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طباعة رقمية للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

مقدمة :

يف ظل األزمة التي يعيش عىل وقع وطأتها وطننا العريب والعامل أجمع ،جراء
تفش جائحة كورونا (كوفيد  )19-وما تس ّببت فيه من ارتباك يف مسارات أغلب
يّ
القطاعات الحيوية ،وحرصا من املنظمة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
عىل مواصلة مواكبتها ملستجدات هذه الجائحة وتداعياتها ،تصدر إدارة العلوم
والبحث العلمي باملنظمة العدد الثاين /يونيو  2020من النرشية املتخصصة
تحت عنوان «تداعيات جائحة كورونا (كوفيد  )19-عىل تحقيق أهداف التنمية
املستدامة  ،»2030تناولت مواضيع علمية ذات عالقة بتداعيات هذه الجائحة:
«تداعيات جائحة فريوس كورونا املستجد عىل األمن الصحي العريب»« ،منظامت
املجتمع املدين عىل خط املواجهة مع كورونا» ،و«قطاع الصحة ما بعد الكورونا
من أهم األولويات»...

وتتو ّجه إدارة العلوم والبحث العلمي باملنظمة بالشكر الجزيل واالمتنان للكتاب
الذين ساهموا يف إثرائها مبقاالتهم املتميزة ،ويُسعدها أن تضع بني أيدي قرائها
العدد الثاين من هذه النرشية ،وإتاحتها للمهتمني ،عىس أن تساهم يف إيجاد رؤية
استرشافية وحلول ممكنة ملا بعد مرحلة كورونا.
م.خلف العقله

القائم بأعامل مدير إدارة العلوم والبحث العلمي
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“تداعيات جائحة فريوس كورونا املستجد
عىل األمن الصحي العريب»

“The implications of the Coronavirus pandemic
”(COVID-19) on health security in the Arab World
أ.د .حنان عيىس ملكاوي
بروفيسور يف علم الكائنات الحية الدقيقة والبيولوجيا الجزيئية
جامعة الريموك /اململكة األردنية الهاشمية
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 .1مقدمة عن األمراض الوبائية والجوائح املستجدة واملنبعثة/املعاودة:

قبل البدء بعرض مقدمة األمراض الوبائية والجوائح املستجدة واملنبعثة ،ال بد من
التعرف عىل بعض املصطلحات ذات العالقة:
يعرف مصطلح الفاشية ( )outbreakبأنه :زيادة أعداد املصابني مبرض معني
يف منطقة جغرافية محددة أو مجتمع معني عن العدد املتوقع ،وقد تصنف
حالة مرضية واحدة فقط أوعدد قليل من الحاالت “فاشية” يف حال حدثت
يف مجتمع يتوقع غياب املرض فيه نهائيا ،أو يف مجتمع غاب عنه املرض مدة
طويلة وقد تظهر الفاشية يف عدة مجتمعات عىل نحو متزامن.
أما الوباء ( ،)Epidemicفهو زيادة مفاجئة ورسيعة يف عدد حاالت املرض عىل
نحو أعىل من املتوقع يف مجتمع معني كام هو الحال مع الفاشية ،لكنه ميتد
عىل رقعة جغرافية أوسع.
وأما الجائحة ( ،)Pandemicفتحدث عندما ينترش الوباء إىل عدة بلدان أو
قارات وعادة ما يصاب عدد كبري من السكان.
األمراض املستجدة ،هي األمراض املعدية التي ظهرت جديدا ومل تكن معروفة
من قبل ،أما األمراض املنبعثة أو املعاودة ،فهي التي عادت إىل الظهور بعد
اختفائها ،وقد تكون األمراض املعدية الجديدة نشأت نتيجة لتحول أو تطور
مورثات وراثية للكائنات املسببة للمرض من جراثيم وفريوسات وغريها.
وقد تعود األمراض املعدية القدمية والتي كانت نادرة الحدوث أو بعد انقراضها
أقوى مام كانت عليه نتيجة عدة عوامل منها :مقاومة العامل املسبب للمرض
لألدوية واملضادات الحيوية املستخدمة ،أو نتيجة ضعف وانهيار املنظومة
الصحية يف املجتمع وغريها من العوامل .وتتمثل خطورة هذه األمراض
املعدية ،يف قدرة بعضها عىل االنتشار الرسيع مسببة أوبئة وجائحات ،مام
يشكل خطرا عامليا وتهديدا لألمن الصحي ،ملا قد ينتج عنها من خسائر مادية
يف األرواح سواء برشية أو حيوانية ،وخسائر يف االقتصاد العاملي ،وحاالت
الذعر والهلع بني البرش ،وخاصة إن مل يتوفر لها عالج أو لقاح مضاد فعال ،مام
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يجعل السيطرة عليها صعبة جدا.
 - 1.1مسببات وأنواع األمراض املعدية املستجدة واملنبعثة وطرق انتشارها:
تشمل الكائنات الحية املسببة لألمراض املعدية كائنات حية دقيقة مثل
البكترييا والفريوسات وفطريات ،وريكتسيات ،وطفيليات ،وديدان .وانتقال
العدوى يكون بشكل مبارش أو غري مبارش ،وقد ينرش املصاب العدوى قبل
ظهور أعراض املرض عليه ،حيث يكون حامل للمسبب .وفيام ييل تفصيل أكرث
عن هذه املمرضات أو املسببات لألمراض املعدية:
• الجراثيم ) : (Bacteriaوهي كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية تسبب نطاقًا
واس ًعا من األمراض ،كأمراض ال ُح َّمى املختلفة ،وأمراض تصيب الجهاز الهضمي
ناتجة عن تلوث األطعمة واملاء والهواء والرتبة بهذه الجراثيم ،وأمراض تصيب
الجهاز التنقيس ،وأمراض تسبب التهاب أغشية الدماغ ،وغريها من األمراض
األخرى.
• الفريوسات ) : (Virusesالفريوس مسبب للمرض وصغري جدا يف الحجم ال
يرى إال تحت املجهر اإللكرتوين ،وال يستطيع عىل الحياة والتكاثر إال داخل
خلية حية ،لذلك ال يصنف أنه كائن حي .تتسبب الفريوسات بأمراض كثرية،
مثل اإلنفلونزا ،ومرض اإليدز ،وشلل األطفال ،الهربس ،الورم الحليمي البرشي،
وغريها من األمراض .واألمراض الفريوسية ال تتجاوب بالعالج باملضادات
الحيوية
• الفطريات ) : (Fungiتتسبب بالعديد من األمراض الجلدية وأمراض تصيب
الجهاز التنفس أو الجهاز العصبي ،وغريها.
• الطفيليات ) : (Parasitesوهي كائنات حية تعيش وتتغذى عىل حساب
كائنات حية أخرى ،وتسبب أمر ًاضا مثل املالريا أو الدوسنتاريـــا األميبيــــة
أو أمراض الديدان الطفيلية وغريها.
وميثل الشكل أدناه أمثلة عىل مسببات األمراض الوبائية والجوائح:
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ومدرج أدناه بعض أنواع األمراض الوبائية والجوائح:
• نقص املناعة املكتسب (اإليدز)AIDS (HIV) -
• املتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) SARS
• إنفلونزا الطيورH5N1
• الحميات النزفية :مثل حمى الضنك وحمى الوادي املتصدع ،وإيبوال،
وماربورغ ،والحمى الصفراء ،.وحمى التفيؤيد،
• املالريا
• السل.
• داء الكلب.
• الكولريا.
• الاليشامنيا وخاصة الحشوية (أو األحشاء الداخلية).
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• جنون البقر.
• الطاعون . Plague
• حمى أو مرض زيكا .Zika virus infection
• الحصبة .Measels
• مرض كوفيد 19-بسبب فريوس كورونا املستجد (سارس-كوف.)2-
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 أمثلة عىل األمراض الوبائية املستجدة واملعاودة:كام يوضح الشكل التايل
:للظهور خالل األعوام الخمسني املاضية والجوائح حول العامل

:املصدر

US National Institutes of Health. National Institute for Allergies and Infectious
Diseases. Global examples of emerging & re-emerging diseases. In: US National Health
Security Strategy. 2018–2022. Washington DC: United States Department of Health
and Human Services; 2019) https://www.phe.gov/Preparedness/planning/authority/nhss/
Documents/NHSSStrategy
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أما طرق انتشار األوبئة والجوائح فقد تكون من خالل :
االتصال املبارش :يتم التقاط ال َع ْدوى عند االتصال أو املالمسة املبارشة ،مع
شخص أو حيوان لديه العدوى:
مريضا  -قد يكون انتقال ال َع ْدوى من
• التعرض لشخص آخر والذي يكون ً
شخص مريض عن طريق املالمسة املبارشة أو عن طريق سوائل الجس  ،أو
السعال أو العطس.
• تكون بعض الحيوانات حاملة ملسببات املرض ،وتنتقل إىل اإلنسان عند تلقيه
عضة من الحيوان املصاب ،أو بفعل التعرض لإلفرازات الناتجة من الحيوان
عن طريق اللمس.
• قد تنتقل العدوى بالتلوث إىل الجنني إذا أصيبت األم الحامل ،أثناء الوالدة.
االتصال غري املبارش :حيث ممكن أن تبقى مسببات األمراض من جراثيم
وفريوسات عىل األجسام غري الحية:
• عند ملس األسطح املل َّوثة مثل مقبض الباب ،زر املصعد ،وغريها من األسطح.
لدغ الحرشات :تعتمد بعض الجراثيم والفريوسات عىل ناقالت الحرشات مثل:
البعوض والرباغيث والقمل لنقل العدوى.
طعام وماء ملوثان :تسمح آلية النقل هذه بنرش الجراثيم والفريوسات للعديد
من الناس.
وتشمل مجموعات األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة أكرث من غريهم،
ٍ
عالجات
األشخاص املصابني بأمراض املناعة الذاتية ،واألشخاص الذين يتلقون
تحتوي عىل ستريويدات ،واألشخاص الذين يتلقون عالجات مضادة للرسطان،
واألشخاص الذين أجروا عمليات لزراعة األعضاء ومرىض نقص املناعة البرشية/
اإليدز ،وكبار السن.
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 - 1.2تاريخ األوبئة والجوائح:

مصدرالصورةhttps://librabuzz.com/9237/ :

	
  

 األعوام ( : )1351 - 1347جائحة الطاعون (املوت األسود) واملسبب بكترييا( ،)Yersinia pestisالذي انترش بأوروبا وحصد أرواح  200مليون شخص
أصيب باملرض.
 عام  1520جائحة الجدري واملسبب فريوس ( )Variola major virusانترشمن أوروبا إىل العامل وأدى إىل وفاة  55مليون شخص.
 األعوام ( ،)1631 - 1629وباء الطاعون يف إيطاليا واملسبب بكترييا (Yersinia ،)pestisوالذي أدى إىل وفاة مليون شخص.
األعوام ( ،)1666 - 1665وباء الطاعون يف لندن واملسبب بكترييا(Yersinia ،)pestisوالذي أدى إىل وفاة  100,000شخص.
 األعوام ( ،)1923 - 1817جائحة الكولريا واملسبب بكترييا ((Vibrio ،Choleraeوأدت إىل وفاة مليون شخص
 عام  1885إعادة ظهور جائحة مرض الطاعون ،بدأ يف الصني وانترش يف الهند،واملسبب بكترييا ( ،)Yersinia pestisوأودت بحياة  12مليون شخص.
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 األعوام ( ،)1890 - 1889وباء األنفلونزا الروسية انترشت يف روسيا وبخارىواملسبب فريوس األنفلونزا  ،)H2N2( Aأودت بحياة  1مليون شخص.
 عام  ،1899وباء الحمى الصفراء انترش يف الواليات املتحدة األمريكية،واملسبب فريوس (  ( Flavivirusانترش بواسطة البعوض ،وأدى إىل وفاة
150,000شخص.
 األعوام ( ،)1920 - 1918جائحة فريوس اإلنفلونزا اإلسبانية ( )H1N1بدأتيف الخنازير وانتقلت إىل اإلنسان عىل ثالث موجات ،أودت بحياة حوايل 50
مليون شخص.
 األعوام ( ،)1958 - 1957وباء الحمى األسيوية التي انترشت يف الصنيواملسبب فريوس اإلنفلونزا ( ،)H2N2وأودى بحياة  2مليون شخص.
 األعوام ( ،)1970 - 1968وباء إنفلونزا هونج كونج ،انترش بالصني واملسببفريوس اإلنفلونزا ( )H3N2والذي تحور جينيا من فريوس ( ،)H2N2وأودى
بحياة  1مليون شخص.
  1976ظهرت حمى اإليبوال القاتلة يف السودان والكونغو ،وتكررت عدةمرات بعد ذلك.
 األعوام (-1981إىل غاية اآلن) جائحة مرض نقص املناعة املكتسبة واملسببفريوس ( ،)HIVالذي ميتلك الجينوم  ،RNAبدأ بالظهور يف وسط وغرب
إفريقيا يف القرود ،وانتقل إىل اإلنسان وانترش يف جميع أنحاء العامل ،وأدى إىل
وفاة  35مليون شخص.
 األعوام ) )2003 - 2002ظهر يف الصني ألول مرة وباء املتالزمة التنفسيةالحادة الوخيمة (سارس ،)SARS-واملسبب فريوس كورونا (Coronavirus-
 )SARS-CoV-1بدا يف الخفاش وانتقل إىل اإلنسان وأدى إىل وفاة 774
شخص.
 األعوام )  ،) 2010 - 2009وباء إنفلونزا الطيور ( ،)Swine Fluانترش يف14

الواليات املتحدة األمريكية ،واملسبب فريوس األنفلونزا ( ،)H1N1وأدى إىل
وفاة  200,000شخص.
 األعوام )  ،) 2016 -2013انتشار وباء «أيبوال» يف دول غرب إفريقيا ،واملسببفريوس إيبوال ( ،)Ebolaأدى إىل وفاة  11,000شخص.
 عام  ،2015إنتشار فاشية متالزمة الرشق األوسط التنفسية ( )MERSيفالسعودية واملسبب فريوس كورونا ( ،)MERS-CoVوالذي يعتقد أنه انتقل
من الجمل إىل اإلنسان ،وأدى إىل وفاة  850شخص.
 يف عام  ،2016تفيش وباء فريوس زيكا (  )Zika Virusيف أمريكا الوسطىوالجنوبية وآسيا ،وعاد الوباء ليرضب مجددا يف  2018يف جمهورية الكونغو
الدميقراطية .عدد الوفيات يرتاوح من  50إىل  200وفاة.
 األعوام (-2019لغاية اآلن) :جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد،)19-املسبب ( )Coronavirus-SARS-Cov-2الذي ظهر يف ووهان-الصني يف
ديسمرب  . 2019وانترش إىل بقية دول العامل وما زالت رحلة البحث عىل عالج
ولقاح للساللة الجديدة من فريوس كورونا مستمرة،
وحسب املؤرش العاملي لكورونا  Worldmeter Coronaوحسب تاريخ - 6-4
 ،2020بلغ عدد اإلصابات ( ،)6,610,723وعدد الوفيات (https:// .)388,643
www.worldometers.info/coronavirus/
1.3جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد:)19-
تعيش البرشية هلع كبري من فريوس كورونا املستجد (كوفيد  )19كونه يعد
جائحة يختلف منط انتشارها عن سابقاتها من الفايروسات التاجية التي
تصيب الجهاز التنفيس .فام هو فريوس كورونا املستجد وما هي طبيعة تركيبته
البنوية وآلية تسببه باملرض.
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الشكل أدناه يبني شكل وتركيب الفريوس:

عىل اليسار :رسم توضيحي ثاليث األبعاد لفريوس كورونا املستجد ،عىل اليمني :مقطع عريض يوضح
املكونات الداخلية للفريوس (حقوق الصورة :وكيميديا كومنز))MIT Technology Review(.

متثل فريوسات كورونا فصيلة كبرية من الفريوسات التي تسبب أمراض متنوعة
لإلنسان كالزكام/نزالت الربد العادية ،ومتالزمة كورونا الرشق األوسط التنفيس
) ،(MERS-CoVومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس(SARS-CoV
ويعد فريوس كورونا املستجد ) (SARS-CoV-2ساللة جديدة مل يسبق
تحديدها وإصابتها للبرش من قبل.
وقد أعلنت اللجنة الدولية لتصنيف الفريوسات تسمية “ فريوس كورونا 2
املسبب ملتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم) « (SARS-CoV-2اسام رسميا
للفريوس الجديد يف  11شباط/فرباير  .2020واختري هذا االسم الرتباط الفريوس
جينيا بفريوس كورونا الذي سبب فاشية متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم
(سارس) يف عام  2003.وأعلنت اللجنة ومنظمة الصحة الدولية أن “كوفيد”19-
هو االسم الرسمي لهذا املرض الجديد الذي يسببه هذا الفريوس.
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يتكون الرتكيب البنيوي لفريوس كورونا من غشاء بروتيني يبلغ قُطره 200- 50
نانومرت ،ويغلف بداخله الحمض النووي الخاص بالفريوس ، RNAوكباقي
الفريوسات التاجية يتكون الفريوس من أربعة أنواع من الربوتينات تُسهم
يف تكوين هيكل جسم الفريوس ،منها الربوتني ) ،(Sالذي يشكل النتوءات
الشوكية املوجودة عىل سطح الفريوس ومتنحه الشكل التاجي املميز.
وتشري الدراسات أن طفرات وراثية قد تكون طرأت عىل فريوس كورونا
تغي بعض األحامض
املستجد ونتج عنها تغريات يف بنية الفريوس نتيجة رُّ
األمينية ،جعلته يرتبط باملُستقبالت ) (hACE2عىل خاليا اإلنسان من خالل
بروتينات  Sالشوكية عىل سطح الفريوس ،مام أدى إىل زيادة مالءمته لتلك
املستقبالت وارتباطه بها (كام هو موضح بالشكل أدناه) .وقد تكون الطفرات
التي حدثت ىف موضع ارتباط الفريوس ساهمت عىل تطوره بشكل يسمح له
باالنتقال من الخفافيش إىل البرش.

شكل توضيحي يبني ارتباط الربوتينات  Sالشوكية املوجودة عىل غالف فريوس كورونا
املستجد مع املستقبالت ( )ACE-2املوجودة عىل سطح خاليا اإلنسان .املصدرhttps://( :
)www.rndsystems.com/resources/articles/ace-2-sars-receptor-identified
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وتشمل األعراض ملرض كوفيد ،19-الحمى واإلرهاق والسعال الجاف ،وقد
يصاب بعض املرىض باحتقان األنف،والصداع ،والتهاب امللتحمة ،وأمل الحلق،
واإلسهال ،وفقدان حاسة الذوق أو الشم ،وظهور طفح جلدي أو تغري لون
أصابع اليدين أو القدمني ،وعادة ماتكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ بشكل
تدريجي .ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إال بأعراض خفيفة
جدا .ويتعاىف معظم الناس من املرض دون الحاجة إىل عالج خاص .ولكن
األعراض قد تشتد عند بعض األشخاص املصابني مبرض كوفيد 19-من صعوبة
يفالتنفس .وتزداد مخاطر اإلصابة مبضاعفات وخيمة بني املسنني واألشخاص
أو أمراض القلب
املصابني مبشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم
والرئةأو السكري أو الرسطان وقد تؤدي إىل الوفاة.
وينترش املرض بشكل أسايس من شخص مصاب أو حامل للفريوس إىل شخص
آخر عن طريق جزيئات الرذاذ الصغرية التي تنترش من أنفه أو فمه عندما
يسعل أو يعطس أو يتكلم .وميكن أن يلقط األشخاص مرض كوفيد 19-إذا
تنفسوا هذه الجزيئات من شخص مصاب بعدوى الفريوس .لذلك من املهم
الحفاظ عىل مسافة تباعد مرت ونصف عىل األقل بني األشخاص .وقد تسقط
جزيئات هذا الرذاذ عىل األسطح املحيطة ،مثل الطاوالت ومقابض األبواب
والسالمل .وقد يصاب الناس بالعدوى عند مالمستهم هذه األشياء أو األسطح
ثم ملس أعينهم أو أنفهم أو فمهم .لذلك من املهم غسل اليدين جيدا باملاء
والصابون .وقد تظهر عالمات وأعراض كوفيد  19بعد يومني إىل  15يو ًما من
التعرض للفريوس ،وميكن أن يسبب املرض مضاعفات طبية شديدة ويؤدي إىل
الوفاة بالنسبة لبعض األشخاص.
وحسب مصدر األمم املتحدة للجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا-
اإلسكوا ،يبني الشكل أدناه انتشار فريوس كورونا املستجد يف الدول العربية
لغاية تاريخ 2020 - 5 - 31
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إحصائيات انتشار فريوس كورونا يف الرشق األوسط والوطن العريب
(تاريخ )2020 - 6 - 3

6.514.372

384.643

3.028.661

3.101.068

73.090

حاالت مؤكدة
حاالت مؤكدة مجموع الوفيات تحت العناية حاالت الشفاء
اليوم

19

2.784

وفاة اليوم

أما بالنسبة للعالجات ضد مرض كوفيد 19 -واللقاحات التي تحمي من
اإلصابة بفريوس كورونا املستجد:
هناك من ينادي باملناعة املجتمعية ،حيث إذا حصل عدد ٍ
كاف من الناس عىل
التحصني ضد املرض يف املجتمع املحيل ،فيمكن لهذا املجتمع أن يصل إىل ما
يسمى باملناعة املجتمعية .وذلك ال يُتاح للمرض أن ينتقل بسهولة من شخص
إىل آخر ألن معظم الناس محصنون ،بحيث يوفر مستوى من الحامية ضد املرض.
وتندرج البحوث العلمية التي تجري حاليا إليجاد/تطوير عالج إىل:
• أدوية مضادة للفريوسات تهاجم بشكل مبارش قدرة فريوس كورونا عىل
التكاثر داخل الجسم.
• أدوية بإمكانها تهدئة جهاز املناعة لدى املريض.
• األجسام املضا ّدة – التي تؤخذ من دم الناجني أو تص ّنع يف املخترب – والتي
بإمكانها مهاجمة الفريوس.
ومام هو معروف أن الدراسات واألبحاث العلمية تجرى حاليا برسعة فائقة
وبشكل متواصل وعىل مدار الساعة يف جميع أنحاء العامل لتطوير عالجات
وأدوية ولقاحات لفريوس كورونا املستجد .حيث أسفرت هذه التجارب عن
إيجاد بعض العالجات وبعضها يف األطوار األخرية من تطوير لقاحات قد تكون
متوافرة وناجعة يف املستقبل القريب .وهناك بحوث علمية تجرى حاليا
عىل أكرث من  150عقارا مختلفا ،معظمها أدوية مستخدمة لعالج أمراض
أخرى ،وذلك الختبار إمكانية استخدامها ضد فريوس كورونا .ومثة أكرث من 20
لقاحا يف طور العمل عىل تطويرها ،وقد وصل أحد هذه اللقاحات إىل مرحلة
االختبار عىل البرش بعد أن اجتاز مرحلة التجارب عىل الحيوان ،حيث ت ُجرى
عمليات اختبار مدى كفاءتها وتأثريها عىل البرش ومدى سالمة استخدامها.
فمثال بعض البحوث العلمية الجارية لتطوير لقاحات للوقاية من مرض
(كوفيد ،)19-تستخدم أجزا ًء من الربوتني  S-يف تصنيع اللقاحات ليك تحفز إنتاج
األجسام املضادة يف جسم اإلنسان ،التي ميكن أن متنع العدوى الفريوسية يف
املستقبل.
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ونرش باحثون من “مدرسة جونز هوبكنز للصحة العامة”  ،دراسة يف “ذا جورنال
أوف كلينيكال إنفيستجشني "The Journal of Clinical “ Investigation
إىل إمكانية استخدام عالج عن طريق األجسام املضادة السلبية التي يتم
استخالصها من األشخاص الذين تعافوا من املرض واستخدامها يف عالج املصابني
مبرض “كوفيد – .”19
تم كذلك فحوصات رسيرية الستخدام عقار رميديسيفري) ، (remdesivirالذي
أنتج يف األصل لعالج املصابني بفريوس أيبوال ،وكانت مشجعة إىل حد ما.
فقد توصل املعهد الوطني األمرييك للحساسية واألمراض املعدية إىل أن عقار
يقص املدة التي يشعر خاللها املريض بأعراض من  15إىل 11
رميديسيفري رّ
يوما .وقال مدير املعهد الطبيب أنتوين فاوتيش إن لعقار رميديسيفري تأثريا
واضحا وإيجابيا يف تقصري فرتة التامثل للشفاء .ولكن ،ورغم إمكانية أن يساعد
عقار رميديسيفري يف متاثل املرىض– ورمبا تج ّنب املرىض دخول وحدات العناية
الفائقة – مل تظهر االختبارات أي مؤرشات عىل قدرته عىل منع موت مرىض
فريوس كورونا.

 .2املنظومات العربية لألمن الصحي ملواجهة الكوارث واألوبئة والجوائح/
تداعيات أزمة جائحة فريوس كورونا املستجد:

حسب منظمة الصحة العاملية ،يتم تعريف أمن الصحة العامة العاملي عىل
أنه األنشطة املطلوبة ،سواء االستباقية أو التفاعلية ،لتقليل خطورة وتأثري
األحداث الحادة التي تعرض صحة الناس للخطر عرب املناطق الجغرافية
والحدود الدولية.
لقدت أدت عوامل كثرية مثل ،التزايد يف النمو السكاين والتحرض الرسيع
والتدهور البيئي وإساءة استخدام مضادات امليكروبات وغريها إىل خلل
يف التوازن لبيئة امليكروبات الحية وتسببها يف ظهور وتفيش أوبئة وجوائح
جديدة مثل جائحة فريوس كوفيد  19-املستجد ،مبعدالت غري مسبوقة أدت
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إىل تدهور يف صحة الناس وتسببت يف آثار اجتامعية واقتصادية .كام يسافر
باليني الركاب عىل منت الطائرات كل عام ،مام يزيد من فرص االنتشار الدويل
الرسيع لألمراض املعدية وناقالتها .إن األوبئة وضعف النظم الصحية ال تكلف
األرواح فحسب ،بل تشكل بعض أهم املخاطر التي يتعرض لها االقتصاد
العاملي واألمن القومي اليوم .وما زال نصف سكان العامل البالغ عددهم 7.75
مليار نسمة يفتقرون إىل التغطية الكاملة بالخدمات الصحية األساسية ،ويع ّد
وجود قوى عاملة مالمئة للغرض رضوريا لتوفري الرعاية الصحية األولية ،ومع
ذلك فإن العامل يعاين من عجز يف القوى العاملة لتوفري الرعاية الصحية األولية
يق َّدر بـ  18مليون عامل.
إن جائحة فريوس كوفيد 19-ال متثل أزمة صحية كربى فحسب ،بل
تداعيتهاولدت أزمات اجتامعية واقتصادية وسياسية سترتك آثار سلبية يف
كل دول العامل .وكشفت جائحة فريوس كورونا عن هشاشة النظم الصحية
يف معظم دول العامل ،ففي الوطن العريب ،حيث تعاين النظم الصحية أصالً من
اإلجهاد بسبب النزاعات والرصاعات والالجئني ،ومع أن الجائحة سوف تتسبّب
بعواقب صحية واقتصادية خطرية لسنوات قادمة ،إال أنها تمُ ثّل فرص ًة مثينة
إلعادة تص ُّور دور جميع الجهات يف الدول العربية إىل تعزيز النظم الصحية.
حيث ينبغي لحكومات الدول العربية أن تتوىل القيادة يف تنسيق األدوار
واملسؤوليات يف تقديم خدمات الرعاية الصحية وتلبية األولويات الوطنية
بجميع قطاعاتها يف التغطية الصحية الشاملة ،والتنسيق القوي لضامن أن
تعمل جميع القطاعات بصورة تعاونية متكاملة ملواجهة التحديات الوطنية
امللحة وبناء أنظمة صحية قادرة عىل االستجابة والصمود.
وعىل الرغم من وجود اختالفات بني الدول العربية الـ  22من حيث أنظمتها
الصحية واملوارد املتاحة يف مواجهة الوباء/الجائحة ،فإن املنطقة ككل غري
مهيأة للتعامل مع تأثري مرض معدي وقاتل كمرض كوفيد 19-الذي انترش وما
زال برسعة حول العامل .حيث أن معظم سكان الوطن العريب ،والبالغ عددهم
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 435مليون نسمة ،يعيشون يف بلدان تتسم بشح أو عدم توفر الخدمات
الصحية التي تقدمها الدولة .وقد يرجع ذلك إىل أسباب كثرية منها ،نقص
املوارد املادية ،وارتفاع اإلنفاق الحكومي يف مجاالت أخرى ،والخلل يف أداء
مؤسسات الدولة ،وسوء اإلدارة ،وهجرة األدمغة ،وانعدام الشفافية يف نقل
املعلومات وإدارة األزمات ،وقلة الثقة يف السلطات ،والنزاعات ،والنزوح
السكاين جراء الحروب ،وغريها من األسباب.
وبالرغم من انتشار فريوس كوفيد 19-يف الدول العربية ،ولكن مقارنة مبناطق
أخرى من العامل ال يعترب انتشاره حادا .وقد يرجع انخفاض عدد الحاالت
املؤكدة حتى اآلن يف البلدان العربية إىل انخفاض نطاق الفحوصات من قبل
خدماتها الصحية .أو أن هذه الدول ال تبلغ عن جميع املعلومات التي لديهم
عن االنتشار الفعيل للمرض.
واتخذت الدول العربية ،كام يف معظم دول العامل ،تدابري وإجراءات حظر
التجول والعزل واالحتواء .،وإغالق الحدود ،وإلغاء الرحالت الجوية ،وحجر
الناس يف منازلهم ،وإغالق أماكن العبادة ،وحظر الصلوات الجامعية ،وإعادة
السياح ومن تقطعتم بهم السبل خارج بالدهم.
 - 1.1التحديات والعوائق التي تواجه األمن الصحي العريب يف ظل انتشار
األوبئة والجوائح:
عانت الدول العربية وما زالت تواجه ،كام يف بعض دول العامل ،عدة تحديات
وعوائق فيام يتعلق باألمور الصحية واألمن الصحي يف ظل جائحة كورونا،
ومن ضمن هذه التحديات:
• عدم كفاية الدور القيادي املحيل.
• ضعف االمتثال إىل اللوائح الصحية الدولية (.)2005
• عدم كفاية الدعم الدويل بااللتزامات املتعلقة بالصحة واملتابعة.
• ضعف يف التخطيط املتكامل إليجاد نظام تأهب يشمل الحكومة واملجتمع
وضعف يف آليات التنسيق بالتأهب للطوارىء والجوائح رسيعة االنتشار
23

واالحتياجات الصحية بقدر كاف.
• الحاجة إىل أدوات تقييم فعالة تتيح الوقوف عىل نقاط الضعف يف التأهب
قبل وقوع الطوارىء الصحية.
• الحاجة إىل إدماج الشباب والنساء والفئات املستضعفة بشكل أفضل.
• النقص يف تبادل البيانات وتدابري املكافحة الطبية يف سياق الطوارىء الصحية.
• الضعف يف منهجية البحث لتطوير تدابري املكافحة الطبية والتأهب الفعال،
من حيث – عدم تطور القدرات الوطنية بالبحث والتطوير فيام يتعلق
بأوقات اندالع األوبئة والجوائح ،وتطوير اللقاحات والعالجات والتشخيصات
وغريها من تدابري املكافحة الطبية ،والحاجة إىل تعزيز القدرات الوطنية يف
مجاالت آلية البحوث والقضايا التنظيمية واألخالقيات واألساليب التشغيلية،
وضعف البنية التحتية للبحوث وضعف التمويل لضامن استدامة االستثامر
يف البحث والتطوير وتقييم نجاعة العالجات واللقاحات وقياس رسعة انتشار
املرض  ،وعدم دمج البحوث االجتامعية إدماجا كافيا يف مخططات البحوث
الوطنية والدولية وتطبيقها عىل التأهب.
• نقص يف التمويل املحيل لخطط العمل الوطنية لألمن الصحي وللتأهب
والقدرات الالزمة لتلبية االحتياجات املفاجئة تحقيقا لالستجابة الرسيعة.
• متويل منظمة الصحة العاملية دون املستوى املطلوب ،والحاجة إىل إيجاد
مصادر متويل من جهات مانحة أخرى.
• الحاجة إىل تفعيل الصندوق العريب ،إن وجد ،لتمويل مواجهة األوبئة
والجوائح الطارئة.
 1.2األمن الصحي والرعاية الصحية يف ظل تداعيات جائحة كورونا:
يُنذر انتشار األوبئة والجائحات مبخاطر صحية واجتامعية واقتصادية
عىل نطاق واسع مام قد يودي بحياة عرشات املاليني من الناس ،وتعطيل
والتوسع العمراين،
الحياة االقتصادية ،وزعزعة األمن الوطني ،وتغيرُّ املناخ،
ُّ
ونقص خدمات املياه والرصف الصحي .وتُعد أنظمة الرعاية الصحية القوية
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الشاملة التي تغطي جميع فئات املجتمع بجميع جوانبها البدنية والنفسية
واالجتامعية واالقتصادية املتكاملة ،هي السبيل الوحيد لضامن حامية جميع
السكان من حاالت تفيش األمراض وضامن التأ ُّهب ملواجهة األوبئة والوقاية
منها واالستثامر يف أنظمة تكفل االستعداد لها .ويعترب مفتاح ضامن االستدامة
طويلة األجل يف خطط الصحة الوقائية ملواجهة األوبئة والجوائح ،هو دمج
هذه الخطط يف وحدات الرعاية الصحية األولية مام يكفل أنظمة صحية مرنة
قادرة عىل االستعداد واالستجابة والتكيف مع الطوارئ بفعالية ،والتعلم من
الدروس والخربات يف التعامل مع األوبئة السابقة.
ووضعت منظمة الصحة العاملية تعريفا متامسكا للرعاية الصحي ًة يستند إىل
ثالثة عنارص وهي:
 - 1تلبية احتياجات الناس الصحية من خالل رعاية شاملة إرشادية ووقائية
وعالجية وتأهيلية طيلة فرتة حياتهم ،؛
 - 2التعامل مبنهجية مع املح ّددات األوسع للصحة (تشمل الخصائص
االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،وكذلك خصائص وسلوكيات الناس) من خالل
سياسات وإجراءات عامة مستندة إىل أدلة يف جميع القطاعات؛
 - 3متكني األفراد واألرس واملجتمعات املحلية من تحسني صحتهم عىل النحو
األمثل ،كمدافعني عن سياسات تع ّزز وتحمي الصحة والرفاهة ،وكمشاركني يف
تطوير الخدمات الصحية واالجتامعية ،وكمق ّدمني للرعاية لذاتهم ولآلخرين.
ولعل معظم االسرتاتيجيات واإلجراءات والتدابري املعدة والتوصيات فيام
يتعلق باألمن الصحي والرعاية الصحية يف الدول العربية يف ظل جائحة كورونا
متشابهة إىل حد ما ،فعىل سبيل املثال :أبرز اإلجراءات والتوصيات املتخذة يف
اململكة األردنية الهاشمية للسيطرة عىل الجائحة واحتوائها التايل :
 تعزيز الوعي الصحي واملجتمعي نحو مامرسات الوقاية والتباعد املجتمعيوتجنب االختالط وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التباعد االجتامعي
ومامرسات الوقاية الشخصية.
25

 رفع كفاءة االستقصاء الوبايئ وشموليته /الرصد النشط وغري النشط. توظيف التكنولوجيا والذكاء االصطناعي لتتبع املصابني واملخالطني. زيادة أعداد الكوادر الطبية املتخصصة واملساندة واملدربة تدريبا جيدا. زيادة أعداد الكوادر الصحية يف مجال الصحة العامة والوبائيات. تطوير وتوفري بروتوكوالت عالجية. التأكيد عىل إجراءات السيطرة عىل انتشار العدوى يف املستشفيات واملراكزالصحية.
 ضامن استمرار تقديم برامج الرعاية الصحية (التطعيم وبرامج املسح الطبيلحديثي الوالدة ،وتقديم خدمة تنظيم األرسة ،وخدمة رصد األمراض السارية،
ومراقبتها والخدمات الطبية لألمراض املزمنة).
 الرتكيز عىل حامية الكوادر الطبية. زيادة املوارد املتاحة من وحدات عناية حثيثة وأجهزة تنفس اصطناعي.(املصدر :املجلس االقتصادي واالجتامعي ،االستجابة األولية النتشار فريوس كورونا
املستجد يف األردن )2020

 - 1.3التأهب واالستجابة إىل الكوارث واألزمات الناتجة عن األوبئة والجوائح:
تعرف األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية التأهب بأنه القدرة التي تتمتع
بها الحكومات واملنظامت املهنية املسؤولة عن االستجابة واملجتمعات واألفراد،
عىل التنبؤ بأثر الطوارىء الصحية أو األخطار أو األحداث أو الظروف ،سواء
كانت محتملة أو وشيكة أو حالية ،والكشف عنها واالستجابة لها بفعالية
والتعايف منه.
ويعترب املجلس العاملي لرصد التأهب ،هيئة مستقلة للرصد واملساءلة شارك
يف عقده البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية ،وقد أُنشئ استجاب ًة لتوصيات
فريق العمل املعني باألزمات الصحية العاملية والتابع لألمني العام لألمم
املتحدة يف العام  .2017وعىل الرغم من التق ُّدم الذي تحقَّق منذ أزمة اإليبوال
يف غرب إفريقيا يف  ،2015/ 2014فإن تقرير  2019الذي أصدره املجلس
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العاملي لرصد التأهب بعنوان« :عامل يف خطر» نبَّه إىل اشتداد مخاطر انتشار
األوبئة ،وخلص إىل أن العامل مازال يفتقر إىل سبل التأ ُّهب ملواجهة األوبئة.
وحذَّر املجلس من أن األمراض التي تنطوي عىل مخاطر االنتشار الوبايئ مثل
اإليبوال واإلنفلونزا وسارس تتزايد صعوبة معالجتها يف ظل الرصاعات التي طال
أمدها وأوضاع الدول الهشة والهجرة القرسية.
وقد اعتمدت العديد من املنظامت الحكومية الدولية واإلقليمية ،باتخاذ
إجراءات بشأن جوانب مختلفة تتعلق بالصحة والطوراء الصحية ،وتشمل
التمويل وإقامة الصالت لتعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة.
وأقر وزراء خارجية مجموعة السبع والسعني ( )77أن فاشيات األوبئة أو
غريها من التهديدات الصحية العاملية جديرة بايالئها القدر نفسه من االهتامم
الذي يوىل للتهديدات الناجمة عن النزاعات املسلحة.
ويف عام  ،2017أسست كل من أملانيا والهند واليابان والرنويج ومؤسسة بيل
وميلندا غيتس ومؤسسة ويلكم ترست واملنتدى االقتصادي العاملي ،اإلئتالف
املعني بابتكارات التأهب ملواجهة األوبئة لتيسري الدعم املركز لتطوير اللقاحات
من أجل مكافحة التهديدات الصحية الرئيسة الناجمة عن األوبئة /الجائحات
كام حدد املجلس العاملي لرصد التأهب يف تقريره السنوي ( ،)2019سبعة
( )7إجراءات عاجلة يجب عىل قادة الدول اتخاذها لتحقيق تأهب العامل
للطوارىء الصحية:
 - 1يتعني عىل رؤساء الحكومات االلتزام واالستثامر.
خالل تنفيذ التزاماتهم مبوجب اللوائح الصحية الدولية ،ويتعني عليهم تحديد
أولويات املوارد املحلية واإلنفاق املتكرر وتخصيصها للتأهب بصفته جزءا ال
يتجزأ من األمن القومي والعاملي والتغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية
املستدامة.
 - 2يتعني عىل البلدان واملنظامت اإلقليمية أن تكون قدوة يحتذى بها.
يجب عىل الدول األعضاء يف مجموعة الدول السبع ومجموعة العرشين
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ومجموعة السبع والسبعني واملنظامت الحكومية اإلقليمية متابعة التزاماتها
السياسية والتمويلية املتعلقة بالتأهب واإلنفاق عىل رصد التقدم بشكل
روتيني خالل اجتامعاتها السنوية.
 - 3يجب عىل جميع البلدان بناء نظم قوية.
يجب عىل رؤساء الحكومات تعيني منسق وطني رفيع املستوى يتمتع بالسلطة
ويخضع للمساءلة السياسية لقيادة النهوج عىل نطاق الحكومة بأرسها وعىل
نطاق املجتمع برمته ،وإجراء متارين محاكاة متعددة القطاعات روتينيا إلرساء
فعالية التأهب واستبقائه .ويجب عليهم إعطاء األولوية إلرشاك املجتمع يف
جميع جهود التأهب وبناء الثقة وإرشاك أصحاب املصلحة املتعددين (مثل
رشعني وممثيل قطاعات الصحة البرشية وصحة الحيوان واآلمن والشؤون
امل ّ
الخارجية؛ والقطاع الخاص؛ والقادة املحليني؛ والنساء والشباب(
 - 4يجب أن تكون البلدان والجهات املانحة واملؤسسات املتعددة األطراف
متأهبة ألسوأ السيناريوهات.
تفرض أي جائحة رسيعة االنتشار ناجمة عن أحد املمرضات التنفسية املميتة
احتياجات تأهب إضافية .ويجب عىل الجهات املانحة واملؤسسات املتعددة
األطراف ضامن االستثامر الكايف يف تطوير اللقاحات والعالجات املبتكرة،
وزيادة القدرة التصنيعية ،واألدوية املضادة للفريوسات ،والتدخالت غري
الدوائية املناسبة .ويجب عىل جميع البلدان استحداث نظام لتقاسم تسلسل
ألي ممرض جديد ألغراض الصحة العمومية إىل جانب
الجينوم عىل الفور ّ
الوسائل الالزمة لتبادل تدابري املكافحة الطبية املحدودة بني البلدان.
 - 5يجب أن تربط مؤسسات التمويل التأهب بالتخطيط االقتصادي للمخاطر.
عند حدوث جائحة وطنية و /أو إقليمية و /أو جائحة عاملية ،يتعني عىل
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل أن يجدد عىل وجه الرسعة جهودهام إىل
إدماج التأهب يف تقييامت املخاطر االقتصادية والتقييامت املؤسسية .وينبغي
أن تتضمن موارد متويل املؤسسة الدولية للتنمية والصندوق العاملي ملكافحة
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اإليدز والسل واملالريا والتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع التزامات
واضحة فيام يتعلق بالتأهب.
 - 6يجب عىل الجهات املمولة للمساعدة اإلمنائية توفري حوافز للتأهب وزيادة
التمويل املخصص له.
يتعني عىل الجهات املانحة ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق واملؤسسات
الخريية ،زيادة التمويل ألفقر البلدان وأكرثها ضعفا من خالل املساعدة اإلمنائية
للصحة وتعظيم /تبكري االستفادة من صندوق األمم املتحدة املركزي ملواجهة
الطوارئ لسد الفجوات التمويلية لخطط عملها الوطنية لألمن الصحي باعتبار
ذلك مسؤولية مشرتكة ومنفعة عامة عاملية .ويجب عىل الدول األعضاء االتفاق
عىل زيادة االشرتاكات يف منظمة الصحة العاملية لتمويل أنشطة التأهب
واالستجابة ،مبا يف ذلك وضع مخطّط لتجديد املوارد باستخدام التمويل من
صندوق التمويل الطارئ ملواجهة األوبئة التابع للبنك الدويل بصيغته املنقحة.
 - 7يجب أن تعزز األمم املتحدة آليات التنسيق.
يتعني عىل األمني العام لألمم املتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية
ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تعزيز التنسيق يف مختلف
سياقات الطوارئ القطرية والصحية واإلنسانية من خالل ضامن وضوح األدوار
واملسؤوليات عىل نطاق منظومة األمم املتحدة؛ وإعادة وضع اسرتاتيجيات
التأهب واالستجابة برسعة أثناء حاالت الطوارئ الصحية؛ وتعزيز الدور
القيادي للتأهب يف منظومة األمم املتحدة عرب عدة سبل .وينبغي ملنظمة
الصحة العاملية اعتامد نهج من أجل حشد املجتمع الوطني واإلقليمي والدويل
األوسع نطاقا يف مراحل مبكرة من الفاشية قبل إعالن طارئة صحية عمومية
تسبب قلقا دوليا مبوجب اللوائح الصحية الدولية (.)2005
ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العاملية عن حالة انتشار فريوس كوفيد19-
الصادر يف  14مايو  ،2020سجلت كافة البلدان يف الدول العربية حاالت
إصابة بالفريوس وكان آخرها اليمن.
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وعىل الرغم من امتالك معظم البلدان يف الدول العربية ِف َرقا وطنية
لالستجابة العاجلة للتقيص اآلين ملهددات الصحة العامة ولالستجابة لها ،إال
أن العاملني يف تلك الفرق الوطنية يحتاجون لتدريبات محدثة ومستمرة
لتقيص فريوس كوفيد 19-املستجد واالستجابة لتهديداته.
وعىل الرغم من توافر أنظمة لرصد األمراض ،لكن قد تفتقر تلك األنظمة
للحساسية الالزمة الكتشاف األمراض املعدية املستجدة .وتقتيض جهود
ترصد فريوس كوفيد 19-املتفيش حاليا وتقيص انتشاره واالستجابة له لشكل
مناسب تعزيز قدرات البلدان العربية فيام يخص ترصد األمراض ومختربات
التحليالت الطبية.
وبحسب االسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ( 2030النسخة
النهائية املعتمدة من قبل مجلس الوزراء العرب املسئولني عن شؤون البيئة يف
دورته ( ) 22مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية2010/ 12/ 20 - 19 .
مبوجب القرار رقم (ق-345د.ع  :)2010/ 12/ 22 - 20فقد أدركت الدول
العربية اآلثار السلبية التي خلفها التدهور البيئي املستمر والنمو الحرضي
املتسارع واتجاهات التوزيع الدميغرايف والهجرة عىل تحقق أهداف التنمية
املستدامة ،فيام تتهدد املنطقة تحديات أخرى تفرضها عليها املخاطر املصاحبة
لترشيد السكان وانتشار األمراض الوبائية وانعدام األمن الغذايئ والنزاعات
واالضطرابات بشكل يفوق ما تعرضت له املنطقة من قبل .ويأيت هذا اإلدراك
مصاحبا للمسؤولية املبارشة إزاء إدارة ومجابهة مخاطر الكوارث بفعالية عىل
الصعيد الوطني واإلقليمي.
ويفرتض أن تكون االسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث مكملة
للجهود القامئة التي تبذلها املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية املتخصصة
لهدف الحد من مخاطر الكوارث يف الوطن العريب .كام سريكز الرشكاء املنفذين
لالسرتاتيجية عىل نهج متعدد القطاعات لتحقيق انخفاض ملموس يف املخاطر
التي تواجه الدول العربية بحلول عام  2030وذلك وفقا لألولويات العاملية
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التي حددها إطار سنداي وأهداف التنمية املستدامة.
وبالرجوع للغرض من االسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ولتحقيق
تناغم وموامئة مع املستجدات العاملية يف مجال الحد من مخاطر الكوارث ،فقد
تم تعديل املحاور الرئيسية لالسرتاتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث
لتتبلور حول املحاور التالية:
• فهم مخاطر الكوارث.
• تعزيز حوكمة الحد من مخاطر الكوارث إلدارة مخاطر الكوارث.
• االستثامر يف مجال الحد من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القدرة عىل
مواجهتها.
• تعزيز التأهب للكوارث للتصدي لها بفعالية وإعادة البناء يف مرحلة التعايف
وإعادة التأهيل واإلعامر.
ودعت جامعة الدول العربية يف اجتامعها مع الدول األعضاء وبحضور وزراء
الصحة العرب بتاريخ  2020 - 2 - 27يف القاهرة ،إىل رضورة تكاتف الجهود
العربية من أجل توحيد إجراءات التأهب واالستجابة والتصدي ملنع انتقال
وانتشار فريوس كوفيد  ،19-مشددة عىل أهمية تعزيز التواصل بني الدول
العربية األعضاء وتبادل املعلومات والتنسيق املستمر بني الهيئات الصحية
والقطاعات ذات العالقة يف الدول العربية وتقديم كل الدعم إىل الدول املتأثرة
بالفريوس عند رصد حاالت اإلصابة يف الدول العربية .وكذلك رضورة وجود
دليل اسرتشادي حول جاهزية املؤسسات الطبية يف الدول العربية ملواجهة
األوبئة والكوارث ،والتصدي للشائعات بشأن جائحة كورونا التي قد تكون
أحيانا مقلقة للمجتمع أكرث من املرض نفسه ،وأهمية تعزيز قدرات البلدان
للتعاون مع حاالت الطوارئ الصحية ،ورضورة أن يكون هناك تواصل مستمر
من قبل منظمة الصحة العاملية مع نقاط االرتكاز يف هذه الدول للتأكد من
استعداد دول اإلقليم عىل التعامل مع الفاشيات والجوائح ،وأهمية قوة
األنظمة الصحية واللوائح الصحية التي متكن من التعرف عىل نقاط الخطر
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يف كل دولة ،وأهمية ضامن الشفافية وتبادل البيانات واملعلومات الدقيقة يف
الوقت املناسب حيث أن نقص تبادل املعلومات والتقارير الشفافة يضعف
النظم الصحية وتعزيز املسائلة وبناء الثقة املتبادلة ،وإجراء دراسات للمخاطر
للتجمعات السكانية.
. 2ترتيب األولويات بعد جائحة كورونا وآليات التنسيق والتعاون العريب:
لقد فاق ارتفاع حاالت اإلصابات بفريوس كورونا املستجد للمرىض ،قدرات
األنظمة الصحية الوطنية وسط النقص الحاد يف موظفي الرعاية الصحية
األكفاء واللوازم الطبية األساسية .وأصبح من الواضح أ ّن االستجابة الفعالة
للجائحة تتطلب نهجا يشمل جميع دول ومجتمعات العامل بأكملها.
وأظهرت جائحة فريوس كورونا يف الدول العربية ،وجود نقص عىل صعيد
الخربة يف مجال الصحة العامة ،مام يستدعي من الدول العربية استجاب ًة
تعاونية تعتمد عىل قدرات وموارد الجهات الفاعلة املتعددة القطاعات.
وتعد استجابة املجتمع بأرسه لجائحة كورونا حاسم ًة من حيث األهمية ،وال
سيام استجابة القطاع الخاص لتوفري الرعاية الصحية .وهذا يتطلب الحاجة
إىل مناذج جديدة للتعاون بني جميع القطاعات ،وإيجاد آلية فعالة وأمناط
مشرتكة لتعاون الجهات الحكومية وغري الحكومية يف الدول العربية لتقديم
خدمات رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع.
من هنا يتعني عىل الوطن العريب إيالء القضايا التالية أهمية بالغة:
 السعي إىل إبرام ميثاق عريب أو اتفاقية تضمن التعاون الجاد وتبادلاملعلومات والخربات للحد من تفيش األوبئة والجوائح.
 العمل عىل صياغة مرشوع اسرتاتيجية عربية متكاملة للتدابري االحرتازيةالجامعية يف مواجهة األوبئة والجوائح.
 تعزيز التعاون الصحي واألمني الجاد ليشمل مواجهة مهددات األمن الصحيواإلنساين وتوفري األدوية املناسبة واملعدات الطبية ،واملنشآت الكافية لسالمة
السكان.
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 زيادة االهتامم بالشأن الصحي وتقديم خدمة ذات جودة عالية وتكلفةمالية معقولة.
 التوسع يف التخصصات الطبية ،ودعم تخصصات األمراض املعدية واألوبئةلتلبية التحديات واالحتياجات املتزايدة.
 استمرار إطالق حمالت صحية توعوية متواصلة لتعديل السلوكيات الخاطئةأثناء الجائحة وبعدها.
 تعديل املناهج الدراسية وإدخال مساقات تعليمية يف املدارس والجامعاتمثل :الثقافة الصحية ،أخالقيات العمل الصحي ،األمن الصحي ،اإلعالم الصحي
لالرتقاء مبستوى الوعي الصحي ،واألساليب الوقائية.
 إعداد ترشيعات تجرم أي نوع من االستغالل أو املتاجرة أو اإلرضار بصحةاإلنسان ،بأي شكل من األشكال.
 االستمرار يف عقد ندوات وورش عمل ما بعد جائحة كورونا ،لتدارس كل مايتعلق بهذه الجائحة لتعزيز اإليجابيات ،ومعالجة السلبيات.
 العمل عىل االستفادة من تجارب الدول األخرى. 2.1الحاجة إىل إعادة بناء وهندسة النظم الصحية وحاميتها:
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تحقق النظم الصحية القوية وذات الكفاءة التي تقدم الرعاية الصحية األولية
وخدمات الصحة النفسية والنفسانية ،فوائد متعددة تتجاوز نطاق التأهب
لتشمل الوقاية من األمراض املعدية ومكافحتها ،وزيادة ثقة املجتمع ،وتعزيز
القدرة عىل االستجابة .فمثال عىل الصعيد العاملي مكن برنامج الطوارىء
الصحية ،الذي أنىشء يف منظمة الصحة العاملية يف أعقاب أزمة فريوس إيبوال
يف غرب إفريقيا ( ،)2016 - 2014املنظمة من االطالع بدور تشغييل أقوى
وأكرث فاعلية يف مواجهة الفاشيات وفرقا كبريا يف االستجابة للطوارىء يف جميع
أنحاء العامل.
وهناك مسؤولية كبرية تقع عىل عاتق الدول بااللتزام وتطبيق اللوائح الصحية
رضرة خاصة ،أن تبلِّغ عن األحداث املتعلقة باألمراض
التي تلزم الدول املت ّ
الوبائية برسعة وشفافية .وهذا ما ي ّربر عزوف هذه الدول عن التبليغ عندما
يفوق الرضر االقتصادي املؤكد إمكانية الحصول عىل الدعمني املايل والتقني.
أكد قادة دول العرشين يف اجتامعهم (افرتاضيا) بتاريخ  2020 - 3 - 26يف
قمة استثنائية حول جائحة كورونا (كوفيد )19-املستجد ،عزمهم عىل بذل
الجهود من أجل حامية األرواح ،والحفاظ عىل وظائف األفراد ومداخيلهم،
واستعادة الثقة ،وحفظ االستقرار املايل ،وإنعاش النمو ودعم وترية التعايف
القوي ،وتقليل االضطرابات التي تواجه سالسل اإلمداد العاملية ،وتقديم
املساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة ،وتنسيق اإلجراءات املتعلقة
بالصحة العامة والتدابري املالية .واعترب القادة أن «جائحة كورونا (كوفيد)19-
تعد رسالة تذكري قوية مبدى الرتابط بني الدول ومبواطن الضعف .واتفق القادة
عىل أن التعامل معه يتطلب استجابة دولية قوية منسقة واسعة املدى مبنية
عىل الدالئل العلمية ومبدأ التضامن الدويل .وببذل كل ما ميكن للتغلب عىل
هذه الجائحة ،بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وصندوق النقد الدويل
ومجموعة البنك الدويل واألمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى .واتفقوا
عىل االلتزام بسد العجز يف ميزانية منظمة الصحة العاملية ملواجهة الفريوس
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وتوسيع صالحياتها ،وضخ  5تريليونات دوالر لتقليل الخسائر االقتصادية
العاملية جراءه.
ويف تاريخ  19أبريل  2020بحث وزراء الصحة لدول مجموعة العرشين ،خالل
اجتامع افرتايض حول تعزيز تنسيق الجهود ملكافحة الجائحة ،سبل رفع فعالية
األنظمة الصحية ،وأكدوا استعدادهم التخاذ إجراءات إضافية لكبح فريوس
كورونا .وأشاروا إىل أنهم بحثوا أوجه الضعف يف النظم الصحية التي جعلت
العامل هشً ا أمام تفيش فريوس كورونا وغريه من األوبئة.
يجب عىل الدول العربية تالستفادة من نتائج هذه االجتامعات الدولية
والعمل عىل آليات فعالة لدمج الخربة يف مجال الصحة العامة يف تطوير
السياسات لضامن جهوزية الحكومات واستجابتها لألوبئة والجوائح باستخدام
أفضل األساليب الناجعة .وهناك حاجة إىل مزيد من البحث حول الرتتيبات
رسم سياسات الصحة العامة املتف ّردة يف البلدان
الفعالة ملأسسة األدلة يف سياق ِ
العربية.
ولقد ساهم انتشار فريوس كورونا عامل ًّيا يف رسعة تحديث كثري من املجتمعات
تكنولوج ًّيا ،وخاصة أن قطاعات الرعاية الصحية حول العامل ما زالت األكرث
عرضة للحوادث األمنية والخرق اإل\لكرتوين ورسقة البيانات ،ويوجد خلل يف
حامية األمن السيرباين لألنظمة الصحية والطبية .فعىل الصعيد املحيل لكل
دولة ،تتسم مؤسسات الرعاية الصحية بانخفاض مستويات ترميز البيانات كام
تستثمر بشكل بسيط يف التوعية بأفضل املامرسات األمنية ،األمر الذي يؤدي
إىل ضعف إدارة وحامية بيانات املرىض .أما عىل الصعيد الخارجي ،فإن قراصنة
ومجرموا األمن السيرباين يستغلوا أزمة جائحة كورونا للتخطيط يف كيفية
اخرتاق املؤسسات الصحية لتحقيق مكاسب شخصية حالية أو مستقبلية.
وتظهر األبحاث العاملية باستمرار أن تدين مستوى الوعي لدى املوظفني كان
سبباً يف أكرث من نصف الهجامت التي تعرض لها قطاع الرعاية الصحية .لذلك
فإن تحسني الوعي األمني لدى املوظفني يف املؤسسات الصحية وتطبيقهم
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أفضل املامرسات األمنية يحقق عائدات إيجابية.
فمثال أصدرت رشكة األمن السيرباين ) (Check Pointتقري ًرا أشارت فيه إىل أنه
منذ بداية هذا العام تم إنشاء أكرث من  4000موقع إلكرتوين خاص بكورونا أو
(كوفيد ،)19-وبحسب الرشكة فإن  3%من هذه املواقع ضارة ،و % 5مواقع
مثرية للريبة والشك .كام كان موقع إحصائيات كورونا(Worldometers.
)infoالذي يقدم معلومات حول انتشار املرض ،وكذلك موقع وزارة الصحة
والخدمات البرشية األمريكية(US Department of Health and Human
) ،Servicesهدفًا لقراصنة املعلومات لتعطيل عملية تدفق املعلومات.
أيضا قدمت رشكة سوفوس ( )Sophosبعض النصائح والحلول لحامية
املؤسسات من القرصنة والهجامت اإللكرتونية (السيربانية) مثل :إعـــداد
وصف واضح للمخاطر املحتملة ،وتحديد أفضل املامرسات ،وإجراء محاكاة
للهجامت واالستجابة ،وتحديد أكرث البيانات أهمية وخصوصية ،وتثقيف
املوظفني حول األمن اإللكرتوين ،واملسح الضويئ وتأمني الربيد اإللكرتوين
وإنشاء مامرسة صحية ،ومتكني تصفية الويب ،وحامية متكني استخدام التخزين
السحايب للملفات والبيانات.
ومن ناحية أخرى ،تصاعدت هجامت التصيّد اإللكرتوين واالحتيال عرب اإلنرتنت،
حيث يقوم قراصنة املعلومات بإرسال روابط وملفات ضارة عرب اإلمييالت
ورسائل الواتساب ينجم عنها رسقة كلامت املرور والحسابات الشخصية
الخاصة باملستخدم ،مستغلني يف ذلك أسامء منظامت دولية وهيئات الصحة،
وهو ما دفع منظمة الصحة العاملية إلصدار توضيح تحذر فيه من محاوالت
التصيد اإللكرتوين من خالل استغالل اسم املنظمة.
 2.2التطور العلمي وإعادة ترتيب أولويات البحث والتطوير املتعلقة باألمن
الصحي:
ال شك أن تاريخ األوبئة والجوائح املأساوية التي م َّرت بالعامل ،رغم قسوتها
دروسا يستفاد منها من أجل مستقبل أفضل يف
وخسائرها الكبرية ،قدمت ً
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تاريخ البرشية .وعىل الرغم من الخسائر املادية والبرشية التي نتجت عن
جائحة كورونا ،فإن العامل سيشهد ابتكارات علمية وأساليب صحية جديدة
ومامرسات وقائية يف صالح البرشية جمعاء ،والعودة إىل الرتابط األرسي،
واملحافظة عىل النظافة العامة وحامية البيئة ،ومنو التعليم والعمل عن بعد
وتقديم الخدمات اإللكرتونية يف القطاعات كافة ،وتقليص الروتني املطول يف
إجراءات إنتاج ورصف األدوية.
وسيزيد االهتامم بالكادر الطبي والخدمات الطبية وتوفري األجهزة واالحتياجات
وفق معايري عالية الجودة ،وستنشط الفعاليات واالجتامعات واملؤمترات
االفرتاضية عرب اإلنرتنت ،كام سترتاجع استخدامات العمالت الورقية وأجهزة
الرصف اآللية ،ويف نفس الوقت ستطغى خدمات التطبيقات الذكية يف كثري
من املجاالت الصحية واملهنية واالجتامعية واالقتصادية.
وأصبحت أولوية علمية وبحثية لتقنيات جديدة مثل استخدام البيانات
الضخمة والذكاء االصطناعي لتقديم استجابة فعالة عىل صعيد الصحة العامة
واحتواء الجائحة ،فمثال يف كثري من البلدان تم تطبيق تعق ُُّب األشخاص يف الحجر
الصحي باستخدام تقنية مشاركة املوقع عىل هواتفهم املحمولة ،واستُ ِ
خدمت
تطبيقات الروبوتات إلحاطة الناس مبعلومات مح َّدثة حول الفريوس ومساعدة
مق ّدمي الرعاية الصحية يف تقييم مدى خطورته لدى املرىض .
ويوجد اختالفات يف توافر التقنيات التكنولوجية الرقمية وإمكانية الوصول
يقل
إليها بني البلدان .وأدت جائحة كورونا إىل تعميق هذه الفجوة الرقمية ،إذ ّ
احتامل وصول السكان الذين لديهم إمكاني ُة وجود ُة وصو ٍل أقل يف الحصول
عىل املعلومات وإرشادات الوقاية ويصبحون عرضة للمخاطر الصحية .لذلك
فإن تبني وتطبيق استخدام التكنولوجيا الجديدة ،مثل الذكاء االصطناعي،
والتعلم اآليل ،والبيانات الضخمة واألدوات الرقمية ،والتكنولوجية الحيوية،
واملعلوماتية الحيوية ،متكن التحقيق لنتائج أفضل يف الصحة العامة وضامن
تكافؤ الوصول إىل هذه التكنولوجيا.
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ونتيجة للخسائر االقتصادية الناتجة عن اإلجراءات التي فرضتها جائحة فريوس
كورونا ،أعطت الحكومات العربية أولوية للقطاع الصحي ورصدت املزيد
من األموال لهذا القطاع منذ بداية األزمة وحتى اآلن ،بل وفرضت الجائحة
تعديالت عىل موازنات األعوام القادمة ،وخاصة أن كثري من األبحاث العلمية
تشري عىل أنه لن يكون هناك لقاح ضد كورونا قبل عام عىل األقل.ومن ضمن
األولويات يف البحث والتطوير يف ظل الجائحة ،إعداد وتنظيم دورات تدريبية
عن بعد لتدريب األطباء وطواقم التمريض واختصاصيني نفسيني واجتامعيني
عىل تقديم الدعم للمواطنني .وأصبحت أولويات التطبيقات الرقمية والذكية يف
معظم املجاالت ،مثل البيع والرشاء ودفع الفواتري ،والتعليم والسياحة ،والطب
والرعاية الصحية وحتى العالقات االجتامعية ووسائل التواصل االجتامعي.
أضف إىل ذلك أن هناك مواضيع أخرى ذات أولوية لتبنيها وتطبيقها فعليا يف
الدول العربية وتتضمن:
• تعزيز الجهود الدولية لتطوير تقنيات وتكنولوجيات جديدة ملكافحة الوباء
وإنتاج اللقاحات الالزمة
• العمل عىل حامية مبادئ العالقات الدولية والنظام الصحي العاملي.
• تقوية البنية التحتية اإللكرتونية :لتمكني الخدمات اإللكرتونية ،والتعليم عن
بعد ،والخدمات الصحية املتقدمة ،واملعامالت املالية اإللكرتونية ،والعمل
من املنزل ،وعقد االجتامعات عن بعد.
• دعم مراكز البحث والتطوير واملبدعني ورشكات الريادة والتكنولوجيا،
• إعطاء أولوية لدعم البحوث يف املجاالت الطبية والرعاية الصحية واملجاالت
ذات العالقة ،وخاصة فيام يتعلق باألمراض الوبائية املستجدة واملنبعثة
لالستعداد لها والتعامل معها والتصدي لها وكيفية الوقاية من تحول أي
وباء إىل جائحة عىل املدى البعيد.
• دعم وتشجيع البحوث العلمية لتطوير منظومة ذكية لألمن الغذايئ
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وربطه مبؤسسات اإلنتاج االقتصادية ،يف ظل األوبئة والجوائح املستقبلية
وتداعياتها عىل منظومة االستدامة مع منظومات املياه والطاقة لتحقيق
التنمية املستدامة والتصدي ألي ظروف طارئة سواء كانت كوارث طبيعية
أو أوبئة مستجدة ومنبعثة أو غريها.
• إعداد برامج بحثية يف التوعية الصحية لكافة رشائح املجتمع يف كيفية
التعامل وسبل الوقاية مع األوبئة املستجدة واملنبعثة ،وعدم االستناد إىل
مصادر غري موثوقة ومغلوطة ،ومجابهة القلق واالرضابات النفسية ،والخوف
من العدوى واإلصابة باملرض ومضاعفاته.
• دعم البحوث االستباقية وإعداد الربامج االحرتازية ملواجهة األزمات مثل
األوبئة والجوائح وتوفري املعلومات عن التهديدات البيولوجية املحتملة.
• رضورة استغالل وتطوير التقنيات الحديثة يف البحوث العلمية ملواجهة
األوبئة والجوائح مثل الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء والطابعة ثالثية
األبعاد ،والروباتات والتطبيب عن بعد والبيانات الضخمة ،والنانوتكنولوجي،
وتكنولوجيا املعلوماتية الحيوية ،والتعلم عن بعد ،والدرونز ،وتقنيات
البلوتوث يف التنبؤ والتحليل املبكر والعالج.
• تطوير نظام معلومات صحي ذيك وتطبيقات الهواتف الذكية ،يعمل
عىل تعزيز الربامج املتكاملة للبحوث وعمليات الرصد واملراقبة والتحكم
وأطر السياسات والسالمة والحجر الصحي ،وسالمة الكوادر الطبية وأمن
املختربات .ويتضمن الترشيع والتنسيق والرتصد واالستجابة والتأهب
والتبليغ عن املخاطر واملوارد البرشية واملختربات ونقاط الدخول.
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منظامت املجتمع املدين عىل خط املواجهة مع كورونا
املنظامت األعضاء برائد تقود العمل املدين العريب ملواجهة كورونا
بقلم :د .محمد محمود السيد
الشبكة العربية للبيئة والتنمية
القاهرة  -جمهورية مرص العربية
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توطئة:

يبقى انتشار فريوس كورونا عامليا كوباء أهم وأخطر التحديات التي واجهت
اإلنسان منذ الحرب العاملية الثانية .وال شك أن ارتفاع عدد املصابني وزيادة
البؤر عامليا مؤرشا يعكس بحدة عدم قدرة الحكومات والدول عىل مواجهة
هذه الجائحة مبفردها .فالتكاتف بني مختلف أطياف املجتمع رضورة ملحة
ملواجهة املشكلة والوقوف صفا واحدا أمام انتشار هذا الوباء اللعني ،لذا فإن
املجتمع املدين عامليا وعربيا كان له دور كبري يف مواجهة هذه الكارثة اإلنسانية.
وإدراكًا لتلك األهمية ،فقد كرثت اإلشارة مؤخرا إىل حتمية حشد جهود املجتمع
املدين يف مواجهة فريوس كوفيد ،19-إال أ ّن تحقيق ذلك يقتيض احرتام توصيات
املجتمع املدين ،والتعامل معها بتقدير ،خاصة فيام يتعلق بتوفري الحامية
الالزمة للمجموعات األكرث عرضة لخطر اإلصابة بالفريوس ،كاملساجني ،وكبار
السن ،وذلك بتقليل عدد املساجني يف املكان الواحد ومراعاة قواعد االبتعاد،
إضافة إىل العمل عىل حامية املجموعات الضعيفة مثل هؤالء الذين تزيد
أعامرهم عن  60عا ًما ،والنساء الحوامل ،ومن املؤكد أن تعظيم وتفعيل دور
املجتمع املدين يف دولنا العربية واإلسالمية ملواجهة هذا الخطر الجاسم عىل
نفوسنا واملدعو كورونا ،أقول إن تعظيم هذا الدور املدين سيساعد كثريا يف
كبح جامح انتشار الوباء وعدم تحوله إىل املرحلة الثالثة من مراحل االنتشار
التي وضحتها منظمة الصحة العاملية وهي مرحلة االنتشار املجتمعي ،والتي
بتنا عىل أبوابها بالفعل يف بعض بلداننا.
وينقسم دور منظامت املجتمع املدين إيل ثالثة أجزاء رئيسية ،األول هو الدور
التثقيفي والتوعوي بكيفية مواجهة انتشار الفريوس من خالل تكثيف حمالت
توعية حول كيفية الحامية واإلجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من اإلصابة
خاصة يف القري والريف واألماكن البعيدة عن الحرضواألماكن ذات الكثافة
السكانية املرتفعة يف املدن ملا متلكه هذه املنظامت من قدرة عىل التعامل
عىل األرض والوصول الرسيع لألماكن النائية وهو دور مكمل لدورالحكومة يف
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التوعية والتي تستخدم وسائل اإلعالم بشكل مكثف لنرش الوعي والتثقيف،أما
الجزء الثاين يأيت أثناء األزمة التي نعانيها حالياً من حيث مناشدة الناس عىل
البقاء يف منازلهم لتطبيق العزل اإلرادي منعاً ملزيد من انتشار الفريوس ،كام
يلعب املجتمع املدين دورا ً هاماً يف هذه املرحلة من خالل جمع التربعات
واملساهمة ومساعدة الدولة يف إعانة الطبقات التي يعتمد دخلها عىل
العمل اليومي والذي حرمت منه بسبب إجراءات الحظر ،والجزء الثالث هو
بعد انتهاء األزمة وانحسار انتشار الفريوس من خالل البدء يف تنفيذ خطط
ومرشوعات تنموية تستوعب الشباب املترضر من األزمة والذي خرج قرصياً
من سوق العمل ،ويتم ذلك من خالل توفري تدريب مهني للشباب يستطيع
من خالله الحصول عىل فرصة عمل وأيضا تقديم قروض ملرشوعات صغرية
ومتناهية الصغر.

فاعلية مدنية ...قوية

قامت العديد من منظامت املجتمع املدين يف مختلف دول العامل التي أصيبت
بهذا الوباء بأدوار متباينة انطالقا من املحاور التي تحدثنا عنها ،ففي الصني مثالً
والتي كانت مصدرا لهذا الوباء وتحديدا من مدينة ووهان ،قامت منظامت
املجتمع املدين بأدوار كبرية رغم القيود املفروضة عليها ،حيث شهدت الصني
مشاركة عدد من املنظامت بشكل مبارش يف بؤرة أزمة كورونا يف ووهان،
كام أن األعامل الخريية الصينية بدأت تترسب من تحت سيطرة الحكومة
كرد فعل لتفيش فريوس كورونا ،مبا فيها تلك القادمة من مؤسسات دينية،
حيث جمعت سبع ( )7كنائس بروتستانتية يف بكني أمواالً كثرية لرشاء أقنعة
الوجه واملطهر لسكان ووهان ...كام أن بعض تلك املنظامت الدينية قد تربعت
بسخاء ،حسب ما جاء يف مقال النيويورك تاميز حول دور املنظامت الدينية
يف أزمة كورونا ،فقد ساهمت الرابطة البوذية الصينية مببلغ  14مليون دوالر،
وجمعية الربوتستانت بـ 10ماليني دوالر ،والجمعية اإلسالمية بـ 4.5ماليني
دوالر ،والجمعية الكاثوليكية بـ  1.5مليون دوالر وجمعية الطاويني بـ 1.9
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مليون دوالر ،باإلضافة إىل وقفات الصالة من أجل املنكوبني يف ظل إغالق
املعابد والكنائس كجزء من الجهد املبذول للسيطرة عىل الفريوس .من ناحية
أخرى ،برز عدد من املنصات عىل وسائل التواصل االجتامعي ،كأماكن لتبادل
قصص عدم الكفاءة والتغطية فيام يتعلق بالفريوس نفسه والتربعات املقدمة
للتخفيف من آثاره ،وقد قام املواطنون الصينيون بتشكيل مجموعات عىل
رسة باملستشفيات ،وتشجيع
وسائل التواصل ملساعدة املرىض يف العثور عىل أ ّ
املتطوعني عىل نقلهم إىل املستشفيات وحفز العامل عىل تقديم معدات الوقاية.

رائد ..حارضة عربيا

مل تتخلف الجمعيات واملنظامت املدنية العربية األعضاء يف الشبكة العربية
للبيئة والتنمية “رائد” كنموذج مدين عن دورها يف املشاركة يف مواجهة جائحة
كورونا بصورة فاعلة ،ففي لبنان مثال قامت جمعية إنسان للبيئة والتنمية
والتجمع اللبناين للبيئة ،والحركة البيئية اللبنانية بالتواصل مع مختلف أطياف
الجمعيات ومنظامت املجتمع املدين يف مختلف املناطق اللبنانية ،حيث تم
تشكيل خلية أزمة وتحقيق التشبيك الالزم فيام بني هذه الجمعيات يف كل
منطقة أو بلدية أومدينة ،وضمت هذه الخاليا الصليب األحمر إىل جانب
الجمعيات واملنظامت يف هذه املناطق ،وتقول املهندسة ماري تريز سيف
رئيسة جمعية إنسان للبيئة والتنمية ومنسق املرأة برائد لقد أوجدنا مناطق
للحجر يف كل مناطق القضاء ونحاول عرب البلديات إيصال األكل لألشخاص الذين
تم حجرهم يف املنازل طو ًعا ...كام أننا نتواصل مع كل األعضاء والجمعيات
وكافة أطياف املجتمع املدين الستقصاء املعلومات وتبادلها ،وتضيف ماري
تريز أن هذه اآللية قد نجحت ىف مختلف البلديات يف قضاء جبيل ،وبالتّعاون
لكل أهايل البلدة وسكّانها،
مع خليّة األزمة يف البلدة ،حيث تم إجراء إحصاء ّ
والعامل األجانب ،وإعطاء إرشادات قوية حول ُسبُل الوقاية من فريوس
“كورونا” ،وتنبيه العامل األجانب من مغبّة التنقّل يف البلدة .ويف لبنان أيضا
قامت جمعية شعاع البيئة بتنظيم حملة قوية لإلرشاد والتوعية مبخاطر
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فريوس كورونا وسبل مواجهته ،ويقول املهندس سليم رئيس الجمعية ومنسق
رائد بلبنان أنه تم بالفعل إنتاج مجموعة من الومضات التليفزيونية لنرش
الوعي والتثقيف حول فريوس كورونا وأساليب الوقاية منه ،وأن هذه الحملة
قد حققت نجاحا كبريا يف توعية املواطنني واملساعدة يف حثهم عىل املكوث يف
منازلهم ،ويضيف املهندس سليم أ ّن الجمعية تعمل منذ فرتة طويلة ،إال أنهم
قد طوروا هذا النشاط ملواجهة مشكلة املخلّفات الطبية ،وخاصة القفازات
وأقنعة الوجه التي أصبحت مكونا أساسيا يف املخلفات املنزلية ،لذا تم وضع
نظام دقيق للتعامل مع هذه النوعية الجديدة من املخلفات مبا يضمن عدم
انتقال العدوى من جراء تداولها.

املجتمع املدين ...أدوار مختلفة

أطلقت بعض منظامت املجتمع املدين يف مرص عىل سبيل املثال حملة تحت
إسم ( تحالف املجتمع املدين املرصي للحد من انتشار فريوس كورونا) داعية
كافة املنظامت للمشاركة ،واحتوت الرسالة التايل”:آن أوان أداء دورنا الحقيقي
وقت األزمة وأن دور املجتمع املدين يف ظل هذه الظروف يستدعي أن
نتكاتف جميعا للعمل عىل مكافحة انتشار الفريوس” ،هذا وقد وضعت
الحملة خطة أولية للتعامل مع األزمة تضمنت وضع شعار للمبادرة ،مع إنشاء
صفحة عىل الفيسبوك للتواصل وعرض املعلومات واألنشطة أوال بأول ،وكذلك
تنظيم حملة توعوية عىل الفايسبوك ومواقع التواصل االجتامعية ،إىل جانب
مخاطبة كافة الجهات املعنية باألزمة للتنسيق والحصول عىل الدعم املعلومايت
واللوجيستي الالزم لسري املبادرة بكفاءة وفاعلية ،عالوة عىل إقامة جلسات
توعوية مص ّغرة ومتكررة مبقر منظامت املجتمع املدين الرشيكة عىل مستوى
املحافظات مع االلتزام بقواعد السالمة والصحة العامة ...ويف مرص أيضا
أعلنت جمعية “املكتب العريب للشباب والبيئة” عن إطالق حملة توعية
موسعة للتعريف مبخاطر املخلفات الطبية الخاصة بالوقاية من فريوس
كورونا ،تحت شعار (جمعية املكتب العريب بتقولك أتحرض لألخطر) ،بالتعاون
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الرشكاء املعتمدين ،عىل أن ت ُخصص عوائد الربنامج املالية والعينية والتطوعية
للمعونات واملستلزمات املجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية بالدرجة األوىل
باإلضافة إىل كل ما يخدم املجتمع ويعزز قيمه.
أما يف اليمن التي شهدت مؤخرا حالة قوية لتفيش الفريوس ،فقد تم تشكيل
لجنة لتنسيق جهود منظامت املجتمع املدين بوادي وصحراء حرضموت ملواجهة
فريوس كورونا بحضور ممثلني عن عدد من منظامت املجتمع املدين ،وأهابت
اللجنة خالل اجتامعها األول بأهمية توحيد وتنسيق جهود منظامت املجتمع
املدين يف تنفيذ الفعاليات والربامج التوعوية حول فريوس كورونا ،بالتنسيق
مع مكتب وزارة الصحة والسكان بوادي وصحراء حرضموت ومكتب وزارة
األوقاف واإلرشاد وإشعار لجنة تنسيق جهود منظامت املجتمع املدين ملواجهة
فريوس كورونا بتلك الفعاليات واألنشطة .ويقول د.يارس باعزب رئيس مؤسسة
إبداع للتنمية املستدامة ومنسق رائد باليمن“ :نحن نعمل يف الجهد الشعبي
من خالل التوعية املجتمعية واللجنة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث”،
وقد تم عقد اجتامع مبدينة عدن مع بعض املنظامت اليمنية األعضاء يف
الشبكة العاملية للحد من مخاطر الكوارث وبحضور عدد من الجهات الرسمية
ومنظامت املجتمع املدين واإلعالميني ملناقشة كيفية املواجهة ،حيث تم بعد
ذلك تنظيم ندوة توعوية للشباب واملرأة بعنوان معا” للوقاية من فريوس
كورونا .وتبعها اليوم الثاين مبادرة توزيع امللصقات والنرشات التوعية يف
مدينة عدن .ونعمل حاليا” يف التوعية عرب وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
االجتامعي مبعية اإلعالميني والناشطني والجهات ذات العالقة ،ويضيف د .يارس
أنه تم التنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان لتنفيذ عدد من الحمالت
التوعوية بهذا الوباء ،يذكر أنه تم ترشيح د.يارس باعزب ممثال” ملحافظة ابني
باللجنة الفنية الوطنية العداد وتنفيذ الخطة الطارئة ملواجهة فريوس كورونا
والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء.
ويبقى أن نشري إىل بعض النقاط الهامة األخرى مثل دور املجتمع املدين يف
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مواجهة التنمر مبصايب كورونا ،ونرش الوعي بأن اإلصابة أمر عادي ميكن أن
ألي منا ،كذلك ال بد من زيادة جرعة التنسيق بني منظامت املجتمع
يحدث ّ
املدين ووسائل اإلعالم املختلفة باعتبارها إحدى أهم آليات نرش الوعي بني
املواطنني بصفة عامة.
وال يبقى إال أن نؤكد عىل ّأن االلتفاف والتالحم بني الحكومات والقطاع املدين
والجامهري ضامنة جيدة الحتواء هذا الفريوس الكوروين املتفيش يف كافة أنحاء
العامل والذي هاجم بعنف حياتنا واقتصادنا وآخر مجتمعاتنا ،اللهم إرحم
اإلنسان يف كل مكان وأرفع مقتك وغضبك عنا فال ملجا لنا إال أنت يا أرحم
الراحمني.
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قطاع الصحة «ما بعد الكورونا» من أهم األولويات
د .وليد العش،

متخصص يف أمراض األنف واألذن والحنجرة ،تونس
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توطئة :

الزلنا نعيش وقع جائحة الكورونا  Covid-19يف العامل ويف وطننا العريب عىل
جميع املستويات :اقتصاديا ،اجتامعيا ،صحيا ...وقد فهم ساسة وقادة العامل
أهمية قطاع الصحة يف الحد من خطورة الجائحة والتقليص من تداعياتها.
ففي الدول التي تتميز بنظام صحي متكامل ومنظم شهدنا وقعا أقل خطورة
من الدول التي تعاين خلال ومشاكل يف نظامها الصحي.
وتهتم حاليا عديد الدراسات بتحديد األولويات التي عىل الدول االهتامم بها
لتجنب نفس النتائج الكارثية الحاصلة من جائحة كورونا الحالية ،خاصة وأن
العلامء ال يستبعدون وقوع جوائح أخرى يف املستقبل القريب .وال شك أن
من أهم القطاعات التي ال بد من إعطائها األولوية هو قطاع الصحة وأنه
من الرضوري تغيري السياسات العامة لفائدة هذا القطاع .تتمثل األولويات
مستقبال يف عديد النقاط:
• قبل جائحة الكورونا :
 كان قطاع الصحة يعترب يف بعض البلدان حمال اقتصاديا ثقيال بسبب تكاليفهالباهظة يف ما يخص البنية التحتية ورواتب الرصيد البرشي ووسائل العالج
والوقاية .هذا القطاع ميثل بحسب معطيات سنة  2014نسبة ترتاوح بني 1.5
و %17.1من الناتج الداخيل الخام بحسب الدول .فالسياسات التقشفية يف
هذا القطاع أفضت ملشاكل عديدة يف الجائحة الحالية .ومستقبال ،ال بد من
اعتبار الصحة أولوية اقتصادية مهام كانت تكاليفها وذلك بتخصيص املوارد
املالية الكافية لحفظ صحة املواطنني.
 تعترب الرشيحة العمرية املتمثلة يف كبار السن من أكرث الرشائح ترضرا منالجائحة .فهم ميثلون نسبة هامة من اإلصابات ويف بعض الدراسات ميثل السن
فوق  75سنة حوايل  %70من نسبة الوفيات .يف املستقبل ،من األولويات
االعتناء أكرث بهذه الفئة العمرية من خالل االستثامر يف املهن املساعدة لها
ودعم التخصص الطبي وشبه الطبي لها مثل طب الشيخوخة والتمريض
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يف أماكن اإلقامة إىل جانب الرتفيع يف اإلحاطة االجتامعية والتأمني الصحي
ألمراضهم حتى ينعم كبار السن بكامل متطلبات وضعهم الصحي.
 يعترب األطباء محور النظام الصحي لذلك البد من إعطائهم املكانة الخاصة.فبنقص اإلطار الطبي ال ميكن االعتناء باملرىض وإنقاذ حياتهم خاصة يف الجوائح.
ومستقبال ،البد من االهتامم بتشغيل األطباء سواء يف القطاع العمومي أو
الخاص ،وتحسني ظروف عملهم ورواتبهم والحد من ظاهرة هجرتهم خارج
أوطانهم .ينطبق هذا أيضا عىل اإلطار شبه الطبي من ممرضني وتقنيني وكامل
العملة يف الصحة ،دون ما يس ّمى “بالجيش األبيض” ال ميكن ربح املعارك ضد
الجوائح وغريها من األمراض.
• الوقاية خري من العالج:
 لذلك رأينا أن الدول التي أحسنت تطبيق الوقاية عىل نطاق شامل (الحجرالصحي ومنع التنقل والتباعد الجسدي )...وعىل نطاق شخيص (غسل اليدين
واستعامل القناع الواقي واملعقم )...كان وقع الجائحة أقل خطورة .فمستقبال،
من األولويات املزيد من التحسيس بأهمية الوقاية وبأهمية اإلجراءات الظرفية
التي تفرضها السياسات للحد من انتشار األمراض حتى وإن كان عىل حساب
الحرية الشخصية .كذلك عىل الدول توفري مستلزمات الوقاية بشكل كاف
وتوزيعها عىل نطاق واسع ،ودعم الشغل عن بعد .كام أن عديد الدول تعمل
حاليا عىل إيجاد تلقيح فعال يف أقرب اآلجال ألنه من أهم وسائل الوقاية يف
املستقبل .ويف حال إيجاده ال بد من تعميمه عىل كامل البرشية.
 مل يكن وقع جائحة كورونا عىل الصحة الجسدية فقط بل كان وقعها أيضاشديدا عىل الصحة النفسية سواء عىل األشخاص املصابني أوغري املصابني.
فازدادت نسب الوسوسة واإلحباط والكآبة والضغط النفيس وغريها من
األمراض النفسية .يف املستقبل ،فإن االهتامم بالصحة النفسية يكون عىل قدر
املساواة مع الصحة الجسدية بالعمل عىل اإلحاطة النفسية الالزمة.
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 االعتناء بالبنية التحتية الصحية يف غاية األهمية وقد شاهدنا أن نسبة الوفياتارتفعت يف الدول التي شهدت امتالء واكتضاضا يف أقسام االستشفاء خاصة يف
أقسام العناية املركزة .فمن األولويات مستقبال االستعداد ملثل هذه الجوائح
رسة واألماكن املخصصة لالستشفاء وآالت اإلنعاش وأجهزة
بعدد أكرب من األ ّ
التنفس االصطناعي حتى وإن بقيت شاغرة ودون استعامل مدة طويلة.
هذه بعض النقاط عىل سبيل الذكر ال الحرص التي تعرب عن أهمية قطاع
الصحة حاليا يف التصدي لجائحة الكورونا وأهمية جعله من األولويات
االسرتاتيجية مستقبال للتصدي للكوارث الصحية العاملية والحد من تداعياتها
عىل املجاالت األخرى.
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