدار بواسطة حكومات قمعية
ومع ذلك فإن الفساد موجود يف كل اجملتمعات، وغالباً ما تكون قوى                   

 . الفساد والقمع يف الدول الفقرية مرتبطة بآخرين يف الدول املتقدمة
ينتشر الفساد حينما تكون اإلدارات العامة مفتقرة إىل التمويل أو غري              

ويصبح القمع قابالً    .  قابلة للمساءلة أو تسيطر عليها مصاحل خاصة          
لالستمرار من خالل الصفقات غري املشروعة لبيع السالح، واليت غالباً ما                

كما أن الفروق اآلخذة يف      .  تكون ملصلحة صانعي السالح يف الدول املتقدمة       
االتساع بني الدول وبعضها، ويف داخل الدول نفسها تعد من العوامل                    
املساعدة على الفساد، وهو األمر الذي يؤكد مدى احلاجة ملواجهة عدم                   

 . املساواة والتفاوت بني الدول
 

 ما جيب حتقيقه
مزيد من استثمار الدول املانـحة من أجل أطر قانونية وتنظيمية ملراقبة            

 .الفساد تكون قابلة للمساءلة العامة
مزيد من االستثمار يف عمليات مراقبة ميزانيات القطاع الـعـام داخـل                

 .الدول
إجياد قوانني وإجراءات ومتويل آلليات جتعل من حسابات الشركات الكـربى            

 .أكثر شفافية وقابلة للمساءلة العامة
جيب على املواطنني يف الدول الغنية أن يراقبوا مسئولية حـكـومـاـم               

وشركام الكربى يف مساندة الفساد يف الدول الفقرية، وأن يـقـومـوا               
حبمالت كي تقوم الدول املانـحة بالتوقيع على اتفاقية األمم املـتـحـدة              

 .ضد الفساد

 ٤ العمل العالـمي من أجل الصحة



 التأثريات الضارة للتجارة
 

بينما ميكن للتجارة أن ترفع مستويات املعيشة وترتقي بالصحة، فإا             
 :أمثلة ذلك. ميكن أيضاً أن تتسبب يف إحداث الضرر

 
قيام الشركات الكربى بالبحث عن العمالة الرخيصة وغري النقابية          

يف الدول الفقرية يف الوقت الذي تتجاهل فيه الصحة املهنية                 
 .والبيئية

تزايد السيطرة على إنتاج املواد الغذائية من قبل عدد قليل من                  
الشركات العاملية واليت تقوم بطرد صغار املنتجني من السوق،              

 .وتقلل من فرص احلصول على األغذية املفيدة
الضغط من قبل الدول الغنية لفتح األسواق أمام شركاا يف                

جمال اخلدمات الرئيسية كاملياه، وهو األمر الذي يتم يف إطار                   
 ". GATSجاتس "االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات 

تباعد املسافات بني املنتجني واملستهلكني مما يؤدي إىل تزايد الضرر            
 .البيئي نتيجة نقل املواد الغذائية وغريها من البضائع

 
 .من الديون

وبالرغم من أن هذا الوعد مل يتحقق بالكامل؛ فـقـد            
حدث نوع من ختفيف الديون، ويواصـل أعضـاء احلـمـلـة             

 .الضغط من أجل إلغاء باقي الديون
أن التحالف الواسـع  "   ٢٠٠٠يوبيل  " وقد أظهرت محلة    

والذي ضم جمموعات معروفـة مـن املـتـخـصـصـني                 -
الـعـام   اجلـمـهـور      فهـم    تميكنه أن يزيد من       -الصحيني  

للمشاكل العاملية، بـاإلضـافـة إىل ممـارسـة الضـغـط                
 . واإلسهام يف حتقيق التغيري

يف منتصف التـسـعـيـنـيـات       "   ٢٠٠٠يوبيل " نشأت محلة   
ملواجهة فشل كل من احلكومات الغنية والبـنـك الـدويل            
وصندوق النقد الدويل يف إدراك أن إلغاء الديون هو مسألة          

 . أخالقية باإلضافة إىل كوا ضرورة للتنمية
جنحت احلملة يف تعبئة اجملتمع املدين حـول الـعـامل،             

.  مليون شخص بالتوقيع على أكرب التـمـاس دويل      ٢٤وقام  
يف أثـنـاء قـمـة السـبـع           "   ٢٠٠٠يوبيل  " وقد قامت محلة    

 بإقناع الـدائـنـني      ١٩٩٩الصناعية اليت عقدت يف كولونيا      
 أمـريـكـي    بلـيـون دوالر        ١٠٠بتقدمي وعد بإلغاء ما قيمته      

 قوة التضامن الدويل - ٢٠٠٠يوبيل 

 )Andrew Wiard(طلبة الطب يطالبون بإلغاء الديون 

 ٤اإلطار رقم  ٣اإلطار رقم 

 العمل العالـمي من أجل الصحة ٥



ما الذي ميكن أن يفعله العاملون يف جمال الصحة 
 والقائمون باحلمالت من أجل بناء عامل أكثر عدالً؟

 
 :إقامة احلمالت واملطالبة باآليت 
تسمية وفد دويل من خرباء يف جمايل الصحة العامة والتجارة، وأن  

يعطى هذا الوفد الصالحيات الالزمة حلضور اجلوالت التالية 
هؤالء اخلرباء ميكنهم تقدمي . ملفاوضات منظمة التجارة العاملية

النصائح واإلرشادات اخلاصة بالصحة العامة لوزارات املالية 
كما ميكنهم تقدمي تقرير رفيع املستوى . والتجارة يف الدول النامية

حول تأثري مجيع قرارات منظمة التجارة العاملية على الصحة 
وجيب أن يبدأ ذلك مع حمادثات هونج كونج يف ديسمرب . والعدالة
٢٠٠٥. 

األمم املتحدة : إعالن منظمة الصحة العاملية أن إصالح كل من 
ومنظمة التجارة العاملية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل هو 

 .من أهم أولويات الصحة العامة عاملياً
 .هيئة ضرائب دولية ومصادر جديدة لتمويل التنمية والصحة 
املتابعة والتقييم املستقل لسياسات وجودة والتأثري الصحي لربامج  

 .املانـحني الرمسية
 

القيام بالدعم العام واملساندة للحمالت الداعية لتجارة أكثر عدالً،  
على سبيل املثال تسعى محلة . وإللغاء الديون وزيادة املساعدات

حلضور “ ”www.whiteband.orgالنداء العاملي حملاربة الفقر "
 . وما بعدها٢٠٠٥قمة األلفية لألمم املتحدة يف سبتمرب 

 
تشجيع وتوسيع نطاق التعليم للعاملني يف جمال الصحة وطلبة  

العلوم الصحية حول التحديات اليت تواجه الصحة على املستوى 
تقرير مراقبة الصحة العاملي "العاملي واليت مت إلقاء الضوء عليها يف 

Global Health Watch ". 
 

تطوير سياسات أخالقية وممارسات جتارية عادلة داخل نظام الرعاية  
 . الصحية

إىل   -مـثـل مـايل          -حتتاج الدول املنخفضة الدخل      .   عيادة قروية يف مايل   :   طوالضغيف ظل   الرعاية الصحية   
  (Jan Banning/Panos Pictures)نصيب أفضل يف االقتصاد العاملي إذا ما أريد حتسني مستوى الصحة 

 ٦ العمل العالـمي من أجل الصحة



  الدفاع عن القطاع العام وتوسيع نطاقه

 كيف أدت   "  Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي "يشرح  
أنظمة الرعاية الصحية املرتبطة بالسوق والسلوكيات التجاريـة ملـقـدمـي             

، وزيـادة عـدم        الصحـيـة   رعايةالض جودة   ااخلدمة، إىل انعدام الكفاءة، واخنف    
، وانعدام الـثـقـة بـني املـرضـى               الصحية املساواة يف احلصول على الرعاية    

ومقدمي اخلدمة، وزيادة غري مالئمة يف االجتاه نـحو التكنولوجـيـا الـطـبـيـة                 
 .واالبتعاد عن املبادرات املرتكزة على اجملتمع

وقد أثرت هذه املشكالت على أنشطة القطاع العام يف العديد من 
 ).٥إطار رقم (القطاعات املهمة األخرى 

 
 ما جيب حتقيقه

يدعو " Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي "إن 
إلصالح وتطوير نظم الرعاية الصحية بناء على برنامج العمل ذي 

 :النقاط العشر التايل
 
 توفري متويل كافٍ ألنظمة الرعاية الصحية .١

توجد حاجة إلقامة محلة دولية ضخمة تدعو إلجياد مصادر جديدة 
للتمويل للحفاظ على البنية التحتية للرعاية الصحية األساسية يف 

 .كل البلدان على املدى املتوسط والبعيد

 اهتمام أفضل بالعاملني يف القطاع العام .٢
يعد العاملون يف جمال الرعاية الصحية بالقطاع العام مبثابة إكسري 

وهم حيتاجون إىل مرتبات لإلعاشة، . احلياة ألنظمة الرعاية الصحية
ومساندة قوية، وتدريب مستمر، وخاصة أولئك الذين يعيشون يف مناطق 

 .معزولة وفقرية املوارد
 
ضمان أن التمويل واإلمدادات العامة هي أساس أنظمة  .٣

 الرعاية الصحية
تعترب األنظمة الشاملة والداجمة هي االختيار األفضل لتحقيق كل من 

فيجب أن يتم جتميع املوارد على املستوى القومي . العدالة والفاعلية
وال جيب . إلتاحة الفرصة لتقدمي الدعم واملشاركة يف املخاطر والتخطيط

 ).٦اإلطار رقم (أن يقتصر دور القطاع العام على تقدمي اخلدمات للفقراء 
 
 إلغاء رسوم االستخدام .٤

جيب على احلكومات واهليئات الدولية أن تقوم بإلغاء رسوم االستخدام 
 .يف جمال الرعاية الصحية األساسية

 
 

 تبين مؤشرات وأهداف لألنظمة الصحية .٥
جيب على اجملتمع الدويل تبين جمموعة جديدة من املؤشرات واألهداف 

 ).٧اإلطار رقم (لكي توجه عملية إصالح وتطوير النظم الصحية 
 
 التراجع عن حتويل أنظمة الرعاية الصحية إىل جتارة .٦

جيب على احلكومات أن تستعمل قدراا القانونية واملالية والسياسية 
لضمان أن يعمل مقدمو اخلدمات بالقطاع اخلاص بشكل خيدم الصاحل 

 ).٩اإلطار رقم (العام 
 
نظام الصحي ال"تطوير اإلدارة الصحية وتدعيم منوذج  .٧

 "لحيل /لمنطقةل
مازالت عملية تطوير اإلدارة يف القطاع الصحي العام حتتاج ملزيد من 

النظام الصحي "وجيب أن يشكل منوذج . االستثمارات على كل املستويات
كما مت تدعيمه من قبل تقرير الصحة العاملي يف  -" للحي/للمنطقة

  .الركن األساسي إلصالح تنظيم اخلدمات الصحية -٢٠٠٥

 يفتقر مئات املاليني من األشخاص إىل الرعاية الصحية األساسية 
 تدهورت أنظمة الرعاية الصحية يف العديد من البلدان نتيجة األزمات االقتصادية ونقص االستثمار احلكومي 
 أدى ايار قيم وجودة القطاع العام إىل منو قطاع خاص غري منظم 
جرة بالرعاية  أدت السياسات الليربالية اجلديدة إلصالح القطاع الصحي واالتفاقيات التجارية إىل تقويض أكثر للقطاع العام، كما أا تنذر بتدعيم املتا                   

 الصحية
 الدول اليت لديها رعاية صحية ذات طابع جتاري متزايد حتقق عائدات صحية متواضعة 
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  املاحنني داخل قطاع الصحةاتحتسني مساعد   .٨
حيتاج املانـحني واهليئات الدولية للعمل من خالل ميثاق شرف يفرض 

حتسني التنسيق، وجيعل التطوير املؤسسي لوزارات الصحة، وبرامج عمل 
تطوير أنظمة صحية متماسكة يف قلب براجمهم، ويقلل الضغط على 

 .الدول للخضوع ألهداف غري واقعية مفروضة من اخلارج
 
 تدعيم متكني اجملتمع .٩

متكني اجملتمع، واملساءلة العامة، والعمل االجتماعي من : يعترب كل من
فعن طريقها ميكن . املتطلبات الرئيسية لنظام رعاية صحية فعال

التأكد من أن كالً من القطاع العام واهليئات األخرى تقوم بتقدمي رعاية 
مثال عن ) ٨اإلطار رقم (ويظهر . صحية مالئمة وعادلة وفعالة وكفؤة

 .الكيفية اليت يتم هبا هذا اإلجراء يف اهلند
 

 تعزيز الثقة والسلوكيات األخالقية .١٠
جيب على أنظمة الرعاية الصحية أن تطور مؤسسات تعزز الثقة 

واملهنية والسلوكيات اليت تراعي املعايري األخالقية، واليت ميكن أن تعمل 
كقوى معادلة لآلثار السلبية على األخالقيات والعدالة والناجتة عن 

هذه املعايري مهمة أيضاً لتعظيم الفوائد املرجوة من . املتاجرة باخلدمات
 . جعل اهليئات البريوقراطية العامة أكثر قابلية للمساءلة

لكن أم هذا الطفل سوف حتتاج أيضاً إىل نصائح . الرعاية الطبية الفعالة ضرورة لصحة ورفاهية األطفال
  )Neil Cooper/Panos Pictures(مناسبة ومساندة عملية حول رعاية األطفال وتغذيتهم 
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 التعليم واملياه ضروريان للصحة 
 

كيف يؤدي " Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي "يصف 
فالفشل يف . تدين االستثمارات يف قطاع التعليم إىل تداعيات صحية خطرية

حتقيق األهداف الدولية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني على مستوى التعليم 
إىل وفاة غري ضرورية  - فقط ٢٠٠٥يف عام  -االبتدائي والثانوي سوف يؤدي 

 . لنحو مليون طفل دون سن اخلامسة
 Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي "كما يعاجل 

نقص االستثمارات العامة يف جمال توفري املياه الكافية للجميع، وكذلك "
كيف أدى االجتار وتقليص السيادة الوطنية يف قطاع املياه على مدى العشرين 

 . عاماً املاضية إىل العديد من املظامل
ومتثل هذه األخطار فرصاً للقيام حبمالت مشتركة بواسطة النشطاء يف 

 :خمتلف القطاعات، حيث ميكنهم املطالبة بالتايل
املزيد من التمويل احلكومي والدويل للقطاعات املرتبطة باحملافظة على  

 .املياه والتعليم واإلنتاج الغذائي: الصحة، وعلى األخص قطاعات
 .إلغاء رسوم االستخدام للخدمات الرئيسية 
الوقوف أمام حماوالت الشركات متعددة اجلنسيات للتربح من وراء تقدمي  

وهذا األمر شديد األمهية يف جماالت الصحة (اخلدمات الرئيسية 
 ).واملياه
  .مراقبة توزيع امليزانيات على اخلدمات العامة األساسية 

 بناء خدمات شاملة
 

تعاين العديد من بلدان أمريكا الالتينية من تشرذم أنظمة الرعاية                   
فبعض الناس تغطيهم برامج للتأمني الصحي، ولكن غالبية         .  الصحية

السكان، وخاصة الفقراء منهم، ال يتمتعون بالتأمني الصحي ويعتمدون          
 .  على القطاع العام الفقري والذي يقدم رعاية صحية حمدودة

على العكس من ذلك، قامت احلكومة احمللية ملدينة مكسيكو سييت،          
واليت كانت تعاين من تدين الرعاية الصحية للفقراء ومن نقص منافذ               

قامت بالبدء يف سياسة شاملة تقوم على         .  .  الرعاية الصحية العامة     
 . احلقوق االجتماعية وإعادة توزيع املوارد

 مت البدء يف برناجمني يهدفان إىل تقليل عدم املساواة يف            ٢٠٠١يف عام   
 :احلصول على اخلدمات، وتوفري شبكات أمان نافعة للفئات املهمشة

برنامج للمساعدات الغذائية والرعاية الصحية للمواطنني الكبار يف  
السن، يقوم بتوفري الغذاء والرعاية الصحية اجملانية للمواطنني فوق 

 . عاماً من خالل منافذ حكومية٧٠
برنامج آخر لتوفري الرعاية الصحية اجملانية واألدوية لألشخاص غري  

 . املؤمن عليهم
باإلضافة إىل هذا، يتم إعادة تقوية برامج الرعاية الصحية األولية              
وبرامج الصحة العامة، ويتم إعادة اعتبار املستشفيات جزءاً من شبكة            

 . املدينة
يف جتديد القطاع    %  ٦٧وقد ساعدت زيادة ميزانية الصحة مبقدار           

العام، بالتوازي مع اختاذ إجراءات صارمة ملواجهة التهرب الضرييب                  
والفساد احلكومي واإلهدار، مما أدى إىل متكني احلكومة من احلصول على               

 . مشترياا بتكاليف منخفضة
وميكن للمواطنني اآلن أن يدركوا أن الضرائب اليت يدفعوا تساهم           
يف حتسني اخلدمات العامة، وهو األمر الذي يساهم بدوره يف استمرارهم يف            

وقد أصبحت هذه الربامج مدجمة يف داخل النظام،               .  دفع الضرائب  
وأسهمت يف زيادة احتمالية أن يكون الوصول إىل الرعاية الصحية متاحاً            

 .٢٠٠٦للجميع يف مدينة مكسيكو سييت حبلول عام 

 التظاهر ضد خصخصة املياه يف كوتشابامبا يف بوليفيا
) Tom Kruse, t.kruse@albatross.cnb.net( 

 Asa Cristina Laurell (2003). What does Latin American Social : املصدر
Medicine do when it governs? The case of Mexico City 

Government. American Journal of Public Health 93;12: 2028-31. 
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 مؤشرات وأهداف 
 ألنظمة الرعاية الصحية

 
على األقل % ٢٠جيب على الدول أن تزيد العائد من الضرائب إىل نسبة  

 . من الناتج الوطين اإلمجايل
سواء من جانب احلكومات  -جيب أن يبلغ اإلنفاق العام على الصحة  

 . على األقل من الناتج الوطين اإلمجايل% ٥ -أو من اهليئات املانـحة 
على األقل من إمجايل % ١٥جيب أن يبلغ إنفاق احلكومات على الصحة  

 .اإلنفاق احلكومي
من % ٢٠أقل من ) من املواطنني(جيب أن تكون املدفوعات املباشرة  

إمجايل اإلنفاق على الرعاية الصحية، مع اختاذ إجراءات نـحو إلغاء 
 .رسوم االستخدام من خالل جدول زمين

للحي /جيب أن يبلغ اإلنفاق على اخلدمات الصحية للمنطقة 
على األقل % ٥٠) متضمنة خدمات املستشفيات من املستوى األول(

من إمجايل اإلنفاق العام على الصحة، وجيب أن يوجه نصف هذا 
 . إىل الرعاية الصحية األولية) من اإلمجايل% ٢٥أي حوايل (اإلنفاق 

للحي /جيب أن يبلغ اإلنفاق على اخلدمات الصحية للمنطقة 
على األقل % ٤٠) متضمنة خدمات املستشفيات من املستوى األول(

 .من إمجايل اإلنفاق العام واخلاص على الصحة
جيب أال تتجاوز نسبة اإلنفاق اإلمجايل على اخلدمات الصحية  

األحياء إنفاقاً بالنسبة إىل أدناها /للحي يف أعلى املناطق/للمنطقة
١,٥. 

 

بالرغم من أن لديها أحد أكرب التجمعات للقوى العاملة يف جمال الصحة يف             
العامل، فإن املردود الصحي يف اهلند يعد من بني أنظمة الرعاية األكثر                    

من %  ١فاإلنفاق العام على الصحة يقل عن         .  تواضعاً على مستوى العامل    
 . الناتج الوطين اإلمجايل

 -حركة صحة الشعوب     "من  "  جان سواثيا أهبيان   " قام    ٢٠٠٣يف عام    
للضغط من أجل الوصول    "  احلق يف الرعاية الصحية   "بإطالق محلة   "  اهلند

 . إىل خدمات صحية  أفضل وأكثر قابلية للمساءلة
 حول مدى توافر اخلدمات         اًوقد نظم القائمون على احلملة مسوح          

منابر "الصحية يف العديد من واليات اهلند، باإلضافة إىل إقامة عدد من                 
م للخرباء  ا؛ حيث يقوم البشر البسطاء بالتقدم بشهاد       "صحة الشعوب 

واملسئولني احلكوميني حول صعوبة احلصول على خدمة صحية آمنة                 
ولقد كان حرمان النساء من حقوقهن الصحية أحد               .  بأسعار مقبولة  

 . االنتهاكات الشائعة
يف هذه احلملة من     "  املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان    "وقد أسهمت    

خالل تنظيم جلسات استماع إقليمية تغطي كافة واليات اهلند، بلغت               
احلق يف الرعاية   "ذروا بتنظيم جلسة استماع على املستوى الوطين عن            

وقد حضر وزير الصحة اهلندي هذه اجللسة،       .  ٢٠٠٤يف دهلي عام    "  الصحية

 . باإلضافة إىل العديد من مسئويل الصحة والنشطاء من كافة أنـحاء البالد
وقد نتج عن جلسة االستماع خطة للعمل على املستوى الوطين بنيت           

حركة :  "متت صياغتها بواسطة كل من      "  احلق يف الرعاية الصحية    "على  
متيزت خطة العمل   ".  املفوضية الوطنية حلقوق اإلنسان   "و  "  صحة الشعوب 

هذه باالتساع ولكن يف قلبها تقع الدعوة إلجياد قانون جديد للخدمات                    
الصحية العامة يقوم بتعريف احلقوق الصحية للمواطنني وواجبات مقدمي         

 -وقد صنفت مسألة تنظيم اخلدمات الصحية الضخمة . الرعاية الصحية 
اليت يوفرها القطاع اخلاص كأولوية، ومثلها يف ذلك               -غري اآلمنة غالباً      

 . قضية زيادة التمويل للنظام الصحي العام
محلة فريدة نتيجة كوا قد     "  احلق يف الرعاية الصحية   "وتعترب محلة   

فتحت الطريق أمام املئات من البشر البسطاء لتقدمي شهادام حول                 
وقد أدت هذه احلملة إىل إطالق طاقات              .  انتهاكات حقوقهم الصحية    

النشطاء العاملني يف جمال الصحة، ووصلت إىل القرى البعيدة، كما                   
ومازالت هذه احلملة    .  أسهمت يف صياغة السياسة الصحية الوطنية         

 . مستمرة باستمرار احلركة اجلماهريية والتحديات القانونية واحلوار السياسي

 :Dr. Abhay Shukla, Jan Swashya Abhiyan. Further information : املصدر
www.phmovement.org/india 
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 سيطرة االتـجار
 

ما الذي جيب أن تفعله احلكومات يف مواجهة سوق للرعاية الصحية يـوجـد              
فيه أنواع خمتلفة من مقدمي اخلدمة، ورعاية صحية جمـزأة، وتـكـالـيـف                 

 مرتفعة يتحملها املرضى؟
 

 التنظيم
جيب على احلكومات أن تطور القدرات التنظيمية املطلوبة للتأكد من أن           

وجيـب أن    .   القطاع اخلاص يعمل وفق املعايري األخالقية واملهنـيـة وبـعـدالـة             
يتضمن هذا التنظيم آليات متكن املواطنني ومقدمي اخلدمة الصحيـة مـن             

 .مراقبة أدائهم بأنفسهم
 

 التشريع
فعلى .   ميكن للحكومات إصدار قانون للتحكم يف سوق التأمني الصحي        

.   .  سبيل املثال ميكن للمجتمع عندما يقرر احلد األدىن للخدمات املـقـدمـة                
ميكنه أن حيد من قدرة قطاع التأمني اخلاص على تقدمي خدماته لألصحـاء أو               
األثرياء فقط، أو يقوم بالتخلص من العمالء بإرساهلم للقطاع العام عندما           

 .تصبح تكاليف رعايتهم الصحية مرتفعة للغاية
 

 تشجيع التعاون وإعادة التوزيع
إن العمل للوصول إىل أنظمة رعاية صحية أكثر عدالة يتطلب تفكـرياً            
. خالقاً، وقد يتضمن القيام خبطوات إضافية للوصول إىل اخلدمات الشاملـة          

فعلى سبيل املثال ميكن للحكومات أن تستخدم حق الترخيص الذي متنحـه            
ملقدمي اخلدمة من القطاع اخلاص لتعزيز مشاركة الـقـطـاع اخلـاص مـع                  

كما ميكن لـلـقـطـاع اخلـاص          .   القطاع العام يف املعدات واألجهزة والعاملني     
 .تقدمي خدمات جمانية أو بأسعار خمفضة للمرضى من القطاع احلكومي

ميكن للحكومات أيضاً أن تدعم مقدمي اخلدمة الصحية من القـطـاع            
اخلاص الذين يقدمون رعاية صحية عالية اجلودة وبأسعار معـقـولـة، وذلـك               
كأسلوب جيد لرفع معايري تقدمي اخلدمة والتخلص من مـقـدمـي اخلـدمـة                 
 .الباحثني عن تعظيم أرباحهم والذين يقدمون رعاية صحية متدنية اجلودة

 ما الذي ميكن أن يفعله العاملون يف جمال الرعاية الصحية والقائمون باحلمالت 
 من أجل الدفاع عن القطاع العام؟

 :إطالق احلمالت واملطالبة باآليت 
مفوضية منظمة الصحة العاملية حول احملددات "مطالبة  

بإعطاء اهتمام خاص للدالئل على اآلثار " االجتماعية للصحة
السلبية لالجتار على أنظمة الرعاية الصحية وخدمات احملافظة 

 .على الصحة
األخذ بربنامج العمل ذي النقاط العشر إلصالح وتطوير أنظمة  

 . الرعاية الصحية السابق اإلشارة إليه
إلغاء رسوم استخدام خدمات التعليم واملياه والصحة  

 . األساسية
املتابعة والرقابة العامة لكيفية اإلنفاق على الصحة من قبل كل  

 .من احلكومة والقطاع اخلاص واملانـحني
إخضاع برامج التأمني الصحي اخلاص للرقابة والتنظيم، ومنع  

هذه الربامج من انتقاء العمالء والتخلص من املرضى الذين 
يـحتاجون إىل تكاليف رعاية مرتفعة بإرساهلم إىل القطاع 

 .الصحي العام
إجراء البحوث لرسم خريطة ملستويات وسياسات األجور لدى  

خمتلف مقدمي اخلدمة الصحية يف القطاعني العام واخلاص 
داخل كل دولة، وذلك بغرض حتديد ما إذا كانت هذه املستويات 

والسياسات تسهم يف التعجيل بعملية نزيف العقول واملهارات 
 .من القطاع العام وختلق حالة من عدم االستقرار يف سوق العمل

مقارنة املؤشرات الوطنية مع أهداف أنظمة الرعاية الصحية املشار  
 ).٧اإلطار رقم (إليها يف 

 
العمل مع خرباء التجارة والسياسة العامة واالقتصاد حلماية تكامل  

نظام الرعاية الصحية من القرارات احملتملة الضرر اليت تتخذها وزارات 
 .التجارة واملالية

 
حول جودة اخلدمات " Report Cardsبطاقات تقريرية "وضع  

الصحية العامة واخلاصة، مع التركيز على تقييم بعض اجلوانب 
ومنها ما إذا كان يتم التعامل مع البشر باحترام، وما إذا كان ال جيب 

عليهم مواجهة عوائق مالية تعجيزية كي حيصلوا على الرعاية 
وجيب تنظيم . الصحية، باإلضافة إىل الكفاءة الطبية للعالج

 .اجتماعات عامة ملناقشة هذه التقارير
 
القضاء على خرافة أن القطاع العام بطبيعته غري كفء، وأن نظام  

  .السوق ومنوذج الشركات اخلاصة يصلحان لقطاع الرعاية الصحية

 ٩اإلطار رقم 

 العمل العالـمي من أجل الصحة ١١



 الكربىية والشركات ائصناعة الدوالاهلجرة و

يلقي هذا اجلزء الضوء على ثالثة حماور مميزة للشكل احلايل للعوملة اليت                  
تقوض الصحة؛ هجرة العاملني الصحيني من الدول املنخفضة الدخل، وتأثري          

على إتاحة األدوية، وتأثري األنشطة متعددة          "  TRIPsتريبس  "اتفاقية الـ    
 .اجلنسيات على الصحة

 هجرة العاملني يف جمال الصحة
. البشر  -تفقد أنظمة الرعاية الصحية يف الدول النامية أغلى مواردها                

وباقي اجملاالت  (فهناك تصاعد حاد يف هجرة العاملني يف اجملال الصحي                  
للفروق   -جزئياً    -من الدول الفقرية إىل الدول الغنية نتيجة         )  املهنية األخرى 

 .يف األجور وظروف العمل والفرص املستقبلية
وقد يسر من عملية اهلجرة تزايد االستثمار يف جمال شركات التوظيف            

 .اخلاصة واالنتشار السريع لشبكة اإلنترنت
طبيب واحد لكل   (تبلغ نسبة األطباء إىل السكان يف اململكة املتحدة            

) من السكان  ٧٥٠٠٠طبيب واحد لكل    (أما يف ماالوي فتبلغ     )   من السكان  ٤٠٠
 ألف طبيب يف    ٢٥، ومع هذا تقدر اململكة املتحدة أا مازالت حباجة لنحو             

ويف الواليات املتحدة سيكون     .  ١٩٩٧ زيادة عما كان لديها يف عام          ٢٠٠٨عام  
هناك نقص يقدر حبوايل مليون ممرضة خالل اخلمسة عشر عاماً القادمة، وهو            

من خالل التوظيف من خارج       -بصورة كبرية     -األمر الذي سوف يتم تغطيته      
 .الواليات املتحدة

كيف " Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي     "ويشرح  
التطوعية يف العامل املتقدم، والذي     "  التوظيف األخالقي "فشل أفضل برامج    

 ".هيئة اخلدمة الصحية الوطنية باجنلترا"كان يدار بواسطة 

 ما جيب حتقيقه
جيب أن تكون االستجابة األولية ألزمة اهلجرة يف أنظمة الرعاية                     

الصحية بالدول الفقرية مبنية على مبدأ التعويض، وخاصة للدول               
وهو ما يعيد التأكيد    .  األفقر واليت تعاين من النقص األكرب يف العاملني         

على أن إصالح االقتصاد السياسي العاملي وانتقال املوارد من الدول                 
 .الغنية إىل الدول الفقرية يعد أولوية للقطاع الصحي

غري   -جيب أن يستكمل التعويض املايل بأشكال أخرى من الشراكة                 
ويوجد بالفعل مناذج للمشاركة يف        .  بني األنظمة الصحية     -املالية  

 . وهو ما ميكن تكراره والبناء عليه،األجهزة والكوادر واملوارد األخرى
جيب حتدي القيود غري املناسبة على األجور يف القطاع العام واملفروضة               

 . على الدول من قبل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
جيب على حكومات الدول املتقدمة واهليئات املانـحة بذل كل ما ميكن               

وهو األمر الذي يتطلب    .  من أجل حتسني أوضاع العاملني يف القطاع العام       
مزيداً من االستثمارات يف أنظمة وقدرات إدارة املوارد البشرية داخل                  
القطاع العام، واختاذ اإلجراءات املناسبة لسد الفجوة النسبية يف األجور           

 .العام واخلاص وغري احلكومي: وظروف العمل بني القطاعات

 تيسري احلصول على األدوية
 كيف  " Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي       "يشرح  

أصبحت إمكانية احلصول على أدوية رخيصة مهددة نتيجة التفاقية                  
 ".TRIPsتريبس "منظمة التجارة العاملية حول حقوق امللكية الفكرية 

عدا   -فمن اآلن، جيب على كل الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية            
 .محاية براءات اختراع األدوية اجلديدة ملدة عشرين عاماً -أفقر ثالثني دولة 

املتعلقة بالسماح     -وحىت املرونات املنصوص عليها يف االتفاقية              
 -باستخدام الترخيص اإلجباري واالسترياد املوازي يف حاالت الطوارئ الصحية          

 .يتم حالياً تقويضها
واألكثر من هذا، تسعى الدول الغنية وجتمعات شركات الدواء الكربى               
إلجبار حكومات الدول النامية على التوقيع على اتفاقيات التجارة احلرة أو ما             

، معرضة بذلك إمكانية احلصول على      " TRIPs Plusتريبس بلس "يعرف بالـ   
 -على سبيل املثال      -األدوية األساسية للمزيد من األخطار، وذلك عن طريق          

فرض املزيد من اإلجراءات احلمائية لرباءات اختراع األدوية وتقويض قدرة                   
 .احلكومات على تنظيم قطاع الدواء

 أيضاً  " Global Health Watchتقرير مراقبة الصحة العاملي     "يشرح  
واألنظمة احلالية لتمويل     " TRIPsتريبس   "كيف يتم توجيه اتفاقية الـ           

البحوث والتطويرات الدوائية لصاحل شركات الدواء العاملية، مما يؤدي إىل                
نقص الفعالية وزيادة أسعار الدواء وإمهال البحث يف األمراض اليت غالباً ما              

  .تصيب شعوب العامل األفقر

 تسارعت وترية العوملة منذ مثانينيات القرن العشرين، وأصبحت قوة هائلة للتغيري 
حدة للتجارة  تتميز العوملة بزيادة طفرية يف االستثمار والتجارة العابرة للحدود، ومنو الشركات متعددة اجلنسيات ذات النفوذ، والقواعد العاملية املو                         

 وامللكية الفكرية، باإلضافة إىل التطورات يف جمال االتصاالت العاملية
ة إن الشكل احلايل للعوملة يفاقم عدم املساواة، وييسر استغالل اقتصاديات الدول الفقرية ومواردها الطبيعية والبشرية، ويقوض أنظمة الرعاي                            

  الصحية العامة

 ١٢ العمل العالـمي من أجل الصحة



 ما جيب حتقيقه
جيب أال ختضع حقوق امللكية الفكرية ذات الصلة باألدوية األساسية                

والتكنولوجيات الصحية الضرورية األخرى ملنظمة التجارة العاملية             
واتفاقيات التجارة، ولكن العتبارات الصحة العامة ومؤسسات الصحة         

 .العامة
مفتوحة )  Generic(جيب اإلبقاء على خطوط اإلمداد باألدوية اجلنيسة          

، "TRIPsتريبس  "من خالل االستخدام الفعال للمرونات داخل اتفاقية الـ         
وعن طريق مقاومة الضغوط اليت متارسها الواليات املتحدة وأوروبا على            

 .الدول النامية
منظمة الصحة العاملية واجملتمع املدين اختاذ موقف         :  جيب على كل من     

تريبس بلس  "ضد حماوالت إجبار الدول للدخول يف اتفاقيات التجارة احلرة          
" TRIPs Plus . 

جيب أن يكون هناك توسع يف آليات متويل البحوث الصحية والبحوث                  
، كما جيب أن     )بدالً من البحوث املرتبطة باألرباح     (املرتبطة باالحتياجات   

حيدث تقدم أسرع من أجل الوصول التفاقية دولية حول البحث والتطوير           
الطيب، واليت تتضمن احلد األدىن من االلتزامات الوطنية ملساندة البحوث       

 .والتطويرات الطبية مع املرونة يف قواعد امللكية الفكرية
محاية وتقوية مبادرة منظمة الصحة العاملية للمتطلبات املسبقة من           

أجل خلق نظام أكثر فعالية وأكثر سرعة لتمكني الدول من احلصول                
 .على األدوية الرخيصة

من دولة  (جيب على منظمة الصحة العاملية أن تدعو إىل مراجعة دورية              
لسياسات التسعري، وممارسات وصف األدوية، وكفاءة نظام           )  إىل دولة 

الرقابة الدوائية يف ضمان الوصول لألدوية الضرورية وضمان مستوى             
 .جيد من املمارسات العالجية

 الصعود املستمر للشركات الكربى
يستدعي النمو الكبري يف سلطة ونفوذ الشركات متعددة اجلنسيات وجود              

 .نظم رقابية قوية من أجل محاية احلقوق الشاملة يف الرعاية الصحية
. جهود تعزيز مواثيق الشرف التطوعية      -يف بعض األحيان      -وقد فشلت   

ومع هذا فإن النجاح النسيب لكل من امليثاق الدويل لتسويق بدائل الرضاعة             
) ١٢اإلطار رقم   (وإطار اتفاقية مكافحة التدخني      )  ١٠اإلطار رقم   (الطبيعية  

يظهر الكيفية اليت يستطيع هبا اجملتمع املدين العامل على املستوى الدويل            
 . املسامهة يف إحداث التغيري

وتتضمن األمثلة األخرى للكفاح من أجل محاية وتعزيز الصحة؛ احلملة           
الناجتة عن  )   حالة وفاة  ١٣٦٠٠٠(اليت أقيمت لتقليل أعداد الوفيات السنوية        

العمل يف الصني، واإلجراءات اليت اختذت ملواجهة اآلثار الضارة والظاملة                  
للتنقيب عن البترول يف أوجونيالند بنيجرييا،      "  شل"الناجتة عن أنشطة شركة     

بدفع "  يونيون كاربايد "باإلضافة إىل احلملة اليت نظمت ملطالبة شركة              
تعويضات عن اإلعاقات والوفيات اليت نتجت عن مصنعها للمبيدات                   

 .احلشرية يف منطقة بوبال باهلند
وتظهر على السطح قضية كربى أخرى، فعلى مدار العقد املاضي كان             

ويرجع ذلك إىل   .  هناك تناقص مطرد يف الضرائب احملصلة على أرباح الشركات        
اخنفاض معدالت الضرائب املفروضة على هذه الشركات، وتقليص سيادة             
الدولة املالية، والتهرب الضرييب العمدي للشركات الكربى مبساعدة فرق من           

 .احملاسبني واحملامني
وقد أدت هذه الرتعات إىل تآكل قدرة احلكومات على متويل الصحة                    

ومما يدعو للدهشة أن العديد من الربامج الصحية            .  واخلدمات االجتماعية 
الشراكة بني  "تعتمد حالياً على تربعات الشركات الكربى أو على ما يسمى              

، وهو ما يوفر هلذه الشركات ليس فقط العالقات           "القطاعني العام واخلاص  
 .العامة اجليدة ولكن أيضاً إمكانية الوصول إىل أسواق جديدة

 ما جيب حتقيقه
جيب على األمم املتحدة أن تعيد احملاوالت للتأكد من أن الشركات متعدية             

وجيب على  .  اجلنسيات تعمل بشكل مسئول ويف صاحل الصحة العاملية       
احلكومات واهليئات الدولية أن تتوسع يف التنظيمات  الرقابية على                
الشركات متعدية اجلنسيات، وأن تعطى األمم املتحدة صالحيات قوية           

 .ملراقبة أدائها
كما .  جيب على األمم املتحدة أن حترر نفسها من نفوذ الشركات الكربى             

أن تطور    -على وجه اخلصوص       -جيب على منظمة الصحة العاملية        
أدواا احلمائية لتجنب صراعات املصاحل يف متويل وترتيب أولويات                 

 .املبادرات الصحية الدولية
جيب إجبار الشركات الكربى على اإلعالن عن مقدار الضرائب اليت                    

تدفعها، وأين تدفع هذه الضرائب؟ ولذلك فإن وجود سلطة ضرائبية               
دولية هو ضرورة لضمان حساب األرباح والضرائب بشكل دقيق على               

فيجب أن تصبح العدالة الضريبية مطلباً رئيسياً            . املستوى العاملي 
  .للصحة العامة

 )Corporate Accountability International(إعالن مارلبورو يف هونج كونج 

 العمل العالـمي من أجل الصحة ١٣



 

  -مواثيق الشرف 
 مثال الرضاعة الطبيعية

 
تعترب الرضاعة الطبيعية بالنسبة ألطفال الدول الفقرية مسألة حياة أو            
موت، ولكن ميكن أن يتم تقويضها بواسطة الشركات املروجة لبدائل                

 .الرضاعة الطبيعية
يف سبعينيات ومثانينيات القرن العشرين قام أطباء الصحة العامة             
ونشطاء اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية حبملة ناجحة لكبح                 

 .ممارسات التسويق الضارة
امليثاق الدويل لتسويق   "وقد أمثرت جهودهم املستمرة عن التوصل لـ          

والذي مت تبنيه من قبل اجلمعية العامة ملنظمة        "  بدائل الرضاعة الطبيعية  
، وهو ما أرسى سابقة مهمة يف الرقابة على         ١٩٨١الصحة العاملية يف عام     

 .الشركات متعدية اجلنسيات
فشلت منظمة الصحة العاملية يف ضمان التقيد بامليثاق، ولكن               

و "  شبكة العمل الدولية ألغذية األطفال      :  "قامت منظمتان أخريان مها    
برصد حاالت  "  التحالف العاملي للعمل من أجل الرضاعة الطبيعية           "

 .خمالفة امليثاق، ومارستا الضغط من أجل التحرك ضد هذه املخالفات
ويف الدول اليت مل تقم بتبين امليثاق بالكامل، مازالت الشركات                  
املنتجة أللبان األطفال حتاول التأثري على األمهات والكوادر الطبية عن                
طريق توفري العينات اجملانية  وباالدعاء بأن منتجاا تقوي املناعة ضد                 

 .األمراض وحتفز الذكاء والنمو الصحي

 ما الذي ميكن أن يفعله العاملون يف جمال الصحة 
 واملؤسسات الصحية املهنية لالستجابة 

 إىل أزمة املوارد البشرية وحقوق امللكية الفكرية 
  والتأثريات الصحية السلبية للشركات الكربى؟

 : القيام باحلمالت واملطالبة باآليت 
تطبيق مبدأ التعويض عن هجرة العاملني الصحيني املؤهلني من  

الدول ذات الدخل املنخفض واليت تعاين من نقص شديد يف 
 .الكوادر

إجراء الدراسات لتقدير ومتابعة العائد املايل من وراء العاملني  
 .الصحيني املهاجرين إىل أنظمة الرعاية الصحية يف الدول الغنية

إلغاء القيود غري املالئمة على اإلنفاق العام واملفروضة من قبل  
 .البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

جيب على منظمة الصحة العاملية إجراء الدعاية الالزمة  
واملساعدة يف تطبيق توصيات مبادرة التعلم املشترك واملوجودة يف 

 " التغلب على األزمة: املوارد البشرية من أجل الصحة"تقرير 
(www.globalhealthtrust.org/report.html) 

 
 TRIPsتريبس بلس "مقاومة حماوالت فرض اتفاقيات التجارة احلرة  

Plus." 
 

تريبس "ممارسة الضغوط خالل عملية املراجعة القادمة التفاقية  
TRIPS" مفوضية منظمة الصحة العاملية حول "، والضغط على

" CIPIHاإلبداع والصحة العامة "ومنظمة " حقوق امللكية الفكرية
من أجل توجيه مزيد من االستثمارات إىل البحوث الدوائية العامة غري 

 .اهلادفة للربح وإصالح النظام احلايل لرباءات االختراع
 
تقوية السياسات واملمارسات الداعمة للوصف الدوائي الرشيد؛ فك  

االرتباط بني التعليم الطيب املستمر والدعم املقدم من الصناعة 
الدوائية، وفتح باب النشر أمام نتائج كافة التجارب العالجية، ومنع 

الدعاية غري األخالقية عن املنتجات الدوائية للجمهور وملقدمي 
 .اخلدمات الصحية

 
دعوة األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة خللق آليات تنظيمية قوية  

  .لرقابة وحتجيم التأثريات الضارة للشركات متعددة اجلنسيات

 ١٠اإلطار رقم 

 ١٤ العمل العالـمي من أجل الصحة



  تــــــــــــغـــــري الـــمــــــناخ

املستخرج من بـاطـن األرض وغـري           ( أدى حرق كميات متزايدة من الوقود احلفري        
.   . ، وذلك على مدار قرن ونصف القرن، باإلضافة إىل إزالة الغابات            ) القابل للتجدد 

إىل زيادة كمية غازات الصوبة الزجاجية يف الغالف اجلوي، وهو السبب الرئيـسـي              
 . لزيادة درجة حرارة العامل

فلم تقـم  .   لكن احلكومات ومواطين مجيع الدول يدفنون رؤوسهم يف الرمال        
حكومة الواليات املتحدة وال احلكومة األسترالية حىت بالتوقيع على بـروتـوكـول             
كيوتو والذي يتضمن أهدافاً متواضعة لتقليـل انـبـعـاثـات غـازات الصـوبـة                    

 . الزجاجية
من سكان العامل مسئولـة  %   ٤وتعد الواليات املتحدة بتعداد سكاا البالغ       

وللسخـريـة املـريـرة فـإن          .   من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف العامل      %   ٢٥عن  
الدول األغىن سوف تـعـاين        -بصورة أساسية     -تأثريات تغري املناخ والذي أحدثته      

 . منها الشعوب األفقر الذين كانت مسامهتهم يف إحداث املشكلة هي األقل
. يستيقظ املواطنون اآلن يف خمتلف أنـحاء العامل على أبعاد األزمة البيئـيـة       

ولكن اجلهود اليت يقوم هبا األفراد املهتمون سوف تكون غري كافية، فعلى املـدى              
 .الطويل سوف نـحتاج إىل إعادة النظر بصورة كاملة يف الطريقة اليت نـحيا هبا

ويبلغ االرتفاع املتوقع   .   مقارنة مبستويات ما قبل احلقبة الصناعية ميثل حد اخلطر لتحول مناخي كارثي ال ميكن إصالحه               ٢١٠٠ درجة مئوية حبلول عام      ٢إن ارتفاع درجة حرارة العامل مبتوسط        
  درجة مئوية٥,٨ و ١,٤حالياً ما بني 

، ميكن أن تبتلع جزر املالديف وجزر احمليط اهلادي، باإلضافة إىل أجزاء من بنجالديش، وتدمر كميات كبرية ٢١٠٠ سنتيمتراً حبلول عام ٨٨ و ٩إن البحار، واليت سوف يرتفع مستواها مبا يتراوح بني  
 من إمدادات املياه العذبة

وسوف يهدد التدهور البيئي    .  ٢٠٥٠ مليون الجئ نتيجة للكوارث البيئية حبلول عام          ١٥٠ومن املتوقع أن يكون هناك      .  من املتوقع ازدياد حدة املناخ العنيف الذي شهدناه يف السنوات األخرية            
 بعيد املدى األمن الغذائي وسبل العيش للماليني من البشر

  مليون عام مفقود بسبب اإلعاقة نتيجة تغري املناخ٥,٥ ألف حالة وفاة وحوايل ١٥٠ وعلى مستوى العامل كانت هناك ٢٠٠٠تقدر منظمة الصحة العاملية أنه يف عام  
  التباينات الصحية العاملية سوف تتفاقم نتيجة تغري املناخ 

يهدد اجلفاف األمن الغذائي ملاليني البشر يف العامل النامي 
(Kittprempool/UNEP-Still Pictures) 

 العمل العالـمي من أجل الصحة ١٥



 ما جيب حتقيقه
ختفيض انبعاثات غازات الصوبة الزجاجية بواسطة الدول الصناعية              

 .٢٠٥٠حبلول عام % ٨٠-٦٠بنسبة تتراوح ما بني 
جيب على الدول الغنية تقدمي مسامهات إجبارية لتمويل صندوق جديد             

 .لتمكني الدول الفقرية من التكيف" صندوق التغري املناخي"حتت اسم 
 .إجراء تقييم صحي وبيئي حول أثر التجارة واألنشطة االقتصادية 
القيام باملزيد من املشروعات الصغرية يف جمال الطاقة املتجددة ملواجهة            

 .الفقر وتقليل التغري املناخي

 )NRSC/Still Pictures(النقل والسفر من األسباب الرئيسية لتغري املناخ 

 ما الذي ميكن أن يفعله 
العاملون يف جمال الصحة والقائمون باحلمالت 

 ملواجهة التغري يف املناخ؟
 
 :القيام حبمالت واملطالبة باآليت 

ختفيض مستوى غازات الصوبة الزجاجية مبا يتجاوز أهداف بروتوكول  
 .كيوتو

" صندوق التغري املناخي"على الدول الغنية تقدمي مسامهات لتمويل  
 .لتمكني الدول الفقرية من التكيف

حيث توجد (بذل اجلهود من أجل حتويل نظام الرعاية الصحية  
 .إىل مناطق صديقة للبيئة وخالية من الكربون) أماكن العمل

 
اإلعالن عن التهديدات اخلطرية للصحة والناجتة عن تغري املناخ، ووصف  

 .طرق مواجهتها
 
تشجيع الربامج الصحية اليت تؤدي إىل االرتقاء بالصحة ومحاية البيئة  

يف الوقت نفسه من خالل تقليل االنتقال بالسيارات وزيادة الوقت 
 .املخصص للمشي أو ركوب الدراجات

 ١٦ العمل العالـمي من أجل الصحة



 الــــحـــروب والــصـراعـــات

 . تدمر احلروب والصراعات العائالت واجملتمعات واألمم والثقافات والبيئة
. وقد يعاين الناجون من إعاقات مزمنة أو خوف يالزمهم مدى حيام               

فالدمار النفسي الذي حتدثه احلرب هو أمر ال ميكن إحصاؤه، فهناك النساء                
الاليت تعرضن لالغتصاب، واألطفال الذين جندوا يف احلروب، واألشخاص الذين          
أجربوا على مشاهدة أفراد أسرهم يتعرضون للقتل أو التعذيب، ومشاهدة              

وبني هؤالء يعترب األطفال هم الفئة األكثر       .  بيوم دم وجمتمعام تدمر   
 .هشاشة

لقد خرج اإلنفاق العسكري عن جمال السيطرة، فاألموال واملوارد اليت              
ميكن استخدامها لالرتقاء باخلدمات الصحية يتم حتويلها كي متول اإلعداد             

حىت أموال املساعدات يتم      .  للحروب مما يزيد من تكلفة هذه الصراعات          
 ".احلرب على اإلرهاب"استخدامها من أجل 

وغالباً ما تستخدم القوة العسكرية من أجل محاية وزيادة املزايا                    
 .السياسية واالقتصادية لألمم الغنية

فرنسا :  فإن هناك أربع دول هي    "  CHSمفوضية األمن اإلنساين    "ووفقاً لـ   
وروسيا االحتادية والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة مسئولة عن            

من املبيعات التصديرية لألسلحة التقليدية على مستوى العامل، بينما         %  ٧٨
ويذهب ثلثا  .  أخرى%  ٥املسئولية عن     -الشريك الرئيسي الباقي      -تتوىل أملانيا   

 .هذه املبيعات إىل الدول النامية
. خطورةلل   حقيقياَ ويف الدول الفقرية تعترب األسلحة الصغرية مصدراً         

 والعديد منها    ، مليون قطعة سالح صغرية يف العامل          ٦٤٠ويوجد حوايل    
مفوضية األمن  "وبالرغم من االفتقار إىل معلومات دقيقة فإن        .  رخيص الثمن 

وتزداد .   ألف فرد سنوياً    ٥٠٠تقدر أن هذه األسلحة تقتل         "  CHSاإلنساين  

 .احلمالت حول هذه القضية، ولكنها حتتاج ملزيد من الدعم
يف نفس الوقت فإن اخلطر الذي متثله األسلحة النووية مل ينته بعد، بل                
قد يزداد نتيجة انتشار األسلحة النووية والتراجعات يف جمال نزع السالح                

كما جيب أيضاً تنفيذ االتفاقيات اخلاصة باألسلحة الكيمائية               .  النووي
 .والبيولوجية

 
 ما جيب حتقيقه

هناك احتياج شديد التفاقية دولية حول جتارة السالح، وهو األمر الذي                
وجيب توجيه االهتمام للقيام حبمالت ضد       .  تتبناه حالياً بعض احلكومات   

وجيب على مجاعات   .  منتجي السالح يف الدول املتقدمة املذكورة سابقاً       
 .اجملتمع املدين يف الدول املتقدمة مراقبة إنفاق حكومام على التسليح

جيب على اهليئات املانـحة أن تزيد التمويل لوسائل التدخل الفعالة اليت  
% ١دف إىل كسر دائرة العنف، فهذه التدخالت حتظى حالياً بأقل من 

 من التمويل املتوافر للتدخل العسكري

  مليون شخص حتفهم نتيجة للصراعات خالل القرن العشرين١٩١لقي ما يقدر بـ  
  األدوية نتيجة للحروب نقصاملياه النظيفة أونقص  ألف طفل بسبب نقص الغذاء أو ٥٠٠هلك ما يقرب من ٢٠٠٣ و ١٩٩١بني عامي  
  منطقة٤٥ صراعاً مسلحاً يف ٥٧ كان هناك ٢٠٠١ و١٩٩١بني عامي  
 منها أنفقتها حكومة الواليات املتحدة األمريكية % ٥٠ بليون دوالر أمريكي، ٩٥٦ليصل إىل % ١١ زاد اإلنفاق العسكري للعامل مبقدار ٢٠٠٣خالل عام  

هناك تأثريات متعددة للحروب على صحة املواطنني  . الشيشان مدمرة
)Heidi Bradner/Panos Pictures( 

 العمل العالـمي من أجل الصحة ١٧



 

  تفاعل املتخصصني الصحيني
 بوحلرمع ا

 
ميتلك املتخصصون الصحيون تارخياً طويالً يف التعامل مع احلروب، وكانوا يف            

 .طليعة اجلهود املبذولة لقياس وختفيف آثارها، والسعي جبدية ملنع حدوثها
املنظمة الدولية لألطباء ملنع احلرب        "وعلى سبيل املثال، فقد فازت          

 جلهودها يف حماربة خرافة إمكانية       ١٩٨٥جبائزة نوبل للسالم عام        "  النووية
النجاة من احلرب النووية، وكذلك جلهودها يف بناء اجلسور بني األطباء                     

 .والساسة على جانيب احلرب الباردة
تقرير مراقبة الصحة العاملي    "وقد قام الباحثون الصحيون، كما يظهر        

Global Health Watch "       بدراسة تأثريات الصراعات حول العامل، وحتديد ،
أسباب العنف، وفضح التكاليف اخلفية للحروب، وخاصة فيما يتعلق                

 .بسبل عيش وصحة البشر البسطاء
وقد متت مناقشة األحباث األخرية حول التأثريات الصحية للحرب يف                

 -قد أسهمت منظمة الصحة العاملية       لو.  العراق يف خمتلف أنـحاء العامل    
التقرير العاملي حول   "يف زيادة املعرفة بتكاليف احلروب يف تقريرها             -أيضاً  

، وخاصة فيما يتعلق باحلاجة لتحسني اجلهود إلعادة بناء           "العنف والصحة 
 . القطاع الصحي بعد انتهاء الصراعات

ما الذي ميكن أن يفعله العاملون يف جمال الصحة 
 والقائمون على احلمالت لدعم السالم؟ا

 
 : لقيام باحلمالت واملطالبة باآليتا 

أن تأخذ منظمة الصحة العاملية دوراً قيادياً يف تدعيم اتفاقية عاملية حول 
 .السالح، مثلما قامت به ملقاومة األخطار الصحية األخرى مثل التدخني

 
التقرير العاملي " تقريرها  العمل علىدعوة منظمة الصحة العاملية ملتابعة    

، وذلك بالتركيز على اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها "حول العنف والصحة
 .اهليئات العاملة يف القطاع الصحي من أجل منع الصراعات

 االشتراك يف احلمالت اجلارية حالياً ضد األسلحة الصغرية 
) http:/iansa.org( ، وضد أسلحة الدمار الشامل 
)http:/ippnw.org.( 

 
 .مراقبة اإلنفاق احلكومي على إنتاج ومبيعات السالح 

 
 توصيات جلنة األمن اإلنساين -وتطبيق  -تشجيع احلوار حول  

) http//:www.humansecurity-chs.org.(  

 )Panos Pictures/Kael Alford(مدينة النجف بالعراق يف طفل يـحمله والده عرب الشارع       

 ١١اإلطار رقم 

 ١٨ العمل العالـمي من أجل الصحة



 منظمة صحة عاملية للقرن الواحد والعشرين

تعد منظمة الصحة العاملية مصدراً ال يضارع للمعلومات الصحية                    
املوضوعية واملبنية على أدلة، كما أا تقوم بدور فعال يف مكافحة ومراقبة               

وعلى مدار الثالثني عاماً املاضية أظهرت      .   على مستوى العامل   األمراض املعدية 
 املساعدة يف إعداد قائمة    عن طريق    ، وذلك املنظمة إمكانية أن تكون أداة للخري     

اق دويل حول بدائل الرضاعة الطبيعية، واتفاقية حول         ثاألدوية األساسية، ومي  ب
 .التدخني، باإلضافة إىل إعالن أملا آتا
 األمم   ميزانية  الراجع إىل ختفيض     اجلوهرية، ولكن نتيجة نقص مواردها    

املتحدة، أثبتت منظمة الصحة العاملية أا ال تستطيع مضاهاة البنك                 
 السياسية العامة اليت تتخذها        القرارات الدويل الذي مارس نفوذاً قوياً على       

 أو منظمة التجارة العاملية القادرة على التأثري على تصميم وتوجه             ،احلكومات
 .أنظمة الرعاية الصحية واألمن الغذائي من خالل قواعد التجارة

 واليت يعترب معظمها غري قابل         ،وساعد تزايد مبادرات الصحة العاملية      
من خالل     -للمساءلة وخاضعاً لدرجة كبرية لنفوذ الشركات الكربى                 

ويؤدي غياب القيادة    .  على تقويض وضع املنظمة وصالحياا        -"  الشراكة"
الصحية على املستوى العاملي إىل أن تصبح وزارات الصحة جمربة على العمل             

غري املتناسقة من جانب املؤسسات        ويف إطار سريك من املطالب املتعددة            
 .اهليئات املانـحة واملنظمات الدولية غري احلكوميةوالعاملية 
 هاكلاهيبصورة سيئة بواسطة      منظمة الصحة العاملية      مت إدارة    قد  ل

 سهافقد أدت اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية وجمل            .  التنظيمية
 ،"يالضمري الصحي العامل  "التنفيذي إىل إضعاف قدرة املنظمة على أن تكون           

صالحياا ملواجهة احملددات االجتماعية واالقتصادية لتردي        أضعفت أيضاً    و
 .الصحة

 من  كما أدت هذه اهلياكل إىل أن تكون منظمة الصحة العاملية جزءاً               
 ذات التوجه التكنولوجي واملتمحورة     ضيقة األفق ربامج ال الاملوجة املتزايدة من    

 يف محاية املنظمة من النفوذ والضغط السياسي             ت وفشل ،حول األمراض 

 لعبت منظمة الصحة العاملية دوراً حمورياً يف بعض من أهم املبادرات الصحية خالل العقود الثالثة املاضية 
 ولكن مع بداية القرن الواحد والعشرين تناقص متويل املنظمة، كما أا أصبحت تعمل يف ظل ظروف صعبة وعدائية 
دين، وإصالح  باإلضافة إىل احتياجها ملزيد من التمويل وحتسني ظروف عملها، فإن منظمة الصحة العاملية حتتاج ملمارسة مزيد من االنفتاح على اجملتمع امل                           

 اإلدارة الداخلية إذا ما أرادت أن تستعيد دورها الرائد يف الصحة العاملية

 العمل العالـمي من أجل الصحة ١٩ )P Virot/WHO(عالية يف السحاب؟  -منظمة الصحة العاملية 



 احلاجة لضرورة إعادة إحياء         ت وجتاهل  ،غري املالئم  غري الضروري و    الثنائي   
 .وأخالقيات العاملني يف منظمة الصحة العامليةالداخلية عمليات اإلدارة 

توجد حاجة ملنظمة صحة عاملية قوية وفعالة وأكثر قابلية للمساءلة                 
. العامة، وقادرة على االستجابة للتحديات الصحية العاملية يف الوقت احلايل           

وعلى الرغم من الترحيب باإلشارات املوحية بعودة منظمة الصحة العاملية            
، إال أن التحديات يف عامل يركز على           "إعالن أملا آتا  "للقيم اليت مت تبنيها يف        

احللول التكنولوجية واملرتبطة مبفاهيم السوق للمشكالت الصحية هي             
 .حتديات ضخمة

 
 ما جيب حتقيقه

 توجيه سفينة الصحة العاملية
مع بدرجة كبرية، جيب زيادة التمويل املوجه ملنظمة الصحة العاملية      

 .ا املرتبطة هبطراف مليزانيتها الرئيسية وتقليل األياًختصيصٍ أكرب نسب
إن الطبيعة اجملزأة آلليات حكم الصحة العاملية تتطلب وضوحاً أكرب  

فيجب تقوية دور منظمة الصحة العاملية على   . لألدوار والصالحيات
بادرات املمساعدة احلكومات لتنسيق ذلك  ويتضمن ،مستوى الدول

العاملية ومتعددة األطراف والثنائية ومبادرات   : املختلفة لالرتقاء بالصحة
 .املنظمات غري احلكومية

ضمري "ـ جيب إحياء الدور الذي كانت تلعبه منظمة الصحة العاملية ك    
فقد . ، وجيب أال ختشى احلكومات من خلق سند هلا"العامل الصحي

أثبتت التجارب التارخيية أن التغيري حدث حينما تعاونت كل من 
احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين يف ظل قيادة قوية ملنظمة الصحة 

ملصاحل القوى مرحياً  ذلك  فيهاالعاملية، حىت يف احلاالت اليت مل يكن  
 .)١٢انظر اإلطار رقم (الكربى 

جيب فتح حوار حول األدوار الرئيسية ملنظمة الصحة العاملية يف  
املستقبل؛ وذلك لتجنب فقدان الرسالة وخللق توافق داخل املنظمة 

 . وخارجها
 

 منظمة للشعوب 
  فقط للحكوماتتوليس
إن دمقرطة مؤسسات احلكم العاملي هلا األولوية يف برامج العمل  

 حتتاج  حالياًفاملشاكل املعقدة اليت يتعرض هلا العامل  . السياسية
وال جيب استثناء منظمة . لتمثيلٍ أوسع وخاصة من ممثلي اجملتمع املدين

 ."موجة الدميقراطية"الصحة العاملية من 
وحتتاج . جيب توسيع مبادرة اجملتمع املدين داخل منظمة الصحة العاملية 

.  أكرباً دورها إىل إعطائ-على األخص  -منظمات اجملتمع املدين يف اجلنوب 
 العامة ةوجيب أن توىل عناية للتفرقة بني املنظمات املمثلة للمصلح  

 .واملنظمات اليت تعمل كواجهة للمصاحل التجارية
جيب التخفيف من الطبيعة السياسية النتخابات القيادة داخل منظمة  

للترشيح، تتضمن احللول املقترحة إعطاء فرص أوسع   . الصحة العاملية
من دوليني يف الصحة العامة والاخلرباء خالل من وميكن أن يكون ذلك 

جيب أن يطلب من املرشحني أن يقوموا بإعالن و. منظمات اجملتمع املدين
 . والتحاور حول رؤيتهم للمنظمة بشكل علين،براجمهم

 املنظمةباالرتقاء 
هناك حاجة إلجراء تغيريات جذرية داخل املنظمة؛ فالبد من وجود تنوع     

 نيعلماء االجتماع واالقتصاديمزيد من  و،أوسع للمتخصصني الصحيني 
 باإلضافة إىل مزيد من ،والصيادلة واحملامني وخرباء السياسة العامة 

، ومزيد يديرها خرباء حمترفونقوية  ومكاتب إقليمية ،متثيل الدول النامية
 يف ا يؤدي إىل أساليب أكثر تعاوناًمن الشفافية والقابلية للمساءلة مم

 .العمل
ختيار الكوادر ال اًاريالقيادة الفعالة معو اإلدارة  القدرة علىجيب أن تصبح 

وجيب أن يكون هناك .  وخاصة يف املستويات العليا،العاملة يف املنظمة  
 . األفكار يفتأكيد خاص على التعلم من املمارسة اجليدة واملشاركة   

 مع ،يف منظمة الصحة العامليةاألقسام ادر وك واستقاللية قدراتتقوية  
 وآليات أكثر فعالية تستطيع القضاء على ،مساندة أفضل للعاملني 

  .الفساد واحملاباة وإساءة استغالل العاملني

اجتماع وزراء الصحة يف اجلمعية العامة السابعة 
 )P Virot/WHO(واخلمسني ملنظمة الصحة العاملية 

 ٢٠ العمل العالـمي من أجل الصحة



 

 العمل املشترك لتعزيز الصحة
 

ميوت سنوياً ما يقدر بأربعة ماليني شخص من جراء أمراض مرتبطة                    
 . بالتدخني

 قامت اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية بدعوة          ٢٠٠١يف عام   
منظمة الصحة العاملية ملتابعة التأثري العاملي للتدخني، ممهدة بذلك                
الطريق أمام أول اتفاقية عاملية حول الصحة العامة، واليت متت املوافقة              

 . ٢٠٠٣ يف عام ١٩٢عليها بإمجاع أعضاء اجلمعية العامة الـ 
كيف استطاعت  "  FCTCإطار اتفاقية مكافحة التدخني       "ويظهر  

مدعومة باحلكومات الوطنية ومؤسسات        -منظمة الصحة العاملية      
 .  ديداً عاملياً للصحة وأن تنتصرتحدىأن ت -اجملتمع املدين 

ومن بينها بعض حكومات        -فمنذ البداية قامت بعض احلكومات         
بالضغط بشدة من أجل القيام بإجراءات فعالة إليقاف            -الدول النامية   

وباء التدخني، وأن تصبح شركات السجائر العمالقة متعدية اجلنسيات             
 .قابلة للمساءلة

 منظمة غري حكومية يف صياغة هذه          ٢٠٠وقد اشتركت أكثر من       
ة وفضح انتهاكات صناعة        عوقامت هذه املنظمات مبتاب       .  االتفاقية

 .السجائر، وسامهت يف خلق غضبة إعالمية، وزيادة الوعي العام
إظهار احلقيقة  :  ولقد ساهم هذا اجلهد املشترك القوي والفعال يف          

حول الصورة اليت تقدمها هذه الشركات للتدخني، وكذلك يف تقليل                 
 .نفوذها السياسي واالقتصادي، وإنقاذ حياة املاليني

  مراقبة منظمة الصحة العاملية

ميكن للعاملني يف جمال الصحة والقائمني باحلمالت العمل جلعل منظمة            
 :وذلك باآليت. الصحة العاملية أكثر فاعلية وقابلية للمساءلة

 
 :املطالبة مبا يليوعمل احلمالت  

 الصحة أن تقدم احلكومات مسامهات مالية أكرب ملنظمة   
 . العاملية

أن تصبح الشراكة املنتشرة بني القطاعني اخلاص والعام متاحة  
 . للمراجعة املستقلة والنقدية

أن تعطى منظمة الصحة العاملية التمويل والصالحيات الالزمة  
لتقوم بضمان التنسيق األفضل بني املانـحني واهليئات الصحية 

 .الدولية داخل الدول النامية
 
رات الصحة يف بالدهم ملناقشة القضايا اليت اتنظيم اجتماعات مع وز 

أثريت سابقاً، وذلك قبل اجلمعية العامة القادمة ملنظمة الصحة 
 .العاملية

املطالبة بإعطاء منظمة الصحة العاملية دوراً وصالحيات أكرب حلماية  
 .الصحة يف مناقشات ومفاوضات التجارة اإلقليمية والعاملية

 
دعوة منظمة الصحة العاملية لزيادة تفاعلها مع اجملتمع املدين؛ وذلك  

من خالل توسيع مبادرة اجملتمع املدين يف مقر املنظمة الرئيسي، 
والتأكد من أن املقرات اإلقليمية ومكاتب الدول تقوم بعمل برامج 

جمتمعية، وكذلك مراجعة قواعدها بشأن التفاعل مع املنظمات غري 
 .احلكومية

 
املبادرة بعمل تقارير حملية وإقليمية ملراقبة أنشطة منظمة الصحة  

 ).للمنظمة مكاتب داخل الدول ومكاتب إقليمية(العاملية 
 
املبادرة بعمل تقارير حملية وإقليمية ملراقبة املنظمات األخرى ذات  

البنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومنظمة التجارة : الصلة مثل
  .العاملية

 ١٢اإلطار رقم 

 العمل العالـمي من أجل الصحة ٢١



 

 
، باإلضافة إىل "٢٠٠٦ - ٢٠٠٥العمل العاملي من أجل الصحة "نتقدم بالشكر إىل املنظمات التالية على متويلها إنتاج 

: وال تعكس وجهات النظر يف هذا التقرير بالضرورة وجهات نظر اهليئات املانـحة. أنشطة الدعاية األخرى ذات الصلة
 "  Global Equity Gauge Allianceحتالف مؤشر املساواة العاملي "-"  Exchangeإكستشانج"
 " Green Peace Environmental Trustصندوق السالم األخضر البيئي "-
 -"  Medactميدأكت  "-" International Development Research Centerمركز حبوث التنمية الدولية  "-
  -"  Medicos Internationalميديكوس إنترناشيونال "-"   Medicines du Mondeأطباء العامل"
 "  People’s Health Movementحركة صحة الشعوب "-"  Nuffield Trust تراستنافيلد"
 " Save the Children UKهيئة إنقاذ الطفولة الربيطانية  "-
 " Swedish International Development Agencyوكالة التنمية الدولية السويدية "-
 ".Wemosوميوس "-" WaterAidووتر إيد "-
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملررون
 مايك روسون -دافيد ماكوي  -أليسون وايت 

 

 مدير املشروع
 باتريشيا مورتون

 

 تصميم
 كافيتا جرافيكس
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 راسل برس
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 الترمجة إىل اللغة العربية
 www.ahedegypt.orgالقاهرة  -مجعية التنمية الصحية والبيئية 
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