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 ثقديـــم

ف ـّ ُ
 الُىمُت الحُاة في الصحت" إلاىكىع إوساهيات مجلت من العدد هرا خ

 الصحُت الاحخماعُت اإلامازطاث على اللىء حظلُى ئلى ويهدف ،"اإلاغازبُت بالبلدان

 فهم ئعادة ئلى أًلا يهدف هما اإلاغازبُت، باإلاجخمعاث الصحت كواع في الفاعلين إلاخخلف

 السهان ًىمن .اإلاصمىت ألامساق مىاحهت في جفاعلها وأػياٌ اإلاجخمعاث هره جفىير هسق 

ت، باإلاهام وثُلا ازجبان مسجبوت الصحت أن ئثباث في  هىا  فلى جىحـس ال وأنها ألاطٍس

 الظيروزة في مخجرزا بالصحت الاهخمام أكحى ئذ ؛اللواع ييُمهى مظإولُت جحذ

 .العائلت مجاالث مع واإلاخىاكلت اإلاعلدة الدًىامُىُت

 
ُ
 اإلاسض ى ًمازطه الري الُىمي الوبي العمل العدد هرا في اإلاخىىعت اإلالاالث برشج

  احخماعُا باالعتراف ًحظى ال وىهه عن هاهًُ ،جأهير دون  من و مجاوي بؼيل وأكازبهم

ٌ  ،هَسظىن )  .(2010 مبخى

  ألاطسة به جلىم الري ،واإلاعلد الىاطع الوبي العمل أهمُت ججاهل ًمىن ال

محمد و  قادة بنهىازي ) مىه الخللُل وأ ،اإلاسض ى بسعاًت الخاؿت الجمعُاث أو

ٌ  فهي ،(مبتول   حعسفه الري والىلف الخلل مٍحعى  هرا عملها خالٌ من جحاو

 اإلاسق مع ججسبت وؿاحب فاعال باعخبازه اإلاٍسم جخجاهل التي الصحُت اإلاإطظاث

 فهم طىء ًخلم مما اإلاسق، أعساق على آلي بؼيل جسهص أنها هما ،(1992  طتروض،)

  .الوبُت للخدماث عادًين مظتهلىين مجسد وأكازبهم اإلاسض ى ًجعل

ف ـّىِّ
ُ
 الخدماث" إلهخاج" فلاء   باعخبازها العائلت الىظسي  حاهبها في اإلالاالث ج

 الخاؿت الفلاءاث جميز التي والظُاطُت الاحخماعُت السهاهاث ظل في الوبُت

،) والعمىمُت  (. 2010مبخٌى

 التي الوبُت للخدماث الخفي الجاهب عن هظسة العدد هرا في اإلاؼازوىن  ملّد ًُ 

 مظخىي  على الطُما واإلانهي، ألاطسي  الفلاء في ًىمُا عائالتهم وأفساد اإلاسض ى ًخعاهاها

 العاهفُت العىامل من مجمىعت وفم الجاهب هرا ًخحدد ئذ ؛الاطدؼفائُت اإلاـالح

  التي واإلاادًت وؤلادزاهُت
ّ
 باألمساق اإلاـابين أكازب بين اإلاىفعت جبادٌ مبدأ فيها مًخحى

 .الصحُت الخدماث إلاىظىمت السطمي ؤلاهاز خازج ًخم ذلً أن على الخأهُد مع اإلاصمىت،
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 عن الجامعي الاطدؼفائي باإلاسهص الاطخعجاالث مـالح في الخىظُمي الخلل ًىؼف

 غير" الصحت لعماٌ اإلاهىُت اإلاسدودًت هؼاػت في أولهما ًخمثل أطاطُين عىـٍسن

عت الاطخجابت على "اللادٍزن  الخلىُت الـعىباث بظبب وذلً اإلاسض ى، لحاحاث الظَس

م ) باإلاٍسم الخىفل حعُم التي اإلاخعددة والؼيىن والاحخماعُت  هواري عبد الىٍس

خمثل .(بوجالل عّدة وعبداإلاالً  عالكاثل ًفخلدون  الرًن اإلاسض ى كلم في ثاهيهما ٍو

 وبالخالي .اإلاٍسم ًسافلىن  الرًن العائلت أفساد من الىبير العدد ٌعىظه والري مخِىت،

ساث هره فان
ّ
 هي ما الاطخعجاالث مـالح ٌظىد الري اإلالاد والعىف وؤلاحباهاث الخىج

برش و. للمجخمع عاهظت "مسآة" ئال  بعد ًخم الري العالج كساز اجخاذ ؿعىبت الىكع هرا ًُ

 (.يلرميغ وئليزغريووي  ئٍزً مازن) ألاطسة داخل هام هلاغ

بت صحُت هُاول ووحىد العالج "مجاهُت" زغم أهه آلان واضحا أكحى  من كٍس

 ومإدي. الصحت كواع في الفاعلين مخخلف بين الثلت لبىاء ًىفي ال ذلً فان ،الظيان

 الظُاطُت والسهاهاث الاحخماعُت السهاهاث من مجمىعت ًلم الـحي الىظام أن ذلً

 السعاًت في جىحـس ال والتي اإلاظاواة، عدم أػياٌ إلاخخلف اإلاىكىعي الفهم على اللادزة

 باألمساق باإلاـابين الخىفل أًلا حؼمل بل ،فلى اإلاسض ى فئاث مخخلف بين الصحُت

حؼهد عليها غلبت الؼأن الدًني الري ٌظمح معنى الؼس حعلُداث " .اإلاصمىت

الث لت التي  لألشخاؾ اإلاـابين بداء الظُدا، ببىاء جأٍو ال ًمىن فـلها عن الوٍس

 (.مجدول )بىػعُب  "ًخـىزونها إلالاومت هرا اإلاسق في اإلاجخمعاث ؤلاطالمُت

ٌ  الـحي الىظام ػهد للد خين خالٌ اإلاغازبُت للدو  من مجمىعت ألاخيرجين العؼٍس

 عاػذو  .طلعت ػيل في الصحُت الخدماث جلدًم غساز على اإلافاحئت، الخحىالث

 طاهمذ الخاؾ، الـحي لللواع ومفاحئا ملحىظا جىطعا الدظعُىاث خالٌ الجصائس

 حهت، من العمىمُت الظلواث دعم في -خاؿت- جمثلذ العىامل من مجمىعت هفُ

 .أخسي  حهت من العام اللواع على الخاؾ باللواع العمل اإلاخخـين ألاهباء وجفلُل

ت هخبت خلمو  اإلاظدؼفُاث، وكع جدهىز  في طاهم ما وهى  من جمىىذ ألاهباء من كٍى

، (الخاؾ الـحي اللواع في ومنهي احخماعي هجاح جحلُم   2010) مبخٌى

  كساءة لىا حظمح
ّ
عت عتمول  اإلاظاواة عدم أػياٌ باظهاز الصحُت للمىظىمت وطَس

ٌ  في الاحخماعُت  ئلى اإلاسض ى من بالىثير دفع الري ألامس الصحُت، الخدماث على الحـى

 اللواع في العالج ًسجبى ئذ ؛والخاؿت الحيىمُت الصحُت باإلاإطظاث الاطخعاهت
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 مسجبوا الحيىمي اللواع في العالج أكحى حين في اإلاادي، بالجاهب حخمي بؼيل الخاؾ

  التي بالعالكاث
 
ُُ  اإلاٍسم عمد  ج  الدولت اوسحاب أدي أخسي  حهت ومن. مميزة هفئت عاملل

  (.2007 مازجا،) الصحُت السعاًت بخىفير العائلت جىفل ئلى الـحي اللواع من

 واإلاُىسو  الىُفُت اإلالازبت على زئِس ي بؼيل العدد هرا في اإلاؼازوىن  اعخمد

ٌ  اإلاعازف لخحُين احخماعُت  أزشلِؽ، أوجي،)" باأللم الؼعىز " حاالث مخخلف حى

 خالٌ من اإلاصمن إلاسقا مع وأكسبائهم اإلاسض ى حعاهي ئبساش في طاهمىا هما ،(1984

 أولُاء ججازب كُمت ئبساش   همملاالت خالٌ من اطخواعىا ئذ ،له الُىمُت معاٌؼتهم

  أهفالهم زعاًت في -احخماعُا بها اإلاعترف غير و اإلاهمت -اإلاسض ى
 
 ٌظاعد حُث كين،ى عُ اإلا

 وإلاعاهاتهم لخلسزهم الجُد الفهم في منهم وكسبهم اإلاسض ى أهفالهم مع ألاولُاء اهـهاز

مت ) هسفه ومن اإلاجخمع في ولدث التي   .(فسيانحظين و  ويعر هٍس

 هفلل -الُىمي الىاكع ٌعىع ال والري- ألاهفاٌ مظاعدة عن الحدًث من وبدال

 دائمين واهدباها حلىزا ًخولب الري والعللي الجظدي الخىفل مفهىم اطخعماٌ

 اإلاسأة جبرله كسوزي  حهد وهى الخاؿت، اهخماماتها حظاب على نهاز، لُل ألام جىفسهما

  .الُىمُت اللغىن إلاىاحهت اإلاعىكين ألابىاء إلاظاعدة

 ئلى جدفعىا فهي العام، اإلاعنى وفي الحلائم في البحث ئلى الصحت أهثروبىلىحُا تهدف

 ٌ ٌ  الدظاؤ   ما حى
ُ
عسف اإلاجخمع، في مىبىذ شخف وهى ،"اإلاجىىن "بـ حظمُخه على م  فِّ اج ٌُ 

 أظهسث لدل ؛اإلاخخلفت الىكعُاث مع "الخىُف" على اللدزة وعدم ،"العلل" بفلدان

 زفم على كادز   "عللُا مٍسم" اإلاظمى بأن الاطدؼفائُت باإلاـالح اإلاُداهُت الدزاطت

 للمظاهمت والخلىُت الاحخماعُت الىفاءاث جىظُف خالٌ من الهامش ي الاحخماعي وكعه

 بؼيل اإلاسض ى بعم ًخـسف ال حُث الاطدؼفائُت، اإلاـلحت وهظافت الاطخلباٌ في

 مظدؼفى داخل العمل حسهُت في وؼُى بؼيل ٌؼازوىن  هجدهم بل ومىغلم، طلبي

 .(مبتول  محمدو  حراث بن طمسة طازة) الىفظُت ألامساق

اإلاعلىمت مىكىعُت حعل  أهمُتألادب مـولح اهوالكا من  بودشيشجبين هىاٌ 

لت دكُلت في مخخلف مىاحي الحُاة الاحخماعُت. و الهدف من ذلً هى أن  الدفع بوٍس

ت. اوعياطُت مالئمت الصخف ئلى ب   حٌى ئهخاج اإلاعازف الدهٍُى
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 واكع فهم في إوساهيات مجلت من العدد لهرا السئِس ي الهدف ًىمن النهاًت في

ظخدعي .الجصائسي  اإلاجخمع للساءة مفخاحا ٌؼيل ما وهى ،الُىمي الصحت  كساءة ذلً َو

ٌ  في الصحُت ألاهظمت جوىز  وجيرة زؿدث التي اإلالاالث إلاجمىع مخأهُت  اإلاغازبُت الدو

  .مجخمعاجىا في ظاواةاإلا عدم حاالث الاعخباز بعين ألاخر مع لها، ملازهت كساءة وكدمذ

  منسق العدد ،مبتول  محمد

 وقرقاب سعادثرجمة 

 


