
الحق في العالج
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عدم المساواة العالمي في الرعاية الصحية 

ض ماذا يفعل الوالدان عادةً عندما يصاب طفلهما بمر•

باإلسهال؟ 

من األشخاص الذين يتعرضون لألمراض % 90•

يعيشون في دول فقيرة 
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عدم المساواة العالمي في الرعاية الصحية 

تدهور عدم المساواة في الرعاية •

الصحية

19-بسبب كوفيد•
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؟ ماذا يعني عدم المساواة في الرعاية الصحية1.

اتاإلختالفعدم المساواة في الرعاية الصحية يقصد بها •

و يةاإلقتصاداإلختالفاتالصحيّة التي تظهر بسبب 

تعليمي مثل الوظيفة، مستوى الدخل، المستوى الاإلجتماعية

و الثراء 

ر مستوى الرعاية الصحية هو األعلى في عصرنا الحاض•

هو األفضل في كل التاريخ البشري

مليون شخص يموتون كل عام بسبب3,6•

عدم وجود عالج 
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عالميا عدم المساواة في الرعاية الطبية يتدهور 2.

معّدل وفيات الُرّضع و نسبة وفيّات األمهات: معايير الصحة العامة•

معّدالت وفيات الرضع و األمهات هي األعلى في أفريقيا و جنوب آسيا •
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الصحية يتدهور عالمياعدم المساواة في مستوى الرعاية 2.

Life Expectancy at Birth (2019)

73,2: متوسط معّدل األعمار المتوقّع عالميا •

ناميةمتوسط معّدل األعمار المتوقّع في الدول ال•

سنة50-60
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عالميا عدم المساواة في مستوى الرعاية الصحية يتدهور2.

معّدل وفيات األمهاتمعّدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة

1000كل 2.1

عالميا 

1000كل  4.8

أفريقيا 

1000كل 41

عالميا 

1000كل  79

أفريقيا 

(UN, 2010) (UN, 2010) 
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جعدم المساواة في الحماية من األمراض و تلقّي العال•

نقص البنى التحتية الوطنية للرعاية الصحية •

صعوبة في تلقي العالج بسبب الفقر •

إلى التوعية من األمراضاإلفتقار•

ظروف صحية سيئة•

عدم وجود البحوث الطبية بسبب رداءة البيئة•

لماذا يوجد عدم مساواة في الرعاية الصحيّة؟ 3.
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الرئوي اإللتهاب•

(  مليون حالة وفاة في العام2,56)

(مليون حالة وفاة في العام1,5)السل الرئوي •

(حالة وفاة في العام690,000)اإليدز •

(حالة وفاة في العام400,000)المالريا •

ة؟ ما هي أكثر األمراض التي تفاقم من عدم المساواة في الرعاية الصحي4.
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الحق في تلقّي العالج أصبح هدف عالمي 5.

:من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة3الهدف رقم •

ضمان حياة صحية و ترقية حياة كل الناس في كل األعمار

2030األهداف التي يجب الوصول إليها بحلول عام •

حالة والدة 100,000في كل 70تقليل نسبة وفيات األمهات إلى دون ①

حالة والدة 1000في كل 12تقليل معّدل وفيات األطفال حديثي الوالدة إلى②

على 25على األقل؛ و إنقاص عدد الوفيات بين األطفال دون سن الخامسة إلى 

من المواليد1000األقل بين كل 

و األمراض المعدية األخرى القضاء على وباء اإليدز، السل الرئوي، المالريا③

بنسبة الثلثتقليل نسبة حاالت الوفاة المبكرة بسبب األمراض المعدية④
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؟ كيف يمكن تقليص عدم المساواة في الرعاية الصحية6.

التطعيم، ذو أكبر أثر بأقل قيمة•

: أهم األمراض التي يمكن الوقاية منها•

يكيالحصبة، الدفتيريا، التيتانوس، السعال الد

و شلل األطفال 

قافي، تحالف األمصال•
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تقوية النظام الصحي األساسي •

بصحة المواليد و دعمهااإلهتمام•

دعم صحة األمومة•

كيف يعّزز المجتمع العالمي حق الرعاية الصحية؟7.
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الصحية؟كيف يعّزز المجتمع العالمي حق الرعاية 7.

https://www.youtube.com/watch?v=x74I-4BZnRo&feature=youtu.be
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الحمالت : جهود من أجل أن يتمتع الجميع بالحق في العالج8.

من أجلالكرسماسحملة تبرعات ختم •

الرئوي   اإللتهابالقضاء على 

اليوم العالمي لمكافحة  للدرن•

اليوم العالمي لمكافحة اإليدز•

البعوض حملة الناموسيات للحماية من•

المسبب للمالريا
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العالج منظمات تعمل من أجل الحق في 9.

قيتسميليندامؤسسة بيل و منظمة أطباء بال حدود
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أشخاص يعملون من أجل أن يكون حق العالج مكفول للجميع10.

المبادئ التي تعمل وفقها منظمة طوارئ

مجانا③عالج جيّد ②المساواة، ①

ستراداجينو. د

و هي منظمة طبيّة( طواريءمنظمة )جّراح إيطالي أسس 

أنقذت أرواح أكثر الطواريءعالمية تعمل في مجال طب 

صرمليون من الالجئين و ضحايا الحروب في بؤر ال8من 

حول العالماعات

ال . حقوق اإلنسان هي سلطة متساوية لكل إنسان”

على ، بناء(ج)و ( ب)و ( أ)يمكن تقسيمها إلى درجات 

“الفوارق بين األغنياء و الفقراء 
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تدهور المساواة في العالج في عصر الجائحة 11.

سنة60معّدل وفيات المواليد في الدول النامية خالل إرتفاع•

ة الضرورياإلحتياجاتتراجع في عمل اإلغاثة في مجال •

صحي الطارئة في الحياة اليومية بسبب الحصار و الحجر ال•

https://www.youtube.com/watch?v=6PCVbBHTpas&feature=youtu.be
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الجائحة تدهور المساواة في العالج في عصر 11.

https://www.youtube.com/watch?v=6PCVbBHTpas&feature=youtu.be
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؟ كيف يمكننا أن نتجاوز عصر الجائحة12.

التضامن العالمي •

ا توفير األدوية و اللقاحات للشعوب األكثر تهميش•

لنتعلّم من التجاوب مع مرض اإليدز •
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؟ ما الذي يمكن أن نفعله13.




