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اتعروض مجل
إفريقيا والتنمية، املجلد  مجلة ،إدارة الّصحة بإفريقيا: الحالة الّراهنة

 الاجتماعية البحوث ثنمية جل فصلية مل مجلة 4102، 10، العدد 24
 422عدد الصفحات  ،أفريقيا في

ليا طذخط   للخطشق إلى  7092 لعىتالشالسي ألاٌو  عذد" والخىميت مجلت "إفٍش

ليت، الذ  في  حتواكع الص   ليا حتالص   إداسة" :عىىان ورلً جحذٌو ؤلافٍش الحالت : بئفٍش

 في طياجه هزا العذد الخاص اهىت". حمع الش  
 
غت الفشوعيت وأخشي ملاالث هخبذ بالل

 
 
تغت ؤلا بالل ليت: حيت مجملها الىغعيت الص  في اظتهذفذ و ، هجلزًي في الذٌو ؤلافٍش

ا، ى اإلاغاٌ، البىزن، هيييا، اليامشون، اإلاغشب، الجضائش، جىوغ، يالعي صهبيم، هيجزًر

ليا.اسو  (، حشاد،ظاحل العاج)وىث دًفىاس  غاها،  هذا وحىىب إفٍش

في الذٌو  حتالص   اكعدساظت و في ذ حميعها طب  اهالعذد عشش ملاالث  هزا غم  

ليت باحشزن مً مخخلف اهدباه هزا اإلاىغىع لفذ وللذ  ، التي حعاوي مً الخأصم ؤلافٍش

خ و على غشاس علم الاحخماع  ،طاثالخخط   العلىم الاكخطادًت واللاهىهيت و علم الخاٍس

علم ألاهثروبىلىحيا. وهى ما و علم ألاوبئت وؤلاحطاء الحيىي، و العلىم العياظيت و 

فمجهم مً دعم بحشه بذساظت  ،اسباث الباحشزن للمىغىعمل اظخذعى جىىعا في

اعخمذ على ومجهم مً ، دساظت حاالثأهثروبىلىحيت، أو  ظيىى أو دساظت ظميذاهيت، 

بعؼ الباحشزن  خظ   فيما ،مىغىع دساظخه التي تهم   جحليل الىزائم واإلاشاحع

بالعىغاٌ: جحليل آلياث  ؤلاهطاف"ضىذوق  :ملاٌ اهزهش مجه ،ىطلت واحذةإلادساظتهم 

 حي للفلش الخأمزن الط  
 
، والزي وكف على مششوع عاث هحى جأمزن ضحي شامل"اء وجطل

ا أم  . يهذف معاعذة الفئاث الفلزرة على إجمام جأميجهم الطحي ،هزا البلذأطلم ب

حي غمً مان الط  اعخمذ على اإلالاسبت الىيفيت لفهم أظغ الػ  لذ فالشاوي  لاٌاإلا

إداسة  إلىعاحي احي الجممً الػمان الط  " :جحذ عىىان ورلًخاص، ظياق احخماعي 

وشيط الصحت العمىميت: جحليل عىامل الاشتران بالخأمزن الطحي في ظياق احخماعي 

ا ."البيىزنىظط ب ع"جحذًاث كطاع الصحت ملاٌ  أم  : اإلاشاول اإلاخأصمت بىيييا اإلافى 
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ظىت  أوث شهش  ادسالجذًذ الط  لذظخىس هخم با، فلذ اأو الخىاكػاث الىظاميت"

ف مع اإلاخطلباث الجذًذة باللطاع وخطىاجه هحى الخىي   أولى عىاًتوالزي  ،7090

  حت بىيييا.للص  

حت اإلاذسظيت "إداسة ملاٌ  هخم  ا باليامشون: مؤظعاث مذًىت ماسوا  هاوحعيزر الص 

بذساظت اإلاشاول الصحيت باإلاذاسط وحعيزر الحيىمت  "همىرحا 7001إلى  9191مً 

ٌ ج ، في حزناليامزروهيت لها "معألت الذعم اإلاؤظعاحي للفخياث بـ ىظىماإلا البحث ىاو

 "اإلاشيل اإلاجىذس"ضحاًا الاغخطاب وصها اإلاحاسم باليامشون: أي إداسة لدعيزر هزا 

غخطاب وصها اإلاحاسم آزاس الا حت العمىميت؟" معاهاة ؤلاهار بالذسحت ألاولى و بالص  

غمً ظياق  إلاعالجت هزا الىغعمع الىكىف على ما ظطشجه الحيىمت  ،علحهً

"إهخاج وإعادة إهخاج الالمعاواة: : اإلاعىىن بـ لاٌاإلا ٌععى في اإلالابلالصحت العمىميت. 

" باإلاىصمبيم عالج داء فلذان اإلاىاعت اإلاىدعب ؤلاكطاء العياس ي، الهيئاث اإلاهمشت،

 الخعشف  إلى
 
ً فئت الفلشاء مً اإلاخابعت الطبيت في حاالث على العىامل التي حعيم جمى

  .ىاعت اإلاىدعبفلذان اإلاداء 

ل بعؼ الباحشزن الخطشق إلى مىغىع الصحت وخذماتها بطفت عامت،  فيما فػ 

ت أزىاء  وكذ ججعذ رلً مً خالٌ ملالزن، ألاٌو بعىىان "الحطٌى على ألادٍو

اشخغل على الخعشف على  فلذٍت للبلذان ألاكل همىا"، اإلاخاطش: جأمزن جىفزر ألادو 

ت بالذٌو الىاميت  آلازاس والخحىالث التي هخجذ عً إعالن الذوحت اإلاخعلم بخىفزر ألادٍو

، بيىما ؤلاضاباث بفلذان اإلاىاعت اإلاىدعبوألاكل همىا، والتي حشهذ اسجفاعا في عذد 

ليا: الخطلع اليعىي  ظعى اإلالاٌ الشاوي اإلاعىىن: "ألاوبئت اإلاجىذسة وأهظمت اللىة بئفٍش

إلداسة الصحت العمىميت" إلى فهم العالكت بزن ألاوبئت والجىذس، وبزن ألاوبئت وأهظمت 

 العلطت اإلاحطىسة في العاإلايت، اإلاحليت والعائليت. 

وفي  عذًذة،حاالث مخخلفت بذٌو  لذساظت اهخمامهمع باحشىن آخشون مجاٌ وظ  

ياق ًخطش ق اإلا خماعي في لاٌ اإلاعىىن بـ"ألاهظمت العمليت للخأمزن الطحي الاحهزا الع 

ٌ الخأمزن  دٌو العاحل: ججاسب أسبع بل التي ججعل الحيىماث جحى  " إلى الع  دٌو

الطحي إلى أهظمت عمليت بذٌو العاحل، مع مشاعاة خطىضياث هزه البلذان 

 زلافي، الاكخطادي والعياس ي.    -ظيىى اإلاخمشلت في اإلاحيط الع
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حيت بشماٌ الص   ؤلاداسة"إشياليت ًىاكش اإلالاٌ اإلاىظىم بـ:  هراجفي العياق  

ليا: دساظت حاالث اإلاغشب، الجضائش وجىوغ"  حي بشالرإداسة الىظام الط  آلياث ، إفٍش

 وكذ :غاسبيتحٌى الذٌو اإلاوهى اإلالاٌ الىحيذ في هزا العذد  ،دٌو مغاسبيت مخجاوسة

 علىالباحث اإلاغشبي بذس رهبي بيليت العلىم اللاهىهيت والاكخطادًت والاحخماعيت  سهض  

الىشزر مً الاهخلاداث  خللىوالتي جحيت للبلذان اإلاغاسبيت الشالر، جحليل ألاهظمت الص  

ش لالتي كامذ بها  ضالحاثؤلا  غمس   مع  جماشيامعخىي الخذماث الصحيت خطٍى

في الجاهب  اعخمذ الباحثهما  اإلاعخجذاث والخغزراث التي عشفتها هزه البلذان.

أهه إلى  ألاخزرليطل في  ،حليم في اإلاعلىماث التي حمعهاخ  العلى اإلاالحظت و  اإلاجهجي

غم مً الخطىاث التي كامذ بها هزه البلذان للشفع مً معخىي الخذماث الش  وب

الجيغ، اإلاعخىي فاوجت ًخحىم فحها عامل بىجزرة مخًخم الصحيت، إال أن رلً 

 خطىص. ال في اإلاغشب على وحهال ظيما  ،ؤلاكامتاكخطادي، وميان - ظيىى الع

ليا في جىى  في إجخمشل أهميت هزا العذد الخاص بالصحت و  ع مجاالث فٍش

 بحثهم اخخطاضاث الباحشزن الزًً دسظىا هزا اإلاىغىع، وهزلً اخخالف جلىياث

حي د اإلايادًً واخخالفها في جلذًم إلاحت عامت عً الىاكع الط  حعذ  أظهم . هما هوأدواج

ليت   ألاكل همىا. التي هي في طىس الىمى والذٌو بالذٌو ؤلافٍش

 قرقابوسعاد 






