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Abstract: 

 Health has become one of the most important concerns in the field 

of development in various societies, as it is one of the most important 

factors contributing to achieving sustainable development, because 

healthy development represents an important element in the process 
of social and economic development, where real development cannot 

be achieved without improving health conditions. 

This study aims to identify the concept of sustainable health 

development, and the factors that contribute to achieving it, and its 

future directions, as well as an add value research related to health 

service facilities and the challenges that prevent achieving 
sustainability. 

 The two researchers adopted the descriptive approach and deductive 

analysis of sustainability indicators, by reviewing many scientific 

sources related to the subject of the study in order to shed light on 

the sustainable design of health care services. 

Key words: Sustainability, Sustainable Development, Sustainable Health 

Development, Health Care Services. 
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 توجهات المستقبلية للتنمية الصحية المستدامةالتحديات الحالية وال

 3 الباحثة رهام ارشيد نصي  

 4 الباحث عمر جميل موقدي

 
 الملخص

ي مختلف المجتمعات، 
 
ي مجال التنمية ف

 
لقد أصبحت الصحة من الشواغل األكثر أهمية ف

ي تحقيق الت
 
نمية المستدامة، فالتنمية الصحية باعتبارها من أهم العوامل المساهمة ف

ي عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية، حيث ال يمكن تحقيق تنمية 
 
 ف
ً
 هاما

ً
تمثل عنرصا

حقيقية دون تحسي   األوضاع الصحية؛ لذا تهدف هذه الدراسة إىل التعّرف عىل مفهوم 
ي تحقي

 
ي تساهم ف

ق التنمية الصحية التنمية الصحية المستدامة، والتعّرف عىل العوامل الت 
المستدامة والتوجهات المستقبلية لها، باإلضافة إىل التعّرف عىل المعلومات ذات الصلة 
ي تحول دون االستدامة، سيعتمد 

بمرافق الخدمات الصحية وتحديد التحديات الت 
ات االستدامة، من خالل  ي والتحليل االستنباطي لمؤشر

الباحثان عىل المنهج الوصف 
ي صدد الموضوع المدروس من أجل الوصول إىل االطالع عىل ال

 
عديد من المصادر  ف

ي الدراسة وتسليط الضوء عىل التصميم المستدام لخدمات 
 
توضيح األفكار المطروحة ف

  .الرعاية الصحية
االستدامة، التنمية المستدامة، التنمية الصحية المستدامة، خدمات : الكلمات المفتاحية

 .الرعاية الصحية
 

 المقدمة: 
ورة أساسية لضمان جودة  ي مقاييس تطّور أي مجتمع ونمّوه، والرعاية الصحية ض 

 
 ف
ً
 جدا

ً
 ومهما

ً
 أساسيا

ً
عد الصحة جانبا

ُ
ت

ي تحقيق التنمية وأحد ركائزها، فالتنمية ال
 
ي تساهم ف

صحية حياة صحية لجميع أفراد المجتمع، ومن أهم العوامل الت 
ي عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية، فال يمكن تحقيق تنمية حقيقة دون تحسي   وتطوير 

 
 ف

ً
 هاما

ً
ل عنرصا

ّ
تمث

 هو من 
ً
 وعقليا

ً
 ونفسيا

ً
ي السليم بدنيا  العنرص البشر

ّ
ي الذي هو نواة التنمية وهدفها؛ ألن األوضاع الصحية للعنرص البشر

 عىل بناء تنمية صحيحة و 
ً
ي المجال الصحي يكون قادرا

 
مستدامة، ومن جهة أخرى إذا كان العامل الرئيس ومحور االرتكاز ف

 . ي تقع خارج التحكم المباشر للقطاع الصحي
 هناك الكثث  من العوامل الت 

ّ
ي المرض والوصول لمعالجته، فإن

 
م ف

ّ
 هو التحك

ية /  ي كلية القيادة واإلدارة جامعة العلوم اإلسالمية المالث  
 
 . طالبة دكتوراة ف

ي غث  المسبوق
ي النمو السكان 

 
ين كان له أثر ملحوظ ف ي القرن العشر

 
ي ف  التطور الذي شهده القطاع الطت 

ّ
الذي شهده  إن

، واالكتشافات العلمية والجهود المبذولة من طرف الدول  ي ي المجال الطت 
 
العالم. وعىل الرغم من التطّور الكبث  ف

ائح المجتمع ماهي إال مدخل من مداخل  المتقدمة والنامية عىل حٍد سواء للمحافظة وتحسي   الحالة الصحية لكافة شر
 (. 275: 2018تحقيق التنمية المستدامة )لفتة،

 
 مشكلة الدراسة

ي حي   تسىع الرعاية 
 
ي تحول دون تحقيق االستدامة، ف

 مشاري    ع الرعاية الصحية ال زالت تواجه العديد من العقبات الت 
ّ
إن

 من أجل 
ً
ي نفس الوقت تواجه الرعاية الصحية تحديا

 
الصحية إىل توفث  خدمات صحية آمنة ذات جودة عالية، وف

ي التكاليف  خفض التكاليف وتقليل أثرها 
 
ب زيادة ف

ّ
 تحسي   الجودة والسالمة يتطل

ّ
ي عىل البيئة، وخاصة أن السلت 

 واستهالك للموارد الطبيعية؛ لذا جاءت هذه الدراسة من أجل اإلجابة عىل األسئلة التالية: 
 ما المقصود بالتنمية الصحية المستدامة؟ .1
 ما هو التصميم المستدام لخدمات الرعاية الصحية؟ .2

 هي أسس التنمية الصحية المستدامة؟ما  .3

ي تحقيق التنمية الصحية المستدامة والتوجهات المستقبلية لها؟ .4
 
ي تساهم ف

 ما هي العوامل الت 
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 أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إىل التعّرف عىل: 

لرعاية التنمية الصحية المستدامة، وأسس تحقيق التنمية الصحية المستدامة، والتصميم المستدام لخدمات ا 
ي تحقيق التنمية الصحية المستدامة والتوجهات 

 
ي تساهم ف

الصحية، باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل العوامل الت 
 المستقبلية لها. 

 
 أهمية الدراسة

ي بناء الفرد السليم 
 
ها حجر أساس ف

ِّ
تستمد هذه الدراسة أهميتها من الدور التنموي الذي تلعبه الرعاية الصحية بعد

ي يعيشها العالم بعد ظهور فايروس كورونا المستجد، القادر 
ي ضوء األحوال الراهنة الت 

 
عىل خدمة مجتمعه، وخاصة ف

فمسؤوليتها تقوم عىل تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وفاعلية، وال بد من تصميم مستدام لخدمات الرعاية الصحية 
ي الوقت الحاىلي 

 
ات والتطورات المتسارعة ف ي تتطلب من الدول والهيئات ومؤسسات المجتمع واألفراد  لمواكبة التغث 

والت 
ي ظل التنمية 

 
ية ف ي من خالل االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشر

 حماية الصحة وخلق الوعي البيت 
ّ
مواكبتها؛ ألن

ي، باإلضافة إىل اهتمام العالم أجمع بالقضايا البيئية وال  للمورد البشر
ً
 رئيسيا

ً
تنمية المستدامة من خالل المستدامة هدفا

ي واالهتمام بالتنمية المستدامة. 
ي تؤكد عىل الوعي البيت 

 عقد المؤتمرات والندوات والت 
 

 منهجية الدراسة
ي والتحليل 

ي مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها، اعتمد الباحثان عىل المنهج الوصف 
 
ابط ما بي   التفكث  ف

ي إطار الث 
 
ف

ات االست ي تّم اإلطالع عليها وجمعها من االستنباطي لمؤشر
ي تّم الحصول عليها من الكثث  من المصادر الت 

دامة، الت 
ي الدراسة. 

 
ي عقدت بهذا الخصوص، لتوضيح األفكار المطروحة ف

 الدراسات والوثائق الخاصة بالمؤتمرات الت 
 

 : اإلطار المفاهيم  
ً
 أوال

 التنمية المستدامة
ْوىلي كبث  اكتسب موضوع التنمية بمختلف مفاهيم

َ
ة اهتمام د ة األخث 

ي الفث 
 
ة أهمية بالغة عىل المستوى العالمي ولوحظ ف

نحو الحاجة إىل التنمية المستدامة من أجل الوصول إىل مستقبل مستدام، بعد أن كان العالم يتجه نحو مجموعة من 
ي معظم أرجاء الع

 
ية والبيئية، إذ أصبحت التنمية المستدامة تنتشر ف الم المتقدم والنامي عىل حٍد سواء، الكوارث البشر

 ، ْوىلي
َ
ة تطور الوعي التنموي الد ي مسث 

 
 ف
ً
 بارزا

ً
فعقدت من أجلها العديد من القمم والندوات والمؤتمرات؛ كونه معلما

ازيل عام ي الث 
 
 مع انعقاد قمة البيئة والتنمية ف

ً
ين،  1992خصوصا ض عنها جدول أعمال القرن الحادي والعشر

ّ
ي تمخ

والت 
(، إذ UNCSDيشكل خطة عالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة) والذي

ي كانت تشوب التنمية خاصة فيما 
 لألخطاء الت 

ً
 للتطور الفكري لمفهوم التنمية وتالشيا

ً
عد التنمية المستدامة نتاجا

ُ
ت

ي تقرير برونتالند (Belwitt,2008:16)يخص عالقة التنمية بالبيئة والتنمية المستدامة
 
. وعرفت التنمية المستدامة ف

ي احتياجات الجيل الحاىلي دون اإلخالل بقدرة  1987الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام  ي تلت 
ها التنمية الت 

ّ
أن

 التنمية المس (OECD,2001:2)األجيال المستقبلية عىل تلبية احتياجاتها
ّ
تدامة عملية مستمرة . وهذا يدل عىل أن

 نوعية الحياة المادية والمعنوية، واالستفادة من النتائج المتحققة بصورة عادلة للجيل الحاىلي 
ومتصاعدة لتحسي  
 واألجيال المستقبلية. 

 
 التنمية الصحية المستدامة

ات التنمية المست ها أحد مؤشر
ّ
ي المجال التنموي؛ ألن

 
عد الصحة من األمور األكثر أهمية ف

ُ
دت األهداف ت

ّ
دامة، إذ أك

ي 
ي وضعتها المجموعة الحكومية الدولية بوضوح عىل المسائل الصحية، وتقديم الرعاية الصحية الت 

اإلنمائية لأللفية الت 
ي معظم دول العالم )منظمة الصحة العالمية،

 
ي التدابث  الصحية ف

 
عرف الصحة 4: 2015أدت إىل تحّسن ملحوظ ف

ُ
(. وت

ي دستور منظمة الصحة 
 
، وليس مجرد غياب ف ي واالجتماعي

ها حالة من التكامل الجسدي والعقىلي والمْهت 
ّ
العالمية بأن

ها أمر أساسي لتلبية 
ّ
المرض والعجز، فالصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان وهدف اجتماعي عالمي عىل النطاق، وأن

كث   عىل الصحة والسالمة والجودة، 
 للث 
ً
ظهرت مجموعة من األسئلة تتعلق بمدى االحتياجات األساسية لإلنسان، ونظرا

ي مرافق خدمات الرعاية الصحية، وهل هذه المفاهيم منسجمة مع نتائج الرعاية الصحية؟  
 
تطبيق مفاهيم االستدامة ف

، الذي ينصُّ  ي ي التحّول مع زيادة الوعي بتعريف االستدامة الذي ُيعث ّ عن المدخل األيكولوج 
 
 هذا اإلتجاه أخذ ف

ّ
غث  أن
حد من استهالك الموارد الطبيعية وتحسي   الرفاه للصحة اإلنسانية )المادية، الجسمية، العقلية، والنفسية، عىل ال

 الصحة من أساسيات تحقيق التنمية 
ّ
، كما يتوجب دمج التنمية المستدامة (Cucek, et. al,201: 10)واالجتماعية(؛ ألن
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تماعية من أجل الصحة الطبيعية. فالرعاية الصحية المستدامة مع األهداف البيئية وكل من العناض االقتصادية واالج
ي لها قاعدة أيكولوجية قابلة لالستمرارية 

نظام معقد من المدخل المتفاعل لالستعادة وإدارة وتحسي   صحة البشر الت 
ي والبيئة ها تعمل بانسجام مع الجسم البشر

ِّ
المحيطة عىل حٍد  البيئية واالقتصادية واالجتماعية إىل أجل غث  محدد، بعد

ي نظام الرعاية الصحية مع الحفاظ عىل البيئة 
 
 Alliance)سواء، وال ينتج عنها آثار غث  منسجمة مع أي عنرص يساهم ف

for Natural Health,2010:90) اتيجيات تحت مظلة الرعاية . كما وتساعد هذه الشمولية عىل توحيد الكثث  من االسث 

ية والبيئة المحيطة عىل حٍد سواء، ششكل يساعد عىل تعجيل التقدم الصحية المستدامة من أجل تحسي     الصحة البشر
ها من المصحات الطبية من خالل القواني   المحددة، ومتطلبات  نحو االستدامة واالستفادة من المستشفيات أو غث 

ر التعقيد الذي تتسم به . ويوف(Cassid,2003)التكليف، وعمليات التنفيذ والحوافز للتعويض عن التكاليف األولية 
ي ممارسات التصميم 

 
ي مجال السالمة والصحة فرصة لتفسث  االستدامة ف

 
ي هدفها الرئيس ف

صناعة الرعاية الصحية الت 
 والبناء لتتالءم مع الطبيعة المتنوعة ألبعاد صناعة الرعاية الصحية. 

ي 
ي مجال الرعاية الصحية يتطلب من المؤسسة الت 

 
ن مقدمي الرعاية  ومن الجدير ذكره أنه ف

ّ
مك
ُ
هدفها االستدامة أن ت
 الصحية من تحقيق أهداف الصحة مع الحفاظ عىل الجدوى االقتصادية واالستغالل األمثل للموارد. 

وقد نتج عن حجم التحدي الذي تواجهه التنمية الصحية المستدامة شسبب التقدم والتعقيد الذي نواجهه ثالث دالالت 
 :  هي

ي اإلدارة البيئية مدى التدمث  األيكولو  .1
 
 ف
ً
 ملحوظا

ً
، حيث شهد العقدان الماضيان تقدما

ً
ي أكث  مّما كان متوقعا ج 

 
ّ
ابط بي   حالة البيئة والتنمية االجتماعية واالقتصادية، كما أن

 من التفاهم والنقاش ششأن أوجه الث 
ً
ا العالمية، وكثث 

ية األدلة العلمية الحالية المتعلقة بحالة النظم األيكولوجية وال  المؤسسة البشر
ّ
توجهات المستقبلية توجي بأن

ي اإلنتاج  ،(Denis,2015: 43)العالمية أصبحت أقل استدامة 
 
 من خالل السلوكيات المتبعة ف

ً
ويبدو هذا واضحا

فها عىل المحيط الحيوي، وعىل الرغم من صياغة أغلب 
ّ
ي تخل

ص من النفايات واألثار الت 
ّ
واالستهالك وكيفية التخل

ها تكون متناقضة وغث  منسجمة، لعدم الربط بي   الحكومات ل
ّ
سياسات صحية وبيئية واقتصادية واجتماعية إال أن

كة، باإلضافة إىل تجاهل كثث  من 
الصحة والبيئة والتنمية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاعات المشث 
ي تعتمد عليها أهداف ا

ورة حماية النظم األيكولوجية الت  اتيجيات ض  لتنمية بعيدة المدى، لذلك ال تزال االسث 
ي بدورها تؤثر عىل صحة البشر 

ات البيئية الناتجة عنها والت  ة عىل النظم األيكولوجية وتزايد التغث  الضغوط كبث 
 ما يكون ششكل 

ً
ابطة، وفهمنا لها غالبا ي جوهرها معقدة ومث 

 
، فمشاكل الفقر والتنمية والصحة ف والرفاه الصحي

 
ّ
، لذا يتعرض صن ي

ة عند عدم توافر المعلومات الكافية لبناء التوافق االجتماعي والتنظيم جزن  اع القرار لضغوط كبث 
  .(Boischio health & Sustainable Development, 2009 :68)لتقديم الحلول بصورة سليمة

ن ا .2 ي الواقع اقث 
 
ي العدالة االجتماعية من النمو االقتصادي، وف

 
ق المكاسب المتوقعة ف

ّ
ي عدم تحق

 
لنمو الصاف

ي بزيادة عدم المساواة. 
ي ثمانينات وتسعينات القرن الماض 

 
 العالمي ف

ي القدرات الوطنية لتحقيق التوازن بي    .3
 
ي دون زيادة ف ابط االقتصادي واإليكولوج  زاد العالم المعولم من الث 

 الخيارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية. 

ي الدول، للتعرف عىل مستوى التنمية الصحية كما تّم تطوير 
 
ات من أجل التعرف عىل الحالة الصحية ف عدد من المؤشر

ات )لفتة،   (:277: 2018فيها ومن هذه المؤشر

ي حالة استمرار عوامل العمر المتوقع عند الوالدة .1
 
ة، ف ي يتوقع أن يعيشها بعد والدته مباشر

: عدد السنوات الت 

ي مختلف  الوفاة السائد وقت والدته
 
 حصيلة التقدم االجماىلي ف

عىل ما هي عليه طول حياته، ويعد هذا المؤشر
 المجاالت الصحية والغذائية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

 الذين تقلُّ أعمارهم عن عام، لكل األطفال الذين معدل وفيات الرضع .2
ً
: وهي عدد وفيات األطفال الرضع سنويا

ة بي   الوالدة وإكمال السنة األوىل من العمر. يولدون أحياء، ويوضح ال
 معدل عن احتمال الوفاة خالل الفث 

: هو اإلنفاق عىل المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز تنظيم األشة إىل إجماىلي اإلنفاق نسبة اإلنفاق الصحي  .3

 .  الحكومي

ل عىل خدمات صحية : هي النسبة المئوية للسكان القادرين عىل الحصو الحصول عىل الخدمات الصحية .4
 عىل األقدام. 

ً
ا  مالئمة سواء باستخدام وسائل االنتقال كانت أم سث 

 منظمة 
ً
ات السالفة الذكر، فمثال ي استخدام المؤشر

 
 عىل مستوى المؤسسات الدولية المعنية ف

ً
 هنالك اختالفا

ّ
كما أن

ي 
 
ت األطفال كمؤشر لتحقيق التنمية الصحية ف

َ
ي حي   تعتمد المنظمة  اليونسف تعتمد معدل معدل َوفيا

 
بلد ما، ف

 المعلومات المتاحة حول البيئة وتاري    خ 
ِّ
ي عد

 
العالمية للصحة العمر المتوقع عند الوالدة كمؤشر بعد تعديله ليأخذ ف

ات الوفيات الستكشاف أهم العوامل المحددة للحالة الصحية عىل مستوى الدول، وتم  األمراض؛ إذ تمَّ استخدام مؤشر
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ي تقدير نموذج لال 
 
نحدار باستخدام لوغارتيم معدل وفيات األطفال كمتغث  معتمد ومتوسط دخل الفرد ونصيب اإلنفاق ف

ات أخرى.  ات المفشة، باإلضافة إىل متغث   قطاع الصحة من الناتج المحىلي اإلجماىلي كأحد أهم المتغث 

 
 التحديات الحالية للتنمية الصحية المستدامة

ي كافة أرجاء  1992قد عام نّبه مؤتمر قمة األرض الذي ع
 
ازيل إىل محدودية وندرة الموارد الطبيعية واالقتصادية ف ي الث 

 
ف

اف، وبالتاىلي عدم القدرة عىل الوفاء باحتياجات   استمرارية استخدامها بطرق غث  صحيحة قد يعرضها لالستث  
ّ
العالم، وأن

ورة خلق عالقة أخالق د المؤتمر عىل ض 
ّ
ق من خاللها األجيال القادمة، ولهذا أك

ّ
ية تربط بي   اإلنسان والبيئة، يتحق

ورة التعامل مع الموارد الطبيعية واالقتصادية بكفاءة عالية، وتحقيق  الحفاظ عىل البيئة، إضافة إىل ذلك التنبيه عىل ض 
ي مجاالت التعليم والصحة والتن

 
مية، كذلك العدالة االجتماعية بي   الناس، من خالل ضمان الفرص العادلة والمتكافئة ف

 . ( www.alittihad.ae,2012)اجتثاث الفقر

ي جميع دول  وعىل الرغم
 
ومجتمعات من الجهود العالمية والمحاوالت الجادة لتحقيق مطلب التنمية المستدامة ف

؛ وذلك لمجموعة من األسباب  ه ال تزال تلك المحاوالت قاضة إىل حد كبث 
ّ
ي من أبرزها التنمية الصحية، إال أن

العالم، الت 
ي من أهمها )الحسن، 

  (: 8: 2011الت 

 ي عدد سكان ا
 
 ما يزيد عن ستة مليارات شخص يسكنون هذه الزيادة الهائلة ف

ّ
لعالم؛ إذ تشث  اإلحصائيات إىل أن

ل نحو نسبة 
ّ
ي المائة خالل ال   140األرض، أو ما يمث

 
 يبلغ عدد سكان العالم بحلول  50ف

ْ
ع أن

ّ
عاما الماضية، كما يتوق

 ة. تسعة مليارات نسمة، مّما سيضاعف من تعقيدات التنمية الصحية المستدام 2050عام 

  مس سكان العالم مضطرون للعيش عىل أقل من دوالر واحد
ُ
 خ

ّ
ي العالم؛ إذ تشث  اإلحصائيات إىل أن

 
انتشار الفقر ف

 نحو 
ّ
ي اليوم، باإلضافة إىل أن

 
ب الملوثة  1.1ف  مياه الشر

ّ
ب المأمونة، وأن مليار شخص ال تتوافر لديهم مياه الشر

ي ن
 
ي البلدان النامية. باإلضافة إىل 10حو وعدم كفاية اإلمدادات من الماء يتسببان ف

 
ي المائة من جميع األمراض ف

 
% ف

ي بعض دول العالم تزداد حدة مع انتشار األمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتراكم الديون 
 
 مشكلة الفقر ف

ّ
أن

 وفوائدها واالستغالل غث  الرشيد للموارد الطبيعية. 

  ي كثث  من مناطق العالم
 
  الناتج عن غياب األمن والسالم. عدم االستقرار ف

  ية وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط عىل استمرار الهجرة من األرياف إىل المناطق الحرص 
  .األنظمة اإليكولوجية وعىل المرافق والخدمات، وتلوث الهواء وتراكم النفايات

 ي الموارد المائية وتلوثها، وتدهور نوعيتهما محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغاللها بما فيها الن
 
قص الحاد ف

ي بعض أقطار العالم. 
 
 ونقص الطاقة غث  المتجددة ف

  عدم مواءمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من الدول المتقدمة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية
، ونقص الكفاءات الوطنية القادر  ي بعض دول العالم النامي

 
 ة عىل التعامل معها. والبيئية ف

ي حي   ذكر الجبوري)
 
 وصعوبة نحو 6: 2019ف

ً
 التقدم المستمر باتجاه شكل أكثر استدامة للتنمية ُيعد أكثر تعقيدا

ّ
( أن

 :  ويتضمن أربعة تحديات رئيسة وهي
ً
 تحقيق أهداف التنمية الصحية، مّما كان عليه سابقا

ي الفئات العم :التحدي األول
 
 البلدان ذات الدخل المنخفض ولديها أعداد يشتمل عىل التحوالت ف

ّ
رية للبلدان، حيث أن

ة، وارتفاع نسب سكانها لما دون سن  ية كبث   تقوم بعمل استثمارات  24ششر
ْ
سنة؛ إذ يمكن لهذه الفئة العمرية الشابة أن

 شيخوخ
ّ
، وعكس ذلك فإن ي

 
هم عائد ديمغراف

ِّ
هم مورد حيوي للتنمية بعد

ّ
ة السكان هي صفة مالئمة، باإلضافة إىل أن

داد خالل السنوات المقبلة، وتؤدي شيخوخة السكان  ي سث  
رئيسة من صفات البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل والت 

ي الفقر والبطالة وعدم المساواة االجتماعية من أهم 
ّ إىل جانب أنماط االستهالك ونمط الحياة غث  المستدامة، وتفشر

ي القر 
 
. تحديات التنمية المستدامة ف  ن الحاىلي

  
 
يتضّمن احتياجات كافة الدول إىل تطوير المعارف والقدرات والتفكث  ششكل إبداعي خالق من أجل توفث   :التحدي الثان

ي كافة مجاالت الحياة سواء اجتماعية واقتصادية 
 
حياة صحية ليست مقترصة عىل مراحل الحياة، ولكن لكل فرد ف

 وصحية. 
ب مواصلة تطوير مؤسسات وخدمات الرعاية الصحية العامة الوطنية والعالمية وصيانتها  التحدي الثالث: 

ّ
يتطل

 وتحديد أولوياتها، وجمع البيانات وتحليلها والقدرات التقنية. 
ي الهياكل األساسية  التحدي الرابع: 

 
 ف

ً
 ملحوظا

ً
ية، إذ يواجهون نقصا يتضّمن انتقال السكان إىل المناطق الحرص 

ي األماكن المغلقة والخدمات، كم
 
ا ويتعرضون لعدد كبث  من المخاطر البيئية واالجتماعية عىل الصحة مثل تلّوث الهواء ف

، وظروف العمل السيئة.   والمكتظة، ونقص المياه والرصف الصحي
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 التوجهات المستقبلية للتنمية الصحية المستدامة
ي 
 
 ف
ً
 هاما

ً
ت التنمية المستدامة دورا

ّ
ة أد ي اآلونة األخث 

 
 لتحقيق التوازن ف

ً
 دائما

ً
ها منظورا

ِّ
 إيجاد فوائد عىل المدى البعيد بعد

ي عىل متخذي 
بي   الجوانب االقتصادية واالجتماعية الصحية والبيئية، ومن أجل االستمرارية والبقاء عىل قيد الحياة ينبىع 

كث   عىل األث
ي األثار البيئية واالجتماعية الصحية، وليس فقط الث 

 
ار االقتصادية والقضايا المدفوعة من أجل القرار النظر ف

ها تمثل قيمة اقتصادية وسياسة بيئية ومشاركة ألصحاب المصالح. وتتمثل السياسات 
ّ
استمرارية واستدامة األعمال؛ ألن

 . ومن الممكن أن ترتبط(Sooksiri & Spading, 2017: 80)البيئية بمراقبة اإلدارة البيئية إلثبات قسم األعمال التجارية
ي بالمهام التجارية، فالبعد االجتماعي هو إجراء معقد يتصل بمجموعة معايث  

ي تف 
هذه السياسات باألهداف البيئية الت 

ي باستطاعتها قياس االستدامة عىل مستوى المؤسسات، كما 
، مثل األبعاد األخالقية والسياسية الت  ي

للنشاط اإلنسان 
ي تتأثر بنتائج النجاح ويرتبط ذلك بمشاركة العاملي   والعمالء والمور 

 United)دين والمجتمعات المحلية الت 

Nation,2018: 25)  ل أصحاب المصالح األبعاد االقتصادية واالجتماعية، وقد ازدهرت البحوث المتعلقة بالتنمية
ّ
ويمث

اللوجستيات، المستدامة خالل السنوات الماضية؛ ويمكن تطبيق التنمية المستدامة عىل العديد من المسائل مثل إدارة 
ي كافة بلدان العالم، إذ ال يوجد اتفاق عىل التعريفات المفاهيمية 

 
وتزايد االهتمام باستدامة برامج التدخل الصحي ف

ي مراحلها المبكرة، 
 
والتشغيلية لالستدامة، باإلضافة إىل أنه التزال قاعدة المعرفة التجريبية حول معيقات االستدامة ف

ي من الممكن ويتطلب التخطيط لالستدامة 
ات التشغيلية الت   لمفهوم االستدامة من خالل المؤشر

ً
 وشامال

ً
 واضحا

ً
فهما

ات الحفاظ عىل الفوائد  ي مراقبة االستدامة مع مرور الوقت لذا ال بد أن تشتمل الفئات الهامة عىل مؤشر
 
استخدامها ف

، ومستوى إضفاء الطابع المؤسشي  نامج األوىلي ي تتم من خالل الث 
عىل برنامج داخل المنظمة، والتدابث  لبناء الصحية الت 

ي تقوم بصيانة 
امجية الت  اتيجيات الث 

، كما يتطلب التخطيط لالستدامة استعمال االسث  ي
ي المجتمع المتلف 

 
القدرات ف

وع والتنفيذ،  ات المحتملة عىل االستدامة توضي بتتبع عوامل تصميم المشر  التأثث 
ّ
امج عىل المدى البعيد، إذ إن الث 

ي البيئة المجتمعية، إذ يمكن للجهود المستقبلية تطوير وال
 
، والعوامل الواسعة ف ي تتضّمن اإلطار التنظيمي

عوامل الت 
اتيجيات الموض بها )الجبوري، ي المجتمعات وأن تبت  عىل المفاهيم واالسث 

 
 (.7: 2019برامج التدخل الصحي ف

 
 أسس تحقيق التنمية الصحية المستدامة

 تعزيز قدرة
ّ
 ألسس الكفاءة  إن

ً
ظم الصحية عىل توفث  خدمات الرعاية الصحية األساسية لجميع أفراد المجتمع وفقا

ُ
الن

وسهولة المنال ويش التكلفة الوقائية من األمراض ومكافحتها ومعالجتها بما يتماسر مع حقوق اإلنسان والحريات 
 للقواني   المحلية والقيم الثقافية والدينية، ي

ً
ي كافة المستويات، األساسية وفقا

 
ب تحقيق مجموعة من التدابث  ف

ّ
تطل

ي تعقدها األمم المتحدة 
 لتقارير المؤتمرات ومؤتمرات القمة ذات الصلة الت 

ً
ا  كبث 

ً
وعىل هذا األساس نجد اهتماما

ي خدمات الرعاية الصحية، و 
 
ية العاملة ف تعزيز والدورات اإلستثنائية للجمعية العامة، بتحسي   وتطوير الموارد البشر

ي كافة مستويات 
 
إمكانية الحصول بصورة منصفة ومحسنة لخدمات الرعاية الصحية الكفؤة والرخيصة لتشمل الوقاية ف

ي 
 
ورية بصورة ميشة وبأقل تكلفة، باإلضافة إىل دمج المشاكل الصحية ف النظام الصحي والحصول عىل األدوية الرص 

امج المتعلقة بالق اتيجيات والسياسات والث 
ضاء عىل الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وتوجيه الجهود البحثية االسث 

ي تمس الفئات السكانية 
ي القضايا الت 

 
نحو القضايا الصحية ذات األولوية مع تطبيق نتائج البحوث عليها خاصة ف

ي الحصول عىل خدمات الرعاية الصحي
 
 تعزيز تكافؤ الفرص ف

ً
ة والتعليم الضعيفة والمعرضة لألصابة باألمراض، وأيضا

ي مبادرات لبناء 
والتدريب والمعالجة والتكنولوجية الطبية واالهتمام أكثر باآلثار الجانبية لسوء الصحة، كذلك تبت 

ي تقييم الروابط بي   الصحة والبيئة وتستفيد من المعارف المكتسبة من أجل تهيئة استجابات أكثر 
 
ي تساهم ف

القدرات الت 
اكات متنوعة فعالية إزاء األخطار البيئة ال ي تشمل إقامة شر

ي تهدد صحة اإلنسان، باإلضافة إىل نقل ونشر التكنولوجيا الت 
ت 

(. وتعزيز برامج 20: 2012المجاالت مع القطاعي   العام والخاص لتأمي   الحصول عىل الخدمة الصحية )العواملة، 
ت واألمراض، وربط الصحة المهنية منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية لتخفيض نسبة الوفيات واإلصابا

 ،  (.259: 2015بتحسي   الصحة العامة كوسيلة لتعزيز الصحة العامة والتوعية الصحية )حمازية وزرقي  
ي العالم يتطلب تحسي   الظروف المعيشية 7: 2011كما ذكر الحسن )

 
 تطبيق مفهوم التنمية الصحية المستدامة ف

ّ
( "أن

اف غث   لجميع سكان العالم، بالشكل الذي يحافظ عىل الموارد الطبيعية، وتجنيبها أن تكون عرضة للهدر واالستث  
 :" كث   عىل مجاالت رئيسة وهي

ر، ولتحقيق هذه المعادلة الصعبة، يتوّجب الث   المث 
ابط بي   االنظمة والقواني   االقتصادية العالمية، بما  .1

تحقيق النمو االقتصادي والعدالة، من خالل خلق الث 
.  يكفل النمو   االقتصادي المسؤول والطويل المدى لجميع دول ومجتمعات العالم دون استثناء أو تميث  

ب البحث المستمر عن الحلول الكفيلة  .2
ّ
المحافظة عىل الموارد البيئية والطبيعية لألجيال المقبلة، والذي يتطل

ر للموارد االقتصادية، باإلضافة إىل الحد من العو   امل الملوثة للبيئة. للحد من االستهالك غث  المث 
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ي جميع أرجاء العالم، من خالل إيجاد فرص العمل وتوفث  الغذاء والتعليم  .3
 
تحقيق التنمية االجتماعية ف

ي ذلك توفث  المياه المأمونة والطاقة. 
 
 وخدمات الرعاية الصحية للجميع بما ف

 

ات االستدامة  مؤشر

ي تمكننا من قياس التفاعل بي    مع وضوح مفهوم التنمية المستدامة برزت الحاجة إىل وضع
ات الت  مجموعة من المؤشر

ات كما ذكرها الطويل ) ية، وسنوضح بإيجاز هذه المؤشر ات االقتصادية والبيئة والبشر ( فيما 76،75، 74،73: 2016المتغث 
 : ي
 يأن 

ات االقتصادية -   المؤشر
ل نصيب الفرد من الناتج المحىلي اإلجماىلي ويمكن قياسها من خال التعاون الدْوىلي من أجل تعجيل التنمية المستدامة: 

ي نسبة محددة عىل عدد السكان ومن الممكن تصنيفه 
 
ويحسب بقسمة الناتج المحىلي اإلجماىلي بأسعار السوق الجارية ف

 حصة االستثمار الثابت اإلجماىلي إىل الناتج المحىلي واإلجماىلي ويفش هذا المؤشر نسبة 
ً
ات القوة الدافعة، وأيضا من مؤشر

ستثمار اإلجماىلي إىل االنتاج ويعث  عنه بنسبة مئوية، كذلك صادرات السلع والخدمات وواردات السلع والخدمات، اال 
اد.  ي االستث 

 
ح هذا المؤشر قدرة البلدان عىل االستمرار ف

ّ
 ويوض

مؤشر نصيب يمكن قياسه من خالل نصيب الفرد السنوي من استهالك الطاقة، إذ يقيس هذا ال تغيث  أنماط االستهالك:  
ي بلد ما. 

 
 الفرد من الطاقة ف

،  الموارد واآلليات المالية:  ويمكن قياسها من خالل رصيد الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحىلي اإلجماىلي
ي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة كنسبة 

 
، صاف ي كنسبة مئوية من الناتج المحىلي اإلجماىلي مجموع الدين الخارج 

. مئوية م  ن الناتج المحىلي اإلجماىلي

ات البيئية األيكولوجية -  المؤشر
ورية  البصمة األيكولوجية:  وتقيس الضغط الذي يمارسه اإلنسان عىل الطبيعة حيث يقوم عىل المساحة المنتجة الرص 

 لمجتمع ما لتلبية متطلباته. 
اء( ة عن حالة مؤشر المحاسبة البيئية )المحاسبة الخرص  ي األفق معث 

 
ات ف : وتهدف المحاسبة الوطنية إىل وضع متغث 

ي ومداها؛ إلعطاء أصحاب القرار قاعدة للعمل فنظام المحاسبة الوطنية يمكننا من التميث   بي   
تطور االقتصاد الوطت 

 ثالث مقاربات رئيسية وهي : 
 :
ً
ي تعتمد عىل مبدأ الناتج أوال

الداخىلي الخام األخرص  وهدف هذه المقاربة االقتصادية ضبط نظام المحاسبة الوطنية الت 
 الكلية الخاصة بالمحاسبة البيئية إىل تهيئة نظام المحاسبة الوطنية بإندماج عدة معطيات داخلية. 

  :
ً
ة لتوفث  المعلومات  ثانيا ي دول كثث 

 
ي هدفها تكملة نظام المحاسبة الوطنية واستعملت ف

الحسابات التابعة الت 
بية والنقل والحماية االجتماعية وحماية البيئة. المحاسبية ا  لمفضلة حول نشاط خاص مثل البحث والث 

  :
ً
اث الطبيىعي منذ عام  ثالثا

ويجي   وتحت  1970حسابات المصادر والث 
يائية للبيئة من طرف الث  تم تخيل حسابات فث  

 لصعوبة التقدير النقدي لبعض المظاه
ً
ي المحاسبة البيئية التابعة تسمية حسابات المصادر الطبيعية نظرا

 
ر البيئية ف

يائية أو نقدية.   عنها بوحدة فث  
ً
ا  حيث تعالج المحاسبة البيئية التابعة نظام االنتاج معث 

ية -  : مؤشر التنمية البشر
، يعتمد عىل إدماج معطيات اجتماعية نوعية محيطه  ي

ي بداية التسعينيات من القرن الماض 
 
ي تمَّ إعداده ف

مؤشر وطت 
جوانب االجتماعية للتنمية حيث يرتبط بالمستوى التعليمي ويركز المؤشر عىل الخيارات المتعلقة بالتنمية بأهم ال

ية المتاحة وأهمها:   البشر

  .ي الئق يمكن تحقيقه من خالل زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل
 مستوى معيشر

  .مستوى الئق من التعليم والرعاية الصحية والتغذية المالئمة 

  .ي تضمن تحقيق الدخل المناسب
 توفر فرص العمل الت 

 ي يتخذها المجتمع. إ
ي القرارات الت 

 
 تاحة الفرصة الكاملة لجميع األفراد للمشاركة ف

  .ع األفراد بالحرية السياسية والجتماعية
ّ
 تمت
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ات االستدامة  : اإلطار التحليل  والتقييم واالستنباط لمؤشر
ً
 ثانيا

ات االستدامة -  تقييم مؤشر
ي الوقت تست

 
ات االستدامة لتكون القرارات المتعلقة بها مبنية عىل معلومات سليمة ومالئمة ومتوفرة ف خدم مؤشر

 االستدامة 
ً
ات ال تعكس دائما ها من المؤشر ات مثل الناتج المحىلي اإلجماىلي أو التلوث وغث 

المناسب؛ ألن بعض المؤشر
تنمية ألنه من الممكن أن تكون غث  مطورة ومطبقة بالشكل والتفاعالت بي   الثوابت البيئية والسكان والمجتمع وال

ها محور ارتكاز إلدارة كافة 
ِّ
ورة ال يمكن اإلستغناء عنها بعد ات للتنمية المستدامة ض  المالئم؛ لذا أصبح وجود مؤشر

ي تحويل المعلومات المتاحة )بيئية، االجتماعية، االقتصادي
 
ها تساهم ف

ّ
ة( إىل معلومات جوانب التنمية المستدامة؛ ألن

ي التخطيط واإلعالم. 
 
 قابلة لالستخدام ششكل أوسع من أجل الوصول إىل القرارات الصائبة وتوجيهها نحو المستفيدين ف

ه عملية يتم من خاللها 
ّ
ي تقييم األثر، وعرف تقييم األثر بأن

 
ه ارتبط ششكل كبث  ف

ّ
وبالرغم من حداثة الموضوع إال أن

ح تطويري )بوعجيلة، التحديد والتنبؤ بالنتائج ا  تقييم األثر مجال 1: 2019لمستقبلية إلجراء حاىلي أو مقث 
ّ
(، ويمكن عد

ي نطاق واسع وملحوظ مثل )تقييم 
 
 بعضها معروف ومستعمل ف

ّ
عام يشتمل عىل مختلف المداخل والعمليات، إذ إن

، والصحة وتقييم األثر وتقييم المخ ي اتيح  ي االسث 
، والتقييم البيت  ي

ي اإلطار الحديث لتقييم األثر األثر البيت 
 
اطر(؛ وف

 بالجيل الثالث
ً
ي )الجبوري، الصحي ومخاطره والمعروف أحيانا

 (.13: 2019تقييم األثر البيت 

  تحول دون استدامة الرعاية الصحية  -
حة للتحديات التر  الحلول المقير

ي مجال الرعاية الصحية ) األطباء،
 
  بعد استفتاء آراء مجموعة من المختصي   ف

ّ
 بعضهم يرى أن

ّ
الصيادلة(، لوحظ أن

كث   األساسي 
 الث 
ّ
ي حي   يرى بعضهم اآلخر أن

 
خدمات الرعاية الصحية ال يمكن تقديمها بجودة عالية وتكاليف متدنية؛ ف

ب عىل بعض العوائق من 
ّ
للمرافق الصحية يجب أن يرتكز عىل الصحة وتقديم خدمات الرعاية الصحية، إذ ُيمكن التغل

ي من خاللها ُيمكن للمرافق الصحية أن تحقق االستدامة إلكمال مهمتها؛ وذلك عن طريق خالل بعض ا
حات الت  لمقث 

 : حات ما يىلي
 التوعية بالفوائد الصحية والنوعية الستدامتها، ومن هذه المقث 

ي بدورها تؤدي إىل تحسي   رفاه الفر  .1
ي تحققها االستدامة والت 

كث   عىل الفوائد االقتصادية الت 
د وتحقيق عند الث 

اإلنصاف االجتماعي له، واالبتعاد عن التصورات السلبية وغث  السليمة القائمة عىل ارتفاع تكلفة االنتقال إىل اللون 
األخرص  وقيادة التكلفة السوقية من خالل خفض التكلفة التشغيلية، وإتاحة الفرصة للتمويل واالنفاق عىل خدمات 

اتيجيات منها توجيه البناء وأجهزة االستشعار وضوابط الرعاية الصحية العالجية، وتطبيق مجمو  عة من االسث 
 االستجابة للطلب. 

ي مجال خدمات الرعاية الصحية، خاصة فوائد الصحة والكفاءة،  .2
 
زيادة الوعي لدى األفراد بفوائد االستدامة ف

، للحد من الضغط عىل وبناء بيئة داخلية صحية عالية الجودة لتحقق مبادرات وأهداف استدامة الرعاية الصحية
 زيادة عدد السكان يؤدي إىل زيادة استهالك 

ّ
ي زاد الضغط، فإن

ه كلما زاد النمو السكان 
ّ
البيئة والموارد الطبيعية، ألن

ي أكسيد الكربون. 
ي الهواء المحيط ومنها انبعاث غاز ثان 

 
 الطاقة مما يؤدي إىل زيادة اإلنبعاثات الضارة ف

 للطبيعة التنافسية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة، وأصبحت استعمال االستدامة للتمايز ا .3
ً
ي نظرا

 
لسوف

ي تخطيطها 
 
اتيجيات االستدامة ف  مرافق الرعاية الصحية يمكن أن توظف اسث 

ّ
ها، ألن  لتمث  

ً
ا  وممث  

ً
 مهما

ً
عامال

ي كل نواجي الح
 
 ياة. وعملياتها، فاألفراد يبحثون ششكل دائم عن التصميم األخرص  والجودة العالية ف

إن أبرز الحلول العملية لالستدامة الصحية إزالة جو عدم التأكد بخصوص إجراءات وسياسات الرعاية   .4
ي الرعاية 

 
، ومساعدة أصحاب المصالح ف الصحية المستقبلية، والحد من ارتفاع مستوى الضغط عىل القطاع الصحي

اء إىل الصحية عىل فهم نتائج االستثمارات المستدامة )اإليرادات أو التك اليف( ششكل صحيح، إذ دعا الكثث  من الخث 
 ، ي عىل الصحة )عىلي ها اإليجان  ي المستدامة وتأثث 

 (.16: 2015التوعية بقيمة المبان 

 حجم وتعقيد العمليات المختصة بالرعاية الصحية من أبرز الحواجز أمام خدمات الرعاية الصحية الشيعة  .5
ّ
إن

ة الصحية البد من التكييف مع طبيعتها لتحقيق االستدامة، ومن أجل ذلك النمو، ولمعالجة تعقيد عمليات الرعاي
 باالستدامة السهلة 

ً
ي تتضّمن دمج االستدامة مع عملية التصميم، والعمل أوال

اء مجموعة من الحلول الت  م الخث 
ّ
قد

استعمال وغث  المكلفة، كذلك تخصيص االستجابة بما يتناسب مع المناخ والحجم والموقع؛ باإلضافة إىل 
األساليب العلمية الصحيحة، وتطبيقات الذكاء االصطناعي )المحاكاة(، والتقييمات المتعمقة عىل وجه الخصوص 
ي مبادئ التوجهات الحالية وأفضل 

 
 التوسع ف

ً
 بي   الكفاءة والصحة؛ وأيضا

ً
ي تشكل تضاربا

كث   عىل المواضيع الت 
بالث 

 United)ة المؤسسات عىل االنضمام إىل االستدامةالممارسات لمرافق الرعاية الصحية، وتشجيع كاف

Nations,2018: 27) . 

اتيجيات  .6  مفتاح اختبار فعالية اسث 
ّ
يتضّمن اتجاه استدامة الرعاية الصحية المستقبلية كما أشار الباحثون إىل أن

 هنالك عالقة بي   الصحة وأهداف ال
ّ
ح، باإلضافة إىل صنع القرار، ألن تنمية المستدامة، إذ استدامة التصميم المقث 
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ب 
ّ
 أبرز أهداف التنمية المستدامة ضمان صحة اإلنسان وتمتعه بأنماط عيش صحية وبرفاهية، وهذا يتطل

ّ
إن

ي 
 
ب االبتكار والتطوير ف

ّ
استجابة شاملة ألصحاب المصلحة المتعددين والجهات الفاعلة المتنوعة، كما يتطل

ي  السياسات والتكنولوجيا والبحوث والحوار الدائم
بي   الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدن 

اهي     التصميم القائم عىل األدلة والث 
ّ
والمنظمات غث  الحكومية من أجل تحقيق أفضل ممارسات لالستدامة، كما أن

 
ّ
ي تحسي   صحة المرض  وإنتاجية العمال باإلضافة إىل أن

 
 ُيعد أداة لتوثيق نتائج التصميم المستدام كعامل مهم ف

 
ّ
ي تفيد األفراد ششكل ملحوظ، كما أن

اتيجيات االستدامة الموضوعة الت  ي عملية تقييم اسث 
 
األدلة التجريبية تساهم ف

اتيجيات االستدامة والنتائج المتحققة من تحسي   صحة المرض  ستساهم 
ي تعمل عىل الربط بي   اسث 

األبحاث الت 
ي استدامة الرعاية الصحية المستقبلية)م

 
 (. 37: 2019نظمة الصحة العالمية،ششكل كبث  ف

 

 االستنتاجات 
 :  من خالل ما تقدم نتوصل إىل ما يىلي

ات التنمية   .1 ه من أهم مؤشر
ِّ
 بعد

ً
 واسعا

ً
ْوليا

َ
 د
ً
 واستخداما

ً
ي قبوال

 مفهوم التنمية الصحية المستدامة قد لف 
ّ
إن

ات للتنمية الصحية المستدامة، فاالستدامة  ي ممارسات الرعاية الصحية تتطلب المستدامة، كما توجد أسس ومؤشر
 
ف

 التنمية 
ْ
دت

ُ
كث   عىل كافة جوانب االستدامة المتمثلة بالجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية والصحية، لذلك ع

الث 
 الصحية المستدامة عملية مجتمعية شاملة يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات ششكل متناسق. 

عد الصحة من أ .2
ُ
ساسيات تحقيق التنمية المستدامة، لذا البد من التعجيل باستدامة ممارسات الرعاية الصحية من ت

خالل التصميم والتخطيط السليم، وهذا يتطلب وجود إرادة سياسية للدول، واستعداد لدى المجتمعات واألفراد 
ي ا
 
لعمليات واإلدارة باإلضافة إىل مقدمي لتحقيقها، وتفعيل المناقشات المتواصلة والفعالة بمشاركة أصحاب القرار ف
 الرعاية الصحية، وكافة أطياف المجتمع للتوصل إىل العديد من الحلول المحتملة. 

ورة تحديد األهداف من أجل اتخاذ القرارات السليمة بخصوص التصميم والتخطيط والبناء والعمليات والقيام  .3 ض 
 .اب القرار للوصول إىل توجهات استدامة الرعاية الصحيةبتنفيذ العمل وتقييمه، وهذا يتطلب التواصل مع أصح

ي تواجه معالجة القضايا الخاصة بمجال  .4
 التحديات الت 

ّ
ايد بفوائد المرافق المستدامة فإن و بالرغم من الوعي المث  

ي الرعاية الصحية، البد من التعامل معها لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب التخفيف من حدة ال
 
فقر ف
ورة تحسي   قدرة جميع  ي يعيش فيها أغلب الفقراء، هذا إضافة إىل ض 

ي المجتمعات الريفية، الت 
 
بلدان العالم، وباألخص ف

ي ذلك 
 
البلدان، وبالذات البلدان النامية المرتبطة بالتصدي لتحديات العولمة واالعتماد عىل بناء القدرات الذاتية، بما ف

ي استخدام الموارد الطبيعية واالقتصادية، وكذلك التشجيع عىل أنماط استهالك و 
 
إنتاج مسؤولة للحد من اإلفراط ف

 القضاء عىل المشكالت الصحية، وبالذات األمراض واألوبئة المستعصية، إضافة إىل انتشار المياه الملوثة والمستنقعات. 

ي تهتم بقضايا السالمة والوظائ .5
ف العالجية، ستبف  بيئات الرعاية بالرغم من طبيعة الرعاية الصحية المعقدة الت 

ي األسواق المستقبلية عن طريق خفض التكاليف العالجية ودعم 
 
الصحية المستدامة لديها القدرة عىل المنافسة ف
 وتمويل بعثات الصحة والشفاء الخاصة بالمرافق. 

 

 التوصيات
حات تتمثل  : من خالل االستنتاجات السالفة الذكر يمكن تقديم مجموعة من المقث  ي

 فيما يأن 

ي تصميمها وإعدادها كل الجهات  .1
 
اتيجيات وطنية للتنمية الصحية المستدامة يشارك ف العمل عىل بناء إسث 

والمؤسسات وأفراد المجتمع المعنيي   بالتنمية الصحية المستدامة والمتأثرين بنواتجها سواء عىل المدى القريب كان أم 
 البعيد. 

ل وسائل اإلعالم، بأهمية التنمية المستدامة وتعريفهم بالقضايا الصحية نشر الوعي لدى أفراد المجتمع من خال .2
والمخاطر البيئية وبالمشاكل المتعلقة بها، باإلضافة إىل إيجاد الحلول للمشاكل الحالية، والحد من ظهور مشاكل جديدة 

 . ي
 وهذا اليتم إال من خالل نشر الوعي الصحي والبيت 

ي لدى وضع برامج تعليمية عن الصحة والب .3
يئة بجميع مراحل التعليم لضمان رفع مستوى الوعي الصحي والبيت 

 الخريجي   لتحقيق نوعية حياة صحية لخلق مجتمعات تنمية مستدامة. 

ي الصحية وامتالك التقنيات التكنولوجية المتقدمة  .4
زيادة االهتمام بالتنمية الصحية من خالل استصالح المبان 

ات الوطنية، با اتيجيات الرقابة البيئية السليمة وأهميتها لالستفادة من الخث  إلضافة إىل تسليط الضوء عىل تدابث  واسث 
ي استمرارية التنمية الصحية المستدامة. 

 
 ف
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استهالك الموارد الصحية باعتدال وكفاءة من قبل الكوادر المعنية، ومراعاة األسعار األفضل للموارد، واالستخدام  .5
 ر الزمنية لمواعيد العمل. األكثر كفاءة لها، مع مراعاة األط

 
 المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية
ي التنمية المستدامة، 2012اإلتحاد. )

 
 .www.alittihad.ae ،25/2/2021(.مؤتمر قمة األرض يطالب بإجراءات فعالة ف

(. ، 2019الجبوري، عىلي ي إقتصادي إجتماعي
(. التنمية الصحية المستدامة: التحديات واألتجاهات المستقبلية مدخل بيت 
ي ألمانيا ية للدراسات واألبحاث، المركز الديمقراطي العرن  ، ) -مجلة تنمية الموارد البشر  .18-1(، ص 6برلي  

ي  (. التنمية المستدامة ومتطلبات2011الحسن، عبدالرحمن.)
 
اتيجية الحكومة ف تحقيقها بحث مقدم لملتف  اسث 

 .15-1القضاء عىل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، الجزائر، ص
، عبود.) ي دراسة مقارنة الجزائر 2015حمازية، المية و زرقي   (. التنمية الصحية المستدامة ونتائجها عىل المورد البشر
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