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 الملخص:
 الصحية في المنطقة العربية في ظلتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على متطلبات تطوير وحوكمة المنظومة 

 ة أهدافهذه الورقة إلى تحقيق عد المستجد الذي يعتبر امتحانا صعبا على هذه الدول. وتسعى 19-االستجابة ألزمة كوفيد
 قطاعاتالصحية وال الهيئات بين المستمر والتنسيق األعضاء وتبادل المعلومات الدول العربية بين التواصل منها، تعزيز

 العربية. لالدو  في اإلصابة حاالت رصد عند المتأثرة بالفيروس الدول إلى الدعم كلالعربية وتقديم  الدول في العالقة ذات
 التصديو لمواجهة األوبئة والكوارث،  العربية الدول في الطبية المؤسسات جاهزية حول استرشادي وكذلك ضرورة وجود دليل

 بلدانال قدرات تعزيز وأهمية من المرض نفسه، أكثر للمجتمع مقلقة تكون أحيانا قد التي كورونا جائحة بشأن للشائعات
 الصحية.  الطوارئ  حاالت مع للتعاون 

ي فالدولي إلعادة التفكير  بية والمجتمعصانعي السياسات العر وكذا الطريقة التي قد تؤمن فيها األزمة فرصة ل
لدول اواالقتصاديات لدى معظم  ، وقد وصلت أنظمة الرعاية الصحيةاالستجابات المؤسساتية والتغلب على شوائب الحوكمة
 لمستقرةابشكل كبير، حتى الدول  لهشة والمتأثرة بالصراعات منكشفةالعربية إلى أقصى حدود قدراتها، فيما باتت الدول ا
 ذات الدخل األعلى في المنطقة تأثرت إلى حد بعيد.

 .ياألمن الصح ،الرعاية الصحية، فيروس كوروناالصحية، حوكمة المؤسسات،  المنظومة الكلمات المفتاحية:
 .H51 ،H75 ،I18 :تصنيف جال

Abstract 

This paper aims to shed light on the requirements for developing and managing the health 

system in the Arab region in light of the response to the emerging Covid-19 crisis, which is 

considered a difficult test for these countries. This paper seeks to achieve several goals, 

including strengthening communication between Arab member states, exchanging 

information and continuous coordination between health authorities and related sectors in 

Arab countries, and providing all support to countries affected by the virus when monitoring 

cases of infection in Arab countries. As well as the need for a guidebook on the readiness of 

medical institutions in Arab countries to face epidemics and disasters, and to address rumors 

about the Corona pandemic that may sometimes be more disturbing to society than the disease 
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itself, and the importance of strengthening countries' capacities to cooperate with health 

emergencies. 

As well as the way in which the crisis may provide an opportunity for Arab policymakers 

and the international community to rethink institutional responses and overcome the flaws of 

governance. Health care systems and economies in most Arab countries have reached the 

limits of their capabilities, while fragile and conflict-affected states have become largely 

exposed, even states. The highest income stable in the region was affected to a large extent. 

Keywords: Health system, corporate governance, Coronavirus, health care, health security. 

Jel Classification: H51, H75, I18.  

 المقدمة: .1
لوباء الم يشهدوا أحداثا مماثلة لما يقع اليوم جراء  ةاليوم وضعا غير مألوف، فمعظم سكان المعمور يعيش العالم     

بيرا في إذ يعد هذا الوضع استثنائيا من مختلف الجوانب وسيشكل ال محالة منعطفا ك ،19-كورونا أو كوفيد ـــالمعروف ب
ذلك، مة على المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي كتاريخ اإلنسانية جمعاء، ليس لخطورته فحسب بل ألثاره الوخي

لذي فكما هو معروف أثارت مخاطر األوبئة واألمراض عبر العصور الكثير من األسئلة واإلشكاليات، وهو نفس النقاش ا
سية، السياو  تطرحه اآلن جائحة كورونا باعتبارها وباء عالمي، أثر بشكل مباشر على المعامالت الدولية البشرية والتجارية

تباعد حيث فرض تفشي الوباء على الشعوب اتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير االحترازية، العزل والحجر الصحي وال
اجئ، الحاد و االنكماش المف  االجتماعي ومنع السفر، مما انعكس سلبا على االقتصاد حيث أصبح يعيش حالة من الركود

 .لمية غير متوقعةو بالتالي ظهور أزمة اقتصادية عا
ن في تي يمكن أن تتوطظلت استجابة الصحة العمومية لتهديدات األمراض السارية المستجدة وغيرها من األمراض ال     

ضت فيه تكرار فاشيات األمراض المستجدة في الوقت الذي تعر  ذلك. وقد واجه 2012منذ عام  اإلقليم تشِكل تحديا مستمرا
كافحة مالنظم الصحية الهشة إلى ضرر كبير بفعل حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة والنزاعات الممتدة، مما جعل جهود 

 .األمراض السارية والقضاء عليها تكتنفها صعوبات وتحديات بالغة
ة لمطلوبوفي هذا الصدد، يظل االلتزام بالقدرات األساسية ا ،األهمية البالغة ويمثل األمن الصحي أحد الشواغل ذات

يجة ا بشدة نتملزمة لكل الدول األعضاء، منقوص (، وهي اتفاقية قانونية دولية2005بموجب اللوائح الصحية الدولية )
 الثغرات الحرجة في النظم الصحية للبلدان. 

 اإلشكالية:  1.1
 : كالتالي بحثنا إشكالية تكون  أن ارتأينا السياق هذا وفي

 تطوير وحوكمة المنظومة الصحية في الدول العربية؟على  19-ما مدى تأثير جائحة كوفيد
 : البحثية الورقة فرضيات  2.1

  ؛العربي لالقتصاد كبير انكماشإلى  ستؤدي كورونا فيروس تداعيات -
 متكاملة عربية إستراتيجية مشروع صياغة على العمل يتطلبتطوير وحوكمة المنظومة الصحية في الدول العربية  -

 .والجائح األوبئة مواجهة في الجماعية االحترازية للتدابير
 : البحثية الورقة أهمية  3.1

والتصدي  واالستجابة التأهب إجراءات توحيد أجل من لعربيةا الجهود تكاتف ضرورة التركيز في البحث أهميه تتجلى
 المعلومات وتبادل األعضاء العربية الدول بين التواصل تعزيز أهمية علىو  ،19-كوفيد فيروس وانتشار انتقال لمنع
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 المتأثرة الدول إلى الدعم كل وتقديم ،العربية الدول في العالقة ذات والقطاعات الصحية الهيئات بين المستمر والتنسيق
 .العربية الدول في اإلصابة حاالت رصد عند بالفيروس

 : البحثية الورقة أهداف  4.1
 :التالية األهداف تحقيق محاولة حول ينصب األمر حقيقة في الموضوع هذا تناولنا من الغرض إن

 ؛19-مختلف األوبئة السائدة وباألخص التركيز على أزمة كوفيد التعرف  -
 .كورونا فيروس تداعيات من المنظومة الصحية للبلدان العربية تأثر مدى على التعرف  -

 : البحثية الورقة محاور  5.1
 ئيسية:إلى أربعة محاور ر  التطرق  خالل من وذلك التحليلي، والمنهج الوصفي المنهج على البحثية الورقة هذه ترتكز

 والجوائح المستجدة؛ الوبائية األمراض عن المحور األول: مقدمة  -
 جائحة  كورونا؛ تداعيات ظل في الصحية والرعاية الصحي المحور الثاني: األمن  -
 المستجد؛  كورونا فيروس جائحة أزمة المحور الثالث: تداعيات  -
 المحور الرابع: فيروس كورونا ومتطلبات تطوير وحوكمة المنظومة الصحية في الدول العربية.    -
 ة:المستجد والجوائح الوبائية األمراض عنمقدمة  .2

الدولية إلى تعرض إلى العالم فعليا إلى انخفاض غير مسبوق في فيما يتعلق بتداعيات الجائحة عالميا، تشير التقديرات 
النشاط االقتصادي، ومن ثم في عدد ساعات العمل جراء هذه الجائحة وما صاحبها من تداعيات. وتوقع التعرض لمخاطر 

حتى نهاية بلغت هذه الخسائر  مليون مؤسسة/شركة/مشروع أو عاملون لحسابهم الخاص. 436عالية وانقطاع الدخل لنحو 
% من إجمالي ساعات العمل المسجلة في جميع أنحاء العالم، وهو  5.10ما يمثل نحو  2020النصف الثاني من العام 

ساعة عمل أسبوعيا. ما يعني مواجهة ماليين إضافية من  48مليون وظيفة بدوام كامل، وبافتراض  305ما يعادل فقد 
ألداء المقارن أن هذه الخسائر تفوق تلك التي واجهها العالم نتيجة تداعيات العاملين خسارة في الدخل وفقر أعمق ويؤكد ا

 .(2021)شماله،  األزمة المالية العالمية
 فعلى ،أيضا العربية اقتصاديات الدول طالت بل فحسب العالمي لالقتصاد بالنسبة التوقعات على التضارب يقتصر لم
 في مئوية. نقطة 3.5 عند الثاني الربع أمريكا خالل في النمو توقعات في الفرق  كان 2020 فبراير بداية في المثال، سبيل
للنشاط(  الجزئية العودة قبل(األخيرة  األسابيع في %  8.2االقتصاد بنسبة جعرات تتوقعتفاؤال  راتالتقدي أكثر كانت أبريل
 حقيقة إلى التنبؤات فجوة اتساع البعض . يرجعبعيد زمن منذ يحدث لمحدا  التوسع المختلفة من التنبؤات بين الفجوة بلغت
 (2020)عثمان،  :الدقة وجه على المستقبل في سيحدث الذي ما يعرف الأحدا أن  هي بارزة
 مصطلحات األمراض الوبائية والجوائح أوال:

 تالمصطلحا بعض على التعرف من بد ال والمنبعثة، المستجدة والجوائح الوبائية األمراض مقدمة بعرض البدء قبل
 :العالقة ذات
  الفاشية  مصطلحoutbreak))عمجتم أو محددة جغرافية منطقة معين في بمرض المصابين أعداد : يعرف بأنه زيادة 

 معمجت حدثت في حال في" فاشية" الحاالت من قليل أو عدد فقط واحدة مرضية تصنف حالة وقد المتوقع، العدد عن معين
 على مجتمعات عدة في الفاشية تظهر وقد مدة طويلة المرض عنه غاب مجتمع في أو نهائيا، فيه المرض غياب يتوقع
 .متزامن نحو
   الوباءEpidemic)): ينمع مجتمع في المتوقع من أعلى على نحو المرض حاالت عدد في وسريعة مفاجئة زيادة فهو 

 .أوسع جغرافية رقعة يمتد على لكنه الفاشية، مع الحال هو كما



4 
 

  ة الجائحPandemic)): انالسك من كبير عدد يصاب ما وعادة قارات أو بلدان عدة إلى الوباء ينتشر عندما تحدث. 
 عاودةالم أو المنبعثة األمراض أما قبل، من معروفة تكن ولم جديدا ظهرت التي المعدية األمراض هي المستجدة األمراض

 وراثية تمورثا تطور أو لتحول نتيجة نشأت الجديدة المعدية األمراض تكون  وقد اختفائها، بعد الظهور إلى عادت التي فهي
  .وغيرها وفيروسات جراثيم من للمرض المسببة للكائنات

 تاريخ األوبئة والحوائج ثانيا:
 حيانا أخرى أدى إلى نهاية حضاراتالتاريخ، وأعلى مدار التاريخ، دمر تفشي األمراض البشر، وأحيانا غّير مسار 

)ساين،  :وفيما يلي عدد من أسوأ األوبئة والجوائح التي تبدأ من عصور ما قبل التاريخ إلى العصر الحديث ،بأكملها
2021) 

 آالف سنة قبل الميالد 5 وباء ما قبل التاريخ: نحو  -1
 ت جثث القتلى محشوة داخل منزل تموكان ،قضى وباء على قرية ما قبل التاريخ في الصينآالف سنة،  5قبل نحو 

ق طلوي لحرقه فيما بعد. ولم يتم إنقاذ أي فئة عمرية، حيث عثر على هياكل عظمية لألحداث والشباب والكهول داخل المنز 
 وتشير .التاريخ المحفوظة في شمال شرق الصينعلى الموقع األثري اآلن اسم "هامين مانغا" وهو أحد أفضل مواقع ما قبل 

 .الدراسات األثرية واألنثروبولوجية إلى أن الوباء حدث بسرعة كافية بحيث لم يكن هناك وقت للدفن المناسب
 يريبا فلى نفس الفترة الزمنية تققبل اكتشاف "هامين مانغا"، عثر على دفن جماعي آخر من عصور ما قبل التاريخ يعود إ

 .، في شمال شرق الصين. وتشير هذه االكتشافات معا إلى أن وباء خرب المنطقة بأسرهاMiaozigou ى سمموقع ي
 قبل الميالد 430طاعون أثينا:   -2

ة ستمر لمد، دمر وباء شعب أثينا واوإسبرطةقبل الميالد، ليس بعد فترة طويلة من بدء الحرب بين أثينا  430في حوالي 
ألف شخص. وكتب المؤرخ اليوناني ثوسيديدس  100يرات إلى أن عدد القتلى يصل إلى وتشير بعض التقد ،خمس سنوات

ي فقبل الميالد( أن "أشخاصا يتمتعون بصحة جيدة تعرضوا فجأة لهجوم مفاجئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة  460-400)
ي ر طبيعن، دموية وانبعاث نفس غيالرأس، واحمرار والتهاب في العينين، وأصبحت األجزاء الداخلية، مثل الحلق أو اللسا

ما في وتم طرح عدد من األمراض بمثابة احتماالت، ب ،ولطالما كان هذا الوباء بالضبط مصدر نقاش بين العلماء"، ونتن
وكان جيش  ،ءويعتقد العديد من العلماء أن االكتظاظ الناجم عن الحرب أدى إلى تفاقم الوبا .ذلك حمى التيفوئيد واإليبوال

 .تهمأقوى، ما أجبر األثينيين على اللجوء إلى سلسلة من التحصينات تسمى "الجدران الطويلة" التي حمت مدين إسبرطة
قبل الميالد، عندما اضطرت أثينا إلى االستسالم  404الرغم من الوباء استمرت الحرب، ولم تنته حتى عام  وعلى

 .إلسبرطة
 ميالدي 271-250وباء قبرص:   -3

وكان  ،القبرصي، وحمل هذا الطاعون اسم أول ضحاياه، وهو"قبريانوس" أسقف قرطاج )في تونس(سمى الطاعون ي
شارة إلى ووصف الوباء بأنه إ .سبب اإلسهال والقيء وتقرحات الحلق والحمى وغرغرينا اليدين والقدمينالطاعون القبرصي ي

 .آالف شخص يوميا في روما وحدها 5نهاية العالم، حيث كان يقتل 
 ميالدي 542-541ن جستنيان: طاعو -4

وتكرر الطاعون بشكل دوري بعد ذلك.  ،دمر الطاعون الدبلي اإلمبراطورية البيزنطية والتي كان بمثابة بداية النهيارها
وسمي هذا النوع من الطاعون على اسم  .% من سكان العالم ماتوا بسببه10وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يصل إلى 

م(. وفي عهده وصلت اإلمبراطورية البيزنطية إلى أقصى ازدهارها، حيث 565-527طي جستنيان )حكم اإلمبراطور البيزن
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ومرض جستنيان أيضا بالطاعون ونجا منه، ومع ذلك  .سيطرت على المنطقة الممتدة من الشرق األوسط إلى أوروبا الغربية
 .فقدت إمبراطوريته األراضي تدريجيا في الوقت الذي ضرب فيه الطاعون 

 1353-1346الموت األسود:  -5
 كثر منأسافر الموت األسود من آسيا إلى أوروبا، تاركا الدمار في أعقابه. وتشير بعض التقديرات إلى أنه قضى على 

شر عن ونتج عن ساللة بكتيرية تسمى اليرسينيا الطاعونية والتي من المحتمل أن تنقرض اليوم، وانت ،نصف سكان أوروبا
ع وغير الطاعون مسار تاريخ أوروبا م .فنت جثث الضحايا في مقابر جماعيةود ،طريق البراغيث في القوارض المصابة

بودية لى دفع أجور أفضل للعمال وإنهاء نظام العوجود الكثير من القتلى، وأصبح من الصعب العثور على عمل، ما أدى إ
الي عوتشير الدراسات إلى أن العمال الباقين على قيد الحياة كان لديهم وصول أفضل إلى اللحوم والخبز  .في أوروبا

 .وربما ساهم نقص العمالة الرخيصة أيضا في االبتكار التكنولوجي ،الجودة
 األوبئة األمريكية: القرن السادس عشر  -6

ساهمت الطاعون األمريكي هو مجموعة من األمراض األوراسية التي جلبها المستكشفون األوروبيون إلى األمريكتين. و 
% من 90وتشير بعض التقديرات إلى أن  .هذه األمراض، بما في ذلك الجدري، في انهيار حضارتي اإلنكا واألزتيك

 .السكان األصليين في نصف الكرة الغربي قتلوا
 1793مى الصفراء في فيالدلفيا: وباء الح  -7

أن  الوقت، اعتقد المسؤولون خطأ عندما استولت الحمى الصفراء على فيالدلفيا، عاصمة الواليات المتحدة في ذلك
 .العبيد محصنون. ونتيجة لذلك، دعا مناصرو التحرر من العبودية إلى تجنيد أشخاص من أصل أفريقي لرعاية المرضى

المرض بواسطة البعوض، الذي شهد ازدهارا كبيرا خالل طقس الصيف الحار والرطب بشكل خاص في فيالدلفيا  وينتقل
، وبحلول ذلك الوقت ،ذلك العام. ولم يتوقف الوباء في نهاية المطاف حتى حلول فصل الشتاء، حيث مات البعوض في 

 .شخص قد ماتوا 5000كان أكثر من 
 تى اليومح 1981جائحة اإليدز:   -8

 مليون شخص منذ التعرف عليه ألول مرة، ومن المحتمل أن يتطور فيروس نقص 35أودى اإليدز بحياة ما يقدر بـ 
في  المناعة البشرية، وهو الفيروس الذي يسبب اإليدز، من فيروس الشمبانزي الذي انتقل إلى البشر في غرب إفريقيا

ن للمرض ولعقود، لم يك .كان اإليدز يعد وباء حتى أواخر القرن العشرينوشق الفيروس طريقه حول العالم، و  .العشرينيات
عالج معروف، ولكن األدوية التي تم تطويرها في التسعينيات تسمح اآلن لألشخاص المصابين بالمرض بتجربة عمر 

 .2020ل عام طبيعي مع العالج المنتظم. واألكثر إثارة، تم شفاء شخصين من فيروس نقص المناعة البشرية في أوائ
 2010-2009جائحة إنفلونزا الخنازير:   -9

قبل  2009نشأت في المكسيك في ربيع عام  H1N1 ساللة جديدة من فيروس 2009سببت جائحة إنفلونزا الخنازير لعام 
 مليار شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما 1.4أن تنتشر إلى بقية العالم. وفي عام واحد، أصاب الفيروس ما يصل إلى 

وأفادت المراكز األميركية لمكافحة األمراض  .شخص، وفقا لمركز السيطرة على األمراض 575400و 151700بين 
% من الوفيات كانت بين األشخاص 80ر بشكل أساسي على األطفال والشباب، وأث 2009ة منها أن وباء إنفلونزا والوقاي

اإلنفلونزا، بما  ألخذ في االعتبار أن معظم سالالت فيروسات وكان هذا غير معتاد، مع ا.عاما 65الذين تقل أعمارهم عن 
عاما  65فيها تلك التي تسبب اإلنفلونزا الموسمية، تتسبب في أعلى نسبة وفاة بين األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الفيروسات التي ينتمي إليهانوا بالفعل مناعة كافية لمجموعة ا الخنازير، بدا أن كبار السن كو وأكثر. ولكن في حالة إنفلونز 
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H1N1لذلك لم يتأثروا كثيرا. وأدرج لقاح اإلنفلونزا ، H1N1  الذي تسبب في إنفلونزا الخنازير، اآلن في تطعيم اإلنفلونزا
 .السنوي 

 :2016-2013وباء اإليبوال:  -10
 .شخص 11,000 وفاة إلى أدى إيبوال فيروس والمسبب إفريقيا، غرب دول في
 :2015( MERS) التنفسية األوسط الشرق  متالزمة فاشية  -11
 وفاة إلى وأدى اإلنسان، إلى الجمل من انتقل أنه يعتقد والذي ،(MERS-CoV) دكورونا فيروس والمسبب السعوديةفي 

 .شخص 850
 :2016 (Zika Virus) زيكا فيروس وباء  -12

 عدد لغ، بالديمقراطية الكونغو جمهورية في 2018 في مجددا ليضرب الوباء وعاد وآسيا، والجنوبية الوسطى أمريكا في
  .وفاة 200 إلى 50 من يتراوح الوفيات

  :اآلن لغاية 2019  -13
 ووهان في ظهر الذي ((Coronavirus-SARS-Cov-2ب المسب، ) 19-كوفيد(المستجد كورونا فيروس جائحة

 من الجديدة للساللة ولقاح عالج على البحث رحلة زالت وما العالم دول بقية إلى وانتشر ،2019ديسمبر في الصين
   .مستمرة كورونا فيروس
   الجوائحو  المستجدة المعدية األمراض وأنواع مسببات ثالثا:

 وطفيليات وفطريات، والفيروسات البكتيريا مثل دقيقة حية كائنات المعدية لألمراض المسببة الحية الكائنات تشمل
 عليه المرض أعراض قبل ظهور العدوى  المصاب ينشر وقد مباشر، غير أو مباشر بشكل يكون  وديدان. وانتقال العدوى 

)ملكاوي،  :المعدية لألمراض المسببات أو الممرضات هذه أكثر عن تفصيل يلي وفيما، للمسبب حامل يكون  حيث
2020) 

  :الجراثيم (Bacteria) الحمى كأمراض األمراض، من نطاقا واسعا تسبب الخلية وحيدة دقيقة حية كائنات وهي 
 تصيب وأمراض الجراثيم، بهذه والتربة والهواء والماء األطعمة تلوث عن الهضمي ناتجة الجهاز تصيب وأمراض المختلفة،

 .األمراض األخرى  من وغيرها الدماغ أغشية التهاب تسبب وأمراض التنفسي، الجهاز
  :الفيروسات (Viruses) وال اإللكتروني، المجهر تحت إال ال يرى  الحجم في جدا وصغير للمرض مسبب الفيروس 

 ثلمكثيرة،  بأمراض الفيروسات تتسبب .حي كائن أنه يصنف ال لذلك حية، داخل خلية إال والتكاثر الحياة على يستطيع
 ال وسيةالفير  واألمراض، األمراض من وغيرهاالبشري،  الحليمي الورم الهربس، األطفال، وشلل اإليدز، ومرض نفلونزا،اإل

 .بالمضادات الحيوية بالعالج تتجاوب
  :الفطريات (Fungi) يرهاوغ العصبي، الجهاز أو التنفس الجهاز تصيب وأمراض الجلدية األمراض من بالعديد تتسبب. 
  :الطفيليات (Parasites) مثل اأمراض وتسبب أخرى، حية كائنات حساب على وتتغذى تعيش حية كائنات وهي 

  .وغيرها الطفيلية الديدان أمراض األميبية أو الدوسنتاريا أو المالريا
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تقول ديليا غريس، أخصائية في علم األوبئة البيطرية في المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية وأستاذ سالمة األغذية 
في معهد الموارد الطبيعية في المملكة المتحدة، لمنع تفشي المرض في المستقبل، تحتاج البلدان إلى استجابة منسقة 

ال يمكنك معالجة هذه القضايا  "،الفيروسات ال تحتاج إلى جواز سفر"الناشئة. ومدعومة بالعلم لألمراض الحيوانية المنشأ 
يجب علينا دمج استجاباتنا للصحة البشرية وصحة الحيوان وصحة النظام البيئي لتكون  ،على أساس كل دولة على حدة

 :(2021)اإلنمائي،  :والجوائح الوبائية األمراض أنواع بعض ومن بين .فعالة
 بين  ي تنتشرباسم األمراض الحيوانية المنشأ( هي األمراض التي تسببها الجراثيم الت ألمراض الحيوانية )المعروفة أيضاا

 .الحيوانات والبشر
   ،المالرياو تشمل األمثلة على األمراض الحيوانية المنشأ فيروس نقص المناعة البشرية اإليدز، واإليبوال، وداء اليم 

س( عار، وفيروس غرب النيل، ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد )سارس(، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )مير والس
 (.19-)كوفيد 2019باإلضافة إلى فيروس كورونا الجديد 

  يرئيسيات غ، وآكالت اللحوم، والر من المرجح أن تحتوي بعض الحيوانات البرية )بما في ذلك القوارض، والخفافيش 
 ة إلىن خزان الحياة البريالبشرية( على مسببات األمراض الحيوانية، حيث تعمل الماشية كجسر لنقل مسببات األمراض م

 .مضيفها البشري الجديد
  :أمراض تحتاج إلى اهتمام عاجل للبحث والتطوير 

 التهديدات من آخرا نوعا تمثل مناسبة سيطرة دون  انتشارها يحتمل والتي حاليا المناطق بعض في الوبائية األمراضإن 
 جميع في االنتشار في الحيوية للمضادات المقاومة األمراض مسببات وتزداد .واإليدز الدنك، وحمى والمالريا، السل، مثل

 لن المقاومة األمراض لمسببات السريع فاالنتقال .آخرا تهديدا يشكل قد المقاومة البكتريا انتشار أن على عالوة العالم أنحاء
 للمضادات المقاومة الميكروبات انتشار أن إال الوبائية، التهديدات مع فيها يحدث التي الطريقة بنفس األرجح على يحدث

 (2018)سيفيلال،  .(1كما هو موضح في الجدول) متزايد نحو على بالمخاطر محفوف مكانا العالم من يجعل الحيوية
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 أمراض تحتاج إلى اهتمام عاجل للبحث والتطوير :(1)الجدول

 
 .CEPI ،2018موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة اإلنترنت، )صفحات مختلفة(، وموقع  المصدر:
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 الفيروسات التاجية رابعا:
وما يسببه هذا الفيروس  2019نهاية عام ( في 2 إن ظهور الفيروس التاجي للمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس

عامل، بات يعامل على  2020التاجي المستجد من تأثيرات هائلة في الصحة العامة واالقتصاد على مستوى العالم في عام 
ع أنها في الواق إالأي حدث شديد الندرة نظر إليها أحيانا على أنها طفرة مفاجئة أنه أزمة. وفي حين أن مثل هذه الجوائح ي

عاقبة من العواقب المتوقعة على نحو واسع لطريقة حصول الناس على غذائهم وكيفية اتجارهم بالحيوان وتغييرهم في 
 (2020)البيئة،  .البيئات الطبيعية

  :الفيروسات التاجيةمفهوم   -1
 لة عنالحيوانات والبشر، وهي مسؤو الفيروسات التاجية عبارة عن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تصيب كثيرا من 

 الشكل فيها فمرده إلى الشكل الذي يشبه التاج، فهي مؤلفة من بروتينات مسمارية "عدد من األمراض. أما وصف "التاجية
 ةف أعلى الجهاز التنفسي، مثل نزلالتاجية البشرية في مرض خفي على سطح أغشيتها. عادة ما تتسبب بعض الفيروسات

وية في على التسبب في أمراض خطيرة وأنواع العدوى التنفسية والمعقادرة أيضا البرد العادية. غير أن تلك الفيروسات 
لشرق ا ومتالزمةرس" فيروسات "سا ة الخطيرة بالنسبة إلى البشر فهيالماشية. أما المعلوم من أمراض الفيروسات التاجي

المعلومة  األمراضإلى تلك  وباإلضافة حيواني. ويرجح أن لجميعها مصدر، "19-و"كوفيدر التنفسية "ميرس" األوسط
 تجدة خاللالمسكبرى للفيروسات التاجية  يقل عن ست فاشيات الالمحلية والتاريخ الطويل، يوجد ما  األهميةالمنتشرة وذات 

 :عنها تكلفة باهظة في عدة قاراتب القرن الماضي وقد ترت
 القرن الماضي وما زال أحد أهم ثالثينيات خاللوظهر هذا الفيروس في  ،يتسبب فيروس التهاب القي في الدواجن -

 .مختلفة منه سالسلفي صناعة الدواجن، إذ كانت له موجات متكررة أحدثتها  االقتصاديةأسباب الخسائر 
أوروبا  ثم انتشر في 1946عام  األمريكيةيات المتحدة المرة في الو  ألولالساري  واألمعاءسجل فيروس التهاب المعدة - 

 وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والصين.
 يصيب الخنازير، فتسبب في جائحة عالمية ذات تكلفةباعتباره  1971زيري الوبائي عام الخن اإلسهالظهر فيروس  -

مختلفة من الفيروس منذ ذلك الحين في موجات مرضية في آسيا  سالسلفي ، ومازال يشكل مشكلة كبرى وتتسبب هائلة
 .واألمريكتينوأوروبا 

 (سارس)التنفسية الحادة الوخيمة  المتالزمةالتاجي وهو فيروس تاجي يسبب  -سجل فيروس سارس -
 مثل سن ثم انتقل إلى الخفافيش ثم انتشر منها في حيوانات أخرى(، )2019هو الصين  األرجحعلى  فيمرة  ألولظهر  –

في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وعشرين بلدا قبل  ةذلك انتشر المرض في أكثر من أربعالبشر. بعد 
 (2021)العربي،  .حالة آالف 8التمكن من احتوائه. تخلل ذلك تسجيل أكثر من 

 :إحصائيات مباشرة  -2
 مباشرة فيروس كورونا في الشرق األوسط والعالم العربي انتشارإحصائيات ( 2الجدول)

6.916 389.138 147.803.849 15.586.056 3.464.416 166.854.321 
 حاالت مؤكدة مجموع الوفيات تحت العناية حاالت الشفاء حاالت مؤكدة اليوم وفاة اليوم

 10/03/2021تم االطالع: فيروس كورونا في الشرق األوسط والعالم العربي،  انتشارإحصائيات  المصدر:
https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html  :من وموقع 

 

https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html
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   في الدول العربية: حاالت اإلصابة والوفيات حسب البلد  -3
 في الدول العربية إحصائيات حاالت اإلصابة والوفيات حسب البلد( 3الجدول)

 حاالت الشفاء مجموع الوفيات مجموع اإلصابات وفيات اليوم إصابات اليوم البلد
 5.013.111 46.071 5.178.648 231 8.697 تركيا 
 2.319.746 78.381 2.823.887 187 8.005 إيران 
 1.076.804 16.158 1.164.149 21 3.655 العراق 
 710.445 9.357 729.706 15 521 األردن 
 534.481 1.648 554.516 4 1.596 اإلمارات العربية المتحدة 
 508.930 7.670 538.218 6 331 لبنان 
 505.050 9.119 516.812 4 363 المغرب 
 423.795 7.237 439.847 13 1.142 المملكة العربية السعودية 
 294.184 12.141 332.833 0 0 تونس 
 296.901 3.452 304.968 0 0 فلسطين 
 282.913 1.719 297.206 0 0 الكويت 
 185.243 14.611 251.539 0 0 مصر 
 210.589 543 215.160 2 330 قطر 
 191.522 806 212.151 12 0 البحرين 
 192.973 2.239 208.607 0 0 عمان 
 169.733 3.105 182.899 0 0 ليبيا 
 88.066 3.405 126.434 0 0 الجزائر 
 39.061 352 71.745 0 0 جمهورية قبرص 
 27.949 2.568 35.071 0 0 السودان 
 21.514 1.724 23.996 0 0 سوريا 
 18.231 458 19.049 0 0 موريتانيا 
 3.201 1.304 6.649 2 17 اليمن 

 13.114.442 224.068 14.234.090 497 24.657 مجموع الحاالت
 

 10/03/2021تم االطالع: فيروس كورونا في الشرق األوسط والعالم العربي،  انتشارإحصائيات  المصدر:
https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html  :من وموقع 
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 األمن الصحي والرعاية الصحية في ظل تداعيات جائحة كورونا: .3
 العالم فحسب، بل أضحت كذلك أزمة ال تمثل جائحة كورونا حالة طارئة في مجال الصحة العامة على نطاق

 سببتوقد ت .توسع هوة التفاوتات وتؤثر على الفقراء والفئات الضعيفة أكثر من غيرهماقتصادية دولية، من المرجح أن 
 الجائحة في صدمة عالمية ومحلية لجميع البلدان. فعلى الصعيد العالمي، ترتب على ذلك تراجع كبير في الصادرات

 ثلة وتراجع حاد في الخدمات مدنيوانخفاض في أسعار السلع األساسية إلى مستويات تاريخية مت ،خاصة المواد الخام
 مالية. تكاليف  ة بالمرض،وانخفاض حاد في التحويالت، ترتب على هذا تكبد تكاليف مباشرة مرتبط ،السياحة

 الصحي لألمن المفاهيمي اإلطار أوال:
 وتطوره، الصحي األمن تعريف إلى سنتطرق  األمنية، الدراسات حقل في الجديدة المفاهيم من الصحي األمن يعتبر

 .المرض من الوقايةو  أبعاده إلى باإلضافة
  :الصحي األمن تعريف  -1

 شامل تعريف إلى األكاديميون  يتوصل لم أنه إال الصحي األمن حول التعريفات من العديد تناولت واسعة أدبيات هناك
 الصادر "البشرية التنمية تقرير" في جاء ما وهذا اإلنساني األمن مفاهيم ضمن من الصحي األمن يعتبر .عالميا عليه متفق
 لما هذاو  ،"الدولة" بدل"اإلنسان" هي التحليل وحدة أن التقرير أكد حيث .1994 لسنة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن

 عطاب تذا كونها األمنية التهديدات من جديد نوع تشكل لمعديةا األمراض انتشار ألن خطيرة. تحديات من األفراد يواجهه
 .حدودها أو الدولة سيادة تحترم ال الدولية للحدود عابرة فهي قومي، فوق 

 أن إلى "الدانمارك" أشارت وقد العالم. في تفشيها سرعة إلى يرجع المعدية األمراض من والخوف بالقلق الشعور إن
 قطاع من والناجمة الدول تواجهها التي للتحديات كبيرا إسهاما تكون  قد للعدوى  المحتملة المخاطر من المثارة المخاوف
 األمراض تشكلها التي الفعلية المادية المخاطر وبين والتصور االعتقاد بين الفرق  إن" تقول الصدد هذا وفي ،الصحة
 ),Christian 2009( ".ةالصح أمننة إلى الدعوة في األساس هو المعدية،
 ضيقة كانت األولى بدايته أن إال اإلنساني، لألمن بعدا باعتباره الصحي األمن مفهوم أن إلى الباحثين تصورات تشير
 من تحرر الصحي األمن أن تعتبر التي التعاريف بعض تعكسه ما وهو انتشارها، من والحد األوبئة مكافحة على تقتصر
 (2018 )بلقاضي، .ألمراضا وانتشار انتقال سهولة وعدم الصحية، للخدمات توفير وبأنه والعدوى  المرض
 المقومات من العديد فيها تتكامل عالمية شمولية نظرة للصحة ينظر وأصبح أخر، منعرجا أخذت النظرة هذه أن غير

 وعقليا بدنيا سالمةال اكتمال من حالة" بأنها للصحة العالمية الصحة منظمة تعريف يعكسه الذي األمر والعناصر،
 (2007 )العالمية، ".العجز أو المرض انعدام مجردل واجتماعيا،
 0072 لسنة العالمية الصحة منظمة عن الصادر السنوي  التقرير وسع فقد الصحي، األمن إلى النظرة تغيرت وبالتالي

 لىإ قالللإل فعل، رد تمثل كانت أم استباقية كانت سواء الالزمة األنشطة" تلك بأنها وعرفها العامة الصحة أمن مفهوم من
  ".واسع نطاق على بلد أي سكان صحة على خطرا تشكل التي الحادة العمومية الصحة ألحداث التعرض من حد أدنى

 (2021)باسم،  
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   :الصحي األمن أبعاد -2
  تؤثر التي االجتماعية العالقات إلى تمتد بل الشخصية الصحة من أشمل العامة الصحة تعتبر العامة: الصحة مجال 

 العامة الصحة دراسة وتفيد .(2008 ت.، )البيئة ومصادرها أسبابها باختالف الصحة المشاكل أنواع وجميع ،الصحة على
 الوعي مدى معرفة في تفد كما ،وتجهيزات إمكانيات من تحتاجه وما ممكن، خطر أي لمجابهة استراتيجيات رسم إلى

 تتطور أن قبل واحتوائها لمكافحتها ميزانيات لتخصيص المعدية األمراض نسبة ومعرفة والشعوب، األفراد لدى الصحي
  .وتنتشر

  بهدف األفراد لجميع الصحية المؤسسات تقدمها التي الوقائية راءاتواإلج الخدمات مجموع وهي الصحية: الرعاية مجال 
 الصحة الخدمات من والكثير المعدية األمراض ضد واللقاحات والمياه، والغذاء البيئة بصحة يهتم ،الصحي المستوى  رفع

 الفرد صحة على الحفاظ أجل من ومنسجم متناسق بشكل يعمل وشامل متكامل طبي جاز الخدمات هذه ويقدم األخرى.
 )وآخرون، يلي: ما في نذكرها عناصر ثمانية في العالمية الصحة منظمة حددتها :الصحية الرعاية ناصرعومن  ،والمجتمع
2007) 

 ؛الصحي والتثقيف الصحية التربية  -
 ؛الصحية والتغذية الغذاء توفير  -
 ؛للفضالت الصحي والتصريف النفي، الصحي الماء توفير  -
 ؛المستوطنة األمراض مكافحة  -
 ؛المعدية األمراض ضد التحصين  -
 ؛الشائعة األمراض عالج  -
 ؛األسرة ورعاية والطفل األم رعاية  -
 .األساسية واألدوية العقاقير توفير  -
 من والسلوك ناحية من المخ وظائف بين العالقة دراسة على يقوم علم وهو والشعوب: لألفراد والعصبي النفسي المجال -

 السلوكية اآلثار لتقييم كضرورة ،الثانية العالمية الحرب في المخية اإلصابات عدد لزيادة نتيجة ظهر وقد أخرى. ناحية
 لفهم االستراتيجي باالستشراف هتمت المجال هذا في الدراسات أصبحت ولقد .(2001 )العربية، اإلصابات هذه عن الناتجة

  األفراد اتخاذ كيفية في مبهرة نتائج إلى توصلت الدراسات أن كما وتحسينها. باإلنسان تهتم التي والقضايا األفراد سلوكيات
 في الرئيسي العصب بمثابة االنجازات فهذه ،بها واإلحاطة الفجائية األزمات وإدارة سياساتهم، ورسم قراراتهم القرار وصناع

 .والشعوب باألفراد الخاصة المصيرية القرارات من كثير
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 الوقاية من المرض واحتواءهثانيا: 
 مجتمعوالقطاع الخاص، ومنظمات ال ، الذي يضم مختلف الوزارات،"المجتمع بأسره"نهج  إتباعيتطلب احتواء الجائحة 

 ياسيةن اإلصالحات واإلجراءات السالمدني، والمجتمعات المحلية، وتعاون األفراد. وعلى الرغم من أن القدر األكبر م
 ض، ومنالكثير لتيسير احتواء المر يتصل بالقطاع الصحي، فإن الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات باستطاعتها القيام ب

 نتشارفمن منظور القطاع الصحي تنطوي الوقاية من ا ن أثره على الصحة، وعلى رأس المال البشري، بالتبعية.ثم الحد م
 فيروس كورونا واحتواؤه على ما يلي:

 ؛المراقبة والكشف -
 ؛الوقاية من االنتشار في المجتمع بواسطة االحتواء الذكي -
  ؛الصحيةاإلدارة اإلكلينيكية للحاالت من خالل تعزيز النظم  -
  ؛اإلعالم واالتصال الفعال -
 ضمان توافر البيانات والشفافية وتنسيق الجهود.  -

تستمر مخاطر عودة المرض وس ،ومن غير المرجح القضاء على فيروس كورونا في األجلين القريب أو المتوسط
العامة، والتدخالت  الصحةمن جديد، وستتعين مكافحته بصورة مستدامة من خالل التطبيق الصارم لتدابير  وانبعاثه

)الدولي،  :المترتبة على ذلك اآلثاروغيرها من التدخالت ما دام الفيروس سائرا بين البلدان وداخلها. وفيما يلي  اإلكلينيكية،
2020)  

  جتماعيةاال واآلثار باألمراض واإلصابةيتوقف الحد من الوفيات  :واكتشافه األمراضتعزيز القدرات على مراقبة 
 التفشي لحاالتالسريع  االكتشافالطارئة على نحو سريع. ويقتضي ذلك  االستجابةلجائحة كورونا على  واالقتصادية

 تنفسيةال الزمةالمتالتفشي السابقة مثل  حاالتالوبائية في البلد بأكمله. وقد أظهرت  اإلمكانيةالمحلية، بالتزامن مع تقدير 
 قدرة رد كلما تأخر الكشف. وتعتمد، أن تكلفة الوباء ستتضاعف على نحو مطالومرض فيروس إيبو  (سارس(لوخيمة الحادة ا

 ود.لى الصمع األولية، بما في ذلك قدرة نظام الرعاية الصحية األمراضالبلد على القيام بذلك على إمكانياتها على مراقبة 
 لوفي البلدان منخفضة الدخ .عاجلة هي تعزيز القدرات ذات الصلةال األولوية، فستكون األنظمةوفي حالة عجز هذه 

 لدوليجتمع اساعدة المقدمة من الموالشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، المقيدة بالموارد غير الكافية، تصبح الم
 .ذات أهمية حيوية

  ح لتفشي، يصبلالوبائية  اإلمكانيةحالما تقيم  االحتواء الذكي: خاللمنع المزيد من انتشار المرض في المجتمع من
وتتبع  غير الدوائية مثل العزل، التدخالت. وقد ثبتت فعالية األهميةبالغ  إستراتيجية االحتواء الصحيحة أمراتحديد 

 ي أيغير أنه يتعين على الحكومات، ف ،في احتواء الفيروس (البدني) االجتماعيالمخالطين، والحجر الصحي، والتباعد 
 ان هناكك، إدخال مجموعة من تدابير الصحة العامة، التي تمليها إمكانيات نظام الصحة العامة، وما إذا األوقاتوقت من 

ب وستتطل الحاالتمن  أن األمر ينطوي على مجموعات صغيرة نسبيا أو الحاالت المتفرقة(أم )انتقال مجتمعي للعدوى 
لصحي. االمخالطين، والحجر  ة فعالة من إجراءات العزل، وتتبعالمتفرقة اتخاذ مجموع والحاالتالسيطرة على المجموعات 

العائلة و  األصدقاءبعيدا عن  لعدوى، المتعين عزلهم بالمستشفى،الجماعية لتحديد المصابين با االختباراتكما يعد إجراء 
النظر ب االجتماعي،والتفاعل  ى مواصلة العملإصابتهم بالعدو  ، في حين يمكن لمن تثبت عدم(كما هو الحال في سنغافورة)

 .أقل بكثير على اآلخرينإلى تشكيلهم خطرا 
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 :جالعال علىيعتمد احتواء انتشار المرض أيضا  ضمان العالج الفعال للمصابين بالعدوى من خالل نظام صحي معزز 
 مالصحية العدوى في أماكن تقدي يةللمرضى حتى يتعافوا، وضمان عدم التقاط المرضى اآلخرين ومقدمي الرعاالفعال 

 ويتطلب ذلك ما يلي:  .الرعاية الصحية
  ؛زيادة القدرة على توفير خدمات الحجر الصحي -
  ؛حشد المعدات والمستلزمات -
 ؛تعبئة الموارد البشرية لقطاع الصحة -
  ؛تعزيز البروتوكوالت والممارسات المعنية بسالمة الرعاية وجودتها -
 ضمان إمكانية الحصول على التمويل لالستفادة من الخدمات.  -

وعلى هذا، يتعين على مختلف البلدان إشراك القطاع الخاص، والمواطنين، والمغتربين لتعبئة الموارد بالسرعة الالزمة 
)ومن نا مجانا لالستجابة ألزمة. ولكي يتم ذلك، من الضروري كفالة تقديم الخدمات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورو 

وستكون المساعدة المقدمة من أوساط التنمية الدولية  (،المرجح أن يعزز ذلك سلوكيات الحرص على الحفاظ على الصحة
 )الدولي، مرجع سابق( :مهمة أيضا وتتمثل الخطوات الرئيسية في هذه العملية فيما يلي

ة ومتنقلة مبتكرة مثل تحديد مرافق ثابتيمكن أن يتضمن ذلك حلوال  :الحجر الصحيزيادة القدرة على توفير خدمات   -1
ذا دام لهرعاية مركزة )مثل السفن وعربات السكك الحديدية المعدلة لالستخ يمكن تحويلها إلى مرافق للحجر الصحي ووحدات

 ؛دة( وتكثيف إجراءات نقل المرضىالغرض في الهند، والفنادق في إثيوبيا، والمالعب الرياضية في الواليات المتح
: لمعالجة محدودية إمكانيات النظام الصحي في وسائل التشخيص، والمستلزمات حشد المعدات والمستلزمات  -2

 ؛العالجية، واألنظمة الداعمة للحياة مثل أجهزة التنفس الصناعي
وارد نشيط المبما في ذلك االعتماد على حلول خارجة عن المألوف، مثل إعادة ت :تعبئة الموارد البشرية لقطاع الصحة  -3

صى قيق أقالبشرية المعنية بالرعاية الصحية من المتقاعدين والمتوقفين عن الممارسة، والسماح بمرونة ساعات العمل، وتح
ندا وأيرل وزيع الجغرافي )كما في كوريااستفادة من العاملين الحاليين، من خالل تقسيم المهام على نوبات، أو إعادة الت

في  عامالتوالمملكة المتحدة(، والتدريب أو إعادة التدريب. وال ينبغي بأي ظرف من الظروف إغفال االحتياجات المحددة لل
 نظر فيمجال الرعاية الصحية، مثل النظافة الصحية أثناء الحيض واحتياجات االنتقال. ويمكن لواضعي السياسات أيضا ال

الئمة ماالستعانة بالحوافز النقدية وغير النقدية قصيرة األجل للحفاظ على حماس موظفي الخطوط األمامية، رهنا بمدى 
ي ية التويشمل ذلك توفير خيارات رعاية الكوادر الصحية على أساس مؤقت وطارئ، مثل الرعاية المنزل ،ذلك وجدوى تنفيذه

 ؛لةيقدمها أفراد معتمدون من قبل مسؤولي الدو 
ي الوقاية فستثمار فاال ،في مستويات الرعاية كافة :تطبيق البروتوكوالت والممارسات المعنية بسالمة الرعاية وجودتها  -4

، تعد من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك ضمان توفر معدات الوقاية الشخصية، ومعالجة النقص في مرافق العزل، والفرز
  ؛ية التي ال تحمي المرضى فحسب، بل ومقدمي الرعاية الصحية كذلكفي مجموعها من اإلجراءات بالغة األهم

  دراج من خالل اإلعفاء من الرسوم، وإ :ضمان إمكانية الحصول على التمويل لالستفادة من الخدمات الصحية
ص وقد أظهرت التجربة أن القطاع الخا ،الخدمات الصحية المتعلقة بمرض فيروس كورونا ضمن حزم المزايا التأمينية

 ونا.حة كور الستجابة الفعالة لجائيمكن أن يكون حليفا قيما للحكومات في توسيع قدرات مراقبة األمراض وعالجها الالزمة ل
 توفير، و االختباروعلى المدى القصير، يمكن للتعاون الفعال مع القطاع الخاص، أن يساعد في التوسع السريع في قدرات 

 يةية الحيو ، وإنتاج المعدات الطبالضرورية واألدويةالتشخيصية  األدواتلرعاية المتقدمة بالمستشفيات، وزيادة إمدادات ا
 وصيانتها، وتوسيع نطاق النظم المتنقلة للرعاية الصحية والتطبيب عن بعد.
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 ليةد فعاتعتم :المصلحة ضمان توفر البيانات والشفافية، والتنسيق بين الوزارات الحكومية والشركاء وأصحاب 
 ن نوعيةعالشركاء وأصحاب المصلحة، فضال على الشفافية والتنسيق بين كبيرا  لجائحة كورونا اعتماداالطارئة االستجابة 

 سساتأن تتوحد خلف المؤ جيدا وكمية المعلومات المتاحة في أي وقت من األوقات. ومن شأن االستجابة المنسقة تنسيقا 
ومنصة  تقنية،األقوى المكلفة بتولي زمام القيادة، مثل هياكل القيادة والسيطرة، مع مراكز عمليات الطوارئ، وفرق العمل ال

 ن عنإلى الشفافية من خالل اإلعال، التي تنفذ خطط االستجابة اإلستراتيجية. ويمكن تيسير الوصول "الصحة الواحدة"
 صديرتولنزع الطابع السياسي عن الجائحة، من المهم أيضا  .وتعميمها اإلبالغالموارد المتاحة بوضوح، وتوحيد أدوات 

 رنع القرازيز مشاركة المرأة في ص، وتع(كما هو الحال في سنغافورة) لالستجابةالمسؤولين الصحيين إلى الواجهة الظاهرة 
 حيثماو  (الحال في سنغافورة وكوريا كما هو) الحاالت، ونشر إحصاءات الجائحة بشفافية وتعقب واالستجابةبشأن التأهب 

 ايوانتكما هو الحال في (ربط قواعد البيانات عبر الوزارات  خاللمن  االستجابةأمكن، من الممكن كذلك زيادة فاعلية 
 دارةإللتأكد من أن قدراتها على  اإلغالق. وعلى مختلف البلدان أن تغتنم التوقف المؤقت الناجم عن عمليات (والصين

 .االقتصاديوإنعاش النشاط  اإلغالقتدابير تخفيف  إلدارةالبيانات واتخاذ القرارات على درجة كافية من الكفاءة 
 التصدي لجائحة كورونا :لثاثا

 تركيز الجهود على تقديم أهم يجب على واضعي السياسات حتى في أثناء التصدي للحالة الطارئة لجائحة كورونا
 )الدولي، مرجع سابق( وتحديدا من أجل ما يلي:الخدمات الصحية الضرورية، 

 اءلرعاية أثن، بما في ذلك ااإلنجابيةمثل التطعيم الروتيني، وخدمات الصحة  :األساسيةالحفاظ على الخدمات الصحية   -
 ، وخدماتاألساسي، والخدمات المساعدة مثل التصوير التشخيصي واألطفالة للرضع الحمل والوالدة، والخدمات الصحي

 المعامل وبنوك الدم، من جملة خدمات أخرى؛ 
غط ض ل ارتفاعغير السارية مث األمراضوالسل، وإدارة  اإليدز عالجاتمثل  :ت المزمنةالضمان استمرارية الرعاية للحا  -

 النفسية والعقلية؛  واألمراضالدم والسكري وأنواع السرطان 
 ؛ توفير الخدمات الصحية للرعاية الطبية الطارئة والحرجة  -
لشخصية، ف معدات الوقاية االاحتياجاتهم النوعية بخ خالل مراعاةمن  :األماميةدعم الكوادر الصحية في الخطوط   -

الجنسي  االستغاللخفف من عن التزويد بخيارات للرعاية على أساس طارئ مؤقت. وينبغي اتخاذ تدابير تقي وت الفض
ابير إلى ضرورة حشد الموارد البشرية الصحية، ثمة تد وباإلضافة. والعنف القائم على نوع الجنس واالعتداءوالتحرش 

ك نقل بما في ذل)أساسية أخرى لتعزيز استمرارية خدمات الرعاية الصحية تشمل التوزيع الرشيد لخدمات الرعاية الصحية 
حية ، وتوسيع نطاق وصول الخدمات الصممكنا وضروريا( خارج المناطق المتضررة، حيثما كان ذلك اإلكلينيكيةالخدمات 

ية المعدات الطب اإللكترونية، والحد من تعطل سالسل توريدبالتطبيب عن بعد والخدمات الصحية  االستعانة خاللمن 
مثل  )يمكن للمنظمات الدوليةالتوريد  سالسلنويع ويمكن أن يتضمن ذلك دعم ت واألدوية والضروريات ذات الصلة.

 الستيرادوا، بما في ذلك الشراء من السوق الخاصة، (في هذا الصددمهما دعم البلدان أن تؤدي دورا مجموعة البنك الدولي 
 من بلدان ومناطق أخرى.
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 :المستجد كورونا فيروس جائحة أزمة تداعيات .4
 والقلق لالتساؤ  من كثيرا مما أبرز مواجهته، عن ودوليا وطنيا عجزا اآلن إلى عالميا كورونا جائحة انتشار أثار لقد

 وقفت علميا ومتطورة متماسكة دول في وطنية صحية انظم حين أن ففي .الدولية العولمة منظومة وجدوى  كفاءة بخصوص
 ديثة،الدولية الح التعاون  منظومة دور تقريبا اختفى األنظمة، هذه بعض انهيار حد إلى هذا الفيروس مواجهة عن عاجزة
  .الدولية الصحة منظمة حال كما هو شديد تشكيك موضع أصبحت بل ومنظماتها، المتحدة األمم مؤسسات عبر

 التحدي مع التعاطي في اإلقليمية والتكتالت والوطنية، الدولية المنظومات فشل عن كورونا جائحة أزمة كشفت كما
 أن الجائحة انحسار بعد المتوقع فمن لذا بشأنه، الدقيقة العلمية المعرفة وفقر للفيروس السريع االنتشار سببه الذي الصحي

 التصدع حالة عن األزمة كشفت إذ ،األوروبي االتحاد مقدمتها وفي اإلقليمية التكتالت هياكل جدوى  في النظر إعادة تتم
 القومية المصلحة على والتركيز الذات على االنغالق نحو واليمينية القومية التيارات توجهات مع بالتزامن االتحاد بنية في

 والتحجج الوطني االنكفاء جدران وراء الوطنية الشعبوية موجات صعود مع توازيا ة،اإلقليمي المسئولية العتبارات النظر دون 
 .(2020)الفقي،  العجز بهذا أحيانا التشفي حد وفاعلة سريعة حلول إنتاج عن الدولي بالعجز
 :الراهنة الدولية والشراكات التحالفات على األزمة تأثيرأوال: 

 ل فيب فحسب السلم إبان ليس الدول، بين التضامن مفهوم على اإلقليمية والتنظيمات الدولية التحالفات فكرة تنهض
 ضافةباإل أيضا األوروبي، االتحاد منظومة وكذلك الناتو حلف بموجبها تأسس التي الفكرة وهو والطوارئ، الحروب حاالت

 اإلقليمية نظيماتوالت التحالفات أخفقت ما إذا ثم ومن األوروبيين، وشركائها المتحدة الواليات بين اإلستراتيجية الشراكات إلى
 الياتالو  تخلي :األول أمرين، في كورونا أزمة خلل ذلك اتضح ولقد .جدل محل يصبح بقاءها فإن المفهوم، ذلك تحقيق في

 بريطانيا ءباستثنا األوروبية الدول مع حدودها إغالق خلل من الوباء، انتشار بدايات منذ األوروبيين شركائها عن المتحدة
 :فهو يالثان األمر أمااالختالف.  هذا حجم كشفت لكنها ،األوروبي منشأ تكن لم كورونا أزمة أن صحيح. األمريكي للخلف
 التنافس أو بينها، فيما للحدود األوروبية الدولإغالق  خلل من سواء األزمة، مواجهة في "األوروبي التشرذم" يشبه ما ظهور

 حيث. الوباء جراء منإيطاليا  إلنقاذ عاجلة خطة وجود عدم إلى باإلضافة الصين، من الطبية المعدات على للحصول
 مواطنينلل واضحا كان وقد إيطاليا، نحو الصين من قادمة كانت كمامات على التشيك استيالء إلى التقارير أشارت

 ألوروبيا االتحاد في بقائها من يجعل الذي األمر األزمة، خلل إيطاليا مع األوروبية الدول تعامل أسلوب من اإليطاليين
 الدول فضر  بعد األوروبي االتحاد لدى إيطاليا سفير هكتب لمقا في مداه  االمتعاض هذا بلغ تساؤل؟ محل األزمة انتهاء بعد

 ؤثرةم ملموسة، خطوات يتخذ أن األوروبي االتحاد على" أنه فيها جاء إيطاليا، قدمتها التي المساعدة طلبات األعضاء
 توالبلدا المدن من أظهرت اإلعالم وسائل بعض أن بل ،"النظر وجهات وتبادل باالجتماعات فقط يكتفي وأال وعاجلة،
 الدول من رهاولغي إليطاليا لدعمها تقديرا الصين علم ورفع السواري، عن األوروبي االتحاد علم بإنزال تقوم عددا اإليطالية
 .إليطاليا عاجلة مساعدات روسيا قدمت ذاته، الوقت وفي أوروبا، في المنكوبة

 الدول العربيةاالقتصاد تأثير األزمة على  ثانيا:
 ، سجلت كافة البلدان2020مايو  10الصادر في   19-ا لتقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة انتشار فيروس كوفيدوفق

 وعلى الرغم من امتالك .لعربية حاالت إصابة بالفيروس وكان آخرها اليمن إذ أبلغ عن اكتشاف أولى الحاالت بهافي المنطقة 
 ستجابة لها، إال أن العاملين فيوطنية لالستجابة العاجلة للتقصي اآلني لمهددات الصحة العامة ولال فرقا معظم البلدان في المنطقة

 .المستجد واالستجابة لتهديداته 19-ت محدثة لتقصي فيروس كوفيدتلك الفرق الوطنية يحتاجون لتدريبا
 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200510covid-19-sitrep-111.pdf?sfvrsn=1896976f_2
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أنظمة لترصد األمراض، ولكن قد تفتقر تلك  وتتوافر كذلك في معظم البلدان خاصة تلك التي تشهد حاالت طوارئ معقدة
ليا وتقصي المتفشي حا 19-الكتشاف األمراض المعدية المستجدة. وتقتضي جهود ترصد فيروس كوفيد األنظمة للحساسية الالزمة

 لشكل مناسب تعزيز قدرات البلدان العربية فيما يخص ترصد األمراض ومختبرات التحليالت الطبية انتشاره واالستجابة له
 .(2020)العالمية، مرض فيروس كورونا، 

 مالي الناتج المحلي.مليار دوالر أمريكي من إج 42إلى أن المنطقة العربية معرضة لخسارة  التقديرات األولية لإلسكوا تشيركما 
 هو ما يعني أن المنطقة قد تفقد 19-نقطة مئوية بسبب تفشي كوفيد 1.2يتوقع أن تزداد معدالت البطالة في المنطقة بنسبة  و

 ، سجلت شركات األعمال عبر2020رس وما بين يناير ومنتصف ما .2020مليون وظيفة على األقل في عام  1.7حوالي 
 بالمائة من 8عنها خسارة بمقدار  مليار دوالر أمريكي، نجم 420ي، بلغت قيمتها المنطقة خسائر فعلية فادحة في رأس مالها السوق

 ية واالجتماعية السلبية المتوقعةومن أجل التعامل مع التدهور االقتصادي المطرد، ومعالجة اآلثار االقتصاد .إجمالي ثروة المنطقة
 تدابير لتخفيف األضرار. على سبيلنفيذ مجموعة من العلى أفراد المجتمع وشركات األعمال وضعت عدة بلدان عربية قيد الت

 ريكي، تشمل دعم المياه والكهرباءمليار دوالر أم 27المثال، أعلنت اإلمارات العربية المتحدة عن خطة لتحفيز االقتصاد بقيمة 
 دعم وتوفير الحوافز الماليةالر لمليار دو  23للمواطنين واألنشطة التجارية والصناعية. كما أعلنت قطر عن حزمة مماثلة بقيمة 
 ار دوالر لدعم الشركات والمؤسساتملي 13واالقتصادية للقطاع الخاص. وأعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة بقيمة 

 النمومليار دوالر لمكافحة الفيروس سريع االنتشار ودعم  6الصغيرة والمتوسطة. وكشفت مصر عن خطة شاملة بتكلفة 
 .االقتصادي

 في الدول العربية 19-استجابة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمرض كوفيدا: ثالث
ودعم األنظمة الصحية في البالد من خالل  19-البرنامج مع الشركاء لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيديعمل  :في األردن  -

 .مشروع جديد يوفر تقنيات متقدمة للتخلص اآلمن من النفايات لتحسين إدارة النفايات الطبية في مرافق الرعاية الصحية
للحد من  2020مارس  25طالق حملة بدأت في إل  (LBCI)تعاون البرنامج مع هيئة اإلذاعة اللبنانية الدولية :في لبنان  -

 .انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا
تبنى البرنامج تدابير للطوارئ كافية لضمان القدرة على االستمرار في تنفيذ مشاريعنا التي تقدم خدمات ذات أهمية  :في اليمن -

 .حاسمة لتحسين الحياة في كافة أرجاء اليمن
أعاد البرنامج توظيف مخصصات مالية لبرامج ممولة من موارده القائمة ومن موارد الصندوق العالمي لمكافحة  :في السودان  -

ولتقييم ومعالجة اآلثار االقتصادية طويلة األمد المتوقع أن  19-الريا لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة كوفيدالسل واإليدز والم
 .يخلفها انتشار المرض

)هيومان رايتس ووتش( في إقليم كردستان لتنظيم تدريب على  اإلنسانتعاون البرنامج مع فرع منظمة مراقبة حقوق  :في العراق  -
 .19-الحياكة والتفصيل لستين من النساء في نينوى إلنتاج أقنعة الوجه الالزمة للوقاية من كوفيد

 حتاجينالم من مليونا 24 حوالي .العربية المنطقة في اإلنسانية المساعدات إلى بحاجة شخص مليون  55 كورونا وباء يهدد
 أو لماءا أو بالغذاء قتتعل سواء عليها، حصولهم ديهد والوباء. داخليا نازحون  وإما الجئون  اإم هم المساعدات هذه إلى

 على وخيمة عواقب اإلنسانية امجر الب لتعطيل تكون  وقد .الصحية الخدمات أو الطبية اإلمدادات أو الصحي الصرف
 .كورونا فيروس تفشي آثار احتواء صراعاتال من المتضررة الدول تستطيع وال ،الناس من الماليين

 
 
 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/escwa-covid-19-economic-cost-arab-region-en.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/escwa-covid-19-economic-cost-arab-region-en.pdf
https://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/how-undp-supports-jordan-handling-medical-waste-amid-pandemic-.html
https://www.jo.undp.org/content/jordan/en/home/presscenter/pressreleases/2020/how-undp-supports-jordan-handling-medical-waste-amid-pandemic-.html
https://www.youtube.com/watch?v=doPDjTvP-ds
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/speeches/2020/UNDP-Yemen-Coronavirus-Response.html
https://www.sd.undp.org/content/sudan/en/home/presscenter/articles/2020/undp-sudan--covid-19-update-response.html
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/stories/newly-trained-women-in-ninewa-produce-face-masks.html
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 :الصحية في الدول العربية المنظومةفيروس كورونا ومتطلبات تطوير وحوكمة  .5
 المؤسساتحوكمة أوال: 

ع حوكمة المؤسسات توزي وتحدد "،والرقابة على المؤسسةإجراءات وممارسات لتوجيه، "تشير حوكمة المؤسسات إلى 
 رافاألطوالمساهمين وغيرهم من  والمديرين اإلدارةالحقوق والمسئوليات بين مختلف المشاركين في المؤسسة مثل مجلس 

شفيات تختلف المست ، الOECD كما جاء في تعريف منظمة التعاون والتنمية المعنية وتصوغ قواعد وإجراءات صنع القرار
 .ينطوي على فوائد جمة لها فإن تبني ممارسات حوكمة المؤسسات، ومن ثم األخرى في سمات كثيرة عن المؤسسات 

 :وكمةالحفوائد  -1
 عايةالمستشفى كوحدة. فمؤسسات الر العام بأدائه بالتركيز على  لالرتقاء األساسترسي الحوكمة القوية للمؤسسات 

 ، تستطيع تحقيق مستويات عالية مننحو سليم بأدوار ومسئوليات وواجبات خاصة محددة بوضوح الصحية المحكومة على
 استدامة الحوكمة السليمة في ضمان، بما يلبي مطالب مرضى اليوم مع احتواء التكاليف. وتساعد ممارسات واألداءالكفاءة 

 امت، وهو ر التدفق الحر للمعلومانع القرار، وتيسيلص الالزمةالمؤسسة على المدى البعيد عبر إرساء الهياكل والعمليات 
 رجد الكثيتفيدين حول المستشفى يو المعنية والمس األطرافنظرا للعدد الكبير من  ،يساعد في تحديد الفرص وإدارة المخاطر

 يتسبب تحقيق مصلحة أحدهم في تعريض مصالح أطراف معنية أخرى للضرر المن المصالح المتعارضة. وينبغي أ
 دوع خاص من المؤسسات، يعتبر البعلطبيعة المستشفيات كن اونظر . تساعد ممارسات الحوكمة السليمة في تحقيق هذاو 

 ، سيؤديةاإلكلينيكيبممارسات الحوكمة  االرتقاء. وإلى جانب االعتبارمهما، ويجب أخذه في  اإلكلينيكيةالخاص بالحوكمة 
 أكبر لوقت طويل لخدمات ذات جودة مؤسسات مزدهرة تحقق نفاذاتطبيق حوكمة المؤسسات في المستشفيات إلى خلق 

 لىدة تؤدي إرسات الحوكمة المتزايأن مما األخرى . ومن المزايا البالدعليها، وتقدم للمرضى في سائر أنحاء  االعتماديمكن 
 تقليل الفساد. 

  المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية: منظور حوكمة -2
المالية فإن تطبيق المفهوم  واألسواقوثيقا بالشركات  حوكمة المؤسسات يرتبط ارتباطا مفهومعلى الرغم من حقيقة أن 

أن قابلة للتطبيق ويمكن حلوال إذ تقدم حوكمة المؤسسات  ،(2014)الخاصة،  ،في قطاع الرعاية الصحية له قيمة كبيرة
 النه على الرغم من الطبيعة الخاصة للمستشفى فإنها تظل مؤسسة إا. حاليقبات التي تعترض المستشفيات ص العتقل

سيساعد المستشفيات  اإلفصاحومن ثم فإن تطبيق حوكمة المؤسسات ومبادئ  ،تختلف عن الشركات في عديد من النواحي
 من هذا المنظور. ا واستدامةأكثر شفافية، وبالتالي أكثر نجاحو  مثل أي مؤسسات أخرى لتصبح مهيكلة على نحو أفضل

على المستشفى كوحدة، وليس على المنظومات الصحية ككل، عند تفصيل الحديث عن تطبيق ممارسات حوكمة  يركز
 .االهتمامغير أن هناك مكونات أخرى لحوكمة نظم الرعاية الصحية تظل بحاجة إلى المزيد من وإفصاح أفضل. 

 يمة المؤسسة في نظر جميع األطرافالهدف األساسي لحوكمة المؤسسات هو زيادة ق أهداف حوكمة المؤسسات: -3
 حوكمةلاألهداف الفرعية التالية  ويتحقق هذا عبر، المعنية عن طريق إدخال تحسينات على األداء التنظيمي و المساءلة

 :المؤسسات
 .المؤسسةضمان وجود إدارة مهنية مستقلة تصدر التوجيه السليم وتشرف على عمل   -
 إدخال نظم المراجعة والرقابة وإدارة المخاطر بما يضمن منع واكتشاف وتحليل النتائج غير المرغوب فيها.  -
 رساتيق إنتاجية أعلى وكفاءة وممادعم إدارة المعلومات وممارسات اإلفصاح بهدف االرتقاء بالشفافية من أجل تحق  -

 اتصال أفضل.
 



19 
 

 يرهم من األطراف المعنية بما يكفل استدامة وازدهار المؤسسة.حماية حقوق المالك/ المساهمين وغ  -
 .تعزيز مبادئ المسئولية واالستدامة والمشاركة لصالح األطراف المعنية من الداخل والخارج  -
  :المؤسسات لحوكمةالذاتي  المفهوم -4
 غيرهملمؤسسية كما صاغها المالك و يفهم المستشفى نفسه ككيان مستقل ومحكوم ذاتيا، ويعمل في إطار هدفه ورسالته ا -

 .المعنية األطرافمن 
 .المعنية األطرافيلزم المستشفى نفسه بمبادئ الشفافية، المساءلة، النزاهة، المسئولية وتضمين  -
 سات، والذي يعتد بطائفة واسعة منالمعنية المتضمن في مبادئ حوكمة المؤس األطرافيعترف المستشفى بتصور  -

 .المعنية ويتجاوز المنظور الضيق للمساهمين والمالك األطراف
 مؤسسةنة السلوك هذه عن التزام الوتعبر مدو  ،يحتفظ المستشفى بمدونة سلوك معلنة ومقبولة من جميع أطراف المؤسسة -

  .ة. فهي تفصل المبادئ والقيم الجوهرية وإطار العمل داخل المؤسسة، وتبلور ثقافتها المؤسسياألخالقيبالسلوك 
 اإلكلينيكية الحوكمة ثانيا:

 اإلكلينيكيةتعريف الحوكمة   -1
 اليةع مستويات على والحفاظ تحسين في تساعد التي واإلجراءات والسياسات األنشطة جميع اإلكلينيكية الحوكمة تغطي

 ماليو  المستشفيات بإمكان يعد لم أنه المؤكد ومن .ممكن عالج أفضل على الحصول من المرضى يمكن بما الرعاية، في
 عالية ةرعاي تقديم اإلكلينيكية الحوكمة وتضع ،نطاقها في تعمل التي للمجتمعات الجودة عالية خدمات تقديم دون  البقاء

 المعقدة يئةالب في والمنافسة البقاء على المستشفيات وتساعد والمالي، التشغيلي األداء أهمية من المستوى  نفس على الجودة
 ثقة يبني اوبم المؤسسة، في الداخلية والمعايير األطر مع تتطابق للعمل طرق  خلق إلى اإلكلينيكية الحوكمة تسعى .الراهنة

 يفاط يشمل جامع مصطلح اإلكلينيكية والحوكمة. الجودة معايير ومالءمة آمنة صحية رعاية ادوم سيلقى أنه في المريض
 عملوال المرضى خدمة في بها يقومون  التي الرعاية جودة تحسين أجل من األطباء فيها يشترك أن يجب التي األنشطة من

 .المرضى تجاه به المعمول للنظام الكاملة المساءلة وضمان استدامتها، على
 اإلكلينيكية الحوكمة أهداف -2

 يتحقق ام وهو ،المستشفى في المقدمة الرعاية لجودة المستمر التحسين في اإلكلينيكية للحوكمة الرئيسي الهدف يتمثل
 :التالية الفرعية باألهداف للوفاء السعي خالل من
 .مبكرة مرحلة في معها والتعامل السيئ األداء مشكالت اكتشاف خالل من الجودة، تحسين عمليات استمرار ضمان  -
 .مناسبة مهارات  لديها عمل قوة وجود يضمن بما للعاملين المطلوبة والتطوير التعليم أولويات وترتيب تحديد  -
 .الدليل على المبنى الطب من المستخلصة التوجيهات وإصدار األدلة، على المبنية الممارسة لدعم الالزمة النظم إدخال  -
 تعزيز أجل من وذلك األقسام،  كل في العاملين جميع على مطبقة والقيادة والمساءلة الحوكمة ترتيبات تكون  أن ضمان  -

 .ومنفتحة نزيهة تعلم ثقافة
 .اإلكلينيكية الرعاية متابعة في تساعد الجودة عالية بيانات توفير  -
 ألخطاءوا المرغوبة غير الحوادث في والتحقيق باكتشاف تسمح واإلنصاف باالنفتاح تتميز اللوم، عدم من ثقافة تشجيع  -

 . وتعميمها المستفادة الدروس تعلم ثم ومن عنها، الكشف يتم التي
 منشأة خلدا هذا ونشر ،لها المنهجي التحليل عبر والمطالبات القضائية والدعاوى  والمعلومات الشكاوى  من التعلم ضمان  -

 .الصحية الرعاية
 . الجيدة واالبتكارات واألفكار للممارسات المنتظم النشر ضمان  -
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 : الصحية النظم يزتعز  ثالثا:
ولم تزل هكذا إلى يومنا هذا، حيث  2012في عام  تعزيز النظم الصحية واضحة وضوحا شديدا كانت الحاجة إلى

 أيضا.شاعت أوجه اإلجحاف الصحي، ليس فقط في بلدان المجموعتين الثانية والثالثة، ولكن في بلدان المجموعة األولى 
ها بدور  إلى األمراض غير السارية، التي تعدوتتصاعد وتيرة التعرض للمخاطر الصحية، وباألخص ألهم األسباب المؤدية 

السبب الرئيسي للوفاة في اإلقليم. كما أن تكاليف الرعاية الصحية آخذة في التزايد مع انخفاض التغطية بالتأمين الصحي، 
أما . األسر نتيجة ذلك في براثن الفقر مما يؤدي إلى ارتفاع المدفوعات المباشرة من جيوب المرضى، وتسقط الكثير من

وحتى مجرد الرعاية الصحية في بعض األحيان، فهو أمر بعيد المنال بالنسبة لجزء الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، 
نى التحتية الصحية والعاملين المهرة في الرعاية ين تتاح الشبكات الحديثة من البال يستهان به من سكان اإلقليم. وفي ح

مة إتاحة كاملةالصحية والتكنولوجيات الطبية والمست لمواطني بعض البلدان، فاألمر ال يكون كذلك  حضرات الدوائية المتقدِّ
أبدًا في كل البلدان. ومثل هذه التفاوتات في قوة النظم الصحية إنما تسهم في تباين النتائج الصحية، مثلما هو الحال 

مستقبل الصحة في إقليم منظمة )العالمية، رسم مالمح  بالنسبة لمأمول الحياة ووفيات األمهات ووفيات الرضع واألطفال
 .(2016الصحة العالمية لشرق المتوسط ، 

 أولويات تعزيز النظم الصحية -1
 ؛تعزيز القيادة والحوكمة في الصحة -
 ؛ك صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملةالتحر  -
 ؛م المعلومات الصحيةتقوية نظ -
 ؛دعم إعداد قوى عاملة صحية متوازنة وجيدة اإلدارة -
 ؛الحصول على خدمات رعاية صحية رفيعة الجودة وتحسين -
 ؛المشاركة مع القطاع الصحي الخاص -
 .ضمان الحصول على التكنولوجيات األساسية، ومنها األدوية -
ي مجال تتضمن هذه المبادرة زيادة عدد العاملين بالرعاية الصحية وغيرهم ممن يعملون ف القوى العاملة الصحية: -2

مية الصحة وتحتاجهم البلدان، كما تنطوي على تحسين جودة تأهيل القوى العاملة. ويعد ذلك من المجاالت بالغة األه
رجة ين في مجال الرعاية الصحية على دبالنسبة للصحة في اإلقليم. وتواجه بعض البلدان اآلن صعوبة في اجتذاب عامل

لهرب إلى ا عالية من التأهيل، نتيجة لعدم االستقرار الحالي والصراعات الدائرة والتي دفعت الكثير من المهنيين الصحيين
         في هذاو مع عائالتهم. وفي بلدان أخرى، ال تتوافر األجور وظروف العمل المالئمة للحفاظ على القوى العاملة الالزمة. 

 الصدد، تم تطبيق عدة استراتيجيات، بالتعاون مع وزارات الصحة، من أجل تعزيز القوى العاملة الصحية.وفي هذا 
 الذا المجهضروريا نحو تحقيق التنمية الصحية في اإلقليم. وقد توقف عمل المنظمة في  تعزيز التعليم الطبي أمرا ويعد

 وضعليم الطبي إلجراء تقييم واضح مع البلدان ومع االتحاد العالمي للتعل ل عمل مكثفعلى مدار الِعقد الماضي. وبذ
مثل وي دولية.إلى الخبرة ال لتصدي للتحديات القائمة استناداالتعليم الطبي في مختلف البلدان، وتم وضع إطار عمل إقليمي ل

 الئلر والدزيزها، وتوفير المعاييمية وتعا من بناء القدرات التنظيرتقاء بجودة تأهيل األطباء، بدءا لالهذا اإلطار نهج
 مج اعتماداء براالتعليمية، وإنش اإلرشادية لكليات الطب الجديدة، وتشجيع/تعزيز مراكز تطوير التعليم، وبناء قدرات القيادات

 واردلمحتفاظ بهم، وكذلك توفير اوطنية مستقلة. كما يشمل إطار العمل اجتذاب أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة واال
 ةكل أولوير والطويل فيما يتعلق بالقصي المدىستنفذها الدول األعضاء على الكافية للتدريب. وتم تحديد اإلجراءات التي 

 من األولويات، مع تقديم المنظمة لدعم تقني محدد يتالءم مع كل من تلك اإلجراءات.
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 لقابالتم الممرضات وا، حيث تقدتوالقابالتمريض إقليمية تهدف إلى تعزيز ال إستراتيجيةولم يقل أهمية عن ذلك وضع 
 ضاتي من نقص شديد في أعداد الممر ا. ولما كان اإلقليم يعانة من خدمات الرعاية الصحية عالميا وإقليمينسبة كبير 

، نظيمسية، أال وهي: الحوكمة والتفي خمسة مجاالت عمل رئي إستراتيجيةتوصي بإجراءات  اإلستراتيجيةوالقابالت، فإن 
 وإمكانية الحصول على تعليم عالي الجودة واألبحاث. ،والممارسات والخدمات ،ونظم إدارة القوى العاملة

 بعة فيدئ المتللسكان على القيم والمبا يعتمد تقديم خدمات الرعاية الصحية الجيدة إتاحة رعاية صحية عالية الجودة: -3
 ز علىليم تركلية متكاملة في اإلقاألسرة كنهج أساسي نحو تقديم رعاية أو تقديم الرعاية الصحية األولية. وقد تم تعزيز طب 

 يزمطورة بالكامل لطب األسرة تتم األشخاص، إال أن البلدان تعاني من ثغرات وتحديات كثيرة في مجال توفير برامج
 ألوليةالصحية لتعزيز الرعاية ا ةباستجابتها العالية للعوامل الديمغرافية المتغيرة وعبء األمراض. وتضمنت الجهود المبذول

 . كما تماألسرة يادة تخريج أطباءللبلدان وبناء قدراتها وإسداء النصح لها لز  اإلستراتيجيةاستعراض الوضع وتقديم التوجيهات 
 ل تقييموضع برامج وأدوات لتحسين جودة الرعاية وسالمة المرضى على كل مستويات رعاية المرضى. وتم تحديث دلي

 ن من مجاالت العمل ضمن األولوياتدرج مجاالن جديداوأ عن إعداد مجموعة أدوات لدعمها. لمرضى، فضالسالمة ا
 ل ألوضاعجري تحليوأ لتعزيز النظم الصحية، وهما: إدارة المستشفيات ودور قطاع الصحة الخاص. اإلستراتيجية

 ديرو المستشفيات من داخل اإلقليمحضرها ممستشفيات القطاع الخاص في اإلقليم ونظمت حلقة عمل لبناء القدرات 
 نشئتأ فيات وإدارتها. وبناء على ذلك،مة في المستشحيث تبادلوا أفضل الممارسات المتبعة بشأن الرعاية المقدوخارجه 

 ا للتعاون في هذه المجاالت.لمستشفيات وصانعي السياسات تعزيز شبكة من مديري ا
 ع هذاالصحية في معظم البلدان. وقد توسالرئيسية في تقديم الخدمات القطاع الصحي الخاص أحد األطراف  ويعد

 ماتديم خدات مع القطاع الخاص لتقا ما يفتقر إلى التنظيم الجيد. وربما يكون عقد شراكالقطاع بشكل سريع، إال أنه غالب
 تى يتسنى تحقيق هذهلسكان. ولكن حصحية أساسية ممولة من القطاع العام إحدى الوسائل المهمة نحو تحسين صحة ا

 لحكوميا. وسيكون اإلشراف إلى معايير محددة وقابلة للتنفيذ لقطاع الخاص بصورة جيدة، استناداالفرصة، يتعين تنظيم ا
 حليلتالصحة الخاص من خالل إجراء مبدأ عدم التدخل. وقد بدأ العمل على قطاع  إتباعقبل ضروريا في هذا الشأن ولن ي

 لوغات التي تهدف إلى إشراكه في بسلسلة من حلقات العمل حول بناء القدرات وكذلك المشاور  ألوضاعه، وتبع ذلك عقد
 التغطية الصحية الشاملة وتنظيم عمله.

لقاحات وية والقد تكون إتاحة التكنولوجيات الصحية، بما في ذلك األد التكنولوجيات األساسية، بما في ذلك األدوية: -5
بين  الفرق  زة الطبية، بمثابة الفرق ما بين الصحة واألمراض المنتشرة بالنسبة للسكان أووالمستحضرات البيولوجية واألجه

 ول علىالحياة والموت بالنسبة لألفراد. ولكن في العديد من البلدان، تفتقر نسبة كبيرة من السكان إلى إمكانية الحص
 على مشاكل معقدة وينتشر االستخدام غيرالتكنولوجيات األساسية، بما في ذلك األدوية، حيث ينطوي ضمان الجودة 

ير هة نحو الطلب، مما قد يؤدي إلى هدر النفقات وشراء منتجات غون قدرة الحكومة على التنظيم موجالرشيد. وقد تك
 .ة الصحيةا أمام التنميرئيسيا الوطنية في هذا المجال يمثل عائقمالئمة. ويتزايد اإلدراك بأن ضعف أداء النظم الصحية 
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 صنعصاصات لعن عملية متعددة االختطلقت أداة قوية لتقييم التكنولوجيا الصحية. وهذا التقييم عبارة واستجابة لذلك، أ
 ىم بإحدخالقية المتصلة باستخداالقرار تستخدم معلومات عن المسائل الطبية واالجتماعية واالقتصادية والتنظيمية واأل

 لعلى المرضى وتسعى نحو تحقيق أفضز ة سياسات صحية آمنة وفّعالة تركصياغالتكنولوجيات الصحية. كما أنها تدعم 
 انيةق الميز قرارات الشراء في نطاقيمة وأفضل نتائج للمرضى. ويمكن لهذه األداة تقييم التكلفة والعائد حتى يتسنى اتخاذ 

 قد تكون و ير المالئمة. االستثمارات غالمحددة، كما أن ذلك من شأنه أن يخفض اإلهدار وعدم الفاعلية اللذين ينتجان عن 
 يعني لجمصيدالوتم إعداد موجزات القطاع ال ا بالنسبة للبلدان التي تسعى نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.مفيدة أيض

 داءأياس لمكونات السياسات الوطنية الخاصة بمكافحة المخدرات، باإلضافة إلى سجل لق البلدان، وهي توفر وصفا مفصال
 التحديات واألولويات التي تستوجب اتخاذ إجراءات بشأنها. ن أيضاؤشرات، وتبيالم

 رابعا: السبيل إلى المضي قدما
 اعوبناء قدراتها من أجل تنظيم قطسيركز العمل في المستقبل بشأن القيادة والحوكمة على تعزيز وزارات الصحة 

 ال مركزية فاعلة وزيادة المساءلةالصحة بشكل أفضل وإشراك قطاعات متعددة بصورة أكبر، باإلضافة إلى تحقيق 
 ادة من أجلوالشفافية. ومن الضروري هنا تعزيز قدرات الصحة العمومية في وزارات الصحة. وسوف يحقق برنامج القي

 من االوقت ومع إحراز الخريجين مزيد من الفوائد مع مرورا ا على مدار عامين متتاليين، مزيدالصحة، الذي كان ناجح
 اصثين شخمية من اإلقليم بمعدل ثالالتقدم في حياتهم المهنية. ويهدف البرنامج إلى تخريج قيادات في مجال الصحة العمو 

 امته.ا الستدسسات األكاديمية في اإلقليم ضمانكل عام. وتقوم الخطة على إسناد هذا البرنامج إلى أحد المؤ 
 لدإذ يحتاج كل ب، والحصول على بيانات دقيقة من نظم المعلومات الصحية أمر بالغ األهمية لتحسين صحة السكان

 رد فيلمعنية للوفاء بالتعهد الوامن بلدان اإلقليم إلى حشد التزام حكومي رفيع المستوى ودعم من مختلف القطاعات ا
 باب الوفاة. ولطالما أعربت الدولعلق بجمع بيانات شاملة عن أسمبادرات نظم المعلومات الصحية، خاصة فيما يت

 ق األعضاء عن قلقها إزاء مدى صحة التقديرات المستخدمة في تقارير األوضاع الصحية في مختلف البلدان. وتشهد طر 
 بوضع بلدانم تقم اللتقديرات ما لا على المستوى العالمي، إال أنه ال يوجد بديل عن هذه االحصول على هذه التقديرات تحسن

 ةلمية على وضع منهجيات لتقييم صحأنظمة دقيقة من حيث جمع البيانات وإصدار التقارير. وتعكف منظمة الصحة العا
 بلى جانا على المستوى الوطني. وعالمؤشرات المبلغ بها، بحيث تساعد نتائج التقييمات البلدان في تحسين نظم معلوماته

 الستيننية و ساسية الثمافي اعتبارها الثغرات التي تواجهها عند رفع تقارير بشأن المؤشرات األ آخر، ينبغي أن تضع البلدان
 عة اإلقليمية، وكذلك تعمل على وضالخاصة بإطار العمل الذي وضعته منظمة الصحة العالمية بشأن المعلومات الصحي

 م تعزيزها ضمن نظم تسجيل األحوالالتي يلز ا أن تنظر في المجاالت ا الشأن. ويتعين على البلدان أيضخطة في هذ
 المدنية واإلحصاءات الحيوية، وهي المجاالت التي حددها التقييم الشامل وما تاله من تقارير للمنظمة.

 واضحة وقد تم إعداد استراتيجيات وتكتسي تنمية القوى العاملة الصحية أهمية بالغة في بالنسبة ألي مبادرة صحية.
 يمية لشرق اإلقل ثة والستين للجنةملة في المستقبل، على أن تتم مناقشتها مع الدول األعضاء في الدورة الثاللبناء القوى العا

 هذا في ايتسنى المضي قدم حتىية في البلدان المتوسط. ومن الضروري اآلن ضمان الدعم من القيادة السياسية والتعليم
 المجال.
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 غلبعاصفة فيروس كورونا، حيث إن أ العربية بعد أن تهدأ  االقتصادياتستتضح معالم آثار األضرار التي تكبدتها 
 ناألردومصر و  الدول ال تزال تحت واقع الصدمة ولم تمر بعد لمرحلة استيعاب التداعيات. وقد تكون دول الخليج العربية

 جعةاطنين مع تحمل إصالحات غير مو في استشراف خطط إنقاذ ممكنة للحفاظ على حياة المو  عربيا وإقليميا األكثر حظا
 لىجبرة عمقد تكون الدول العربية استثنائية في مواجهة الوباء. و  ل العربية األخرى التي بذلت أيضا جهودامقارنة بالدو 

 حل، إال أنها قد تكون الت انتقادا شعبياواق العمل، حتى وإن القفرض إصالحات جوهرية في منظومة اقتصاداتها وأس
 انتكاء، إجراء إصالحات األفضل واآلمن للحفاظ على التنمية لمستقبل أجيال الدول العربية. وقد تسرع تداعيات الوب

 اتبفض شعبي لها، إال أن اإلصالح الحكومات العربية تتردد في تنفيذها أو هي مؤجلة منذ سنوات طويلة وذلك خشية ر 
 يكلةقد تضطر الحكومات بموجبه لتسريع تنفيذ خطط أهمها تنويع اإليرادات وترشيدها وزيادة تطبيق الحوكمة وهضرورة 

  .اقتصاداتها الوطنية
 ة أفضلألردن، قد تكون في وضعيرغم تفاوت استعدادات الدول العربية الستيعاب األزمة، إال أن دول الخليج ومصر وا

الركود  ز المترتب عنعلى مستوى القدرة على تحمل التداعيات وتمويل العج الموارد وخاصةالعربية محدودة  باقي الدول من
ن ، إال أدادات الركودالوباء. لكن وإن كانت قدرة دول الخليج ومالءتها المالية تمكنها من تحمل صدمة ارت الذي سيخلفه

مة التي آثار الصدبعد  ت الحالية. وإن لم تنجلاالختالالإذا تعمقت األزمة في ظل  المالية قد تتآكل سريعا احتياطاتها
متصاص اى األقل على على اقتصادات الدول العربية، إال أن دول الخليج ومصر واألردن لديها القدرة عل خلفتها الجائحة
 وثانيا ،تصاداتها، تعويض الخسائر المباشرة المترتبة عن شلل جزء من اقأوال مع توفر مالءة مالية يمكنها الصدمة خاصة
  .األدنى من المطالب الشعبية وأخيرا عدم اإلضرار بالقدرة المعيشية والشرائية للمواطن االستجابة للحد

 حجرشمل التتخذ تدابير وقائية حتى اآلن تفاوتت االستجابة للوباء بشكل كبير بين الدول العربية، رغم أن معظمها قد ا
 ءردن استبقت مرحلة ما بعد الوبااالقتصادية، إال أن دول الخليج ومصر واألجتماعي ووقف الكثير من األنشطة اال

 ةاذ عاجلعن موارد لتمويل خطط إنقبسياسات التحوط المالي لتمويل خطة إنقاذ شاملة، وعلى الدول العربية األخرى البحث 
 نميةيمثل لها عائقا كبيرا للت قدللجانب االقتصادي واالجتماعي في ظل تراكم تاريخي لمديونية هذه الدول ما  خاصة

 لمشاكلاإلى تعقيد بعض  االقتصادية. سوف تؤدي ردود فعل الدول العربية ضد التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد
 لك أن تتحول الصعوبات االجتماعيةفي سياق دولي مليء بالتحديات، وقد ينتج عن ذ القائمة في المنطقة، خاصة

 صارمةقيود الادية واالجتماعية للأزمات، ما لم يتم توفير لقاح فعال ضد هذا الوباء، فإن التكلفة االقتصواالقتصادية إلى 
 لقتوقد أط .بعض الدول العربية تحملها طويال التي تفرضها الحكومات العربية قد تكون باهظة الثمن، وقد ال تستطيع

 لمالياالدعم و وفير السيولة تصادية الفورية للسكان والمؤسسات، ولتالحكومات العربية حزم حوافز طارئة لتوفير اإلغاثة االق
 للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على المبادرات في مجاالت غير نفطية ومتنوعة ومن المرجح أن تصبح خاصة

ي قتصادي. وفعد أهم المصادر الملهمة للمشاريع المستقبلية ضمن خطط التنويع االالصناعات الرقمية والخدمات عن ب
اتج الواقع، تمتلك معظم دول الخليج احتياطيات هامة من العمالت األجنبية الضخمة ونسبا منخفضة من الدين إلى الن

 المحلي اإلجمالي وهي عوامل من شأنها أن تسمح لها بخروج آمن من المشاكل التي ستخلقها تداعيات الوباء قريبة
بية ردن مرشحة لتجاوز الصدمة قبل نظيراتها العربية، وإن األفكار الشباومتوسطة األمد. إن دول الخليج ومصر واأل

قليص المبدعة قد تكون الفرصة الوحيدة الجتياز تداعيات الوباء من خالل الرهان على الشباب واالبتكار والرقمنة وت
دول كثير من غيرها من الوأظهرت الوقائع أن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واألردن أفضل ب .االعتماد على النفط

 ا. محدودة الدخل في جهود مكافحة الوباء وإنعاش المرضى وسرعة ونجاعة التدخل الطبي في شفاء الحاالت الحرجة منه
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 مرجحالتلقيح ضد الفيروس، ومن ال كما استفادت دول مجلس التعاون الخليجي قبل غيرها من الدول العربية من موجة
 عمحسن خدمات الدعم الصحي توازيا نسبة التعرض لخطر الوفاة بالفيروس. وهو ما يعكس تأن يسهم التطعيم في تقليص 

 ظهرتأبعض النقائص الموجودة. وقد تطور جودة البنى التحتية الصحية في بعض الدول العربية في السنوات األخيرة رغم 
 فعن حالة استنزا والعراق والسودان، فضالن وسوريا الوقائع مدى ضعف الوضع الصحي في دول تعاني مشاكل مثل اليم

 وافرتونس والمغرب. ورغم تللمرافق الصحية والقدرات الطبية في دول محدودة الدخل مثل موريتانيا ولبنان وفلسطين و 
 ئ. علىات واألجهزة ومرافق الطوار الكفاءات الطبية في هذه الدول إال أن الجائحة أظهرت مدى افتقار هذه الدول للمعد

 صاصاالخت لية التحرك الطبي وفرق د آخر، أظهرت النتائج أن إدارة جهود مكافحة الوباء أثبتت فعاليتها، إذ أن استقالصعي
 .أعطت نجاعة في التدخل في الدول العربية في تطويق الوباء وتقليص خطر تداعياته على حياة المصابين

 وسبل الناشئة ونظيراتها المصدر الحيوانية األمراض مخاطر بشأن (المعرفة( الفهم وتوسيع التوعية نشر التوعية: -1
 .المخاطر من الحد الستراتيجيات النطاق واسع دعم لتشكيل كلها المجتمع مستويات على ،)أمكن متى( منعها

 تعزيزو  ،"الصحة مجال في األداء توحيد" منظور شاملة التخصصات، المتعددة هجالن في االستثمارات زيادة: وكمةالح -2
 المنظمة اعةوالزر  األغذية منظمة، العالمية الصحة منظمة بين القائمة الثالثي التعاون  أوجه في البيئية االعتبارات إدماج

 .الحيوان لصحة العالمية
 لكل امةت مراعاة على تشتمل بحيث الناشئة األمراض منع تدخالت سياق في والفوائد التكلفة تحليالت تحسين ل:التموي -3

 تحسين ىيتسن حتى ت(للتدخال المقصودة غير التبعات تكلفة ذلك في بما) للمرض المجتمعية بالتأثيرات المرتبطة التكاليف
 .الموارد القوية المستمرة االستجابة وآليات الجاهزية ضمان مع المقايضات؛ وتقليل االستثمارات

 في بما ر،المصد الحيوانية األمراض حيال فعالة تنظيمية ممارسات وإتباع للرصد ناجعة وسائل إعداد :والتنظيم الرصد -4
 تحسينو  )للظهور الهيكلية المحّركة العوامل إلزالة األخص وعلى(ة المائد إلى المزرعة من األغذية بنظم يتصل ما ذلك

 .الغذائية ظمالن لتلك االقتصادية - واالجتماعية والثقافية التغذية الفوائد مراعاة مع الصحية، التدابير
 من قادمةال األغذية شاملة ،)المستدامة( األغذية نظم إلى المقدمة الحوافز في الصحية االعتبارات مراعاة ز:الحواف -5

 ألحياءا واستهالك المستدامة الزراعية الممارسات على للسيطرة وتحفيزها اإلدارة ممارسات في والتوسع ،الفطرية الحياة
 ال التي العيش سبل ولتدبير الغذائي األمن لتحقيق بدائل وإعداد ،)القانونية غير األنشطة ذلك في بما( بها واالتجار الفطرية

 .مستدام غير استغالالً  استغاللها على وال األحيائي والتنوع الموائل تدمير على تقوم
 من بلدانال بكل الصحية بالجوانب المعنية األوساط في جديدة أخرى  واستحداث الحالية القدرات تقوية: القدرات بناء -6

 حيوانيةال لألمراض الصحية والبيئية والحيوانية اإلنسانية األبعاد فهم على األوساط تلك ولمساعدة النتائج تحسين أجل
 .األخرى  ولألمراض المصدر

 في لصحيا األداء توحيد لنهج المناسبان المنضبطان والتنفيذ التعميم: الصحة مجال في األداء توحيد نهج تفعيل -7
 .المجاالت من وغيرها المستدامة، والتنمية األراضي باستخدام الخاصة والرصد والتنفيذ التخطيط جهود
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 الخاتمة:
 منها يستفاد ادروس قدمت الكبيرة، وخسائرها قسوتها رغم بالعالم، تمر  التي المأساوية والجوائح األوبئة تاريخ أن شك ال

 فإن كورونا، جائحة عن نتجت التي والبشرية المادية الخسائر من الرغم وعلى .البشرية تاريخ في أفضل مستقبل أجل من
 ابطالتر  إلى والعودة جمعاء، البشرية صالح في وقائية وممارسات جديدة صحية وأساليب علمية ابتكارات سيشهد العالم

 في نيةاإللكترو  الخدمات وتقديم بعد عن والعمل التعليم ونمو البيئة، وحماية العامة النظافة على والمحافظة األسري،
 .األدوية وصرف إنتاج إجراءات في المطول الروتين وتقليص كافة، القطاعات

 العدوى  نتقالا من للحد تشاركي بشكل العمل العربية الدول لمختلف ينبغي الوباء انتشار من يدةزاالمت التهديدات والحتواء
 روسفي أن حيث .حمايتهم على والعمل ضعفا األكثر الفئات السيما باآلخرين التفكير ينبغي كما .الوفيات حصيلة وخفض
 ةواالقتصادي االجتماعية الخلفيات جميع من شريةالب حياة على بشدة رأث فقد ،حدودا يعرف ال (COVID-19) كورونا
 طارئة استجابة تستدعي بذلك وهي والدولي، اإلقليمي المستويين على طارئة الحالة هذه وتعتبر .عيشهم بلس وعلى

 إنقاذ لىإ بل غيرها، أو العربية المنطقة في المالية المؤسسات أو الصناعات أو البلدان إنقاذ يإل فقط ترمي ال استجابة
 منوتضا الناس رفاه حول تتمحور أن يجب الوباء هذا على للقضاء إنقاذ مبادرة أي أن بمعنى البشرية، األرواح آالف
 .أحدا يهمل ال ومزدهر وعادل آمن عالم إقامة أجل من العمل معاودة من الحكومات نتمك وأن المجتمع، أركان

 ربيةتطوير وحوكمة المنظومة الصحية في الدول الععلى  19-ما مدى تأثير جائحة كوفيدوفي محاولتنا للبحث في     
 يلي:، نذكر منها ما المنظومة الصحيةتوصلنا إلى عدة نتائج تواجه 

 سواقانكشافها على األزمات العالمية نظرا لتبعيتها المفرطة لحركة األ هشاشة بعض اقتصادات الدول العربية وسرعة -
 .للثروة الخارجية واعتمادها بشكل متفاوت على مصدر وحيد

 قلة التعويل على رأس المال البشري الوطني،و محدودية تنوع إيراداتها،  -
 لغذائيعلى مستوى األمن ا خاصة ،بين الدول العربية وعجزها عن تحقيق اكتفاء ذاتي بينها محدودية التعاون المشترك -

 .والوظيفي والصحي
 .الضعف وبمواطن الدول بين الترابط بمدى قوية تذكير رسالة تعد 19-كوفيد كورونا جائحة -
 على تعتمد تعاونية استجابة العربية الدول من يستدعي مما العامة، الصحة مجال في الخبرة صعيد على نقص وجود -

 .القطاعات المتعددة الفاعلة الجهات وموارد قدرات
 تبلغ أن خاصة، المتضررة الدول تلزم التي الصحية اللوائح وتطبيق بااللتزام الدول عاتق على تقع كبيرة مسؤولية هناك -

 الضرر يفوق  عندما التبليغ عن الدول هذه عزوف يبرر ما وهذا، وشفافية بسرعة الوبائية باألمراض المتعلقة األحداث عن
 .والتقني المالي الداعمين على الحصول إمكانية المؤكد االقتصادي

 
 نا، خرجفي ظل تداعيات جائحة كورونا حوكمة المنظومة الصحية في الدول العربيةلتطوير ونظرا لألهمية البالغة 

 يلي:ببعض التوصيات نلخصها فيما 
 ، الناجعة األساليب أفضل باستخدام والجوائح لألوبئة واستجابتها الحكومات جهوزية لضمان السياسات تطوير -
 دةفر المت العامة الصحة سياسات رسم سياق في األدلة لمأسسة الفعالة الترتيبات حول البحث من مزيد إلى حاجة هناك -

 .العربية البلدان في
 وستنشط الجودة، عالية معايير وفق واالحتياجات األجهزة وتوفير الطبية والخدمات الطبي بالكادر االهتمامال بد من   -

 .اإلنترنت عبر االفتراضية والمؤتمرات واالجتماعات الفعاليات
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 وإنترنت ياالصطناع الذكاء مثل والجوائح لمواجهة األوبئة العلمية البحوث في الحديثة التقنيات وتطوير استغالل ضرورة -
 المعلوماتية لوجياوالنانوتكنولوجي، وتكنو  الضخمة، والبيانات بعد عن والتطبيب والروباتات األبعاد، ثالثية والطابعة ،األشياء

 .والعالج المبكر والتحليل التنبؤ في وتقنيات البلوتوث بعد، عن والتعلم الحيوية،
 والمعامالت مة،المتقد الصحية والخدمات بعد، عن والتعليم اإللكترونية، الخدمات لتمكين اإللكترونية التحتية البنية تقوية -

 .بعد عن االجتماعات وعقد المنزل، من والعمل اإللكترونية، المالية
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https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tqryr-jdyd-ybhth-kyfyt-alwqayt-mn-aljayht-fy-

almstqbl-bd-wswl-halat-kwfyd-19                                       

 : من موقع ".األوبئة األسوأ التي غيرت مسار البشرية مما قبل التاريخ إلى يومنا هذا(. "12/04/2021. )ساينس، اليف 
https://arabic.rt.com/health/1099634%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%

A6%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4

%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%

D8%AE-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%D8%A7/ 

 من موقع: (.10/03/2021. )فيروس كورونا في الشرق األوسط والعالم العربي انتشارإحصائيات  
https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html                     

 من موقع: ،"األمن الصحي أحد مفاهيم الدراسات األمنية الدولية" (.21/04/2021. )حسين باسم عبد األمير، 
https://www.politics-dz.com                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200510covid-19-sitrep-111.pdf?sfvrsn=1896976f_2
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tqryr-jdyd-ybhth-kyfyt-alwqayt-mn-aljayht-fy-almstqbl-bd-wswl-halat-kwfyd-19
https://www.unep.org/ar/alakhbar-walqss/alqst/tqryr-jdyd-ybhth-kyfyt-alwqayt-mn-aljayht-fy-almstqbl-bd-wswl-halat-kwfyd-19
https://arabic.rt.com/health/1099634%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://arabic.rt.com/health/1099634%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html
https://www.politics-dz.com/

	2-  إحصائيات مباشرة:
	الجدول(2) إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط والعالم العربي مباشرة
	المصدر: إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط والعالم العربي، تم الاطلاع: 10/03/2021
	https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html  من وموقع:
	3-  حالات الإصابة والوفيات حسب البلد في الدول العربية:
	الجدول(3) إحصائيات حالات الإصابة والوفيات حسب البلد في الدول العربية

	المصدر: إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط والعالم العربي، تم الاطلاع: 10/03/2021
	https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html  من وموقع:
	ثالثا: استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمرض كوفيد-19 في الدول العربية
	ثالثا: تعزيز النظم الصحية:
	1- أولويات تعزيز النظم الصحية
	رابعا: السبيل إلى المضي قدما


	المراجع العربية:
	منظمة الصحة العالمية. (2020). "مرض فيروس كورونا". تقرير الصادر في 10 مايو، واشنطن.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (15/04/2021)." كيفية الوقاية من الجائحة في المستقبل بعد وصول حالات كوفيد-19 اليومية إلى مستوى جديد"، الأخبار والقصص، من موقع:
	لايف، ساينس. (12/04/2021). "الأوبئة الأسوأ التي غيرت مسار البشرية مما قبل التاريخ إلى يومنا هذا". من موقع:
	إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط والعالم العربي. (10/03/2021). من موقع:
	https://elaph.com/coronavirus-middle-east-arab-world.html

