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v  ر دقتومر  

أُِعدت ورقة املوقف هذه من 

خالل التعاون بي املقر الرئييس 

وجميع املكاتب اإلقليمية 

ملنظمة الصحة العاملية، تحت 

قيادة سوزانا جاكاب (نائب املدير العام، منظمة 

الصحة العاملية( ومايك ريان (املدير التنفيذي، 

برنامج الطوارئ الصحية ملنظمة الصحة العاملية(، 

إىل جانب إرشادات إضافية قدمها جواد محجور 

(املدير العام املساعد للتأهب لحاالت الطوارئ، 

منظمة الصحة العاملية(.

ضم الفريق املسؤول املعني بالجوانب التقنية 

والتنسيق كالً من سهيل سايكات، ومارك هو، 

وديبا راخان، وأندريه غريكسبور. وتوىل قيادة 

الفريق ثريا دليل، وستيال تشونغونغ، وغريارد 

شميتس.

عىل املستوى اإلقليمي، توىل زمام القيادة 

وتنسيق املساهامت املديرون ورؤساء فرق العمل 

املسؤولون عن إدارة الربامج، والتغطية الصحية 

الشاملة وصون الصحة طوال مراحل العمر، 

والطوارئ الصحية: ناتاشا أتسوباردي-موسكات، 

خارباس باربوسا دا سيلفا (جونيور(، جوزيف 

كابور، جيمس فيتسجريالد، رنا الحجة، ميليتا 

جاكاب، عوض مطرية، بيم نامغيال، دوريت 

نيتزان، مارتن تايلور، بروسرب توموسيمي، يوس 

فاندليري، ليو يونغوو، فيليسيتاس زاوايرا.

خرباء االستعراض واملشاركون من املقر الرئييس 

للمنظمة ومكاتب املنظمة اإلقليمية: باسكال 

آيب، هالة أبو طالب، بينيديتا أليغرانتيس، صويف 

أميت، روبرتا أندراغيتي، عيل أردالن، إيان 

أسكيو، أنشو بانريجي، أنيل بوال، جيمس كامبل، 

أليساندرو كاسيني، خورخيه كاستيال، أوغوتشوكوو 

تشوكووجيكوو، جورجو كوميتو، بيرت كاويل، 

صوفيا دامربي، نيالم دينغرا-كومار، كاسوم دياللو، 

عبدالغفار، آن-ليز غيسيه، لي هاروب، قدسية 

هدى، همفري كاراماغي، ماسايا كاتو، رانيا 

قعوار، إدوارد كييل، ديفورا كيستيل، هالة خرضي، 

جوزيف كوتسي، يو ليو، مويليسيل ماليسيال، 

بول مارسدن، روبرت مارتن، نيكون مريو، هرينان 

مونتنيغرو فون مولينربوك، سقيف مصطفى، ماثيو 

نيلسون، هيبواليت نتيمبوا، دينيس بوريغنون، 

أدريان راشفورد، توماس روبال، كريس سكوتر، 

رضا سيف الدين، كبري شيخ، زوبي رشوف، إيان 

سميث، راجيش رسيداران، شمس الضحى سيد، 

ريجينا تيتي-أوفيه، أنتوين توميان، غون تسينغ، 

كينزا زيرو، يو تسانغ، زانديل زيبووا.

 شكر وتقدير 
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viiيحيف ق زجوم

كان ملرض فريوس كورونا املستجد (كوفيد-91( 

تأثري واسع النطاق عىل كافة مجاالت املجتمع، 

وهو ما أدى إىل حدوث انتكاسات يف املكاسب 

الصحية والجهود املبذولة لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة. وأدى تحويل مسار موارد النظم 

الصحية للتصدي لرعاية املصابي بكوفيد-91 إىل 

إطالة أمد تعطل الخدمات الصحية األساسية. 

وأسفرت العوائق املستجدة التي اعرتضت سبيل 

الطلب عىل الرعاية الصحية، مثل تقييد الحركة 

وتراجع القدرة عىل الدفع والخوف من اإلصابة 

بالعدوى، عن وجود تحديات أخرى غري مسبوقة، 

ناهيك عن الواقع الصارخ يف عدة سياقات املتمثل 

يف نقص لوازم الوقاية من العدوى وعدم كفاية 

قدرات اختبارات الفحص.

مل يتعلم العامل من األوبئة السابقة، وأدى اإلفراط 

يف االعتامد عىل رد الفعل يف مواجهة األحداث عند 

وقوعها، بدالً من االعتامد عىل الوقاية والتأهب، 

إىل أن وجدت البلدان نفسها بال تأهب يف مواجهة 

جائحة بهذه الرسعة وذلك الحجم. ومن املؤسف 

أن أثرت الجائحة أيضاً تأثرياً قوياً بشكل خاص 

عىل الفئات السكانية الضعيفة، وأن زادت جائحة 

كوفيد-91 بشكل أكرب من تفاقم أوجه عدم 

املساواة املوجودة من قبل.

إن التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي 

هدفان متكامالن. وتعرض ورقة املوقف هذه 

األساس املنطقي والتوصيات الالزمة لبناء القدرة 

عىل الصمود وسعياً للتكامل بي تعزيز التغطية 

الصحية الشاملة وضامن األمن الصحي عن طريق 

1  يُشار إىل ذلك يف اآلونة األخرية أيًضا، من املنظور االقتصادي، بعبارة »الصالح العام للصحة«، انظر: الصالح العام للصحة. يف: www.who.int [املوقع اإللكرتوين]. جنيف: منظمة 

الصحة العاملية؛ https://www.who.int/health-topics/common-goods-for-health#tab=tab_3) 2020، تم االطالع يف 7 ترشين الثاين/نوفمرب 2020(.

الوسائل التالية:

تعايف النظم الصحية الوطنية1 وتحولها من 	 

خالل االستثامر يف وظائف الصحة العامة 

األساسية  وأسس النظام الصحي، مع الرتكيز 

عىل الرعاية الصحية األولية ودمج األمن 

الصحي؛

إدارة مخاطر الطوارئ الناجمة عن جميع 	 

األخطار، بهدف ضامن التنفيذ املستدام 

للوائح الصحية الدولية (2005( وترسيع وترية 

ذلك التنفيذ؛

النهج الشامل للحكومة ككل بُغية ضامن 	 

إرشاك املجتمع املحيل ومشاركة كل رشائح 

املجتمع.

تزود هذه الورقة القادة وراسمي السياسات عىل 

املستويات الوطنية واملحلية بالتوصيات التايل 

ذكرها عىل املدى املتوسط والطويل، واضعًة قضية 

الصحة ضمن املناقشات األوسع نطاقاً بشأن 

التعايف والتحول االجتامعي االقتصادي:

االستفادة من االستجابة الحالية يف تعزيز – 1

التأهب للجوائح والنظم الصحية عىل 

حد سواء: يشمل هذا استخدام النتائج 

املستمدة من االستعراضات املرحلية والالحقة 

لإلجراءات واالستعراضات املتعددة القطاعات 

لتوجيه االستثامر املستدام يف تعزيز النظم 

الصحية؛ والوقوف عىل املوارد ومواطن 

الضعف الحالية املوجودة يف القدرات، ورسم 

خرائط تلك املوارد واملواطن، بهدف تحديد 

http://www.who.int
https://www.who.int/health-topics/common-goods-for-health#tab=tab_3
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االحتياجات ذات األولوية؛ وتحديث خطط 

التأهب واالستجابة القطرية وخطط التعايف 

االجتامعي االقتصادي القطرية؛ وإدراج 

السياسات والتخطيط يف مجال إدارة الطوارئ 

ضمن الجهود األوسع نطاقاً الرامية إىل تعزيز 

النظم الصحية؛ وضامن مشاركة أصحاب 

املصلحة عىل نطاق أوسع يف االستعراضات 

املرحلية والالحقة لإلجراءات التي يقوم عليها 

نهج »الصحة الواحدة«.

االستثامر يف وظائف الصحة العامة األساسية – 2

مبا ذلك الوظائف الالزمة إلدارة مخاطر 

الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار: يشمل 

هذا زيادة االستثامر بغرض معالجة الثغرات 

الخطرية التي تتخلل وظائف الصحة العامة 

األساسية؛ وإجراء تقييامت القدرات املتعلقة 

بوظائف الصحة العامة األساسية وباللوائح 

الصحية الدولية يف إطار االستعراضات 

املتعددة القطاعات لقدرات النظام الصحي 

وقدرات الصحة العامة؛ وتعزيز كفاءات 

املهنيي الصحيي واملهنيي يف مجال الصحة 

العامة من حيث وظائف الصحة العامة 

األساسية، وتعزيز دورهم يف إدارة الطوارئ؛ 

وإقامة حوار بشأن السياسات بهدف تعزيز 

إدراج وظائف الصحة العامة األساسية يف 

الهياكل اإلدارية.

إرساء أساس قوي للرعاية الصحية األولية: – 	

يشمل هذا ضامن قوة االلتزام والقيادة عىل 

الصعيد السيايس من أجل وضع الرعاية 

الصحية األولية يف صميم الجهود املبذولة 

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، واألمن 

الصحي، وأهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة؛ وتنفيذ أنشطة لتخطيط الخدمات 

الصحية وطرائق لتنظيمها تعزز يف صميمها 

الجودة والرعاية األولية املركزة عىل األشخاص 

ووظائف الصحة العامة األساسية؛ وضامن 

مالءمة واستدامة الجودة لدى القوى العاملة 

امللتزمة املتعددة التخصصات يف مجال الرعاية 

الصحية األولية، ومستويات كفاءتها وتوزيعها؛ 

وضامن وجود ترتيبات تويلية للنظم الصحية 

تعطي األولوية بالشكل املالئم للخدمات 

األساسية والرعاية الصحية األولية؛ واالستثامر 

يف مرافق الرعاية الصحية األولية املأمونة 

واآلمنة وامليسورة الوصول واملستدامة التي 

تقدم خدمات عالية الجودة.

االستثامر يف اآلليات ذات الطابع املؤسيس – 4

املعنية بإرشاك املجتمع ككل: يشمل هذا 

استعراض اآلليات القامئة املعنية مبجاالت 

إرشاك املجتمع ككل؛ ووضع الصكوك 

املؤسسية والترشيعية الالزمة لتعبئة املوارد 

الشاملة للحكومة ككل واملجتمع ككل؛ 

والدعوة إىل الُنُهج الشاملة للمجتمع ككل 

يف أنشطة التأهب للطوارئ واالستجابة لها 

والخدمات الصحية األساسية وجهود التعايف، 

وتعميم تلك الُنُهج ورصدها؛ وتطوير قدرات 

القوى العاملة الصحية يف مجال املشاركة مع 

الفئات السكانية وتكينها؛ وتكييف السياسات 

وأنشطة التخطيط إىل جانب الرصد واملساءلة، 

بدعٍم من الترشيعات الوطنية، بهدف اإللزام 

بالدور الذي تضطلع به الحكومات املحلية 

والدعم املقدم لتلك الحكومات؛ ودعم اآلليات 

العاملية لضامن تحقيق اإلنصاف يف الحصول 

عىل املنتجات عند محدودية املعروض منها.



ixيحيف ق زجوم

إيجاد وتعزيز البيئات املواتية للبحث – 	

واالبتكار والتعلم: يشمل هذا تكي البيئات 

التنظيمية؛ وصون وتكييف النامذج املبتكرة 

املنفذة أثناء الجائحة مبا يشمل األوبئة 

املعلوماتية؛ وتقديم الدعم التنظيمي الالزم 

لتسهيل إدارة املعلومات وتبادل البيانات 

والتنسيق داخل البلدان وفيام بينها؛ وتعزيز 

البحث واالبتكار والتعلم يف مجايل إدارة 

مخاطر الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار 

وقدرة النظم الصحية عىل الصمود.

زيادة االستثامر املحيل والعاملي يف أسس – 	

النظم الصحية وإدارة مخاطر الطوارئ 

الناجمة عن جميع األخطار: يشمل هذا 

الوقوف عىل القدرات القامئة بُغية تحديد 

االحتياجات الالزمة لتعزيز النظم الصحية 

عىل املدى الطويل من أجل املحافظة عىل 

 الخدمات الصحية واالجتامعية األساسية 

مبا يشمل األمراض غري السارية والصحة 

النفسية والتأهب للطوارئ الصحية؛ 

واستحداث األُطُر الترشيعية والسياساتية 

بهدف تعزيز واستدامة املتطلبات األساسية 

للنظم الصحية والتأهب للطوارئ؛ وإعطاء 

األولوية لالستثامر والتمويل يف مجايل الصحة 

العامة واألمن الصحي، مع مراعاة البلدان 

التي تعاين طول أمد عدم االستقرار وهشاشة 

النظم والحوكمة استناداً إىل ثغرات القدرات 

املرصودة والدروس املستفادة؛ وإدراج 

االستثامر يف النظم الصحية والقدرة عىل 

الصمود والتأهب للطوارئ ضمن برنامج 

العمل املعني بتخطيط االستثامرات التي 

تنفذها هيئات التعاون اإلقليمي؛ واالستفادة 

من االستثامر يف القطاعات األخرى بخالف 

قطاع الصحة لدعم تعزيز قدرات الصحة 

العامة.

التصدي ألوجه عدم اإلنصاف املوجودة – 7

من قبل والتأثري غري املتناسب لجائحة 

كوفيد-91 عىل الفئات السكانية املهمشة 

والضعيفة: يشمل هذا ضامن إتاحة الرعاية 

الصحية املأمونة والعالية الجودة عن طريق 

تعبئة أموال عامة إضافية وتأمي ومد 

التغطية باآلليات املعنية بالحامية الصحية 

وبتقديم الرعاية الصحية؛ وضامن إرشاك 

الفئات االجتامعية االقتصادية الضعيفة 

ومشاركتها ومراعاتها؛ ودعم الحامية املالية 

املقدمة للفئات السكانية الضعيفة عن 

طريق مواصلة سياسات الحامية االجتامعية 

بهدف ضامن تأمي الدخل؛ ورصد أوجه عدم 

اإلنصاف يف الصحة ويف الحصول عىل الرعاية 

الصحية بهدف توجيه السياسات والتخطيط 

واالستثامر؛ والعمل، يف سياقات الهشاشة 

والرصاعات والعنف، عىل تقيص الشواغل 

والتحديات والفرص املشرتكة لتعزيز الرتابط 

الثاليث يف تلك السياقات، والذي يُعرًّف بأنه 

تدعيم الصالت االسرتاتيجية والتشغيلية بي 

الربامج اإلمنائية واإلنسانية وربطها ببناء 

السالم.

سوف تتعاون املنظمة مع دولها األعضاء، واألمم 

املتحدة، وسائر الرشكاء من أجل تقديم الدعم 

الالزم لتنفيذ التوصيات املذكورة أعاله، يف نطاق 

اختصاص إطار األمم املتحدة لالستجابة االجتامعية 

واالقتصادية الفورية لكوفيد-91. وعىل املستوى 

الوطني، ستضطلع املكاتب القطرية للمنظمة 

بدور محوري يف تعزيز عمليات التعايف والتحول 
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االجتامعية االقتصادية متعددة القطاعات بقيادة 

الحكومات. كام ستدعم املنظمة وزارات الصحة 

يف حشد الوزارات املعنية األخرى والرشكاء 

واملجتمعات املدنية وقطاعات العمل التطوعي 

(الهادفة للربح وغري الهادفة للربح عىل حد 

سواء(، من أجل تعزيز برنامج العمل الصحي 

وتعبئة املوارد الالزمة للرعاية الصحية األولية، 

ووظائف الصحة العامة األساسية، والتأهب 

ل هذا أنشطة التخطيط  للطوارئ. وسوف يَُكمِّ

الجارية للتأهب للجوائح واالستجابة لها، ويُدمج 

معها عند االقتضاء.

وستسخر املنظمة الدروس املستفادة من جائحة 

كوفيد-91 وتطبق املامرسات السليمة. وستعكف 

املنظمة، إذ تيض قُُدماً عىل استعراض وتحسي 

اآلليات القامئة املعنية بتقييم القدرات القطرية 

والتقدم املُحرز عىل الصعيد القطري وبرصد تلك 

القدرات وذلك التقدم واإلبالغ بهام. وستواصل 

املنظمة دعم االسرتاتيجيات الرامية إىل معالجة 

مواطن الضعف األساسية الخطرية يف النظم 

الصحية يف البلدان التي تشهد سياقات الهشاشة 

والرصاعات والعنف.
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أوالً: مقدمة
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حتى الثالث والعرشين من حزيران/يونيو 2021، 

أُصيب أكرث من 178 مليون شخص عىل مستوى 

العامل بعدوى فريوس كورونا املستجد، فريوس 

كورونا-سارس-2، مام تسبب يف حدوث 3880450 

وفاة (1(. لقد كان لجائحة مرض فريوس كورونا 

املستجد (كوفيد-91( عواقب بعيدة املدى 

طالت كل جنبات املجتمع، مام أسفر عن تعطل 

غري مسبوق يف الخدمات الصحية بينام تكافح 

السلطات الوطنية للتعامل مع ذلك الوضع. وأثرت 

التدابري الصحية العامة واالجتامعية الصارمة، 

املتخذة استجابًة للجائحة الحالية، تأثرياً كبرياً 

عىل حياة الناس وسبل عيشهم، دافعًة باالقتصاد 

رت بنحو   العاملي نحو الركود، بقيمة قُدِّ

8.8 تريليون دوالر أمرييك (2020-2021(، فضالً 

عن معدالت البطالة القياسية (2(.

إن التقدم الذي أُحِرز يف العديد من البلدان صوب 

تحقيق الهدف الثالث من أهداف األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة مل يشهد توقفاً فحسب، بل صار 

مهدداً بالرتاجع، حيث تواجه الجهات املرشفة عىل 

الصحة يف آٍن واحٍد تحديات متعلقة باالستجابة 

للجائحة، وتعايف النظم الصحية، والتنمية عىل 

املدى الطويل (3(.

وحتى البلدان التي أحرزت نتائج طيبة بشأن 

التدابري التقليدية املعنية باألمن الصحي والتغطية 

الصحية الشاملة كافحت يف االستجابة ملخاطر 

هذه الجائحة وإدارة تلك املخاطر (4(. وتحملت 

املجتمعات املحلية األشد ضعفاً يف جميع البلدان 

بشكل غري متناسب العبء الناجم عن هذا 

الكفاح.

ويف واقع األمر، فقد كان الثمن الذي دفعه 

املجتمع العاملي بأرسه مثناً باهظاً. تشري التقديرات 

األولية إىل أن إجاميل عدد الوفيات يف العامل 

التي تُعزى إىل كوفيد-91 يف عام 2020 بلغ ثالثة 

ماليي وفاة عىل األقل (5(، حدثت عىل سبيل 

املثال نتيجة لتوقف برامج التطعيم، والخدمات 

الخاصة بصحة األم والطفل، والربامج املعنية 

باألمراض غري السارية والصحة النفسية. وأفاد 

مسح أجرته منظمة الصحة العاملية إىل أن 36 بلداً 

من 70 بلداً شهدت تعطالً يف أكرث من 50٪ من 

خدماتها الصحية األساسية. يتفاقم هذا الوضع 

بسبب العوائق املستجدة التي تعرتض سبيل 

الطلب مثل تقييد الحركة بهدف احتواء انتشار 

فريوس كوفيد-91، وتراجع القدرة عىل الدفع، 

والخوف من اإلصابة بالعدوى. ومن املحتمل، 

مع توافر املزيد من البَيِّنات، أن نجد زيادة يف 

معدالت املراضة والوفيات الناجمة عن حاالت 

مرضية بخالف كوفيد-91 تُقارن باألرقام الخاصة 

بكوفيد-91 (6، 7(.

لقد أثرت الجائحة تأثرياً كبرياً بشكل خاص عىل 

الفئات السكانية التي تعاين أوضاع الهشاشة 

والرصاعات والعنف ومكامن الضعف األخرى؛ 

وكان من بي من تأثروا بالجائحة الالجئون 

والسكان النازحون داخلياً واملرشدون، وكبار السن، 

واألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غري 

رسمية أو املعتمدون عىل القطاع غري الرسمي 

للبقاء عىل قيد الحياة، واملجتمعات املحلية 

شديدة التعرض للمخاطر واملعرضة لتهديدات 

أخرى من بينها األخطار الطبيعية وتأثري تغري 

املناخ. ويرجع السبب يف معظم اآلثار الضارة إىل 

زيادة العوائق التي تعرتض سبيل الحصول عىل 

الخدمات الصحية األساسية ونقص شبكات األمان 

االجتامعية االقتصادية. ويشكل هذا تهديداً بشكل 

ر بنحو 25٪ من سكان العامل الذين  خاص ملا يَُقدَّ



3مدقم  يتويأ

يعيشون يف سياقات الهشاشة والرصاعات والعنف، 

حيث تحدث 60٪ من وفيات األمهات التي 

ميكن تالفيها، و53٪ من وفيات األطفال دون سن 

الخامسة، و45٪ من وفيات حديثي الوالدة. وقد 

كانت النظم الصحية يف هذه السياقات تكافح 

بالفعل لتلبية االحتياجات الصحية األساسية حتى 

قبل الجائحة. أما اآلن، فقد أدى التأثري الكبري 

الذي أحدثته تدابري االحتواء يف حياة الناس وسبل 

عيشهم، وكذلك يف العوائق التي تعرتض سبيل 

االستفادة بالخدمات الصحية، إىل تفاقم السياقات 

االجتامعية والسياسية واألمنية املعقدةأصالً، 

وجعل من مكافحة األمراض، واستمرارية تقديم 

الخدمات الصحية، واألمن الغذايئ، والحوكمة 

الشاملة أموراً تشكل تحدياً أعظم.

وهكذا بات من الواضح بصورة متزايدة أن الجهود 

التقليدية الرامية إىل تعزيز النظم الصحية، والتي 

اعترُِبت يف وقت سابق مبثابة الوسائل األساسية 

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مل تكفل كفاية 

االستثامر يف املنافع املشرتكة للصحة: أي وظائف 

الصحة العامة األساسية التي ال تستطيع تويلها 

إال الحكومات، نظراً ألنها منافع عامة أو نظراً 

لتعرضها إلخفاقات سوق كربى. يشمل هذا تنفيذ 

 اللوائح الصحية الدولية (2005(.1 

كام اعتمدت البلدان بشكٍل أكرث من الالزم عىل 

رد الفعل يف مواجهة األحداث عند وقوعها، بدالً 

من اتخاذ اإلجراءات االستباقية الالزمة للوقاية من 

مخاطر الكوارث والطوارئ يف املجتمعات املحلية، 

وللتأهب لها والحد منها. ويرد وصٌف إلعطاء 

األولوية عىل مستوى العامل إىل اإلجراءات الوقائية 

1 توفر اللوائح الصحية الدولية (2005( امللزمة قانوناً الدعم للبلدان يف إدارة الطوارئ من خالل تعزيز القدرات الوطنية عىل التأهب واالستجابة بطرق تتناسب مع املخاطر املواَجهة 

يف مجال الصحة العامة وتقترص عىل تلك املخاطر يف الوقت ذاته، مع تاليف التدخل غري الرضوري يف حركة املرور الدويل والتجارة الدولية.

املطلوبة لضامن تحقيق األمن الصحي يف التقرير 

السنوي لعام 9102، الصادر عن املجلس العاملي 

لرصد التأهب، والذي يذكر بأىس أنه: »عىل الرغم 

من التقدم الكبري املُحرز يف تقييم أوجه القصور 

ووضع الخطط، مل يتم توفري التمويل الكامل ألي 

 خطة عمل وطنية بشأن األمن الصحي« (8(. 

كام توصل مسح أُجري بشأن التأهب للجوائح 

يف عام 2018 إىل أنه من بي الدول األعضاء التي 

أجابت عىل املسح والتي بلغت نسبتها ٪54، 

توافرت خطط تأهب وطنية لألنفلونزا الجائحة 

لدى 88٪ من تلك الدول، علامً بأن حوايل نصف 

تلك الخطط (48٪( قد ُوِضع قبل األنفلونزا 

ث منذ  الجائحة H1N1 يف عام 2009 ومل يَُحدَّ

ذلك الحي (9(.

أما البلدان التي كانت أكرث قدرة عىل احتواء 

الفريوس مع تكبد أرضار اقتصادية جانبية 

أقل، فهي عىل ما يبدو البلدان التي تسنى لها 

االعتامد عىل قطاع عام فعال وعىل شكل من 

أشكال الحوكمة ركز عىل إرشاك الفئات السكانية 

واملجتمعات املحلية واملجتمع املدين (10، 11، 12، 13، 

 14، 15(. واستناداً إىل املالحظات املستمدة 

مام يُستجد من بَيِّنات، فإن البلدان التي أحرزت 

تقدماً محدوداً يف التغطية الصحية الشاملة إىل 

جانب األمن الصحي بدت أقل قدرة بوجه عام 

عىل إعادة توجيه قدراتها نحو عالج األوبئة، 

 وقُوِّضت خدماتها االعتيادية بشكل أرسع (16(.
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التغطية الصحية الشاملة واألمن 

الصحي: وجهان لعملة واحدة

تؤكد هذه اآلراء املتبرصة عىل أن التغطية الصحية 

الشاملة واألمن الصحي وجهان لعملة واحدة (17، 

18، 19( – هدفان صحيان متكامالن يجب أن تسعى 

البلدان كافًة نحو تحقيقهام: قدرة األشخاص عىل 

استخدام الخدمات األساسية عندما يحتاجون 

إليها، مبا يف ذلك أثناء الطوارئ، دون معاناة مشقة 

مالية. وعىل الرغم من أوجه التآزر وجوانب 

التداخل املتأصلة يف اإلجراءات الالزمة لبلوغ تلك 

األهداف، فقد ُجزِّئ النهج املتبع حتى اآلن عىل 

املستويات العاملية والوطنية عىل حد سواء (20(.

إن نهج الرعاية الصحية األولية، جنباً إىل جنب 

مع وظائف الصحة العامة األساسية، ليس أمراً 

بالغ األهمية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة 

فحسب، وإمنا أيضاً لتحقيق األمن الصحي. 

فالرعاية الصحية األولية هي نقطة االتصال األوىل 

بي الفرد واملجتمعات املحلية وبي النظم الصحية 

والوطنية، ومن ثم فهي تشّكل واجهة بينية 

بالغة األهمية مع مجال األمن الصحي وبادرة 

دالة عىل الطوارئ الصحية. وإىل جانب التوجه 

القوي للجهود املبذولة لتعزيز النظم الصحية 

املتاح بفضل نهج الرعاية الصحية األولية من 

أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فإن ذلك 

النهج يدعم األمن الصحي عن طريق الوقاية 

من الفاشيات من خالل التمنيع واملحافظة عىل 

خدمات الرعاية الصحية واالجتامعية األساسية 

 بينام تنوء املستشفيات باألعباء (21، 22(. 

كام يستهدف نهج الرعاية الصحية األولية الحد 

من جميع املخاطر الصحية ومعالجة محددات 

الصحة؛ وبالتايل فهو يريس األساس الالزم إلدارة 

مخاطر الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار، بينام 

تعتمد االستجابة للطوارئ عىل قدرات العالج 

القامئة لتوسيع نطاق عالج األوبئة واملشاركة 

القامئة مع املجتمع املحيل من أجل التواصل بشأن 

املخاطر.

وتسنح أمام البلدان يف الوقت الراهن فرصة 

عظيمة للعمل بشكل مختلف والوفاء بالتزامها 

بتعزيز النظم الصحية، مستندًة إىل نهج الرعاية 

الصحية األولية واالستثامر يف وظائف الصحة 

العامة األساسية. فقد ولَّدت جائحة كوفيد-91 

زخامً سياسياً ضخامً ووعياً شعبياً برضورة جعل 

الصحة والقدرة عىل الصمود عىل قمة األولويات 

السياسية. ولذلك فإن التحدي الكائن حالياً أمام 

مجتمع الصحة العاملي يتمثل يف االستفادة التامة 

من هذا االهتامم لضامن أن تعكف البلدان، عند 

تعافيها من كوفيد-91 وسعيها إىل بناء مستقبل 

أفضل أثناء الجائحة وما بعدها، عىل إصالح نظمها 

الصحية ومجتمعاتها املحلية وتحويلها واالرتقاء 

بها، مع مراعاة كل من األمن الصحي والتغطية 

الصحية الشاملة.

وبينام يشيع نقص التمويل املزمن يف العديد من 

البلدان، فثمة بلدان ال تُعد املوارد هي العائق 

الوحيد فيها. فتكلفة ضامن تحقيق التغطية 

الصحية الشاملة واألمن الصحي يف 67 بلداً، طبقاً 

لحسابات منظمة الصحة العاملية، تكلفة منخفضة 

للغاية مقارنًة بتكلفة أزمة من قبيل الجائحة 

الحالية أو التهديدات املستقبلية، ومن بينها تغري 

املناخ (23، 24، 25، 26، 27(. وتؤيد تقديرات أخرى أن 

تحسي التأهب للطوارئ أمٌر ميسور التكلفة جداً، 

حيث ترتاوح التقديرات من أقل من دوالر أمرييك 

4



5مدقم  يتويأ

واحد للفرد سنوياً يف البلدان املنخفضة الدخل 

واملتوسطة الدخل (28( إىل ما بي دوالر أمرييك 

واحد وخمسة دوالرات للفرد سنوياً (29( – وهو ما 

يقل بشكل كبري عن تكلفة االستجابة ألي طارئة 

صحية. ويعني ذلك أنه بوسع البلدان بناء القدرة 

عىل الصمود عن طريق االستثامر يف الحوكمة، 

والقدرات الرئيسية للتأهب واالستجابة، والرعاية 

الصحية األولية، بوصفها األساس الالزم لتلبية 

االحتياجات الصحية األساسية للسكان، مع حامية 

السكان يف الوقت نفسه من الطوارئ. ويف النهاية، 

فإن أوجه التآزر املتحققة بفضل التصدي ملسألة 

التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي يف آٍن 

واحد تجعلنا جميعاً يف وضعٍ أفضل، من الناحية 

املالية والصحية عىل حد سواء.

هدف الورقة

تعرض ورقة املوقف هذه الصادرة عن منظمة 

الصحة العاملية األساس املنطقي والتوصيات 

الالزمة لبناء القدرة عىل الصمود عن طريق 

السعي لتحقيق التكامل بي تعزيز التغطية 

الصحية الشاملة وضامن األمن الصحي من خالل 

ما ييل:

تعايف النظم الصحية الوطنية وتحولها من 	 

خالل االستثامر يف تعزيز وظائف الصحة 

العامة األساسية وأسس النظام الصحي، مع 

الرتكيز عىل الرعاية الصحية األولية ودمج 

األمن الصحي؛

إدارة مخاطر الطوارئ الناجمة عن جميع 	 

األخطار، بهدف ضامن تحقيق التنفيذ 

املستدام للوائح الصحية الدولية (2005( 

وترسيع وترية ذلك التنفيذ؛

الحوكمة الشاملة بُغية ضامن إرشاك املجتمع 	 

املحيل ومشاركة كل رشائح املجتمع.

سيتمثل املبدأ البديهي الجامع يف التخيل عن 

»الذعر واإلهامل« سعياً صوب »بناء مستقبل 

أفضل«. والجدول الزمني لهذه التوصيات جدول 

متوسط وطويل املدى. وسوف تستند هذه الورقة 

إىل الدعم االسرتاتيجي والتشغييل املقدم من 

املنظمة بشأن الجهود املستمرة يف مجال التأهب 

واالستجابة وبشأن احتياجات التعايف املبكر، 

ل هذا الدعم (30(. وتَُكمِّ

النهج املطبق إلعداد ورقة املوقف 

وملخصها

استند إعداد ورقة املوقف هذه الصادرة عن 

املنظمة إىل األعامل واإلرشادات والخربات القامئة 

يف نطاق املنظمة، وذلك من خالل مشاورات 

واستعراضات موسعة عىل مستوى املقر الرئييس 

واملستويات اإلقليمية. وأدت العملية التشاورية 

املطبقة إىل الخروج مبجموعة من الدروس 

الرئيسية املستفادة من جائحة كوفيد-91 

واألحداث السابقة، وهو ما وفر املعلومات الالزمة 

لعملية وضع السياسات والتوصيات املرتبطة بها 

والدور الذي تؤديه املنظمة مع أصحاب املصلحة 
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فيام يتعلق ببناء نظم صحية قادرة عىل الصمود. 

وعقب إعداد ورقة املوقف هذه، جرى إعداد 

ملخص موقف إلتاحة نسخة موجزة استهدفت 

بصفة أساسية رؤساء الحكومات ووزراء املالية 

وغريهم من القادة داخل قطاع الصحة وخارجه. 

كام تعكس الرسائل الرئيسية املوجهة إىل مختلف 

أصحاب املصلحة، واملعروضة بإيجاز يف ملخص 

املوقف، الخربات والتجارب والتوافق بي قيادات 

املنظمة والخرباء التقنيي العاملي عىل تعزيز 

النهج املتكامل لجعل النظم الصحية قادرة عىل 

الصمود من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

واألمن الصحي جنباً إىل جنب.

تُعد هذه الورقة أيضاً ُمكملًة للمنشورات املشرتكة 

الصادرة حديثاً عن التعايف والتحول، وتربطها 

جوانب التآزر مع تلك املنشورات. تضمنت تلك 

املنشورات الخطة االسرتاتيجية املنقحة للتأهب 

واالستجابة لجائحة كوفيد-91، وإطار األمم 

املتحدة لالستجابة االجتامعية واالقتصادية الفورية 

لكوفيد-91، وهو ما يبي العنارص األساسية لعملية 

التعايف اإليجابية (31(. توضح هذه الورقة رؤية 

املنظمة بشأن تحول قطاع الصحة الذي أخذ 

الدروس املستفادة من جائحة كوفيد-91 عىل 

محمل الجد، وذلك ضمن اإلطار الذي حددته 

األمم املتحدة بشأن املجتمع العادل اجتامعياً 

واالقتصاد املراعي لإلنصاف. وكذلك، فإن بيان 

منظمة الصحة العاملية بشأن التعايف الصحي من 

كوفيد-91 يذكرنا بقوة بأن املحددات البيئية 

تشّكل السبب الجذري للجائحة الحالية وأنه 

من الواجب معالجة تلك املحددات أيضاً (32(. 

يتامىش هذا البيان مع اإلطار التشغييل للرعاية 

الصحية األولية (33(، ويسهم يف تحقيق جميع 

األهداف الواردة ضمن الغايات الجريئة لربنامج 

ل  العمل العام الثالث عرش للمنظمة (34(. وتَُكمِّ

هذه الورقة أيضاً املبادرات الجارية الستعراض 

التأهب للجوائح عىل الصعيد الوطني والتغطية 

الصحية الشاملة، بهدف توجيه أنشطة التخطيط 

والتدخالت املعنية ببناء مستقبل أفضل. تتضمن 

هذه املبادرات تقييم الثغرات يف التأهب للجوائح، 

م لقادة مجموعة العرشين، وآلية  والذي قُدِّ

االستعراض الشامل للصحة والتأهب )تصدر 

قريباً(.

الجمهور املستهدف

تستهدف هذه الورقة القادة وراسمي السياسات 

عىل املستويات الوطنية واملحلية. وتشمل أبرز 

أصحاب املصلحة ومن بينهم معاهد الصحة 

العامة الوطنية، واملجتمع املدين، والقطاع الخاص 

(الهادف للربح وغري الهادف للربح عىل حد 

سواء(، والربملانيون، ومديرو الطوارئ،  والرشكاء يف 

العمل اإلنساين واإلمنايئ، وأوساط األمم املتحدة، 

باإلضافة إىل من يعملون يف الوزارات والقطاعات 

األخرى الداعمة للصحة.
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 الدروس املستفادة من جائحة كوفيد-19



بناء قدرة النظم الصحية عىل الصمود من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي أثناء جائحة كوفيد-91 وما بعدها 8

يجب أن تستفيد البلدان من االستثامرات املنفذة 

والدروس املستفادة أثناء جائحة كوفيد-91 يك 

تهيئ »وضعاً طبيعياً جديداً« للسياسات والنظم 

الصحية التي جرى تجديدها. وترد فيام ييل أدناه 

بعض الدروس املستفادة أثناء االستجابة لجائحة 

كوفيد-91 يك يُسرتشد بها يف التوصيات وتوجهات 

السياسات يف مجال التعايف والتحول.

ن تنظيم  من الواجب عىل البلدان كافًة أن تَُحسِّ

وأداء نظمها الصحية وغريها من الُنظم من أجل 

التأهب للجوائح: قبل الجائحة، توافرت لدى 

معظم النظم الصحية الوطنية القدرة عىل أداء 

وظائفها بالشكل املناسب مع االقتصار عىل تطبيق 

تدابري التأهب األساسية الالزمة للتصدي للطوارئ 

املتكررة الحدوث وإن كانت محدودة النطاق. 

 أدى ذلك إىل الشعور بالرضا عن األوضاع، وهو 

ما أسفر عن وجود ثغرات يف وظائف الصحة 

العامة األساسية ويف القدرات الالزمة لتنفيذ 

اللوائح الصحية الدولية (2005( (35(. يُضاف إىل 

ذلك أن البلدان مل تضع التوقعات أو الخطط 

الكافية بشأن الطوارئ الوطنية التي تتجاوز تلك 

القدرات، وال بشأن ما تسفر عنه هذه الطوارئ 

من تعطل يف الخدمات الصحية األساسية. 

وقد أدى ذلك الوضع إىل عدم كفاية الحوكمة 

والتنسيق وإدارة األحداث فضاًل عن الثغرات 

التي تخللت مسارات التدبري العالجي الرسيري، 

ومعايري الرعاية، وتدابري الوقاية من العدوى 

ومكافحتها، والقدرة عىل نرش القوى العاملة 

مبرونة يف املناطق األشد احتياجاً. وكان هذا هو 

الحال حتى يف البلدان التي اعترُب أن لديها نُظامً 

صحيًة ناضجًة وقدرات أساسية متقدمة مبوجب 

اللوائح الصحية الدولية.

البد من إيالء أولوية قصوى إىل املحافظة عىل 

الخدمات الصحية األساسية سواء بسواء مع 

ضامن االستجابة للطوارئ. اقترصت االسرتاتيجيات 

املبدئية للتأهب واالستجابة للجائحة عىل 

إيالء االهتامم الكايف للتعطل الكبري املحتمل يف 

الخدمات األساسية نتيجة إعادة توجيه قدرات 

النظم الصحية وبدء العمل بتدابري صحية عامة 

واجتامعية جديدة. وكان من املمكن تاليف جانب 

من العبء الضخم الذي ألقته جائحة كوفيد-91 

عىل كاهل الخدمات الثانوية والثالثية (36(. وقد 

أبدت بعض النظم الصحية املوجهة نحو الرعاية 

الصحية األولية قدرتها عىل الصمود، فأرسعت 

بتكييف خدماتها األساسية واملحافظة عليها عن 

طريق إعادة التوازن يف األحامل الرسيرية عىل 

نطاق مستويات الرعاية، وشمل ذلك األدوار 

املضطلع بها عىل مختلف مستويات تقديم 

الخدمات الصحية بالكشف املبكر عن الحاالت، 

وتقديم التدبري العالجي للحاالت البسيطة بالقرب 

من املجتمع املحيل، واستغالل خدمات الفرز 

لصون قدرات املستشفيات. يؤدي ذلك أيضاً إىل 

الحد من الزيادة يف معدالت املراضة والوفيات 

 الناجمة عن حاالت مرضية بخالف كوفيد-91. 

كام يغلب أن تشّكل خدمات الرعاية األولية نقطة 

الدخول إىل النظام الصحي؛ وعند هذا املستوى 

يكتيس ربط الرتصد بوسائل التشخيص أهمية 

حاسمة.

يلزم عىل البلدان أن تستثمر يف معالجة الثغرات 

األساسية التي تتخلل النظم الصحية ويف وظائف 

الصحة العامة األساسية املتعلقة بإدارة الطوارئ: 

سلطت جائحة كوفيد-91 الضوء عىل الثغرات 

األساسية املزمنة التي تخللت النظم الصحية 

وجعلت تقديم الخدمة ُعرضًة للتعطل ولعوامل 



9 ثلنجلم   تاوردس تايستزلدة ين يلئوأ كحفجو-19

الخطر املحتملة النتقال العدوى (مثال: ضعف 

االلتزام بتدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها أو 

مبعايري املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، 

والنقص املزمن يف املوظفي يف املرافق الصحية 

وكذلك يف وظائف من قبيل تتبع املخالطي 

والحجر الصحي والعزل وسالسل اإلمداد القادرة 

عىل الصمود(. وأبرزت الجائحة ضعف توجه 

الرعاية الصحية األولية يف العديد من النظم 

ومن أمثلته تجزؤ الرعاية، والنظم املرتكزة عىل 

املستشفيات، وانخفاض مستويات الوعي الصحي، 

واالفتقار إىل نظم إدارة الطوارئ الصحية الفعالة، 

مبا يف ذلك التثقيف والتدريب األسايس والتطوير 

املهني يف مجال التأهب واالستجابة للطوارئ 

بالنسبة للعاملي واملديرين يف مجال الرعاية 

الصحية واالجتامعية، مبا يشمل اعتامد أدوار تتسم 

باملرونة. وال غنى عن عنارص النظام الصحي هذه 

لتحقيق التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي.

األهمية البالغة للحوكمة والقيادة بالنسبة إىل 

إدارة مخاطر الطوارئ بفعالية يف ظل التنسيق 

متعدد القطاعات: إن الحكومات التي اعرتفت 

يف وقت مبكر بوجود تهديد صحي، وأوىل سكان 

دولها الثقة لقياداتهم، واتخذت قرارات مستندة 

إىل البَيِّنات املتاحة، ونسقت جهود التأهب 

واالستجابة عىل نطاق شتى القطاعات، بدت 

أفضل أداًء يف وقف انتقال العدوى يف املجتمع. 

وشملت اإلجراءات الناجحة املتخذة تجميع 

املوارد عىل نطاق الوزارات املعنية ومؤسسات 

القطاع الخاص، واستخدام هياكل تنسيق فعالة. 

وسمحت اإلدارة الالمركزية متعددة القطاعات 

للمخاطر والطوارئ، والتي أُدرِجت يف الهياكل 

املحلية واستخدمت نهج الرعاية الصحية األولية، 

بوجود قدر من املرونة كانت ُتَسُّ الحاجة إليها 

بشكل كبري عىل املستويات املحلية من أجل 

التصدي بفعالية للوضع اآلخذ يف التطور بشكل 

مطرد. ويؤدي التجزؤ يف تنظيم وظائف النظام 

الصحي الرئيسية ويف حوكمتها، فضالً عن التجزؤ 

يف ترتيبات التمويل والتغطية، إىل إثناء القادة 

بشكل يصيبهم بالرتدد يف تويل زمام القيادة وإىل 

تقويض القدرة عىل املشاركة يف االستجابة القامئة 

عىل السكان. ويف البلدان التي شهدت بها ترتيبات 

التغطية الصحية تجزؤاً واعتمدت عىل مساهامت 

مالية محددة، غابت القدرة عىل الصمود يف 

مواجهة الصدمة االقتصادية التي أحدثتها جائحة 

كوفيد-91، مام أفىض إىل انعدام التغطية. وُتَسُّ 

الحاجة عىل نطاق الربامج والخطط إىل الوظائف 

الرئيسية الشاملة (مثل الرتصد( والنظم الرئيسية 

الشاملة (مثل نظم املعلومات(.

ال غنى عن بناء ثقة الجمهور واملحافظة عليها من 

خالل إرشاك املجتمع املحيل ومشاركته: إن الثقة 

يف الحكومات والخدمات العامة والنظم الصحية 

تثل رأس املال االجتامعي الذي يتكون مبرور 

الزمن من خالل التواصل واملشاركة املتبادلي 

بنشاط مع الفئات السكانية واملجتمعات املحلية 

واملجتمع املدين. وقد ساعد التواصل بشأن املخاطر 

بوضوح واتساق وموثوقية، واملبادرة بالحوار مع 

املجتمعات املحلية، عىل الحد من شعور الجمهور 

بعدم الرضا ومن األوبئة املعلوماتية، وعزز رغبة 

الجمهور يف املشاركة. وقد أدت برامج ومبادرات 

العاملي الصحيي املجتمعيي طويلة األمد، الرامية 

إىل بناء قدرة املجتمع املحيل عىل الصمود، دور 

املنصات املوثوقة لرسم سياق التدابري الالزمة 

لتلبية االحتياجات املحلية. كام ساعدت نُُهج إدارة 

املخاطر ونظم الرتصد املجتمعي عىل املستوى 

املحيل يف وضع تدخالت فعالة.
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الطوارئ العاملية تهدد بالخطر نطاق الدعم 

الخارجي واملوارد الخارجية بينام يكافح كل بلد 

يف تنفيذ استجابته الوطنية: كشفت الجائحة 

بجالء التأثري الذي تحدثه حالة طوارئ واسعة 

النطاق تتجاوز يف الوقت ذاته القدرات الوطنية 

آلحاد البلدان وتجتاح كافة البلدان برسعة يف 

نفس اللحظة. وعىل عكس طوارئ الصحة العامة 

ذات الطابع املحيل أو اإلقليمي، يؤدي هذا الوضع 

إىل انخفاض الدعم الخارجي املقدم للبلدان 

األمس احتياجاً. وتتفاقم املشكلة بسبب شدة 

حاالت النقص يف املوارد البالغة األهمية والتنافس 

عليها عىل مستوى العامل، مثل معدات الحامية 

الشخصية والكواشف واألدوية.

الدور األقوى الذي تؤديه التكنولوجيا والطرق 

املستحدثة لتنظيم الخدمات الصحية يف إتاحة 

منصات بديلة لتقديم الخدمات الصحية 

واالستجابة لألوبئة: أظهرت جائحة كوفيد-91 

إىل أي مدى يتعي عىل النظم الصحية أن 

تواكب املجتمع يف استخدام األساليب املبتكرة 

والتكنولوجيات الجديدة. وُوِجد الطلب عىل 

التطبيب عن بُعد قبل الجائحة، لكن تسارعت 

وترية استخدامه بهدف الحد من مخالطة العاملي 

الصحيي للمرىض ومن حاالت توقف العالج. 

واستكملت الحلول املعتمدة عىل التطبيقات 

جهود التتبع اليدوي للمخالطي يف العديد من 

البلدان (37(. وشّكلت وسائل التواصل االجتامعي 

مصدراً رئيسياً للمعلومات املوثوقة واملعلومات 

املضللة عىل حد سواء؛ فمن الواجب عىل 

الحكومات املطبقة للمشاركة املجتمعية أن تتعلم 

كيفية التنقل عرب وسائل التواصل االجتامعي عىل 

نحو أرسع وأكرث فعالية. وهكذا، فثمة حاجة إىل 

وجود توازن بي الفرص والتحديات التي تخلقها 

حقبة الثورة التكنولوجية.

جائحة كوفيد-91 ضخمت أوجه عدم اإلنصاف، 

والتفاوتات الصحية واالجتامعية االقتصادية، 

محدثًة تأثرياً غري متناسب عىل املهمشني 

والضعفاء: أدت جائحة كوفيد-91 إىل كشف 

وتفاقم أوجه عدم املساواة الصحية واالجتامعية 

االقتصادية املوجودة من قبل يف املجتمعات 

والناشئة عن تأثري التدابري الصارمة التي عطلت 

كاًل من االقتصاد الرسمي وغري الرسمي عىل حد 

سواء (38(. وطبقاً ملنظمة العمل الدولية، فإن 

1.6 مليار عامل يف االقتصاد غري الرسمي – أي 

قرابة نصف القوى العاملة يف العامل – معرضون 

لخطر فقد وظائفهم (39(. وعىل املجتمع العاملي 

أن يرسع بصورة عاجلة بوترية التقدم املحرز يف 

وضع حزم الحامية االجتامعية التي تدرج التغطية 

الصحية الشاملة يف الحامية االجتامعية من أجل 

ضامن توفري الحامية املالية وإمكانية الحصول عىل 

الخدمات الصحية األساسية وفرص العمل ومزايا 

الرعاية االجتامعية، عىل أال يتخلف أحد عن 

الركب. عالوًة عىل ذلك، فإن التداعيات االقتصادية 

الكلية واملالية التي أحدثتها جائحة كوفيد-91 

قد تستمر ألعوام، مهددًة بتقويض التقدم املحرز 

يف وقت سابق صوب تحقيق التغطية الصحية 

الشاملة. وقد زادت البلدان عند االستجابة 

للجائحة من إنفاقها عىل الجوانب الصحية 

واالجتامعية يف حي انخفضت إيراداتها العامة، 

وهو ما أدى إىل تزايد حاالت العجز املايل وارتفاع 

أعباء الديون. وقد يؤدي هذا إىل تقليص املبلغ 
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الذي تستطيع الحكومات إنفاقه عىل الصحة. 

وسيظل من األولويات بالغة األهمية تأمي حصول 

الفقراء عىل الرعاية الصحية وحاميتهم من تحمل 

مشقة مالية.

إدارة مخاطر الطوارئ تشكّل أحد املنافع 

املشرتكة للصحة، ويتعني متويلها من مصادر عامة 

وتنظيمها عىل املستوى العام: إن الحوكمة العامة 

للنظم الصحية، مع غلبة االعتامد عىل مصادر 

التمويل العام، أموٌر أساسية للتمكي من إحراز 

التقدم صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

واألمن الصحي. ويف ضوء عدم كفاية ما تقدم، 

ترتفع مخاطر تفاقم أوجه عدم املساواة املوجودة 

من قبل يف الحصول عىل الخدمات، والسيام عندما 

يكون مبقدور جهات تقديم الخدمة ورشكات 

التأمي املستقلة أو الخاصة أن تحدد ما يخصها 

من أسعار أو أن تستبعد األشخاص األمس احتياجاً 

(40(. وباملثل، فعىل املستوى العاملي، أدت القيود 

املفروضة يف مجال النقل العاملي إىل وجود قيود 

عىل سالسل اإلمداد، ويف بعض الحاالت أسفر عدم 

إدارة آليات السوق بالشكل املناسب عن وجود 

إمدادات محدودة يجري تخصيصها ملقدم أعىل 

عرض وليس ملن هم يف أمس الحاجة. 
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ثالثاً: التوصيات واإلجراءات املتعلقة 
بالسياسات لبناء مجتمعات محلية 

ونظم صحية مستندة للرعاية الصحية 
األولية قادرة عىل الصمود 



داجأ تلدرة لا تاايحد 
ج
يرت تا تايتةبتأ للاسجلتلا اي ل  ينتيةلا يوبجأ دنم  اوجأ يست وة ابرللمأ تااوجأ تق 13ثلاصلم  تاتحاجلا دتقو

لقد سبق وأن واجه العامل تهديدات وطوارئ 

صحية من قبل، من بينها فاشيات املتالزمة 

التنفسية الحادة الوخيمة، وفريوس كورونا املسبب 

ملتالزمة الرشق األوسط التنفسية، واألنفلونزا 

الجائحة (A)H1N1 ومرض فريوس اإليبوال. ولكن 

مل يكن مثة نهج برامجي مستدام إزاء التعايف 

لبناء القدرة عىل الصمود لدى النظم الصحية 

واملجتمعات املحلية، وللمحافظة عىل وظائف 

الصحة العامة األساسية، ولتعزيز قدرات التأهب 

واالستجابة للطوارئ. فرسعان ما شهد الزخم 

التموييل والسيايس عادًة تراجعاً بُعيد مرحلة 

االستجابة، مع ضعف التكامل مع عملية التعايف 

والتحول عىل املدى األطول.

وتدعو املنظمة البلدان إىل اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة من أجل تحقيق التعايف والتحول يف 

نظمها الصحية الوطنية ودون الوطنية. ومن 

املمكن تحقيق ذلك عن طريق االستثامر يف 

وظائف الصحة العامة األساسية ونهج إدارة 

املخاطر الناجمة عن جميع األخطار، وتعزيز تلك 

الوظائف وذلك النهج، مبا يشمل تنفيذ اللوائح 

الصحية الدولية (2005( والنظم الصحية املستندة 

للرعاية الصحية األولية إىل جانب مشاركة كل 

رشائح املجتمع من أجل تحقيق التغطية الصحية 

الشاملة واألمن الصحي. ويتحتم تطبيق عدد من 

املتطلبات األساسية لضامن تأدية النظم الصحية 

لوظائفها أثناء االستجابة للطوارئ والتعايف منها.

وتقرتح املنظمة التوصيات واإلجراءات التالية 

املتعلقة بالسياسات يك تطبقها البلدان من 

أجل توجيه أنشطة التخطيط واالستثامرات 

والتدخالت التي يضطلع بها أصحاب املصلحة 

املعنيون كافًة، بهدف بناء مجتمعات محلية 

ونظم صحية مستندة للرعاية الصحية األولية 

قادرة عىل الصمود. وسيكون ذلك األمر ذا صلة 

بتواصل التأهب واالستجابة من أجل مكافحة 

الوباء وتخفيف وطأة األثر الواقع عىل الخدمات 

األساسية عالية الجودة، بحيث يريس هذا االستثامر 

األساس الالزم لعملية التعايف والتحول التالية 

لجائحة كوفيد-91 عىل املديي املتوسط والطويل 

من أجل تحقيق القدرة عىل الصمود.

ولن يكون االستثامر يف تعايف النظم الصحية 

 وتحولها فعاالً من حيث التكلفة فحسب، 

مبا يرتتب عليه الحد من التأثري الصحي 

واالجتامعي االقتصادي الذي تحدثه الجوائح 

املقبلة، والتي من املرجح أن تقع بشكل أكرث 

تواتراً مقارنًة باألوقات السابقة؛ بل سيؤدي هذا 

االستثامر أيضاً إىل الحد من املخاطر والتأثريات 

الناجمة عن األوبئة والصدمات األصغر نطاقاً وإن 

كانت أكرث تواتراً، وسيُسهم كذلك بوجه عام يف 

تحسي الصحة للجميع وتحقيق فوائد اقتصادية 

كلية واجتامعية.

االستفادة من االستجابة الحالية 1– 

يف تعزيز التأهب للجوائح والنظم 

الصحية عىل حد سواء

يف ضوء الطبيعة طويلة األمد لجائحة كوفيد-91، 

فمن الالزم أن يكتيس االستثامر الحايل يف مجال 

التأهب واالستجابة صبغة مؤسسية وأن يَُحوَّل 

إىل أنشطة معنية بالتعايف املبكر والتحول عىل 

املدى األطول. ومن شأن هذا ضامن أن تُسهم 

تدخالت االستجابة املنفذة أثناء الجائحة يف بناء 

القدرات الوطنية ودون الوطنية عىل املديي 

املتوسط والطويل يف مجال إدارة مخاطر الطوارئ 
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واستمرارية تقديم الخدمات الصحية األساسية. 

وينبغي أن يسرتشد هذا التعايف املبكر مبا هو قائم 

من مخاطر وثغرات وأولويات وإصالحات، عىل 

نحو ما تم تحديده بالفعل قبل الجائحة، عىل 

سبيل املثال من خالل مرتسامت املخاطر القطرية، 

وعمليات التقييم الخاصة بإطار رصد اللوائح 

الصحية الدولية وتقييمها، وخطط العمل الوطنية 

بشأن األمن الصحي، وسياسات قطاع الصحة 

الوطنية، وينبغي أن يكون هذا التعايف املبكر 

متوامئاً مع نهج إدارة مخاطر الطوارئ الناجمة عن 

جميع األخطار.

وينبغي أن يُدمج نهج التعايف املبكر هذا يف 

الخطط واإلرشادات املعنية بأنشطة التأهب 

واالستجابة املتواصلة، عىل سبيل املثال من خالل 

خطط التأهب واالستجابة القطرية املنقحة 

لجائحة كوفيد-91 والتي ينبغي بدورها أن توفر 

األساس الالزم لنهج »الصحة أوالً« يف خطط 

االستجابة االجتامعية االقتصادية، طبقاً إلطار األمم 

املتحدة لالستجابة االجتامعية واالقتصادية الفورية 

لكوفيد-91.

التوصيات القابلة للتنفيذ

استخدام النتائج املستمدة من االستعراضات 	 

املرحلية والالحقة لإلجراءات (41( 

واالستعراضات املتعددة القطاعات، والتي 

تتناول التأثريات الصحية واالجتامعية 

االقتصادية لجائحة كوفيد-91، لتوجيه 

االستثامر املستدام يف تعزيز النظم الصحية، 

مع دمج إدارة املخاطر الناجمة عن جميع 

األخطار والتأهب للطوارئ.

الوقوف عىل املوارد ومواطن الضعف الحالية 	 

املوجودة يف القدرات بهدف تحديد مجاالت 

االحتياج ذات األولوية. سيعزز هذا القدرة 

عىل تقديم خدمات عالية الجودة وقادرة عىل 

 الصمود للحاالت املرضية األخرى 

مبا يف ذلك األمراض التي تصيب اإلنسان طوال 

مراحل العمر، واألمراض السارية، واألمراض 

غري السارية، واالعتالالت الصحية النفسية. 

ويشمل هذا أيضاً الوقاية من العدوى 

ومكافحتها لضامن توفري السالمة للقوى 

العاملة الصحية واملرىض واملجتمعات املحلية.

إدخال التحديثات الالزمة، عند الحاجة، عىل 	 

خطط التأهب واالستجابة القطرية وخطط 

التعايف االجتامعي االقتصادي بحيث تشمل 

نُُهج التعايف املبكر، وضامن توفري ما يتصل 

بتلك الخطط من استثامرات إضافية حسب 

املطلوب.

إدراج السياسات وأنشطة التخطيط املعنية 	 

بإدارة الطوارئ يف الجهود األوسع نطاقًا 

املبذولة لتعزيز النظم الصحية (والعكس 

بالعكس(، وذلك عن طريق تطبيق نهج 

متكامل إزاء رسم السياسات والتخطيط 

الالحق بشأن التغطية الصحية الشاملة واألمن 

الصحي.

ضامن مشاركة النظم الصحية، وأصحاب 	 

املصلحة يف مجال التأهب واالستجابة 

للطوارئ، والقطاعات األخرى، والرشكاء 

املجتمعيي يف االستعراضات املرحلية والالحقة 

لإلجراءات، بحيث تؤثر خربات االستجابة يف 

القدرات املستدامة الالزمة لوجود نظام أكرث 

قدرة عىل الصمود.
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االستثامر يف وظائف الصحة العامة 2– 

األساسية مبا ذلك الوظائف الالزمة 

إلدارة مخاطر الطوارئ الناجمة عن 

جميع األخطار.

تشمل وظائف الصحة العامة األساسية الرتصد، 

والحوكمة/التمويل، والوقاية، وتعزيز الصحة 

والحد من املخاطر، والحامية/الترشيعات الصحية، 

وبحوث الصحة العامة واملوارد البرشية، ورشاء 

األدوية األساسية وإتاحتها، والقدرات املختربية، 

وسالسل اإلمداد واللوجستيات، مع التسليم بوجود 

اختالفات سياقية عند تطبيق ما تقدم (42(.

ولالستثامر يف وظائف الصحة العامة األساسية 

عرب مختلف الهياكل القطاعية وجميع مستويات 

النظام الصحي، ميكن للبلدان النظر يف التوصيات 

التالية القابلة للتنفيذ.

التوصيات القابلة للتنفيذ

زيادة االستثامرات املحلية والعاملية ملعالجة 	 

الثغرات الخطرية التي تتخلل وظائف الصحة 

العامة األساسية، وال سيام االستثامرات الالزمة 

لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005( 

باستخدام نهج إدارة املخاطر الناجمة عن 

جميع األخطار.

إجراء تقييامت القدرات املتعلقة بوظائف 	 

الصحة العامة األساسية وباللوائح الصحية 

الدولية يف إطار االستعراضات املتعددة 

القطاعات لقدرات النظام الصحي وقدرات 

الصحة العامة يف سياق جائحة كوفيد-91.

تعزيز كفاءات املهنيي الصحيي واملهنيي 	 

يف مجال الصحة العامة من حيث وظائف 

الصحة العامة األساسية، وتعزيز دورهم يف 

إدارة املخاطر والطوارئ (عىل أن يتم إدراج 

ذلك عند االقتضاء يف تخطيط القوى العاملة 

الصحية عىل نطاق أوسع(. يشمل ذلك العمل 

مع معاهد الصحة العامة الوطنية وتعزيز 

الدور اإلرشايف الذي تضطلع به تلك املعاهد 

والتي تقوم يف الغالب بدور الجهات الراعية 

لوظائف الصحة العامة األساسية.

إقامة حوار بشأن السياسات يتناول وظائف 	 

الصحة العامة األساسية، يك تُدرج يف الهياكل 

اإلدارية بدًءا من املستويات الوطنية وصواًل 

إىل املستويات املحلية، مع وجود أساس 

متي للرعاية الصحية األولية، وبصفة خاصة 

املستويات التي تجمعها روابط بالغة األهمية 

مبجال الصحة، بُغية تعزيز الوعي.

تنفيذ برنامج ‘املرافق الصحية املأمونة’ عىل 	 

 مستويات النظام الصحي الثالثة جميًعا.
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إرساء أساس قوي للرعاية الصحية 	– 

األولية إليجاد نظم صحية قادرة 

عىل الصمود من أجل تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة، وأهداف 

التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة، 

واألمن الصحي

بينام يَُسلَّم بأن الرعاية الصحية األولية تشّكل 

حجر األساس الذي يستند إليه تحقيق التغطية 

الصحية الشاملة، مبا يتامىش مع إعالن أستانا (43(، 

فثمة حاجة إىل االعرتاف بشكل أوضح بالدور 

الذي تؤديه الرعاية الصحية األولية يف إدارة 

مخاطر الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار 

وبناء نظم صحية ومجتمعات محلية قادرة عىل 

الصمود. تتجذر الرعاية الصحية األولية يف االلتزام 

بتحقيق العدالة واإلنصاف والتضامن واملشاركة 

عىل الصعيد االجتامعي. وتقوم الرعاية الصحية 

األولية عىل التسليم بأن التمتع بأعىل مستوى من 

الصحة ميكن بلوغه هو حق من الحقوق األساسية 

لكل إنسان دون تييز. وتشري البَيِّنات املستجدة 

إىل أن الرعاية الصحية األولية، وما يرتبط بها من 

إصالح للمستشفيات، ميكنها أن تسهم إسهاماً كبرياً 

يف تحقيق األمن الصحي، وتحسي قدرة النظم 

الصحية عىل االستجابة من خالل توفري قدرات 

متكاملة يف مجايل الصحة العامة والرعاية األولية 

يف الخطوط األمامية (44، 45، 46، 47( مقرتنًة بتقديم 

خدمات عالية الجودة يف املستشفيات. وينبغي 

أن تكون الرعاية الصحية األولية هي الواجهة 

البينية الرئيسية لتعامل املجتمع املحيل مع النظام 

الصحي، حيث ميكن أن تبدأ جهود التأهب 

للطوارئ الناجمة عن جميع األخطار يف بناء قدرة 

املجتمع املحيل عىل الصمود (48(. وقد ركزت 

االستجابات املنفذة يف العديد من البلدان عىل 

التوسع يف قدرات العناية املركزة باملستشفيات 

املقدمة للمرىض املصابي بحاالت كوفيد-91 

الوخيمة. وعىل الرغم من ضخامة ما تحقق بشكل 

كبري، فإن نسبة كبرية من الخدمات الصحية التي 

احتاجها من تأثروا باملرض جرى تقدميها من خالل 

خدمات الرعاية األولية والخدمات املجتمعية، 

وهو أمٌر أسايٌس لضامن سالمة املوظفي واملرىض 

واستمرارية تقديم الرعاية الصحية األساسية 

والروتينية.

التوصيات القابلة للتنفيذ

استدامة االلتزام السيايس القوي بتعزيز النظم 	 

الصحية وتويل زمام قيادتها عىل الصعيد 

السيايس، مع وضع الرعاية الصحية األولية 

يف صميم الجهود املبذولة لتحقيق التغطية 

الصحية الشاملة، واألمن الصحي، وأهداف 

التنمية املستدامة (43(. يشمل هذا تحديد 

وتنفيذ حزم االستحقاقات الخاصة بالخدمات 

الصحية، بدعٍم من السياسات املالمئة 

املعنية بالتمويل وبالقوى العاملة؛ ووضع 

األُطُر واللوائح السياساتية؛ وبناء الحوكمة 

والرشاكات املتعددة القطاعات؛ وتعزيز 

القيادة املجتمعية وخضوع مقدمي الخدمة 

وراسمي السياسات للمساءلة أمام الجمهور. 

وينبغي أن يُواءم هذا مع عملية التخطيط 

االسرتاتيجي لقطاع الصحة عىل الصعيد 

الوطني.

تنفيذ طرائق للرعاية تعزز الرعاية األولية 	 

الجيدة املركزة عىل األشخاص ووظائف 

الصحة العامة األساسية باعتبارها تشّكل 

م  لب الخدمات الصحية املتكاملة التي تَُقدَّ
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عىل يد مقدمي الخدمة من القطاعي العام 

م عىل نطاق  والخاص عىل حد سواء وتَُقدَّ

كال القطاعي. وإدراج التكنولوجيات الرقمية 

املعنية بالصحة بطرٍق تيرّس الحصول عىل 

الرعاية وتقديم الخدمة، وتحسن الكفاءة، 

وتعزز املساءلة، وتدعم استمرارية تقديم 

الرعاية والتواصل املتبادل بشأن املخاطر مع 

املجتمعات املحلية واألرس املعيشية.

ضامن مالءمة واستدامة أعداد القوى العاملة 	 

امللتزمة املتعددة التخصصات يف مجال 

الرعاية الصحية األولية، ومستويات كفاءتها 

وتوزيعها، مبا يف ذلك العاملون الصحيون يف 

املرافق واملتنقلون واملجتمعيون، وتقديم 

الدعم الالزم لهم للتأهب واالستجابة عىل 

نحو أكرث فعالية للطوارئ مع املحافظة يف 

الوقت ذاته عىل الخدمات الصحية األساسية.

ضامن وجود ترتيبات تويلية للنظم الصحية 	 

تعطي األولوية بالشكل املالئم للخدمات 

األساسية مبا يتامىش مع إعالن األمم املتحدة 

رفيع املستوى بشأن التغطية الصحية 

الشاملة لعام 2019 والذي يويص بإنفاق 

نسبة إضافية قدرها 1٪ عىل األقل من الناتج 

املحيل اإلجاميل عىل الرعاية الصحية األولية، 

بحيث تكون املدخالت املتاحة كافية للتمكي 

من تقديم الرعاية والخدمات عالية الجودة 

وبحيث تدعم رشوط االستحقاق تحقيق 

اإلنصاف يف اإلتاحة. وتعزيز نظم الرشاء 

والدفع التي تَُدعِّم إعادة توجيه مناذج الرعاية 

صوب تحقيق املزيد من الوقاية والتعزيز 

وصوب تقديم الرعاية عىل نحو أكرث تنسيقاً 

عىل امتداد سلسلة الرعاية وتقدميها بالقرب 

من األماكن التي يعيش فيها الناس ويعملون.

االستثامر يف مرافق الرعاية األولية املأمونة 	 

واآلمنة وامليسورة الوصول لتقديم خدمات 

عالية الجودة، واملزودة بخدمات موثوقة يف 

مجال املياه والرصف الصحي والتخلص من 

النفايات أو إعادة تدويرها، وسالسل التربيد، 

وسالسل اإلمدادات الطبية، ومرافق/مختربات 

التشخيص، واملربوطة بشبكة االتصاالت 

السلكية والالسلكية وإمدادات الكهرباء، 

واملزودة بنظم النقل التي ميكنها إيصال 

املرىض إىل مقدمي الرعاية اآلخرين.

االستثامر يف اآلليات ذات الطابع 4– 

املؤسيس املعنية بإرشاك املجتمع 

ككل: 

يف العديد من البلدان، ومن بينها بلدان مرتفعة 

الدخل، مل تشتمل حوكمة الصحة عىل اآلليات 

املالءمة واملنتظمة الالزمة للمشاركة مع الفئات 

السكانية واملجتمعات املحلية واملجتمع املدين، 

وهي آليات ميكن استغاللها أثناء الطوارئ. ومع 

االعرتاف برضورة إدماج االحتياجات الصحية 

ضمن الوظائف املجتمعية األوسع نطاقاً، ينبغي 

أن يستند التحول املقرتح إىل نهج شامل للمجتمع 

ككل مع الخضوع للرصد واملساءلة. إن اآلليات 

املوضوعة بشأن نهج الصحة الواحدة، والتي 

تشمل التعاون مع قطاعات صحة الحيوان 

والغذاء واملاشية والبيئة، ميكنها أن تشّكل األساس 

الالزم لتوسيع نطاق منصات التنسيق املتعددة 

القطاعات بحيث تضم إدارة مخاطر الطوارئ 

الناجمة عن جميع األخطار والصحة العامة. عىل 

سبيل املثال، ال غنى عن النظم الغذائية التي 
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ميكنها االستمرار يف تأدية وظائفها أثناء الطوارئ، 

ومن شأن وجود نظام ترصد قوي عرب القطاعات 

أن يحّسن من الكشف عن األمراض الحيوانية 

املنشأ وفاشياتها ومن اإلنذار املبكر بشأنها. ومن 

املمكن تسخري هذا النهج بعد مرحلة االستجابة 

للطوارئ وتعميمه يف الجهود املبذولة لتحقيق 

التعايف وتعزيز النظام الصحي عىل نطاقه األوسع، 

مبا يف ذلك الجهود املنفذة عىل املستوى دون 

الوطني.

ويجب عىل البلدان أن تستثمر يف إضفاء الطابع 

املؤسيس عىل آليات التنسيق وصنع القرار الشاملة 

لعدة قطاعات وعدة تخصصات، يك تُستخدم 

يف الحاالت الطبيعية وحاالت الطوارئ عىل حد 

سواء. وسيؤدي ذلك إىل تدعيم ثقافة الحوكمة 

متعددة القطاعات ذات الطابع الرسمي والتي 

تشمل الخضوع للمساءلة. كام أن املجتمعات 

املحلية تقوم مقام النظم األساسية الالزمة لتحقيق 

القدرة عىل الصمود. ومن ثم تُعد هذه املشاركة 

مهمة لتحقيق قدرة املجتمع املحيل عىل الصمود، 

وهي تحّسن الثقة يف الحكومات، وتشجع عىل 

االمتثال للتوصيات الصحية العامة واالجتامعية 

أثناء الطوارئ، وتَُدعِّم الثقافة ذات الطابع 

الرسمي للحوكمة متعددة القطاعات واملشاركة 

املجتمعية. وإىل جانب النهج الشامل للحكومة 

ككل عىل املستوى الوطني، أكدت الجائحة أيضاً 

مدى الحاجة إىل التعاون والتعاطف والتضامن بي 

البلدان والرشكاء عىل مستوى العامل.

التوصيات القابلة للتنفيذ

استعراض اآلليات القامئة إلرشاك املجتمع 	 

ككل يف العمل، مبا يف ذلك التوسع يف الُنُهج 

متعددة القطاعات إزاء تعزيز النظم الصحية 

وإدارة الطوارئ، وإرشاك املجتمع املحيل، 

والتمكي، والحوكمة لدى أصحاب املصلحة 

املتعددين عىل كافة مستويات اإلدارة.

وضع الصكوك السياساتية والترشيعية 	 

والتنظيمية الالزمة الستخدام املوارد عىل 

 نطاق الحكومة ككل واملجتمع ككل 

(مبا يف ذلك القطاع الخاص، من قبيل مقدمي 

الرعاية الصحية من القطاع الخاص( بهدف 

دعم جهود التأهب لطوارئ الصحة العامة 

واالستجابة لها والتعايف منها، مبا يشمل 

بناء القدرات الالزمة ملواجهة التهديدات 

املستقبلية وإيجاد نظم صحية ومجتمعات 

محلية قادرة عىل الصمود.

الدعوة لتطبيق الُنُهج الشاملة للمجتمع 	 

ككل، وتعميم تلك الُنُهج ورصدها، يف جهود 

التأهب للطوارئ واالستجابة لها والتعايف منها، 

وذلك من خالل تكامل السياسات والتخطيط 

(مثال: سياسات قطاع الصحة الوطنية، 

خطط العمل الوطنية بشأن األمن الصحي( 

وامليزنة، عىل املستويات الوطنية ودون 

الوطنية. ويشمل هذا هذا إقامة حوار مع   ©
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الربملانيي والوزارات الحليفة والجهات الفاعلة 

غري الدول (النقابات العاملية، املجموعات 

الدينية، كيانات القطاع الخاص، املجتمع 

املدين، األوساط األكادميية، إلخ(، وذلك بهدف 

تحديد مصادر االستثامر والخربات التقنية غري 

املستغلة.

تطوير قدرات القوى العاملة الصحية من 	 

أجل املشاركة مع التايل ذكرهم وتكينهم: 

الفئات السكانية، املجتمع املحيل، املجموعات 

الدينية، املجتمع املدين، إلخ.

وضع اآلليات الالزمة لتحسي إيصال 	 

املعلومات الدقيقة واملناسبة التوقيت، 

والحيلولة دون وجود معلومات مضللة 

والكشف عنها والتصدي لها.

تكييف السياسات وأنشطة التخطيط، بدعٍم 	 

من الترشيعات الوطنية، بهدف اإللزام بالدور 

الذي تضطلع به الحكومات املحلية والبلديات 

يف مجال الصحة العامة، وتقديم الدعم الالزم 

للصحة العامة، مبا يف ذلك إرشاك السلطات 

املحلية ومشاركتها عىل نحو نشط.

التوسع يف أشكال التعاون الدويل وعرب الحدود 	 

وتقديم الدعم الالزم لآلليات العاملية بهدف 

ضامن اإلنصاف يف إتاحة املنتجات املحدودة 

مثل معدات الحامية الشخصية، اللقاحات، 

وسائل التشخيص، العالجات (مثال: مبادرة 

 ترسيع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-91(.

تعزيز البيئات املواتية للبحث 	– 

واالبتكار والتعلم

اقتضت جائحة كوفيد-91 أن تتخذ الحكومات 

عىل مستوى العامل إجراءات استباقية يف قطاع 

الصحة، وشمل ذلك الُنُهج املبتكرة املرنة إزاء 

تقديم الخدمات الصحية ومناذج الرعاية. وكذلك 

وجهت الجائحة فرص البحث واالبتكار عىل نطاق 

علوم الحياة، والصحة الرقمية، والتكنولوجيات 

الطبية، واستحداث اللقاحات، والعالجات، ووسائل 

التشخيص، ووجهتها يف طرائق الرعاية الذاتية. 

م قدٌر كبرٌي من االستثامرات الحالية  وبينام يَُصمَّ

يف مجال البحث واالبتكار والتعلم (مبا يشمل 

استخدام املنصات الرقمية( بهدف دعم أنشطة 

التأهب واالستجابة املتواصلة واملحافظة عىل 

مأمونية تقديم الخدمات، فإن قدراً كبرياً منها 

قد يساعد أيضاً عىل زيادة الكفاءة والفعالية 

يف تقديم الخدمات وإدارة املخاطر عىل املدى 

الطويل.

وسوف يتعي عىل البلدان أن تحافظ عىل البيئة 

املواتية لتعزيز هذه التطورات، بينام تعكف أيضاً 

يف الوقت ذاته عىل إدارة املخاطر املستجدة وما 

يرتبط بها من تحديات (مثال: الشواغل املتعلقة 

بالخصوصية وعدم اإلنصاف(. ويشمل ذلك 

تخصيص املوارد الالزمة للبحث يف مجال التأهب 

والقدرة عىل الصمود؛ واستحداث منصات لوضع 

البَيِّنات بشكل مشرتك بي أصحاب املصلحة 

املتعددين (أي الحكومات/ األوساط األكادميية/ 

املجتمع املحيل/ دوائر الصناعة(؛ وتعزيز استيعاب 

البحوث يف العمليات املعنية بالسياسة العامة.
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التوصيات القابلة للتنفيذ

تكي البيئات التنظيمية، مثل أُطُر امللكية 	 

الفكرية، والحوافز واملتطلبات األخالقية 

املتعلقة باالبتكار، مثل خصوصية البيانات 

وحاميتها.

املحافظة عىل النامذج املبتكرة املنفذة أثناء 	 

الجائحة، وتكييفها والتوسع فيها، بهدف 

تيسري استمرارية تقديم الخدمات الصحية 

وإتاحتها وجودتها واإلنصاف يف الحصول 

عليها واالستفادة منها، مع ضامن الخضوع 

للمساءلة والتواصل بشأن املخاطر يف الوقت 

نفسه. يشمل ذلك التكنولوجيات واملنصات 

الرقمية املعنية بالصحة والتطبيب عن بُعد 

واستخدام »البيانات الضخمة« يف مجال 

الصحة العامة من خالل الدراسات التحليلية 

املتقدمة للبيانات والذكاء االصطناعي.

تقديم الدعم التنظيمي الالزم لتسهيل تبادل 	 

املعلومات والبيانات والتنسيق داخل البلدان 

وفيام بينها يف مجال الصحة العامة، ويشمل 

ذلك أمن البيانات واستخدام البيانات يف 

صنع القرارات املستنرية. واملحافظة عىل 

النهج التعاوين مع الرشكاء ووسائل اإلعالم 

واملجتمعات املحلية، بهدف التصدي لألوبئة 

املعلوماتية.

تعزيز البحث واالبتكار والتعلم يف مجال إدارة 	 

مخاطر الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار 

وقدرة النظم الصحية عىل الصمود، ويشمل 

ذلك استخدام املعارف يف اإلرساع بتوسيع 

نطاق االسرتاتيجيات الناجحة لتعزيز النظم 

الصحية املستندة للرعاية الصحية األولية 

يف جميع السياقات، إىل جانب إصالحات 

املستشفيات املطلوبة.

زيادة االستثامر املحيل والعاملي يف 	– 

أسس النظم الصحية وإدارة مخاطر 

الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار

إن التكلفة التي يتحملها العامل لضامن تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي، طبقاً 

لحسابات منظمة الصحة العاملية، تكلفة منخفضة 

للغاية مقارنًة بتكلفة الجائحة أو التهديدات 

املستقبلية من قبيل تغري املناخ. ومن الالزم أن 

يُنظر إىل القدرة عىل الصمود عىل املدى الطويل 

بعي االعتبار يف مربرات االستثامر الوطنية يف 

مجال الصحة، وذلك لبناء مستقبل أفضل وأزهى 

من خالل االستناد إىل تكامل التمويل والرشاكات 

داخلياً وخارجياً. تتبلور الطبيعة التآزرية بي 

عملية تعزيز النظام الصحي وبي قدرات التأهب 

للطوارئ يف أن االستثامر يف أحدهام يعود بالنفع 

عىل اآلخر. فيمكن ملعالجة الثغرات األساسية التي 

تتخلل النظام الصحي أن تحّسن األمن الصحي، 

ويؤدي االستثامر يف التأهب للطوارئ إىل الحد 

من املخاطر وآثارها السلبية املكلفة يف املستقبل 

عىل النظم والخدمات الصحية. وسوف يتعي عىل 

البلدان التي تشهد سياقات الهشاشة والرصاعات 

والعنف، ومن بينها تلك التي تعاين تراجعاً 

اقتصادياً مزمناً، أن تنظر بشكل خاص يف تسخري 

الدعم واالستثامر العامليي إلرساء ما يلزم لنظمها 

الصحية من أسس ودور إرشايف عىل الصعيد 

الوطني.

ولدعم تأدية النظم الصحية لوظائفها وخدمات 

الصحة العامة، يتحتم تطبيق عدد من املتطلبات 
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األساسية من أمثلتها: نظم املعلومات الصحية 

املؤدية لوظيفتها؛ وكفاية أعداد املوارد البرشية 

الصحية املاهرة؛ ووجود وسائل نقل وبنية تحتية 

يُعتمد عليها ويسهل الوصول إليها؛ وسالسل 

اإلمداد القابلة للتوسع واألدوية واملعدات 

األساسية (مثل معدات الحامية الشخصية، وسائل 

التشخيص، اللقاحات(؛ وتقديم التمويل الالزم 

لتوفري املوارد الكافية للنظام الصحي؛ وآليات 

الحوكمة الرشيدة. وباإلضافة لذلك، فإن السلع 

والخدمات العامة األساسية التكميلية، من قبيل 

حصول الجميع عىل خدمات املياه والرصف 

الصحي والطاقة النظيفة املستدامة، تشّكل رشوطاً 

أساسية لتقديم الخدمات الصحية من أجل تحقيق 

التغطية الصحية الشاملة واألمن الصحي. ومن 

الواجب أن نكشف االنفصال الزائف بي األمراض 

السارية واألمراض غري السارية وعالقة هذا 

االنفصال بوضع التنمية يف البلدان، ومن الرضوري 

إحداث التكامل بي االستثامرات يف برامج مكافحة 

األمراض السارية واألمراض غري السارية يف جميع 

البلدان.

التوصيات القابلة للتنفيذ

الوقوف عىل القدرات القامئة لتحديد 	 

االحتياجات املطلوبة عىل املدى الطويل 

لتعزيز النظم الصحية والتأهب للطوارئ 

الصحية (49( ولتوجيه عملية تخصيص املوارد 

الالزمة ملعالجة الثغرات األساسية التي تتخلل 

النظم الصحية وإدارة الطوارئ الحرجة.

وضع األُطُر الترشيعية والسياساتية الالزمة 	 

لتعزيز واستدامة املتطلبات األساسية للنظم 

الصحية والتأهب للطوارئ. ينبغي أن يشمل 

هذا زيادة نسبة إجاميل اإلنفاق الحكومي 

عىل الصحة (وهو األمر الذي تت الدعوة 

 إليه عىل سبيل املثال يف إعالن أبوجا 

لعام 2001، والذي اعتمدته الدول األفريقية(. 

ويجب أن يستند ذلك إىل التطورات املُحرزة 

يف تعزيز قدرات التأهب للطوارئ واالستجابة 

لها أثناء جائحة كوفيد-91 بهدف التصدي 

للطوارئ املقبلة الناجمة عن جميع األخطار.

إعطاء األولوية لالستثامر والتمويل يف مجايل 	 

الصحة العامة واألمن الصحي، بوصفهام من 

املنافع املشرتكة للصحة، من خالل امليزانيات 

الوطنية ودون الوطنية املستندة إىل ما تم 

الوقوف عليه من ثغرات يف القدرات ودروس 

مستفادة من جائحة كوفيد-91، مع إدراج 

املكونات املتعلقة بقطاع الصحة الواردة 

بخطط العمل الوطنية بشأن األمن الصحي يف 

السياسات واالسرتاتيجيات والخطط الصحية 

الوطنية ويف ميزانياتها.

إدراج االستثامر يف النظم الصحية والقدرة 	 

عىل الصمود والتأهب للطوارئ ضمن برنامج 

العمل املعني بتخطيط االستثامرات التي 

تنفذها هيئات التعاون اإلقليمي (مثال: 

الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، الجامعة 
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االقتصادية لدول غرب أفريقيا، رابطة أمم 

جنوب رشق آسيا، الكمنولث، مبادرة الحزام 

والطريق، إلخ(.

النهوض باالستثامر يف اسرتاتيجيات تطوير 	 

القطاعات األخرى بخالف قطاع الصحة والتي 

لها تأثري كبري عىل الصحة، مثل قطاعات البنية 

التحتية، والنقل، واملياه والكهرباء، والتجارة 

والسياحة.

التصدي ألوجه عدم اإلنصاف 7– 

املوجودة من قبل والتأثري غري 

املتناسب لجائحة كوفيد-91 عىل 

الفئات السكانية املهمشة والضعيفة

يتحتم التصدي ألوجه القصور الهيكلية التي 

تشوب السياسات والقطاعات الصحية واالجتامعية 

واالقتصادية وتؤثر عىل قدرة النظم الصحية 

 واملجتمعات عىل الصمود، مع الرتكيز عىل 

أال يتخلف أحد عن الركب. والبلدان كافًة، بغض 

النظر عن فئة دخلها (ومن بينها تلك التي تعاين 

تراجعاً اقتصادياً مزمناً(، لديها فئات سكانية تعاين 

مكامن ضعف اجتامعية اقتصادية وصحية معينة 

يلزم معالجتها من خالل تدابري الحامية الصحية 

واالجتامعية. ويجب أن تشمل تلك التدابري إزالة 

العوائق املالية التي تعرتض سبيل الرعاية الصحية 

عالية الجودة (بغرض ضامن حصول الناس 

عىل اختبارات الفحص املتعلقة بفريوس كورونا 

والعالج منه، وسائر الخدمات الصحية األساسية(، 

وتعزيز الدخل واألمن الوظيفي، والوصول إىل 

من يعملون يف االقتصاد غري الرسمي، وحامية 

الدخول والوظائف، وتحسي تقديم التدخالت 

املعنية بالحامية االجتامعية والتوظيف وغريها من 

التدخالت.

قد تعاين البلدان التي تشهد سياقات الهشاشة 

والرصاعات والعنف تفاقم التأثري الناجم عن 

األوبئة والجوائح وتنامي مكامن الضعف يف 

مواجهة طوارئ الصحة العامة األخرى. وتُعد 

الحوكمة يف تلك البلدان أمراً معقداً، يف ظل وجود 

مناطق من البلد ال تخضع لسيطرة الحكومة 

ووجود تحديات ضخمة متعلقة بالحامية الصحية 

وإتاحة الخدمات واألمن. وما مل يُطبق دعٌم 

متكامل وفعال محدد السياق، فرمبا يستمر الوضع 

يف التدهور يف تلك البلدان، معرضاً للخطر ما أُحِرز 

من تقدم عىل الصعيدين الوطني والعاملي صوب 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة، والتغطية 

 الصحية الشاملة، واألمن الصحي بحلول 

عام 2030.

التوصيات القابلة للتنفيذ

ضامن إتاحة الرعاية الصحية املأمونة والعالية 	 

الجودة عن طريق تعبئة أموال عامة إضافية 

لتعزيز امليزانيات يف إطار االستجابة للطوارئ، 

والعمل يف الوقت ذاته عىل تأمي ومد 

التغطية باآلليات املعنية بالحامية الصحية 

 وبتقديم الرعاية الصحية أثناء الجائحة 

وما بعدها.

ضامن إرشاك الفئات االجتامعية االقتصادية 	 

الضعيفة ومشاركتها ومراعاتها يف الترشيعات 

والسياسات والخطط والتدخالت الوطنية 

ودون الوطنية بشأن قدرة النظم الصحية 

واملجتمعات املحلية عىل الصمود. ومن 

املمكن أن يشمل هذا النازحي (مثل الالجئي 
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واملرشدين داخلياً(، واملهاجرين، وكبار السن، 

ومجموعات األقليات التي تعاين أوضاع 

الهشاشة والرصاعات والضعف.

دعم الحامية املالية املقدمة للفئات السكانية 	 

الضعيفة، ومن بينهم من يعملون يف القطاع 

واالقتصاد غري الرسميي، وذلك عن طريق 

مواصلة سياسات الحامية االجتامعية بهدف 

ضامن تأمي الدخل. قد ينطوي هذا عىل 

تكييف الرشوط املنظمة الستحقاق الحصول 

عىل اإلعانات املالية وكذلك، عند االقتضاء، 

ل نظم  ضامن أن التحويالت النقدية تَُكمِّ

الحامية االجتامعية والصحية وتعززها (يف 

سياقات العمل اإلنساين عىل سبيل املثال(.

رصد أوجه عدم اإلنصاف يف الصحة والرعاية 	 

الصحية بهدف توجيه السياسات والتخطيط 

واالستثامر، ويشمل ذلك أوجه عدم اإلنصاف 

املتعلقة بالعوائق املالية واالجتامعية 

والصحية التي تعرتض سبيل الخدمات 

الصحية يف جميع البلدان وبالنسبة لجميع 

فئات الدخل.

تقيص الشواغل والتحديات والفرص املشرتكة 	 

لتعزيز الرتابط بي العمل اإلنساين والتنمية 

والسالم يف سياقات الهشاشة والرصاعات 

والعنف، وتدعيم الصالت االسرتاتيجية 

والتشغيلية بي الربامج اإلمنائية واإلنسانية، 

وإيجاد الروابط مع عملية بناء السالم أثناء 

جائحة كوفيد-91. وينبغي لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية ولالستجابة اإلنسانية، عىل نحو 

واضح، أن يكمال الخطط والتدخالت املعنية 

بقطاع الصحة واألمن الصحي عىل الصعيد 

 الوطني، وأن يكونا مرتبطي بتلك 

الخطط والتدخالت.

تطبيق نُُهج التعايف املبكر وترجمة االستجابة 	 

اإلنسانية والخطة اإلمنائية بشأن كوفيد-91، 

يف البلدان التي تشهد سياقات الهشاشة 

والرصاعات والعنف، إىل جهود طويلة 

املدى لتعايف النظم الصحية وتعزيزها، مع 

تحسي التأهب واالستجابة للطوارئ املقبلة، 

واالستثامر يف وظائف الصحة العامة.
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رابعاً: التزام منظمة الصحة العاملية 
بدعم الدول األعضاء واملجتمعات 

املحلية يف إنعاش التقدم املحرز صوب 
تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

واألمن الصحي 
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أكدت جائحة كوفيد-91 من جديد أهمية 

االستثامر يف الصحة كخيار سيايس واقتصادي 

أسايس. وسوف تدعم منظمة الصحة العاملية 

الدول األعضاء يف تنفيذ التوصيات ذات الصلة، 

بوصف املنظمة الوكالة الرائدة التابعة لألمم 

املتحدة يف مجال الصحة، وذلك يف إطار من 

التعاون الوثيق مع الرشكاء عىل الصعيدين الوطني 

والعاملي، ومبا يتامىش مع قرار جمعية الصحة 

العاملية ج ص ع73-1 بشأن جائحة كوفيد-91 

(50( وقرار املجلس التنفيذي م ت146ق10 بشأن 

تعزيز التأهب للطوارئ الصحية: تنفيذ اللوائح 

الصحية الدولية (2005( والذي اعتمدته جمعية 

الصحة العاملية (51(. سيشمل هذا الجمع بي 

النظم الصحية، والطوارئ الصحية، والربامج املعنية 

مبكافحة األمراض وبصون الصحة طوال مراحل 

العمر.

ستطبق املنظمة نهجاً متعدد الجوانب 	 

إزاء إرشاك الحكومة ككل واملجتمع ككل: 

سيشمل هذا إرشاك أعىل املستويات 

السياسية، مبا يف ذلك رؤساء الدول والوزراء 

املعنيي يف القطاعات الرئيسية بخالف قطاع 

الصحة، من أجل الدعوة إىل تطبيق نهج كيل 

إزاء التأهب للطوارئ الصحية باعتباره من 

أهم املتطلبات الالزمة لوجود نظم صحية 

وطنية فعالة قادرة عىل الصمود وما يرتبط 

بها من قطاعات حليفة، مع االستفادة من 

التطورات املحققة أثناء االستجابة للجائحة. 

كام ستعمل املنظمة مع وزارات الصحة من 

أجل تعزيز برنامج العمل الصحي بالتعاون 

مع الوزارات املعنية األخرى والرشكاء. يتمثل 

الهدف من ذلك يف ضامن اتخاذ اإلجراءات 

املستدامة بشأن إعادة بناء قطاع الصحة 

مع الرتكيز بشكل حاسم عىل األمن الصحي 

وتقليل الخسائر التي لحقت بالتقدم املُحرز 

صوب تحقيق أهداف التنمية املستدامة.

ستوظف املنظمة الدروس املستفادة من 	 

جائحة كوفيد-91 يف مختلف السياقات 

وتحدد املامرسات السليمة وتكيفها بهدف 

توجيه الربامج القطرية املعنية بالتعايف 

والتحول »وبناء مستقبل أفضل«، وبهدف 

امتالك قدرات أقوى للتصدي للتهديدات 

ل هذا الدعم املقدم  املستقبلية. وسوف يَُكمِّ

للبلدان لتحديد وتطبيق الدروس املستفادة 

من خرباتها يف التعامل مع كوفيد-91.

ستدعم املنظمة بقوة عمليات التخطيط 	 

والتنفيذ والرصد متعددة القطاعات 

بقيادة الحكومة يف مجال التعايف والتحول 

االجتامعي االقتصادي: يتضمن ذلك مد 

نطاق الُنُهج الشاملة للمجتمع ككل واملنفذة 

أثناء االستجابة لجائحة كوفيد-91 بحيث 

تشمل جوانب التعايف والحد من املخاطر 

والتأهب ملواجهة التهديدات املستقبلية. 

ويف حي يسرتشد هذا العمل بخطط التأهب 

واالستجابة القطرية املتواصلة لجائحة 

كوفيد-91، فسوف يجري تعزيز تلك الخطط 

عن طريق نُُهج أكرث وضوحاً إزاء التعايف املبكر 

والقدرة عىل الصمود بهدف البدء يف »بناء 

مستقبل أفضل« حتى أثناء تواصل االستجابة.

ستنهض املنظمة بعملية تعزيز النظم 	 

الصحية املستندة للرعاية الصحية األولية 

بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة 

واألمن الصحي، مع ضامن استمرارية توفري 

الرعاية وتقديم الخدمات الصحية األساسية 
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عالية الجودة التي تحقق املأمونية لكل من 

املوظفي واملرىض أثناء الطوارئ. سيستدعي 

ذلك وجود ما يكفي من موارد برشية حاصلة 

عىل التدريب املالئم، وغريها من املوارد 

املرتبطة بها، لتعزيز الرعاية الصحية األولية.

ستدعم املنظمة البلدان يف وضع السياسات 	 

واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية بشأن 

التعايف والتحول يف قطاع الصحة: يجب أن 

يشمل هذا، عند االقتضاء، االرتقاء بالبنية 

التحتية القامئة، والنهوض بقدرات القوى 

العاملة الصحية، وتحسي كل من إدارة 

سالسل اإلمداد والتأهب واالستجابة لجائحة 

كوفيد-91 بُغية معالجة االختناقات امللّحة 

والثغرات األساسية التي تتخلل وظائف 

الصحة العامة األساسية وأسس النظم 

الصحية، مع اعتامد نهج إدارة مخاطر 

الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار.

ستسخر املنظمة التعايف املتحقق يف قطاع 	 

الصحة والتعايف االقتصادي يك تعزز النظم 

الصحية التي تدمج األهداف املتعلقة 

بتحقيق التغطية الصحية الشاملة واألمن 

الصحي، ويك تحدث تحوالً يف تلك النظم، مع 

الرتكيز عىل القدرة عىل الصمود يف خدمات 

الرعاية الصحية األولية ووظائف الصحة 

العامة األساسية، مبا يشمل إدارة مخاطر 

الطوارئ الناجمة عن جميع األخطار.

ستعمل املنظمة مع الدول األعضاء والرشكاء 	 

لتعزيز قدرة النظم الصحية واملجتمعات 

املحلية عىل الصمود عند معالجة مسألة 

التعطل واملأمونية يف الخدمات الصحية 

األساسية عالية الجودة وعند السعي لضامن 

تواصل أنشطة التأهب واالستجابة لوباء 

كوفيد-91. وسوف تقدم املنظمة دعامً رسيع 

املسار للبلدان بهدف دمج نُُهج التعايف املبكر 

يف الخطط القطرية (مثل خطط التأهب 

واالستجابة القطرية لجائحة كوفيد-91(، 

مبا ذلك طرح لقاحات وعالجات جديدة، 

وسوف تستند إىل ما تقدم إلرساء األساس 

الالزم لتحقيق القدرة عىل الصمود عىل املدى 

الطويل. وسيصبح هذا مرجعاً اسرتاتيجياً 

وتشغيلياً جديداً لنهج »الصحة أوالً« يف خطط 

االستجابة االجتامعية االقتصادية متعددة 

القطاعات.

ستدعم املنظمة البلدان يف إعادة توجيه 	 

ترتيباتها التمويلية لقطاع الصحة بحيث 

تتوقع الصدمات االقتصادية ومتتصها عىل 

نحو أكرث فعالية وتضم قدراً أكرب من املرونة 

يف استخدام األموال العامة مع تعزيز 

املساءلة املوجهة نحو النتائج: سيشمل هذا 

إقامة حوارات بشأن السياسات وتقديم 

املساعدة التقنية بغرض تحسي مامرسات 

اإلدارة املالية العامة يف قطاع الصحة.

ستكثف املنظمة ما تقدمه من دعم ملعالجة 	 

املسائل األساسية البالغة األهمية املتعلقة 

بالنظام الصحي يف سياقات الهشاشة 

والرصاعات والعنف، وتكثف تفعيل الرتابط 

بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم 

واألسلوب الجديد يف العمل، ساعيًة لتحقيق 

التكامل بي أصحاب املصلحة يف مجال 

العمل اإلنساين واإلمنايئ مبا يتفق مع املبادئ 

اإلنسانية.
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ستعمل املنظمة مع السلطات الوطنية 	 

لتعزيز توفري وظائف الصحة العامة 

األساسية/الصالح العام للصحة، متبعًة يف ذلك 

نهج إدارة مخاطر الطوارئ الصحية الناجمة 

عن جميع األخطار مع الرتكيز عىل التأهب 

للطوارئ واالستجابة لها، مبا يشمل اللوائح 

الصحية الدولية (2005(، وسوف تدعم الدور 

اإلرشايف الذي تضطلع به السلطات الوطنية 

ومن بينها معاهد الصحة العامة.

نظراً للقيود املفروضة حالياً عىل املقاييس 	 

التقليدية املتعلقة باألمن الصحي والتغطية 

الصحية الشاملة، ستستعرض املنظمة اآلليات 

القامئة للتقييم والرصد واإلبالغ بشأن 

القدرات القطرية والتقدم القطري املُحرز 

يف مجال األمن الصحي والتغطية الصحية 

الشاملة، وتحسن تلك اآلليات.

ستعزز املنظمة آليات التنسيق القامئة بني 	 

الرشكاء داخل البلدان، ومن أمثلتها منصات 

التنسيق بي رشكاء التنمية الصحية ومنصات 

تنسيق الشؤون اإلنسانية، وتنهض بالرشاكات 

العاملية بهدف دعم البلدان، ومن أمثلتها 

رشاكة التغطية الصحية الشاملة، والرشاكة 

الصحية الدولية من أجل تحقيق التغطية 

الصحية الشاملة 2030، واملجموعة الصحية 

العاملية، وخطة العمل العاملية بشأن الصحة 

يف إطار أهداف التنمية املستدامة، وغريها.
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مرسد املصطلحات 



29ياد تايا�بولا 

املنافع املشرتكة للصحة هي وظائف أو تدخالت 

قامئة عىل السكان تتطلب تويالً جامعياً إما 

من الحكومات أو من الجهات املانحة بناًء عىل 

الرشطي التاليي: (1( اإلسهام يف إحراز التقدم يف 

املجالي الصحي واالقتصادي؛ (2( وجود أساس 

منطقي اقتصادي واضح بشأن التدخالت املستندة 

إلخفاقات السوق، مع الرتكيز عىل ما ييل: (1(

 املنافع العامة (غري التنافسية وغري اإلقصائية(، (2( 

أو كربى العوامل الخارجية االجتامعية (52(.

الحد من مخاطر الكوارث مصطلح يشري إىل 

األنشطة الرامية إىل الوقاية من مخاطر الكوارث 

املستجدة والحد من مخاطر الكوارث الحالية 

وإىل إدارة املخاطر املتبقية، بحيث يُسهم كل ذلك 

يف تعزيز القدرة عىل الصمود وبالتايل يف تحقيق 

التنمية املستدامة (53(.

التأهب للطوارئ مصطلح يشري إىل املعارف 

والقدرات التي تستحدثها الحكومات، واملنظامت 

املعنية باالستجابة والتعايف، واملجتمعات املحلية، 

واألفراد يك يتسنى عىل نحو فعال توقع التأثريات 

الناجمة عن الكوارث املحتملة أو املحدقة أو 

الجارية، واالستجابة لها والتعايف منها (53(.

وظائف الصحة العامة األساسية تتمثل يف قامئة 

تضم الحد األدىن من املتطلبات املطلوبة من 

الدول األعضاء لضامن الصحة العامة. تركز 

املتطلبات املعنية عىل تعزيز الصحة، والوقاية 

الصحية، ومحددات الصحة، واألمن الصحي. 

وتشمل تلك املتطلبات جوانب مثل الرتصد 

والرصد، والقوى العاملة يف مجال الصحة العامة، 

والحوكمة، واللوائح املعنية وترشيعات الصحة 

العامة، وتخطيط نظم الصحة العامة وإدارتها، 

وبحوث الصحة العامة، والتعبئة واملشاركة عىل 

الصعيد االجتامعي، والتأهب واالستجابة لألخطار 

والطوارئ الصحية، وتعزيز الصحة، واإلنصاف يف 

مجال الصحة (بترصف من املرجع (42((.

األمن الصحي العاملي مصطلح يشري إىل األنشطة 

املطلوبة، كل من األنشطة االستباقية واألنشطة 

التفاعلية عىل حد سواء، للتقليل إىل أقىص حد من 

التعرض ألحداث الصحة العامة الحادة التي تهدد 

بالخطر الصحة الجامعية للفئات السكانية التي 

تعيش عرب أقاليم جغرافية وحدود دولية (54(.

النظم الصحية مصطلح يشري إىل تنظيم األشخاص 

واملؤسسات واملوارد معاً وفقاً للسياسات املعمول 

بها، بغرض تحسي صحة الفئات السكانية 

املستفيدة من الخدمات املقدمة، مع االستجابة يف 

الوقت نفسه لتوقعات الناس املرشوعة وحاميتهم 

من تكاليف اعتالل الصحة عن طريق طائفة 

متنوعة من األنشطة التي ترمي يف املقام األول إىل 

تحسي الصحة (55(.

األوبئة املعلوماتية: الوباء املعلومايت هو سيل 

جارف من املعلومات، عىل شبكة اإلنرتنت 

وخارجها عىل السواء. يشمل هذا الوباء املحاوالت 

املتعمدة لبث املعلومات الخاطئة بغرض تقويض 

االستجابة الصحية العامة والرتويج لربامج عمل 

بديلة تخص جامعات أو أفراد. ومن املمكن أن 

تلحق املعلومات املضللة واملغلوطة الرضر بصحة 

الناس البدنية والنفسية؛ وتفاقم الوصم؛ وتهدد 

املكاسب الثمينة املتحققة يف مجال الصحة؛ 

وتؤدي إىل ضعف االلتزام بتدابري الصحة العامة، 

وهو ما يحد بالتايل من فعالية تلك التدابري ويهدد 

بالخطر قدرة البلدان عىل دحر الجائحة.
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التعايف مصطلح يشري إىل استعادة سبل العيش 

والصحة أو تحسينهام، فضاًل عن األصول والنظم 

واألنشطة االقتصادية واملادية واالجتامعية 

والثقافية والبيئية، يف املجتمع املحيل أو املجتمع 

املترضر من الكارثة، مبا يتامىش مع مبادئ التنمية 

املستدامة وعملية »بناء مستقبل أفضل«، بهدف 

تاليف مخاطر الكوارث يف املستقبل أو تقليلها (53(.

القدرة عىل الصمود مصطلح يشري إىل قدرة النظم 

أو املجتمعات املحلية أو املجتمعات املعرضة 

لألخطار عىل أن تقاوم اآلثار الناجمة عن الخطر 

املعني وتتصها وتستوعبها وتتكيف معها وتحولها 

وتتعاىف منها، بكفاءة ويف الوقت املناسب، بوسائل 

من بينها الحفاظ عل هياكلها ووظائفها األساسية 

الرضورية، واستعادة تلك الهياكل والوظائف، عن 

طريق إدارة املخاطر (53(.

الرعاية الصحية األولية هي اتباع نهج يشمل 

رشائح املجتمع ككل إزاء الصحة ويصبو إىل 

تحقيق هدف مؤداه ضامن بلوغ أعىل مستوى 

ممكن من الصحة والرفاه وتوزيعهام بإنصاف 

من خالل الرتكيز عىل تلبية احتياجات الناس 

وتفضيالتهم (أفراداً وأرساً ومجتمعات( بأرسع 

وقت ممكن وعىل طول مسار تزويدهم 

بالخدمات انطالقًا من تعزيز الصحة والوقاية من 

األمراض وانتهاًء بتوفري العالج وخدمات إعادة 

التأهيل والرعاية املُملَطِّفة، عىل أن يُزَوَّد بها الناس 

 يف أقرب مكان ممكن من بيئة معيشتهم 

اليومية (56(.

التغطية الصحية الشاملة مصطلح يعني أن 

يكون بوسع كل الناس واملجتمعات أن يستخدموا 

الخدمات الصحية املُعزِّزة والوقائية والعالجية 

والتأهيلية واملُملَطِّفة التي يحتاجون إليها، عىل أن 

تتسم تلك الخدمات بالجودة الكافية لتحقيق 

الفعالية املنشودة، وعىل أن يُْكَفل أيضاً يف الوقت 

ذاته أال يَُعرِّض استخدامها املستفيد منها ملشقة 

مالية (56(.
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منظمة الصحة العاملية
20 Avenue Appia

CH-1211 Geneva 27
Switzerland

https://www.who.int/

ورقة موقف صادرة عن منظمة الصحة العاملية

بناء قدرة النظم الصحية عىل الصمود من

أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة

واألمن الصحي أثناء جائحة

 كوفيد-٩١ وما بعدها


