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التوصيات:

األولويات والسياسات التحويلية واإلنفاق العام لبناء
6
القدرة على املواجهة

امللخص التنفيذي:

جدول األعمال العاملي للتصدي لألزمات الحالية واالستعداد
لتهديدات املستقبل
طورت شبكة تحالف األمراض غري السارية جدول أعمال NCD
العاملي ملواجهة كوفيد 19-والتعايف منه بهدف الوصول إىل
ً
إنصافا .إننا
صانعي السياسات سعيًا إلعادة وضعها بصورة أ كرث
ندرك أن الجائحة مل تنتهي بعد وأن جهود الرامية ملواجهتها حىت
اآلن مل تكن بالقدر الكايف ،األمر الذي يكشف عن ضعف وغياب
التضامن الدويل ويؤدي إىل تفاقم التباينات وأوجه عدم املساواة.
ومع ذلك ،فإن مواجهة الجائحة يفتح أمامنا الباب لالستفادة
من الدروس والتأ كد من أن االبتكارات واملوارد والتقنيات اليت
يتم حشدها يمكن أن ُتحدث كذلك تأثريات تحويلية من أجل
معالجة األمراض غري السارية ( - )NCDsاألمراض األكرث انتشارًا
حول العامل ،واليت تودي كل عام بحياة أ كرث من  40مليون
شخصُ ،
وتوقع ما ُيقدر بنحو  100مليون شخص يف براثن الفقر.
يجب أال ُينظر إىل العمل على األمراض غري السارية واالستثمار
فيها باعتبارهما فكرة ثانوية تأيت الحقة لألمراض املعدية ويجب
عدم إهمالها كجزء من الخدمات الصحية املُقدمة ،بل ينبغي
النظر إليهما كأساس جوهري للصمود واألمن واإلنصاف
واالستقرار االقتصادي .وسوا ًء تم التصدي لألمراض غري السارية
من خالل إجراءات وضع السياسات املستقبلية  -ال سيما
مناقشة معاهدة الجائحة الدولية – أم ال ،فإن ذلك سيكون
سبباً يف زيادة فعالية مواجهة الجائحة أو إضعافها.

يرسد جدول أعمال  NCDالعاملي للتصدي لكوفيد 19-والتعايف
ً
حلول ُتريض الطرفني لضمان تعايف جميع البلدان واستعادة
منه
ً
ً
قواها وتأمني مستقبل أ كرث أمانا وإرشاقا لشعوبها .وتهدف
التوصيات إىل دعم القادة وصناع القرار يف االرتقاء باالستثمار
وبإجراءات السياسات العادلة والفعالة من حيث التكلفة بهدف
تعزيز صحة السكان وبناء أنظمة صحية أ كرث صالبة وصموداً.
ويشمل ذلك صانعي القرار يف الحكومات الوطنية يف جميع
الوزارات واإلدارات وقيادة الخدمات العامة ال سيما ُ
النظم
الصحية والقوى العاملة الصحية واملؤسسات الدولية واملجتمع
املدين واملؤسسات البحثية واملؤسسات الخريية والقطاع الخاص
العامل على تحسني الصحة والتنمية املستدامة.

ُ
جمعت التوصيات االثين عرش الواردة يف جدول األعمال هذا
ضمن ركائز ثالث

يسرتشد جدول األعمال الحايل بمبادئ العدالة وجودة الرعاية
وتقديم مصالح األفراد يف املقام األول ،كما تستفيد التوصيات
من خربة خرباء الصحة العاملية ،بما يف ذلك األشخاص املصابون
باألمراض غري السارية ومنظمات املجتمع املدين.

شكر وتقدير :يود تحالف األمراض غري السارية ( )NCDأن ُيقدم الشكر ألعضائنا واللجنة العاملية االستشارية لدينا يف مبادرة Our Views,
 Our Voicesعلى إسهاماتهم القيمة .نحن ممتنون للتوجيه والدعم الذي قدمه أعضاء فريق الخرباء االستشاري ،وعلى رأسهم :السيد
جورج ألني ،املدير الفخري ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،وبربادوس؛ ومارتن برنهاردت ،من رشكة سانويف يف سويرسا؛ والربوفيسور أغنيس
بيناغواهو ،نائب رئيس جامعة املساواة الصحية العاملية يف رواندا؛ وريتشارد جريجوري ،من منظمة الصحة العاملية ،حركة  UHC2030يف اململكة
املتحدة /سويرسا؛ وبوال جونز ،من تحالف  ACTيف الربازيل؛ وفايل أندرو ليسا ،من تحالف األمراض غري السارية عند األطفال ( ،)NCD Childيف
ساموا /نيوزيلندا؛ وأندرو رشودر ،من منظمة  Direct Reliefيف الواليات املتحدة األمريكية؛ والدكتور سودفري سينغ ،من الهيئة املستقلة للتأهب
ومواجهة الجائحة يف نيوزيلندا /الرنويج .باإلضافة إىل ذلك ،نشكر أديموال أوسيجبيسان من مبادرة  UNITAIDعلى مراجعته.
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لقد تسبب كوفيد 19-يف إحداث زلزلة يف أركان النظم الصحية واالقتصادات
يف جميع أنحاء العامل ،وقلب املعاين اليت يستلزمها االستعداد ملواجهة أي
جائحة ،حىت أن ذلك الخطر الذي مل ُيقدر حق قدره والذي سبق تجاهله
والتغايض عنه يف تصنيفات األمن الصحي :األمراض غري السارية (،)NCDs
استطاع أن يقوض قدرة الدول  -اليت ُينظر إليها على أنها مستعدة أتم
استعداد ملواجهة األوبئة  -على مواجهته والتصدي له .وقد وقع األشخاص
املصابون باألمراض غري السارية يف بؤرة هذه األزمة سوا ًء يف البلدان ذات
الدخل املنخفض أو املرتفع .وأدى تفيش األمراض غري السارية إىل زيادة
الوفيات واالعتالل املريض لدى األشخاص املصابني بكوفيد ،19-كما عرض
قطاعات كبرية من السكان للخطر ،األمر الذي تسبب يف زعزعة استقرار
النظم الصحية .وقد بات أمراً غري قابل للشك أو الجدال أن الحكومات
واملؤسسات العاملية تواجه اآلن مجموعة كوارث صحية ،حيث ُتضاعف حدة
1
جائحة كوفيد 19-من آثار الجائحة املزمنة لألمراض غري السارية.

«يف ظل هذه األزمة ،يجب علينا االستفادة من
هذه الفرصة السانحة للتوقف عن العمل يف عزلة
وبشكل منفرد والبدء يف التعاون من أجل بناء
نظام صحي عام قوي التمويل ،حيث يكون لزاماً
علينا االستعداد ملكافحة الفوارق الصحية وإنشاء مجتمع عادل
للجميع .إن وصول األشخاص الذين يعانون من األمراض غري
السار ية إىل الرعاية الصحية لهو أمر جوهري يجب دمجه يف
النظم الصحية من أجل مكافحة العبء املضاعف لألمراض
ً
خلال
على مر السنني .لقد أحدثت املحن الناجمة عن الجائحة
حقيقياً يف األنظمة الصحية ،وال بد من تضافر جهود املجتمعات
املدنية ومؤسسات الصحة العامة للعمل ً
معا إلعادة بناءها
بشكل أفضل”.
أحد املشاركني يف مبادرة  Our Voices, Our Viewsالخاصة بكوفيد19-
وبرنامج  ،Build Back Betterيف الهند.

قبل تفيش الوباء ،كان أقل من  20دولة حول العامل تسري يف املسار الصحيح
نحو خفض حاالت الوفيات املبكرة الناتجة عن األمراض غري السارية بمقدار
الثلث بحلول عام  ،2030وهو االلزتام الذي تعهدت به الحكومات عام
2
 2015كجزء من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة (.)SDG3.4
إال أن تقاعس الحكومات طويل األمد بشأن األمراض غري السارية أدى إىل
تضخيم التكلفة البرشية واالقتصادية لكوفيد .19-وقد أصيبت الغالبية
العظمى من بني ماليني األشخاص الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بأمراض
ً
شيوعا
خطرية جراء كوفيد 19-حىت اآلن بحاالت صحية أساسية ،كان أ كرثها
ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض السكريُ .
وتشري
التقديرات اليت أوردتها بعض الدراسات أن  ٪90-60من وفيات كوفيد19-
كانت ألشخاص مصابني بواحد أو أ كرث من األمراض غري السارية 3.وعالوة
على األرضار املبارشة اليت لحقت بالصحة ،فقد يدفع الوباء أ كرث من 200
مليون شخص إىل هوة الفقر املدقع بحلول عام  2030بحسب تقديرات
4
برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ.

«هناك فئتان من األمراض تتفاعالن ضمن
مجموعات سكانية محددة وهما اإلصابة بفريوس
كورونا  2املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة
الشديدة ( )SARS-CoV-2ومجموعة من األمراض غري
السار ية ( .)NCDsوتتجمع هذه الحاالت الصحية ضمن فئات
ً
وفقا ألنماط عدم املساواة املتجذرة يف مجتمعاتنا،
اجتماعية
كما يؤدي ترا كم هذه األمراض على خلفية التفاوت االجتماعي
واالقتصادي إىل تفاقم اآلثار الضارة لكل مرض على حدة .إن
كوفيد  19-ليس وبا ًء؛ بل هو مجموعة كوارث صحية وبائية
مرتبطة ببعضها”.
الدكتور ر يتشارد هورتون ،ذا النسيت

5

باإلضافة إىل ذلك ،يعاين األشخاص املصابون باألمراض غري السارية من
األرضار الجانبية للوباء نظرًا للتعطل الكبري يف تقديم الخدمات الصحية
األساسية ،حيث تم نقل أهم عنارص النظم الصحية السيما القوى العاملة
بهدف التصدي لكوفيد 6.19-وال تزال األرضار الناجمة يف ارتفاع بسبب
تأجيل تقديم العالجات لحاالت السكتات الدماغية أو أمراض القلب
واألوعية الدموية أو أمراض الكلى وإرجاء تشخيص الرسطان وفشل
سالسل إمداد األدوية املُنقذة للحياة كاألنسولني وتوقف أنشطة إعادة
التأهيل والرعاية التلطيفية وخدمات الصحة العقلية (اليت تعطلت يف ٪93
من البلدان اليت ترسل تقاريراً إىل منظمة الصحة العاملية) وخدمات صحة
الفموية .لكن من املؤكد أن التأثري العام على الصحة يف كل بلد سيكون أ كرب
بكثري من تأثري الفريوس نفسه.
وأشارت تقديرات معهد القياسات الصحية والتقييم ( )IHMEأن عدد
حاالت الوفاة الناجمة عن الوباء بلغ  7.1مليون حالة وفاة بدءًا من 13
مايو  7.2021و ُيعد هذا العدد ضعف عدد الحاالت الذي تم اإلبالغ عنه
واملقدر بـ  3.3مليون حالة وفاة ناتجة عن كوفيد .19-وهذا التباين ُيفرسه
عدة عوامل؛ من بينها الوفيات املبكرة بسبب تأخر الرعاية الصحية أو تأجيلها
والزيادات يف حاالت الصحة العقلية وزيادة تعاطي املرشوبات الكحولية
ً
فضل عن احتمالية عدم اإلبالغ.
واألدوية املُخدرة،
تنعكس أوجه عدم املساواة داخل البلدان وفيما بينها على عبء األمراض
غري السارية ويظهر ذلك جلياً من خالل فروقات الخسائر الناتجة عن
كوفيد 19-بني مختلف املجموعات السكانية .وتؤثر كل من األمراض غري
السارية وكوفيد 19-تأثرياً غري متكائف على األشخاص املهمشني والذين
يتعرضون للتميزي بسبب الحرمان أو الوضع الوظيفي أو العمر أو العرق أو
العنرص 8.لقد كشف كوفيد 19-عن الوجه القايس لعدم املساواة يف تقديم
الرعاية الصحية والظلم املرتسخ يف جميع املجتمعات .كما أن أفراد املجتمعات
املحرومة هم أول من يشعرون باآلثار االقتصادية ويواجهون أصعب
الخيارات بسبب القيود املفروضة على الحركة والعمل والتفاعل االجتماعي.
وتتفاقم أوجه عدم املساواة هذه مع عجز الحكومات واملجتمع الدويل عن
تقديم استجابة ُمنصفة لكوفيد ،19-ال سيما فيما يتعلق بإمكانية الوصول
إىل اللقاحات .ومل تنعكس بعد االلزتامات الدولية بأن ُتعطى األولوية للفئات
ً
ً
مشموال يف سبل
تعرضا لألذى وبعدم إغفال أي فرد أو تركه غري
األكرث
االستجابة للمرض.
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الشكل  :1حاالت وفيات كوفيد 19-املُبلغ عنها عامليًا والحاالت اإلضافية يف  ،2021-2020اعتبارًا من  13مايو .2021
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املصدر :تقدير معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي للوفيات املفرطة لسلل كوفيد | 19-معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي
i
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«كوفيد 19-ليس القاتل الوحيد ،إنه نقص
الخدمات وانعدام فرص الوصول إليها ،إنه العيش
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أﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻠﺪان
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 9%جميع
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بسبب انخفاض انتقال الفريوسات األخرى ،وأبرزها األنفلونزا والفريوس املخلوي التنفيس والحصبة؛ و) انخفاض معدل الوفيات بسبب بعض الحاالت الطبية املزمنة ،كأمراض
األمراض بحياتهم .ولتقدير معدل وفيات
تودي هذه
كوفيد 19-قبل أن
جراء
20%بها للوفاة
تعرض املصابني
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القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفيس املزمنة ،وذلك
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)
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ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان

ﻗﺼﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ أ ﻛﱪ ﻣﻦ %50
اﳌﻘﺎم :ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺮدود "ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ" أو "ﻻ أﻋﺮف

ﻗﺼﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  %26إﱃ %50
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التوصيات:

األولويات والسياسات التحويلية واإلنفاق العام لبناء القدرة
على املواجهة
أمام الحكومات واملؤسسات الدولية فرصة للعمل على الدوافع املشرتكة
لوباء األمراض غري السارية وكوفيد 19-املركب .إن أ كرث من ربع سكان العامل
يعانون من واحد أو أ كرث من األمراض غري السارية مما يجعلهم أ كرث عرضة
لإلصابة بكوفيد 9.19-ومل يعد ممكناً إهمال هذا األمر يف مواجهة التهديدات
الصحية املستقبلية واالستعداد لها .إن مفتاح التعايف واستعادة القوى يكمن
يف الحفاظ على صحة أفضل للسكان ،من خالل ضمان الوقاية من األمراض
غري السارية وتشخيصها والتصدي لها ومعالجتها بشكل أ كرث فعالية .وهذا
يتطلب معالجة العوامل الهيكلية (االجتماعية واالقتصادية والبيئية والتجارية
والسياسية) الكامنة وراء كل من كوفيد 19-واألمراض غري السارية يف كل بلد

وعرب جميع الفئات العمرية .ويندرج تحت هذه العوامل الفقر وعدم املساواة
يف تقديم الرعاية الصحية والحواجز اليت تحول دون الوصول إىل رعاية صحية
جيدة واألرضار اليت يمكن اتقاؤها الناجمة عن التبغ والكحول واألطعمة
واملرشوبات فائقة املعالجة والتلوث.
يقدم جدول األعمال الحايل  12توصية متعلقة بالسياسات يف إطار ثالث
ركائز للعمل التحويلي :الحوكمة والوقاية ُ
والن ُظم الصحية.
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الركزية األوىل

الحوكمة :إعادة تحديد األولويات
والصالحيات ومعرفة األمور الهامة

لقد أوضحت جائحة كوفيد 19-أهمية صدور استجابة شاملة
من الحكومة بأ كملها ،األمر الذي يستلزم قيام رؤساء الحكومات
وجميع الوزارات واإلدارات الذين هم يف موقع املسؤولية عن
نرش التدابري املتناسقة الشاملة بتضمني الفريوس فيها والسعي
لتخفيف آثاره  -قدر اإلمكان  -على جميع القطاعات ،بما يف
ذلك الصحة والرعاية االجتماعية واالقتصاد والتوظيف والتعليم
والتجارة .وعليه ،تركز املجموعة األوىل من التوصيات املطروحة هنا
على كيفية تحسني عملية صنع القرار والحوكمة.

#1

#2

ً
لخدمة املجتمعات بطر يقة أ كرث إنصافا والتشجيع
على وجود مجتمعات صحية ،يجب تطوير قدرة
هذه املجتمعات على التحمل وتقوية مناعتها وفقاً
الحتياجاتها .وال ُيتصور تحقيق مرونة وصمود ُ
الن ُظم الصحية
دون تحقيق مشاركة مجتمعية على األصعدة كافة”.

#3

#4

الهيئة املستقلة لالستعداد ومواجهة الجائحة

10

#6
إذا كان هناك درس واحد نستطيع أن نتعلمه من
كوفيد ،فهو دور املجتمعات واملجتمع املدين على
املستويني القومي والعاملي”.

#5
#7

#8

مساعد املدير العام للتأهب لحاالت الطوارئ التابعة ملنظمة الصحة العاملية،
ً
متحدثا يف القمة 74لجمعية الصحة العاملية ،مايو .2021
الدكتور جواد محجور،

#10
#9

#12

#11
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توصية #1

تضمني األمراض غري السارية يف خطط االستجابة والتعايف
والتأهب لكوفيد19-
البد أن يتم تصميم خطط وطنية لالستجابة والتعايف
ً
إلحاحا
والتأهب بشكل يتمحور حول تلبية االحتياجات األكرث
ملجتمعاتهم.

أمثلة ُملهمة:

ففي قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة لعام  2020بشأن كوفيد،19-
تعهدت الحكومات “بمواصلة تعزيز الجهود للتصدي لألمراض غري السارية
باعتبارها جزءاً من التغطية الصحية الشاملة ( ،)UHCمع اإلقرار بأن
األشخاص املصابني باألمراض غري السارية وأولئك املعرضني لعوامل الخطر
الرئيسية هم أ كرث عرضة لخطر ظهور أعراض حادة لكوفيد 19-عليهم وهم
من بني أ كرث الفئات تأثراً بالوباء” 11.ومع ذلك ،مل ُتبلغ سوى  16دولة فقط
حىت اآلن أن إدارة األمراض غري السارية يف الخدمات الصحية األساسية
مدرجة يف الخطط الوطنية لالستجابة والتعايف من كوفيد.19-

تتسم البحر ين بربطها العمل على األمراض غري السارية بخطط التعايف
الوطنية ،وذلك بفضل مشاركة مدير األمراض غري السارية لدى وزارة
الصحة يف اللجنة الوطنية ملواجهة كوفيد 19-هناك.
يف غانا ،اعتمد الرئيس أسلوب إلقاء العديد من الخطابات الوطنية
عرب التلفاز حول كوفيد 19-لنرش الوعي باألمراض غري السارية وعوامل
الخطر الرئيسية.

ً
إلحاحا للمجتمع استئناف واغتنام
تتطلب تلبية االحتياجات الصحية األكرث
الفرصة لتحسني خدمات األمراض غري السارية والصحة العقلية  -ويشمل
ذلك الوقاية والفحص والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل والرعاية املخففة
لآلالم – باعتبارها مسألة ملحة ،من أجل تقليل أنواع إضافية من املعاناة
اليت يمكن الحيلولة دون حدوثها .يؤدي اإلخالل الجسيم برعاية األمراض
غري السارية ،ال سيما الفحص والتشخيص ،إىل زيادة كبرية يف عدد الوفيات
أثناء الوباء .كما يؤدي هذا اإلخالل إىل تراكمات هائلة يف أعداد األشخاص
الذين ينتظرون الحصول على الرعاية ،عرب جميع حاالت األمراض غري
السارية والصحة العقلية.
ً
حرمانا ،الذين
ينبغي إيالء اهتمام خاص بالفئات املهمشة والسكان األكرث
تتفاقم عوامل خطر اإلصابة باألمراض السارية واألمراض غري السارية فيما
بينهم .تمتد هذه الفئات لتشمل  68مليون شخص حول العامل يعيشون
حاليًا أوضاعاً إنسانية صعبة ،بعد أن نزحوا بسبب الزناعات والكوارث
الطبيعية ،كما يف املجتمعات اليت تأثرت تأثراً جسيماً بتغري املناخ .جاء ذلك
مصحو ًبا بزيادة الطلب على خدمات رعاية األمراض غري السارية وخدمات
الصحة العقلية ،ومن املتوقع أن يستمر يف االزدياد .وتتطلب احتياجات
ً
دعما دوليًا
األشخاص املصابني باألمراض غري السارية يف هذه األماكن
لتحسني مواجهة هذه األمراض يف مجال الرعاية الصحية األولية داخل
ُ
الن ُظم الصحية الوطنية ،بما يف ذلك إتاحة الوصول إىل العاملني يف مجال
صحة املجتمع ،والتشخيص والعالج وتلقي األدوية لألمراض غري السارية
ً
فضال عن الظروف املعيشية اآلمنة وتناول األطعمة املُغذية ومرافق
املزمنة،
الرصف الصحي الجيدة.
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توصية #2

إرشاك املجتمع يف صناعة القرار
من أجل استيعاب احتياجات السكان ،يجب تكريس مشاركة
املجتمع يف خطط االستجابة والتعايف الوطنية ويف تطوير
معاهدة الوباء ونتائجها ،مما يتطلب من صانعي القرار تضمني
12
أولئك األكرث عرضة للخطر.
وهذا يشمل األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية مزمنة ،ال سيما
املصابون باألمراض غري السارية واإلعاقات وفريوس نقص املناعة البرشية
والسل و "كوفيد طويل األمد" .كما يتعني على صانعي القرار تعمد مد يد
ُ
العون إىل املجموعات اليت غالبًا ما يتم تجاهلها ،وهم :كبار السن واألقليات
العرقية واإلثنية ومجتمعات السكان األصليني والسكان الذين يعيشون
يف األحياء الحرضية الفقرية واملجتمعات الريفية أو النائية والدول الجزرية
الصغرية النامية ومجتمع امليم وغريهم من املجموعات املهمشة .يشكل
النساء الفئة األكرث ترضراً من اآلثار االقتصادية للوباء ويعاين ماليني األطفال
والشباب من األمراض غري السارية (على سبيل املثال ،يعيش أ كرث من 4.5
مليون طفل وشاب بمرض السكري .)13فكذلك يجب إيالء هؤالء اهتماماً
خاصاً يف عملية اإلرشاك املجتمعي.
تبني للجنة املستقلة للتأهب ملواجهة الجوائح واالستجابة لها أن االستجابات
ً
نجاحا لكوفيد 19-كانت تلك اليت انخرطت مع املجتمعات
الوطنية األكرث
املحلية لبناء أنظمة صحية مرنة وقادرة على الصمود وللوصول للجهات
املسؤولة عن تقديم الخدمات وصناعة القرار والحوكمة لتلبية احتياجات
املجتمعات 14.وقد تعهدت الحكومات يف اجتماع األمم املتحدة رفيع املستوى
بشأن التغطية الصحية الشاملة عام  2019بوضع آليات مشاركة اجتماعية
التخاذ القرارات الصحية 15.ومع ذلك ،ال تزال مشاركة املجتمعات املحلية
واملجتمع املدين غري كافية .وتوفر التوجهات الحديثة يف العديد من البلدان
نحو تقليص الحزي املتاح للمجتمع املدين أرضية خصبة النعدام الثقة ،مما
يشكل تهديداً للصحة العامة.
سيؤدي إرشاك مجموعات متنوعة من فئات املجتمع إىل زيادة التأييد
لالستجابات للسياسات وتقليل التفاوتات الصحية داخل البلدان ،وينبغي
أن يكون ذلك أساساً للتعايف .ولقد أظهر الوباء األهمية الحيوية لثقة
الجماهري ،فانعدام الثقة يقوض االستجابات للسياسة ويزيد من التفاوتات
الصحية ،من خالل تقليل االلزتام بإرشادات الصحة العامة وإعاقة الحصول
على اللقاحات وإثناء األشخاص عن التماس الرعاية الصحية يف الوقت
أساسا جوهر ًيا
املناسب .وتعد مشاركة جميع فئات املجتمع يف صنع القرار
ً
لرتسيخ الثقة ومكافحة املعلومات املضللة وتقريب املسافات املتصورة بني
السلطات العامة ُ
والن ُظم الصحية والجماهري.

أمثلة ُملهمة:
تم تمثيل مندوبو املجتمع املدين لألمراض غري السارية واملرىض يف
الفلبني ،بما يف ذلك مؤسسة محاربو الرسطان يف الفلبني ،يف املجلس
االستشاري الوطين لألدوية ،وشاركوا يف اجتماعات طارئة بشأن
االستجابة لكوفيد.19-
يف الهند ،حشدت مؤسسة ( Blue Circleعضو يف تحالف الهند
الصحي) املتطوعني لضمان دعم األشخاص املصابني بداء السكري؛ على
سبيل املثال ،عرب خطوط الدعم املخصصة لطلب املشورة أو لتوصيل
األدوية األساسية مبارشة إىل منازلهم.

عندما تنجح ُ
الن ُظم الصحية ،نزدهر ونتطور؛
ً
جميعا الثمن من أرواحنا.
وعندما تفشل ،ندفع
ُ
ُ
يجب أن تعطي جميع النظم الصحية األولوية
إلدماج األشخاص املصابني باألمراض السار ية وغري السار ية يف
جميع مناحي تطوير السياسات الصحية وتنفيذها ،ويشمل
ذلك مواجهة كوفيد 19-والتغطية الصحية الشاملة”.
عضو اللجنة االستشار ية العاملية ملبادرة  ،Our Views, Our Voicesكينيا

يوفر امليثاق العاملي بشأن املشاركة الهادفة لألشخاص املصابني باألمراض
غري السارية املبادئ األساسية واالسرتاتيجيات املشرتكة لجعل األشخاص
املصابني باألمراض غري السارية واملجتمعات يف صميم االستجابة
لألمراض غري السارية ومحورها .إن صانعي السياسات مدعوون العتماد
امليثاق العاملي واإلقرار بأن وجود أصوات األشخاص املصابني باألمراض
غري السارية باإلضافة إىل املجتمعات املحلية ومجتمع مدين فعال لهو
أمر حتمي لتحقيق أهداف الصحة والتنمية  -على املستويات العاملية
واإلقليمية والوطنية واملحلية.

أثناء وباء كوفيد ،19-تدخلت العديد من منظمات املجتمع املدين والجمعيات
املهنية الصحية لتقديم الدعم لألشخاص املصابني باألمراض غري السارية
يف املناطق غري املشمولة بالخدمات العامة ،وشمل ذلك توصيل األدوية إىل
املزنل ونقل األشخاص إىل املستشفيات حسب مواعيدهم وتقديم املشورة
والدعم .وال بد من دعم ذالك بموارد مستدامة للعمل جنبًا إىل جنب مع
الحكومات يف صياغة وتنفيذ خطط االستجابة والتعايف من كوفيد 19-بنا ًء
على خرباتهم.
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توصية #3

إعادة التفكري يف حاالت االستثمار اليت تنفق على األمراض غري
السارية مع إعطاء أهمية وقيمة لألمن واملساواة
تم تعبئة التمويل الدويل ملواجهة كوفيد 19-بعد فوات األوان
وال يزال أقل من أن يسمح بتوفري املنافع العامة العاملية "اليت
تعاين من نقص خطري يف التمويل" واليت حددتها اللجنة
املستقلة للتأهب ملواجهة الجوائح واالستجابة لها واللجنة
املستقلة رفيعة املستوى التابعة ملجموعة العرشين املعنية
بتمويل املجلس العاملي للتأهب ملواجهة الجوائح واالستجابة
لها 16.ويمكن أن ينسحب الحكم نفسه على األمراض غري
السارية ،اليت تظل السبب األكرب يف الوفاة املبكرة واإلعاقة يف
جميع أنحاء العامل ،ولكنها ال تجتذب حاليًا سوى أقل من ٪2
17
من التمويل الصحي العاملي.
يدعم تحالف األمراض غري السارية توصيات اللجان بشأن التعبئة العاملية
للتمويل الالزم للحماية من األوبئة ،لكنه يؤكد على رضورة أن ال تخلق
االستثمارات اليت تخصص من أجل االستجابة إىل الجائحة صومعة أخرى
خاصة بمرض بعينه .إن النهج املنعزل قد يؤدي إىل تفاقم مخاطر تفاوت
الرعاية الصحية وانعدام فعاليتها .كما أن االنعزال الحايل املتبع منذ فرتة
طويلة يف مجال الصحة العاملية ،والذي يقترص فيه توفري التمويل والعاملني
الصحيني على مواجهة أمراض معينة أو معالجة مجموعات سكانية
محددة ،ال يدرك بشكل كاف الفوائد عامة التأثري لالستثمارات يف الرعاية
ٍ
من األمراض غري السارية .ولقد علمنا الوباء درساً
الصحية األولية والوقاية
متأخراً وهو أن نفس األشخاص املصابني باألمراض املعدية أو املعرضني
لخطر اإلصابة بها لديهم ً
أيضا احتياجات صحية على نطاق أوسع ،ال سيما
األمراض غري السارية والصحة العقلية.

يف ضوء تجربة وباء األمراض غري السارية وكوفيد 19-املركب ،يتعني على
الحكومات والجهات املانحة الدولية منح قيمة أعلى بكثري لحاالت االستثمار
اليت تنفق على سياسات الصحة العامة واألمراض غري السارية .كما ينبغي
مواصلة تعزيز وتوسيع آفاق مجموعة تدخالت منظمة الصحة العاملية
املوىص بها بشأن األمراض غري السارية ،بما يعكس قيمة تحسني األمن
والقدرة على الصمود وتقليل التفاوت يف الرعاية الصحية يف تحليل التكاليف
والعوائد .إن تحقيق هذا التوسع ليشمل توصيات السياسة للحد من تلوث
الهواء وتحسني الصحة العقلية قد تأخر كثريًا ،وينبغي اإلرساع به يف ضوء
اآلثار الخطرية للوباء على الصحة النفسية املجتمعية ويف املناطق اليت تعاين
من رداءة الهواء .كما أن حاالت االستثمار اليت تنفق على سياسات الوقاية
من األمراض غري السارية (ال سيما األولويات الصحية العاملية األخرى مثل
صحة األم والطفل ،واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية
أو السل أو املالريا أو املعرضني لخطر اإلصابة بهم) البد أن تأخذ يف االعتبار
الفوائد الصحية املشرتكة األوسع نطاقاً والوقاية من املضاعفات واألمراض
املصاحبة اليت تضاعف من تكلفة الرعاية الصحية وقابلية التعرض لألمراض
19
املعدية.

أمثلة ُملهمة:

ينبغي لرؤساء الحكومات ووزارات املالية واملؤسسات الدولية دراسة حاالت
االستثمار اليت ُتنفق لجعل األمراض غري السارية محوراً عند وضع الخطط،
مع مراعاة قيمة الحفاظ على صحة السكان وقدرتهم على املرونة والتحمل
وإنتاجيتهم باعتباره ثروة ال يمكن االستغناء عنها ومراعاة قيمة التكاليف
الصحية اليت يمكن تجنبها يف املستقبل لكل من األمراض غري السارية
واألمراض املعدية .كذلك ال بد أن توجه حاالت االستثمار هذه تخصيص
املوارد املحلية والسياسات املالية واملساعدة اإلنمائية وآليات التضامن الدولية
املحددة مثل رابط ُ
الن ُظم الصحية يف مرسًع ( ACTالوصول إىل أدوات
كوفيد ،)19-بتنسيق من الصندوق العاملي والبنك الدويل ومنظمة الصحة
18
العاملية.
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ُتطور بوتان خطة عمل وطنية متعددة القطاعات تختص باألمراض غري
السارية ،مع االعرتاف بالصلة بني وفيات كوفيد 19-ووفيات األمراض
غري السارية ،ومع إدراج النظر يف التدابري املالية بشأن عوامل الخطر
الرئيسية ألمراض القلب واألوعية الدموية والسكري
تواصل الفلبني زيادة حصة الرضائب اليت جمعتها من منتجات التبغ
خالل وباء كوفيد ،19-مع تخصيص جزء منها لتعزيز قدرة التغطية
الصحية الشاملة على الوصول إىل املجتمعات األكرث فقراً.
رفعت مزيانية الهند للسنة املالية اليت تبدأ يف  1أبريل  2021من
اإلنفاق الوطين على الرعاية الصحية والرفاهية إىل أ كرث من الضعف؛ ما
يساوي  2.2تريليون روبية ( 30.1مليار دوالر أمرييك) وتم تخصيصها
لتطوير القدرة على الرعاية األولية والثانوية والثالثية،وتعزيز املركز الوطين
ملكافحة األمراض وتحسني الرصف الصحي وجودة الهواء.
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نرحب بااللزتام بز يادة التمويل املحلي واملساعدة
اإلنمائية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة اليت ال
يزال الوصول إليها أمرا بعيد املنال فهي ال تصل إىل
جميع األشخاص .وهناك فجوة بني االلزتام واتخاذ إجراء؛ وحىت
يتم سد تلك الفجوة بينهما ،سيستمر العامل يف تحمل أعباء
اإلعاقات والوفيات الناجمة عن األمراض غري السار ية”.
عضو اللجنة االستشار ية العاملية ملبادرة  ،Our Views, Our Voicesنيجري يا

يجب إعادة تصور ُ
الن ُظم [الصحية] يف ضوء الوباء
[ ]...والعمل بشكل أفضل لخدمة الغرض من
االستعداد لألخطار والتهديدات املستقبلية املتوقعة
(وغري املتوقعة) والتصدي لها وخلق مجتمعات أ كرث صحة
وصموداُ ]...[ .يقصد بإعادة التصور املفهومي ُ
ً
للن ُظم الصحية
ُ
ُ
تحويل االستثمارات املستقبلية إىل هذه املهام لتقوية النظم
الصحية ومنع املز يد من تجزئة االستثمارات املواز ية املتنافسة يف
20
األمن الصحي وتعز يز الصحة”.
التحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحية

© Nina Robinson/Getty
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توصية #4

إعادة تحديد كيفية قياس األمن الصحي والتأهب ملواجهة الوباء
عقب املالحظات املسجلة خالل وباء متالزمة الضائقة التنفسية
الوخيمة (سارس) ومتالزمة الرشق األوسط التنفسية ،أظهر
كوفيد 19-مرة أخرى أن األشخاص املصابني باألمراض غري
السارية أ كرث عرضة للخطر وأن األشخاص املصابني بالعديد
من األمراض غري السارية هم األكرث قابلية للتأثر خالل األزمات
الصحية.
على سبيل املثال ،أظهرت املراجعات املنهجية والتحليل الشمويل أن
األشخاص الذين يعانون من السمنة املرتبطة بأمراض القلب واألوعية
الدموية واضطرابات التمثيل الغذايئ ،بما فيها ارتفاع ضغط الدم ومرض
السكري ،يرتفع لديهم خطر اإلصابة بأمراض شديدة واملكوث باملستشفى
والوفاة من العدوى الفريوسية اليت من بينها كوفيد 19-واإلنفلونزا إىل ما
يصل إىل سبعة أضعاف 22 21.وباملثل ،فإن مستخدمي التبغ أ كرث عرضة
لإلصابة بعدد من األمراض غري السارية ،ال سيما الرسطان وأمراض القلب
واألوعية الدموية وأمراض الرئة ،ولوحظ أنهم أ كرث عرضة لخطر تطور نتائج
وخيمة ناجمة عن كوفيد .19-كما يعاين األشخاص املصابون بأمراض اللثة
من زيادة تطور النتائج الوخيمة الناتجة عن كوفيد 19-ويزيد لديهم خطر
الوفاة بتسعة أضعاف ،ويزيد لديهم خطر دخول وحدة العناية املركزة بمعدل
أربعة أضعاف ويزيد خطر وضعهم على جهاز التهوية املساعدة بمعدل
23
خمسة أضعاف.

وحيث أن ما يقرب من نصف األمراض غري السارية يمكن الوقاية منها عن
طريق اتخاذ إجراءات بشأن عوامل الخطر الشائعة (تعاطي التبغ والكحول
وتلوث الهواء وقلة النشاط البدين واستهالك األطعمة واملرشوبات غري
الصحية فائقة املعالجة) ،فيجب على الحكومات واملؤسسات الدولية وفئات
تصنيف التأهب أن يعرتفوا باملجتمعات اليت هي أ كرث عرضة لإلصابة بهذه
املخاطر ،مما يزيد من قابلية التعرض لألوبئة يف املستقبل.
لذلك ،كان من الرضوري إدراج مؤرشات األمراض غري السارية يف املراقبة
ومراجعات األقران الشاملة الدورية للقدرات الوطنية للتأهب للجوائح
واالستجابة لها .وال يزال جارياً تحديد النطاق الخاص بكيفية دمج األمراض
غري السارية يف مستجدات مؤرش األمن الصحي العاملي ،كما ينبغي دمجها
يف التقييمات الدولية للتأهب اليت تتم مناقشتها يف سياق معاهدة الوباء
املحتملة .على سبيل املثال ،يمكن استخدام البيانات اليت يتم اإلبالغ بها
إىل منظمة الصحة العاملية يف إطار الرصد العاملي لألمراض غري السارية لهذا
الغرض .وإذا مل يكن األمر كذلك ،فينبغي تضمني بيانات انتشار األمراض غري
السارية وعوامل الخطر يف ُن ُظم معلومات اإلدارة الصحية التخاذ القرارات
بشأن تعزيز ُ
الن ُظم الصحية وسياسات الوقاية من األمراض غري السارية
على أساس معلومايت.

أمثلة ُملهمة:

وحىت اآلن ،مل تضع اللوائح الصحية الدولية وركزية الطوارئ الصحية التابعة
ملنظمة الصحة العاملية ومؤرش األمن الصحي العاملي يف االعتبار مدى تسبب
انتشار األمراض غري السارية يف تعريض السكان واالقتصادات ملخاطر ال
داعي لها .عندما تستهدف الحكومات تعزيز النظم الصحية ،فإنها تميل
إىل صب االهتمام إما على نهج األمن الصحي أو نهج التغطية الصحية
ً
بديال لها بحيث يغين أحدهما
الشاملة ،ولكن ال ينبغي اعتبار هذين النهجني
عن اآلخر 24.لقد أضاع صانعو السياسات فرصة إدارة وتخفيف قابلية
التعرض لألوبئة بالعمل على عوامل الخطر الشائعة ،ال سيما األمراض غري
السارية ،من خالل توفري التغطية الصحية الشاملة .وعلى الرغم من أن
البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية قد أقروا بأن صحة السكان هي ثروة
اقتصادية يف مفهوم رأس املال البرشي ،إال أن هذا مل يكتسب ً
زخما واسع
النطاق لتغيري العقلية السياسية.
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ً
اعرتافا بالعالقة بني انتشار السمنة وخطر إصابة السكان بكوفيد،19-
تم اإلعالن عن اتخاذ إجراءات سياسية جديدة بشأن السمنة يف ااململكة
املتحدة .وهناك ،لوحظ أن أ كرث من ثلث حاالت دخول املستشفى
الناتجة عن كوفيد 19-يمكن أن ُتعزى إىل قلة النشاط البدين وزيادة وزن
25
الجسم.
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توصية #5

تقويم تضارب املصالح واختالل موازين القوى
ساهم الوباء يف ترسيع اإلقرار بأن االختالالت يف السلطة وتركزي
الرثوة ال يزاالن يؤثران تأثرياً غري مالئم على عملية صنع القرار.
وتسبب تقديم املصالح االقتصادية قصرية األجل على الصحة
العامة يف اإلرضار باألرواح وسبل العيش.
وقد أظهر عدم التكافؤ يف فرص الحصول على لقاحات كوفيد - 19-سواء
بني البلدان أو بني املجتمعات  -الحاجة إىل آليات حوكمة دولية أقوى من
ً
إنصافا للوباء .باإلضافة إىل ذلك ،يتواصل تدمري وتلوث
أجل استجابة أ كرث
البيئة بال هوادة ودونما توقف ،مما يعرض العامل لخطر املزيد من التهديدات
األمنية الصحية اليت يمكن تجنبها ال سيما تغري املناخ وانهيار التنوع
البيولوجي وانتقال األمراض حيوانية املصدر ومقاومة مضادات امليكروبات،
واليت قد يتسبب أي منها يف حدوث أزمات إنسانية واقتصادية على نطاق
غري مسبوق .ويمنح تطوير معاهدة الوباء فرصة لتحسني الحوكمة بغرض
مواجهة التهديدات الصحية وحشد املوارد الوطنية والدولية من أجل
تحقيق املنافع العامة العاملية .يجب أال يعود العامل إىل العمل على النحو املعتاد
أو أن يبقي األمور على حالها ،بل يجب إعادة ضبطه على مفهوم الصحة
كقاعدة أساس.
ً
تربز بعض املسائل األساسية األوسع نطاقا واملتعلقة بالحوكمة وصحة
الكوكب ويجب معالجتها؛ فقد أظهرت دراسات الحالة من جميع القارات
أن الصناعات الضارة بالصحة – ال سيما األطعمة واملرشوبات فائقة املعالجة
والكحول والتبغ وامللوثات  -قد استغلت انتشار الوباء يف اكتساب تأثري غري
صحي على املستهلكني وصناع القرار 26.و ُيظهر الوباء الرضورة امللحة إلصالح
اختالالت موازين القوى هذه ،كما ُيعد فرصة للحوار مع الجمهور حول
تحسني حماية مصالحهم واالستجابة ملخاوفهم الصحية.

إن التأثري السيايس للصناعات والرشكات اليت ُتلحق ممارساتها ومنتجاتها
رضراً بالصحة يجب أن يخضع لرقابة شديدة وأن يتم تقييده تقييداً صارماً،
كما يتعني تمكني الحكومات من خالل مسار حوكمة أفضل لوقف مسار
"السباق نحو القاع" وعكسه ووضع الصحة العامة يف املقام األول إلغالق
الثغرات الرضيبية عربالحدود وفرض رضائب على السلع الضارة بالصحة
والتخلص التدريجي من الدعم على املنتجات الضارة بالصحة ،ال سيما
تلك املمارسات اليت تحفز إنتاج وترويج التبغ والكحول واألطعمة واملرشوبات
فائقة املعالجة والوقود األحفوري .أما اإليرادات واملدخرات الناتجة عن ذلك،
ً
إنصافا  -لحماية الصحة وتوفري
فيتم استخدامها يف إعادة البناء بشكل أ كرث
السلع األساسية املعززة للصحة والخدمات العامة.

أمثلة ُملهمة:

لقد حفز الوباء إنتاج الحلول يف مجال صحة الكوا كب:
يف سياق الوباءُ ،
اقتح أن يعتمد االتحاد األورويب حزمة ترشيعية لتحقيق
األهداف املناخية ولتصبح أوروبا أول قارة محايدة للكربون ،مع اإلشارة
إىل أن "هذه الحقبة الزمنية ُتعد لحظة حاسمة للوفاء بالزتاماتنا بموجب
اتفاق باريس من أجل صحة ورفاهية وازدهار الجميع” 27.وتقوم
مؤسسات االتحاد األورويب بتشغيل سجل الشفافية لرصد أنشطة
28
كسب التأييد واإلعالن عنها.
يف جزر املحيط الهادئ ،تم تكثيف الجهود إلعادة عادات تناول الطعام
التقليدية وتقليل استهالك املنتجات املستوردة غري الصحية .فعلى سبيل
املثال ،بدأت الحكومة يف فيجي يف توزيع البذور على السكان خالل فرتة
العزل لضمان توفري إمدادات آمنة من الغذاء الصحي ،يف بلد ال تبلغ فيه
نسبة السكان الذبن تزيد أعمارهم عن ً 55
عاما إال  %16فقط نتيجة
للوفيات املبكرة اليت تسببها األمراض غري السارية يف املقام األول.
يف ناميبيا وزامبيا وجنوب إفر يقيا وسرياليون ،يتلقى األشخاص الذين
يعيشون يف األحياء الفقرية الحرضية الدعم مقابل مشاريع البستنة
املحلية والزراعة املستدامة لتعزيز األمن الغذايئ الصحي وتوفري سبل
ً 29
معيشة أ كرث رسوخا.
يف بوغوتا وبار يس ولندن ،يستثمر رؤساء البلديات لزيادة شبكة ممرات
الدراجات اآلمنة للحفاظ على نشاط أفراد الشعب وتقليل االزدحام يف
وسائل النقل العام .وكأثر جانيب صحي ،يعالج هذا اإلجراء عاملني من
عوامل الخطر الخمسة الرئيسية لألمراض غري السارية  -أال وهما تلوث
الهواء وقلة ممارسة الرياضة.
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الركزية #7الثانية
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إعطاء األولوية لصحة الفئات
الوقاية:
#9
ً
السكانية باعتبارها طريقا من طرق التأهب
ً
مقوما أساسيًا لألمن والقدرة على الصمود
تمثل صحة السكان
واالستعداد ملواجهة التهديدات الصحية والتنمية االقتصادية.
وعليه ،فمن األهمية بمكان االستثمار يف تعزيز الصحة والوقاية
من األمراض غري السارية والفحص والتشخيص باعتباره
جزءاً من االستجابة للوباء والتعايف منه والتأهب ملا قد يحدث
ً
مستقبال .ومما ال شك فيه أن زيادة االهتمام بالفئات املعرضة
للخطر وسد فجوة التشخيص هي نقطة خافية عن األنظار
بالرغم من كونها رئيسية يجب معالجتها ،حيث يساهم
التشخيص املبكر يف منع املزيد من املضاعفات واألمراض
املصاحبة 30.على سبيل املثال ،نصف البالغني املصابني بمرض
السكري ال يتم تشخيصهم ،بل حىت يف البلدان ذات الدخل
املرتفع ،حيث يخضع واحد فقط من كل خمسة أشخاص
مصابني بارتفاع ضغط الدم للمراقبة الطبية .وقد واجه
األشخاص املصابون بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض
الكلى املزمنة أو أي منها عوائق تحول دون حصولهم على الرعاية
وتفاقمت أعراضهم أثناء الوباء ،وغالبًا ما صاحب ذلك خسارة
ً
فضال عن اتساع الفوارق الصحية
كبرية يف الدخل وفرص العمل،
32,31
واالجتماعية واالقتصادية.

أولئك املصابون باألمراض غري السار ية هم األكرث
عرضة للخطر .وقد يكون النطاق واملدى الحقيقي
لذلك أمراً
ً
مجهوال بسبب كرثة حاالت األمراض غري
السار ية اليت ال يتم تشخيصها .لذا ،فإن الوقاية من األمراض
غري السار ية ومكافحتها له دور حاسم يف مواجهة كوفيد.19-
ويف حال مل يتم تغيري االستجابة لكوفيد 19-لتشمل الوقاية من
مخاطر األمراض غري السار ية وإدارتها ،فسنتسبب يف خذالن كثري
33
من الناس يف وقت يزداد فيه ضعفهم وتعرضهم للخطر”.
د /هانز هرني ب .كلوج ،املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألوروبا.
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توصية #6

مرتكز الوقاية

لقد جعل الوباء إعادة ضبط وتوجيه السياسات أمراً الزماً
ً
عدال وذكاءً .ويؤدي كل من
وحتمياً إلعادة البناء على نحو أ كرث

أمثلة ُملهمة:

إدراكاً منها للعدد غري املتناسب لحاالت كوفيد 19-بني األطفال والبالغني
الذين يعانون من زيادة الوزن ،حظرت واليات أوا كسا كا وتاباسكو
املكسيكية يف  ٢٠٢٠بيع الوجبات الرسيعة واملرشوبات السكرية ملن هم
دون  18عاماً غري املصحوبني بذويهم ،وتخطط عدد من الواليات لتحذو
حذوها .كما أن القانون املكسييك الذي ينص على وضع عالمات
تحذيرية على الواجهة األمامية ألغلفة العبوات ،والذي جاء على غرار
قانون تم سنه بالفعل يف تشيلي ،قد دخل حزي التنفيذ يف أ كتوبر ،2020
والذي يستلزم وضع إشارات قف السوداء على عبوات األطعمة اليت
تحتوي على نسبة عالية من السكر املضاف والدهون (الدهون املشبعة
واملتحولة) والسعرات الحرارية والصوديوم املضاف .وال يجوز بيع أي
منتجات تحمل عالمات توقف سوداء وال الرتويج لها داخل املدارس،
وهو ما يوفر حماية أ كرب لألطفال.

كوفيد 19-واألمراض غري السارية إىل خسائر مدمرة يف املوارد
البرشية ،يف حني أن املورد األكرث قيمة وأهمية للبلدان يتمثل يف
براعة شعوبها وإبداعها وإنتاجيتها.
وعليه ،يتعني على القادة تغيري أولوياتهم سعيًا لتحسني األحوال الصحية
ً
فضل عن املوارد ورأس املال السيايس لالستثمار يف الوقاية من
للسكان،
األمراض .وال بد أن تتخذ سياسات التعايف خطوة على طريق إحداث تغيري
يف املجتمعات والبيئات ،األمر الذي يسهم يف تعزيز الصحة والرفاهية .إن
معظم اإلجراءات اليت يلزم اتخاذها تخرج عن اختصاص وزارات الصحة،
لتدخل ضمن االقتصاد والتجارة والبيئة والطاقة والنقل والتنمية الحرضية
والزراعة واألنظمة الغذائية ،لذلك ،يتعني إسناد قيادة هذا األمر إىل مسؤويل
الحكومات .ويشمل هذا تنفيذ الترشيعات واللوائح اليت أثبتت فعاليتها
من حيث التكلفة يف الوقاية من مجموعة من األمراض غري السارية  -وهي
مجموعة التدخالت القائمة على األدلة اليت أوصت بها منظمة الصحة
34
العاملية.

وقد أشارت كمبوديا ،وإسواتيين وجورجيا واألردن وميانمار ورصبيا
وسري يالنكا إشارة خاصة إىل أهمية تدابري مكافحة التبغ وتنفيذ االتفاقية
اإلطارية ملكافحة التبغ أو أي منهما يف خططها الوطنية فيما يتعلق
باالستجابة لوباء كوفيد 19-والتعايف منه.

ال ريب أن الحفاظ على صحة السكان واالرتقاء بها سيقي الشعوب من
التهديدات الصحية املستقبلية ويقلل من تكاليف األزمات الصحية حينئذ.
تزيد العديد من عوامل الخطر الرئيسية لألمراض غري السارية من خطر
اإلصابة باألمراض الشديدة وحدوث الوفيات الناجمني عن كوفيد،19-
ويشمل ذلك تدخني التبغ واتباع أنظمة غذائية غري صحية وقلة ممارسة
التمرينات (زيادة الوزن والسمنة) والتعرض للهواء امللوث؛ فلقد عرّضت
األمراض غري السارية البلدان ملخاطر ال داعي لها أثناء تفيش األمراض ،يف
حني أن العديد من األمراض تلك يمكن الوقاية منها بشكل فعال .وتشري
التقديرات إىل أن ً
كال من التبغ وتلوث الهواء واألمراض غري السارية املرتبطة
بالنظام الغذايئ تتسبب يف حدوث ما يقرب من ثمانية ماليني حالة وفاة
ً
فضال عن ثالثة ماليني حالة وفاة أخرى
مبكرة يف جميع أنحاء العامل سنوياً،
مرتبطة بتعاطي الكحول .ومعظم هذه التكلفة البرشية واالقتصادية،
باإلضافة إىل املضاعفات املكلفة واألمراض املصاحبة يمكن تجنبها من خالل
35
تطبيق سياسات مجربة ومختربة.
وقد أدى الوباء يف العديد من البلدان إىل إحداث تغيريات مهمة يف
السياسات؛ منها على سبيل املثال ،استخدام ملصقات تحذيرية أمامية
توضع على أغلفة األغذية غري الصحية ودعم النقل النشط يف املدن وفرض
مزيد من الرضائب على التبغ واملرشوبات املحالة بالسكر وحظر الدهون
املنتجة صناعيًا وفرض قيود على بيع الكحول بالتجزئة وحظر اإلعالن عن
الوجبات الرسيعة وبيعها يف املدارس باإلضافة إىل إجراءات الحد من تلوث
الهواء .وتعمل بعض الهيئات الدولية على تطوير نهج جديدة للصحة
الواحدة والصحة الكوكبية ال سيما سياسات الوقاية من األمراض غري
السارية؛ منها على سبيل املثال ،بيان منظمة الصحة العاملية من أجل التعايف
الصحي  36وخطة االتحاد األورويب ملكافحة الرسطان وخطة االتحاد األورويب
37
ملكافحة الرسطان.

© Frame Convention Alliance
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توصية #7

مكافحة أوجه انعدام املساواة من خالل تحسني الحماية
االجتماعية
ثمة حاجة إىل القيادة لعكس مسار عدم املساواة وتغيري
مجراه .فقد أبرزت اآلثار غري العادلة لكوفيد 19-على مختلف
الفئات واملجتمعات االجتماعية واالقتصادية الفجوة الصحية
اآلخذة يف االتساع 38،كما تكشف الفوارق يف متوسط العمر
الصحي املتوقع للفئات املهمشة واملحرومة عن التعرض غري
املتناسب لعوامل خطر األمراض غري السارية والعوائق الهيكلية
للصحة اليت أدت إىل انتشار جائحة كوفيد 19-واألمراض غري
السارية.
توقد واصلت جائحة كوفيد 19-مفاقمة تفاوت الرعاية الصحية وهو ما
يعرض بعض الناس لخطر أ كرب يف كل أزمة ،سواء كانت هذه األزمة وبا ًء أو
ً
رصاعا أو أثراً من آثار تغري املناخ .لقد غدا السبيل واضحاً بعد أربعة عقود من
الخربة يف مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية  /اإليدز :فالعمل السيايس
ودعم املجتمع والتعاون الدويل لسد الفجوات الصحية وعدم ترك أي
شخص يتخلف عن ركب الرعاية الصحية ،هو السبيل الوحيد للقضاء على
األوبئة.

مثال ملهم:

كزت حكومة ويلز ببشكل أسايس على جعل العدالة واإلنصاف محوراً

لخطط التعايف وأصدرت مبادرة تقرير حالة العدالة الصحية الويلزية
( )WHESRiتحت عنوان :وضع العدالة الصحية يف قلب االستجابة
املستدامة لجائحة كوفيدـ 19والتعايف منه :إقامة حياة مزدهرة للجميع
41
يف ويلز.

ليس لدينا وقت نضيعه دون البدء يف تشكيل
مجتمع خال من نقاط الضعف والهشاشة اليت
ٍ
أعاقت استجابتنا لفريوس كوفيد”.
ساندرو جاليا ،عميد كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن.

يجب على الحكومات ومجتمع الصحة والتنمية العاملي معرفة أوجه
تفاوت الرعاية الصحية اليت تحدد بقدر كبري من يمكنه الوصول إىل البيئات
والخدمات والرعاية الصحية اليت تليب احتياجاتهم ،وتحدد أولئك املحرومني
من الرعاية واملتخلفني عنها .وال بد من إزالة هذه الحواجز عن طريق سن
القوانني وتطبيق السياسات ووضع برامج الحماية االجتماعية املصممة
ً
كامال يف التعايف .يدخل ضمن هذه الحواجز
لحماية الجميع وإرشاك املجتمع
الفقر والعنرصية والتميزي وكافة صور سوء التغذية (بما يف ذلك السمنة
والبدانة)40,39والعمالة غري املأمونة وقلة التعليم وسوء املسكن والبيئات غري
ً
فضال عن الحواجز اليت تحول دون الوصول إىل الرعاية
اآلمنة أو امللوثة،
الصحية.

© Russel Watkins
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الركزية الثالثة

ً
إنصافا ومناسبة
األنظمة الصحية :أ كرث
للمستقبل

خلصت تحليالت األوبئة السابقة إىل أن النظم الصحية الوطنية
الفعالة هي خط الدفاع األولُ .
وتعرَّف مرونة النظام الصحي بأنها
"قدرة الجهات الصحية واملؤسسات والسكان على االستعداد
لألزمات واالستجابة لها بفعالية؛ مع الحفاظ على الوظائف
األساسية عندما تحل األزمة؛ وإعادة النظام استناداً إىل الدروس
املستفادة خالل األزمة إذا اقتضت الظروف ذلك " 42.يصح أن
ينطبق هذا التعريف يف سياق تفيش األمراض والكوارث غري
املتوقعة ،ولكنه قابل للتطبيق ً
أيضا يف سياق التحول الوبايئ
إىل األمراض غري املعدية اليت أصبحت األسباب الرئيسية للوفاة
واألمراض يف جميع مناطق العامل .وقد أبرزت االنقطاعات
الرئيسية يف الخدمات األساسية لألمراض غري املعدية الناجمة
عن جائحة كوفيد 19-على املستوى العاملي ،أن املجتمع الدويل
مل يتعلم بعد من الدروس املستفادة من األوبئة السابقة ،كما مل
تنعكس تلك الدروس على استثمارات الحكومات الوطنية يف
النظم الصحية.
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2

الشكل  :2البلدان اليت أبلغت عن اضطرابات يف خدمات األمراض غري السارية

أﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻘﺮ ﻳ ًﺒﺎ ﻋﻦ ﺣﺪوث ﺧﻠﻞ ﰲ واﺣﺪة
او أ ﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎر ﻳﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ أﺑﻠﻐﺖ ﻋﻦ وﺟﻮد أوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﰲ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﻟﺴﺎر ﻳﺔ

)ﻓﺤﺺ اﻟﴪﻃﺎن )اﻟﻌﺪد=86

)

20%

إدارة ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم )اﻟﻌﺪد=95

)

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ

19%

9%

8%

19%

10%

11%

24%

)

)

رﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ )اﻟﻌﺪد=85

)

ﻋﻼج اﻟﴪﻃﺎن )اﻟﻌﺪد=90

)

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﺑﻮ اﻟﺸﻌﱯ )اﻟﻌﺪد=87

15%

)

ﻃﻮارئ اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ )اﻟﻌﺪد=91

9%
7%

8%

49%
45%
42%
42%

32%
30%

20% 2% 7%

11%
0%

6%

7%
14%

7%

21%
18%

8%

9%

27%

إدارة اﻟﺴﻜﺮي وﻣﻀﺎﻋﻔﺎت
اﻟﺴﻜﺮي )اﻟﻌﺪد=97

37%

10%
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20%

40%
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60%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان
ﻗﺼﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ أ ﻛﱪ ﻣﻦ %50

ﻗﺼﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  %26إﱃ %50

ﻗﺼﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ  %5إﱃ %25

اﳌﻘﺎم :ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺮدود "ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ" أو "ﻻ أﻋﺮف

املصدر :الجولة الثانية من استطالع النبض الوطين حول استمرارية الخدمات الصحية األساسية يف خضم جائحة كوفيد)who.int( .19-

يتطلب االستعداد للتهديدات الصحية املستقبلية قدرة النظم
الصحية على توفري استجابة رسيعة لطفرات األمراض دون
تعريض صحة السكان للخطر على املستوى األوسع .ولتحقيق
ذلك ،يجب إعادة بناء األنظمة الصحية بشكل أقوى وأ كرث عدالة،
وعلى أساس رعاية صحية أولية شاملة لجميع الحاالت ،ال سيما
األمراض غري السارية اليت تعرضت لإلهمال عرب تاريخها.
وقد كشفت جائحة كوفيد 19-عن هشاشة النظم والقدرات
ونقص املوارد طويل األمد املقدمة للخدمات األساسية لألمراض
ً
فضل عن موارد الصحة العامة والوقاية من
غري السارية،
األمراض وتعزيز الصحة .وقد ثبت أن خدمات األمراض غري
السارية األساسية تفتقر إىل املرونة وتعاين من ضعف القدرة
على الصمود يف جميع البلدان تقريبًا ،األمر الذي اتضح من
خالل االضطرابات الشديدة يف كل من التدخالت الروتينية
وتدخالت إنقاذ الحياة ،مثل زرع األعضاء أو غسيل الكلى .وال
بد من استئناف تقديم هذه الخدمات كاملة على وجه الرسعة،
كما يجب على الحكومات إعادة بناء األنظمة الصحية بشكل
أقوى وضمان زيادة القدرة على تقديمها بشكل مستدام عرب
سلسلة متصلة و متكاملة من خدمات الرعاية :بداية من تعزيز
الصحة والفحص والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل والرعاية
التخفيفية .ومن أجل تحقيق ذلك ،سيتعني على الحكومات أن
تفي أخريًا بالزتاماتها السابقة تجاه تمويل قطاع الصحة والقوى
العاملة الصحية والتغطية الصحية الشاملة ( )UHCوالتأ كد
من وجود حماية اجتماعية قادرة على التصدي ألوجه تفاوت
مستويات الرعاية الصحية اليت تفاقمت بسبب الجائحة .كذلك،
يجب دمج الخدمات الصحية املستبعدة غالبًا من التغطية

الصحية الشاملة يف النظام الصحي ،ال سيما الصحة العقلية
والبرصية والسمعية والرعاية الصحية لألسنان.
يتيح الجهد العاملي لالستجابة لجائحة كوفيد 19-فرصة ثمينة
للمجتمع للتآزر من أجل تحسني الصحة واملساواة يف خدمات
الرعاية الصحية يف جميع الظروف وعلى مدار الحياة ،حىت يمكن
تضمني األشخاص يف نظم الرعاية الصحية بداية من الطفولة
املبكرة وحىت البلوغ والكرب .ومع استجابة النظم الصحية الوطنية
وحشد املجتمع الدويل لرسعة تطوير وتقديم التشخيص والعالج
واللقاحات واإلمدادات األساسية ،يمكن ترسيخ نهج جديد لتوفري
امتيازات دائمة لجعل النظم الصحية مالئمة لغرض االستجابة
الحتياجات املجتمع الصحية .وال يمكن لألنظمة الصحية أن
توصف باملرونة أو بالقدرة على التحمل أو برسعة االستجابة ما مل
يتم إدراج خدمات معالجة األمراض غري السارية يف حزم الرعاية
األساسية (مثل حزمة منظمة الصحة العاملية " "PENللتدخالت
األساسية لألمراض غري السارية) وما مل تصبح شاملة لكل من
يحتاج إىل رعاية.
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دمج خدمات األمراض غري السارية يف مواجهة الجائحة وما
بعدهاا
يجب أن تتكيف النظم الصحية لدعم وإدارة املخاطر املزتايدة
لألمراض املعدية واملضاعفات اليت تصيب األشخاص الذين
يعانون من األمراض غري السارية املعروفة .كما يمكن الحفاظ
على املمارسات الجيدة اليت ُوضعت أثناء الجائحة؛ منها على
سبيل املثال ،الحد من زحام املرافق الصحية ومخاطر العدوى
من خالل فرز املرىض وجدولة املواعيد ومد ساعات الخدمة
واالستشارات عرب املزيد من املواقع ،بما فيها مراكز الصحة
املجتمعية.
ويجب أن تكون االبتكارات دائمة لتقليل الحاجة إىل زيارة مرافق الرعاية
الصحية ،وذلك من خالل تشجيع االستشارات الصحية عن بعد وتشجيع
العاملني الصحيني املجتمعيني على إجراء الزيارات املزنلية (بما يف ذلك
مختيص الصحة العقلية وصحة الفم) وتقديم الوصفات الطبية لعدة أشهر
وإعادة ملء الوصفات الطبية بشكل أسهل وتوصيل األدوية إىل املنازل
ودعم الرعاية الذاتية .وسيتعني وضع األطر التنظيمية لضمان أن تكون هذه
األساليب آمنة وفعالة ومزودة بموارد مستدامة على املدى الطويل وذلك يف
العديد من البلدان.
توفر مواجهة الجائحة ً
أيضا فرصة إلعادة تشكيل النظم الصحية للكشف
املبكر عن األمراض غري السارية وتشخيصها ورعاية املصابني بها ،جنبًا إىل
جنب مع حاالت األمراض املزمنة األخرى .ويمكن استغالل انتشار االتصاالت
على نطاق واسع يف املجتمعات املحلية يف الفحص االنتهازي لسد الفجوة
التشخيصية لألمراض غري السارية الشائعة مثل ارتفاع ضغط الدم
والسكري وأمراض الجهاز التنفيس املزمنة وأمراض الكلى املزمنة وأمراض
الفم والحاالت الصحية العقلية ،وكذلك األمراض املعدية مثل حاالت الدرن
أو الحمى الروماتزيمية .ويمكن ً
أيضا استغالل هذه األدوات لزيادة الوعي
بني األشخاص األكرث عرضة لخطر اإلصابة باألمراض غري السارية أثناء
اختبار كوفيد 19-وضمن برامج التحصني أو أحدهما ،ال سيما من خالل
مراجعة عوامل الخطر الشائعة واليت تتضمن تدخني التبغ والسنة .كذلك،
يمكن أن تكون برامج التحصني ضد فريوس كوفيد 19-فرصة لتقديم
لقاحات للفريوسات وااللتهابات األخرى ،مثل تطعيم األنفلونزا وفريوس
الورم الحليمي البرشي للسكان املستهدفني .وسيحقق هذا التطعيم األخري
43
أهداف االسرتاتيجية العاملية للقضاء على رسطان عنق الرحم.

أمثلة ُملهمة:

يف بنغالديش ،تم كذلك تخصيص برنامج املعلومات الصحية للمناطق
املستخدم لرصد انتشار كوفيد 19-يف تتبع برنامج فحص رسطان عنق
44
الرحم.
يف عدد من البلدان ،من بينها كندا واململكة العربية السعودية ،تم
نرش استطالعات الرأي واألدوات اليت تتضمن بعض االستبيانات لرصد
46,45
رفاهية السكان وصحتهم العقلية.
كان هناك تواصل خاص مع الفئات السكانية املعرضة بشكل أ كرب لخطر
اإلصابة بأمراض الصحة العقلية أثناء الوباء ،ال سيما أولئك الذين يتم
47
توفري الحماية لهم بسبب الحاالت الصحية املزمنة يف مدينة نيويورك
أو املهنيني الصحيني العاملني يف الخطوط األمامية يف بلدان مثل الصني
48
وسنغافورة واليابان وإيطاليا واململكة العربية السعودية وسويرسا.
يف أسرتاليا ،تم تطوير إرشادات جديدة لفحص سكري الحمل خالل وباء
49
كوفيد.19-

رابط ملقاطع فيديو أعمال تعرض روايات من تحالف األمراض غري
السارية/شبكة يب يب يس بشأن دمج رعاية األمراض غري السارية

© Md. Quamrul Ashan Shishir
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تعزيز الخدمات الصحية والرعاية األولية على مستوى املجتمع
تعمل الدروس املستفادة خالل الجائحة على تعزيز الدعوة
إىل دمج األمراض غري السارية ضمن برامج األمراض املعدية
ً
والتغطية الصحية الشاملة ،وذلك
استنادا إىل 50حزمة
األمراض األساسية غري السارية التابعة ملنظمة الصحة العاملية
( )PENالخاصة بالتدخالت األساسية لألمراض غري السارية
يف الرعاية األولية واسرتاتيجية بني بلس ( 51)PEN-Plusيف
مستشفيات املستوى األول يف املناطق منخفضة املوارد.
ويجب أن تستجيب الصوامع الربامجية والتمويلية يف الصحة العاملية اليت
تصب تركزيها على أمراض معينة أو مجموعات سكانية معينة للحاجة امللحة
53,52
لتوسيع نطاق تعزيز ُ
الن ُظم الصحية على أساس الرعاية الصحية األولية.
وقد انضم تحالف األمراض غري السارية ( )NCDإىل ائتالف الرشاكات
( )Coalition of Partnershipsللتغطية الصحية الشاملة والصحة
العاملية للعمل ً
معا عرب هذه الصوامع 54.ويرسد تقرير جديد صادر عن البنك
الدويل التوصيات ويقدم الدعم للحكومات بشأن إصالح تصميم وتمويل
الرعاية األولية ،اليت تتمحور حول تلبية حتياجات املرىض بغرض "تسوية
55
املنحىن أثناء األزمات الصحية مثل كوفيد”.19-
لقد كشف الوباء عن التصدعات واالنقسامات بني املراكز الحرضية الرئيسية
واملجتمعات الريفية ومجتمعات الشعوب األصلية ،ال سيما عند جمع
بيانات الوفيات الناجمة عن الوباء .و ُيفهم من هذا أن التأثري الحقيقي ال
يزال بعيداً كل البعد عن أن ُيقدر حق قدره 56.لقد أحرزت ال مركزية الرعاية
ً
تقدما كبريًا خالل الجائحة يف العديد من البلدان وينبغي دعمها بشكل
أ كرب .إن تقديم الرعاية يف املنازل أو على املستوى املحلي حىت يتمكن الناس
من تلقي الرعاية يف الوقت املناسب أ كرث فعالية من حيث التكلفة لكل من
املرىض واألرس والحكومات .وعند تقديم الرعاية الصحية على النطاق املحلي،
تنخفض متطلبات السفر ،مما يحد من انتشار األمراض املُعدية واليت يكون
األشخاص املصابون باألمراض غري السارية أ كرث عرضة لإلصابة بها.

أمثلة ُملهمة:

تهدف كينيا إىل تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول  ،2022بما يف
ذلك الوقاية من األمراض غري السارية ورعاية املصابني بها .ولقد نجحت
الدولة بالفعل يف تجربة برنامج نموذج التغطية الصحية الشاملة.
أثبت االستثمار يف تدريب العاملني يف مجال صحة املجتمع من غري
األطباء فعاليته يف تقديم الرعاية املزمنة؛ على سبيل املثال يف رواندا
والهند ، ،واملتطوعني القرويني يف املجال الصحي يف تايالند 57.ويحظى
العاملون يف مجال صحة املجتمع بمستويات عالية من الثقة ،لذلك
يجب على الحكومات االستثمار فيهم لضمان قدرتهم على نرش الوعي
بأهمية اإلدارة الذاتية للحاالت املزمنة وااللزتام بإرشادات الصحة العامة
وتوىل مسؤولية حمالت التطعيم ،مع تقديم خدمات الرعاية األولية
األساسية ومراقبة صحة الفئات السكانية على النطاق املحلي.

أود طلب مز يد من التمويل ملناطق الرعاية الصحية
األولية حىت نتمكن من الوقاية من األمراض غري
السار ية أو تشخيصها يف الوقت املناسب لتجنب
املضاعفات املدمرة .كما أود طلب توفري توز يع عادل والمركز ية
فيما يختص برعاية األمراض غري السار ية يف جميع أنحاء البالد
حىت يتمكن جميع األشخاص من تلقي العالج يف نطاق محل
ُ
حيث أن السفر إىل املدن الكربى يمثل ً
عبئا اقتصاد ًيا
سكنهم،
على معظم العائالت”.
أحد املشاركني االستشار يني يف مبادرة  Our Views, Our Voicesالخاصة
بكوفيد 19-وبرنامج  ،Build Back Betterسواز يالند

© Shutterstock
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ترسيخ االبتكارات يف مجال البيانات ونرش التقنيات الرقمية
بدون بيانات موثوقة ،من املستبعد أن تنجح تدخالت الصحة
العامة وأن تكون مستدامة .يف العديد من البلدان ،كان ُيطلب
من األشخاص املصابني باألمراض غري السارية تقديم سجل
طيب إلثبات أهليتهم للتطعيم ضد كوفيد ،19-ولكن يف كثري
من األحيان مل يكن لديهم مستندات إثبات ورقية.

أمثلة ُملهمة:

يف كينيا ونيجر يا ،ساهم كوفيد 19-يف تحفزي التقدم الرسيع يف الرعاية
الصحية عن بعد ،بما يف ذلك تقديم استشارات الفيديو عرب اإلنرتنت
من خالل ممارسني يف املجال الصحي واملراقبة املزنلية لنسبة الجلوكوز
يف الدم وضغط الدم ونقل هذه النتائج إىل املمارسني يف املجال الصحي
وجمع أو تقديم الوصفات اإللكرتونية على الصعيد املحلي وتحديد
مواعيد الخضوع الختبارات كوفيد 19-واألمراض غري السارية والحاالت
الطبية األخرى إلكرتونياً.

يف املقابل ،أثبتت البلدان اليت تمتلك أنظمة تأمني صحي وطنية مدعومة
ً
ً
جيدا لتتبع مخالطي
تجهزيا
بالبنية التحتية للمعلومات الصحية أنها مجهزة
املرىض ،والتواصل بشأن املخاطر املوجه وتوفري شبكات أمان للفئات القابلة
للتأثر (ويشمل ذلك فيتنام وكوستاريكا ووالية كريال الهندية .)58وقد أطلقت
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف أفريقيا ( )Africa CDCنظام
مراقبة كوفيد 19-على املستوى القاري ولوحة معلومات يومية ،بدعم من
مركز مكافحة األمراض والوقاية منها يف الواليات املتحدة ،لالستفادة منها يف
ً 59
سبل التصدي الوباء محليا.

يف بنغالديش والهند ،أتاحت املنصات الرقمية السياقية إلدارة ارتفاع
ضغط الدم إعداد تقارير يمكن اتخاذ إجراءات على أساسها وساهمت
يف تحسني إدارة شئون املرىض .ويهدف تطبيق  ،simpleالذي تدعمه
مبادرة  Resolve to Save Lives -وهي مبادرة من منظمة Vital
 - Strategiesإىل مضاعفة عدد الذين يقومون بقياس ضغط الدم
والتحكم فيه عرب التطبيق من املصابني بارتفاع ضغط الدم .حاليا،
يستخدم هذا التطبيق حوايل  3000منشأة صحية عامة ،من بينها
مستشفيات املقاطعات وخدمات صحة املجتمع وأ كرث من 750.000
61
مريض.

يتيح اختبار ولقاح كوفيد 19-على مستوى الفئات السكانية فرصة ثمينة
لتحديث السجالت الصحية والبيانات الوطنية وزيادة تحسني مؤرشات
األمراض غري السارية-التغطية الصحية الشاملة ورصدها .وتفتقر معظم
البلدان إىل بيانات ُمحدثة وعالية الجودة بشأن انتشار األمراض غري السارية
وحاالت املراضة املشرتكة والتعرض لعوامل الخطر ،وغالباً ال تكون متاحة إال
يف غضون فرتة زمنية طويلة متأخرة .ويتعني تسجيل نتائج الفحص العارض
يف الوقت ذاته الذي يتم فيه تسجيل بيانات مواجهة الجائحة يف املنصات
الرقمية اليت تتبع الحصول على اللقاح ،لتحسني مجموعات بيانات األمراض
غري السارية لتكون عملية صنع القرار يف املستقبل قائمة على املعلومات
ولضمان متابعة الحاالت يف الوقت املناسب واستمرارية الرعاية.
تم تحقيق قفزات كبرية خالل فرتة الوباء تجاه استخدام األدوات الرقمية
لتقديم الرعاية الصحية عن بعد يف مجال الرعاية الصحية ،ال سيما األدوات
املستخدمة يف دعم العاملني يف مجال صحة املجتمع الذين يقدمون الرعاية
املناسبة واألدوات اليت تساعد املرىض يف اإلدارة الذاتية للحاالت الصحية
املزمنة 60.وال بد من الحفاظ على القدرات والتطبيقات العملية املصممة
لالستجابة أثناء فرتة الوباء وتحديث األطر التنظيمية لتأمني بيانات املرىض
وحماية الخصوصية ،مثل التطبيقات املستخدمة لتسهيل تقديم استشارات
الرعاية الصحية عن ُبعد وتجديد الوصفات الطبية اإللكرتونية .ومع ذلك،
يتعني على صانعي السياسات ُ
والن ُظم الصحية ومقدمي التكنولوجيا أن
يكونوا على دراية بتفاقم الفجوة الرقمية  -والتأ كد من أن التدابري تشمل
أولئك الذين ليس لديهم أجهزة رقمية أو هواتف أو يتعذر اتصالهم
باإلنرتنت.
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إزالة العقبات من سالسل اإلمداد
تم إدراك رضورة التنسيق الدويل لنرش التشخيص والعالجات
واللقاحات واإلمدادات األساسية حول العامل ملواجهة
كوفيد 19-يف وقت مبكر من الجائحة .فقد أسهمت دعوة من
قادة مجموعة العرشين يف حشد املؤسسات الصحية العاملية
والجهات املانحة إلرساء إمكانية الوصول إىل مرسّع أدوات
كوفيد ،)ACT-A( 19-مع االعرتاف بأنه لن ينعم أحد باألمان
ما مل ينعم به الجميع.
وتم تأسيس مرسع  ACT-Aباالعتماد على املؤهالت اليت تم تطويرها على
مدى عقود  -ال سيما يف مواجهة فريوس نقص املناعة البرشية والسل
واملالريا  -ويجري تأسيس آليات وأدوات تمويل جديدة لتقديم اإلمدادات
الرضورية ،مع الرتكزي على العدالة واإلنصاف يف ذلك .ويجب أن تستهدف
االبتكارات اليت تم تطويرها املساهمة على نطاق أوسع يف تعزيز ُ
الن ُظم
الصحية على املدى الطويل من أجل توفري مزايا دائمة للصمود والتأهب.
وعلى وجه الخصوص ،ال يزال موصل ُ
الن ُظم الصحية ضمن مرسع ACT-A
يعاين من نقص موارده وعدم استغالل إمكاناته .ال بد أن يصبح التنسيق
حول تعزيز ُ
الن ُظم الصحية أولوية تحتل مرتبة أعلى مع تقدم االستجابة
وتطورها.
إن سالسل اإلمداد املنصفة واملتيرسة اليت تصل إىل جميع البلدان
واملجتمعات ال بد أن تحظى باالعرتاف بها باعتبارها منفعة عامة عاملية وال
بد من منحها أولوية قصوى أثناء االستجابة للوباء وبعدها .وعلى الرغم
من تطوير لقاحات كوفيد 19-وتجربتها وإنتاجها برسعة فائقة وبكميات غري
مسبوقة ،إال أن االبتكار يف سالسل اإلمداد مل يواكب وتريتها وأثبتت وجود
عقبات كأداء تعيق الوصول املتكائف إىل البلدان واملجتمعات.
قبل الجائحة ،كانت األدوية والتقنيات األساسية ( )EMTsلألمراض غري
السارية متوفرة بالفعل بشكل غري كاف يف املرافق الصحية يف البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل ،حيث تحدث  ٪85من الوفيات الناجمة عن
األمراض غري السارية بني األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم بني  30و70
ً
عاما .يؤثر هذا بشكل خاص على القطاع العام واملناطق الريفية واألماكن
ذات مستويات الرعاية املنخفضة ،حيث تكون إمدادات األمراض غري السارية
أقل توفرًا من تلك الخاصة باألمراض الحادة 62.تقف معظم البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل بعيدة عن املسار الصحيح لتحقيق هدف
منظمة الصحة العاملية املتمثل يف توفري  80يف املائة من األدوية والتقنيات
األساسية لألمراض غري السارية يف القطاعني العام والخاص بحلول
عام  .2025ولذلك فإن التقدم الرائد يف انتشار خدمات التشخيصات
والعالجات واللقاحات لكوفيد 19-يوفر ً
أيضا إمكانات كبرية لألمراض غري
السارية .يجب استكشاف أوجه التآزر للتشخيص وبرامج الفحص وجمع
البيانات ،لسد الفجوة يف تشخيص األمراض غري السارية وزيادة اإلدراك
بالفئات املعرضة لخطر اإلصابة بكوفيد 19-واألمراض املُعدية األخرى.

وهناك حاجة ماسة إىل املوارد الدولية وبناء القدرات واملساعدة التقنية
ملعالجة العوائق اليت تواجه سالسل اإلمداد وضمان وصول لقاحات
كوفيد 19-إىل املجتمعات كافة .لقد أثبتت مبادرة ""No Empty Shelves
ً
عائقا رئيسيًا أمام الحصول على
بالفعل أن سالسل اإلمداد الضعيفة تشكل
63
رعاية األمراض غري السارية يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل  .فعلى
سبيل املثال ،عرب استخدام األدوية والتقنيات األساسية ملرض السكري،
تم تحديد العديد من الحواجز بالغة األهمية يف سالسل اإلمداد الوطنية
للصحة العامة وهي :الحاجة إىل تحسني عمليات التنبؤ الكمي وإمداد
عمليات التخطيط لألدوية والتقنيات األساسية وتعزيز القدرة على التوريد
ودعم السلطات العامة للتفاوض بشكل أ كرث فعالية على أسعار الرشاء
والحد من هامش الربح على طول سالسل اإلمداد والتحقيق يف جدوى
املشرتيات املجمعة ملنتجات األمراض غري السارية.
وعلى وجه الخصوص ،كشفت التحديات يف بدء تشغيل ركزية اللقاح ملرسّع
اإلتاحة؛ كوفاكس ،عن عدم وجود سالسل إمداد يتم التحكم فيها بدرجة
الحرارة تعمل بشكل فعال أو سلسلة تربيد يف معظم أنحاء العامل .فينبغي
إضفاء تحسينات على سلسلة التربيد لتقديم منافع مشرتكة لألمراض غري
السارية؛ أو للحصول على إمداد آمن ومضمون الجودة من األنسولني على
سبيل املثال .ومع ذلك ،لتمكني التوسع يف سلسلة التربيد ،تربز الحاجة إىل
االبتكار لتقليل وتخفيف اآلثار املناخية الكبرية ملواد التربيد.
يمكن تحقيق مكاسب ضخمة يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
يف مجال تعزيز صحة السكان ُ
والن ُظم الصحية من خالل تحقيق التآزر
باستخدام مرسّع الوصول إىل أدوات كوفيد 19-ملعالجة عوائق سلسلة
اإلمداد على األمد البعيد الخاصة باألدوية والتقنيات األساسية لألمراض
غري السارية (ويشمل ذلك قائمة األدوية األساسية لألطفال) مع إرشاك
املجتمعات املحلية لضمان تلبية االحتياجات املحلية.

أمثلة ُملهمة:
يف غانا ورواندا ،تم اختبار التوصيل الجوي عند الطلب لإلمدادات
الطبية العاجلة إىل املستشفيات واملراكز الصحية يف السنوات األخرية
بهدف تسهيل التوصيل للعميل النهايئ يف املناطق اليت يكون فيها النقل
ً 64
الربي بطيئا.

يبدو أن سلسلة اإلمداد على النطاق املطلوب لربامج التطعيم العاملية
للسكان تعاين من تجاهل مختلف الحكومات والربامج اليت تنفذها
املؤسسات الدولية ومنظمات املجتمع املدين ورشكات الخدمات اللوجستية.
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تسهيل ودعم اإلنتاج املحلي لألدوية األساسية املعالجة لألمراض
غري السارية
باإلضافة إىل ابتكارات سالسل اإلمداد الدولية ،أعاد
كوفيد 19-إحياء املناقشات رفيعة املستوى حول اإلنتاج املحلي
لألدوية واللقاحات يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
اعتمدت جمعية الصحة العاملية يف مايو  2021قرارًا بشأن
اإلنتاج املحلي ،أعقبته مناقشات سياسية حول توسيع القدرة
التصنيعية 65.يهدف املنتدى العاملي لإلنتاج املحلي الذي عقدته
منظمة الصحة العاملية إىل تحقيق التوافق يف إنتاج املنتجات
66
الصحية تحوطاً لحماية األمن الوطين واإلقليمي والعاملي.
ونظرًا ألن إنتاج اللقاحات أمر معقد ،فقد اقرتح أنه يمكن إنتاج أدوية
أساسية أبسط نسبيًا لعالج األمراض غري السارية يف البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل كبوابة لتطوير البنية التحتية الدائمة ومرافق اإلنتاج
ومهارات القوى العاملة واألطر التنظيمية الالزمة واليت يمكن استخدامها
ملواجهة األوبئة املستقبلية عند الرضورة .كذلك يجب فحص الجدوى
والفعالية من حيث التكلفة الخاصة بتطوير القدرة اإلنتاجية يف البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل لألدوية األساسية لألمراض غري السارية
وفقاً الحتياجات املجتمع ،كاألنسولني وأدوية خفض نسبة الجلوكوز يف
الدم واملسكنات األفيونية إلدارة األمل وأدوية ارتفاع ضغط الدم والبزناثني
بنيسيللني جي ( )BPGللوقاية من أمراض القلب الروماتزيمية وما إىل
ذلك ،كما سيتعني ضمان السالمة والجودة والفعالية .وليك يتم تطبيق
هذا الحل يف البلدان الصغرى ،بما فيها الدول الجزرية الصغرية النامية،
ينبغي استكشاف ُّ
النهج اإلقليمية .كما سيلزم بناء القدرات لسالسل اإلمداد
اإلقليمية والتوزيع إىل العميل النهايئ .ويجب أن تنظر املفاوضات من أجل
معاهدة الوباء يف إمكانية إنتاج البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ألدوية
األمراض غري السارية كمحطة انطالق إلنشاء وتطوير وتوسيع البنية التحتية
والقدرات الالزمة.

أمثلة ُملهمة:

أصبحت جنوب إفر يقيا أول دولة توقع اتفاقية الستضافة مركز
نقل التقنية إلنتاج لقاحات بتقنية الحمض النووي الريبوزي املرسال
( ،)mRNAبتوجيه من مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها يف
أفريقيا.

أصبحت السياسة اليت تتمحور حول اإلنسان هي
مطلب الساعة ]...[ .فبتضافر جهودنا ،سنتمكن
من تقليص مخاطر األمراض غري السار ية وسنضمن
جودة الرعاية والعالج اللذان يحصل عليهما جميع األشخاص،
كما سنضمن حصولهم عليهما بشكل منصف ومتكامل
وبتكلفة معقولة .البد من اغتنام كل فرصة وتسخري كل ابتكار
67
حىت ال نرتك فرداً منا يتخلف عن الركب”.
الدكتور بونام خيرتابال ،املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لجنوب رشق آيس
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 55البنك الدويل .يمكن أن تساعد الرعاية الصحية األولية جيدة التصميم يف تسوية املنحىن
أثناء األزمات الصحية مثل كوفيد .19-يونيو  .2021متوفر من خالل:
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/06/28/welldesigned-primary-health-care-can-help-flatten-the-curve-during-healthcrises-like-covid-19
 56الجمعية الدولية ألمراض ُ
الكلى .املنتدى العاملي لسياسات الكلى  :2021الرتكزي على أمريكا
الشمالية ومنطقة البحر الكارييب .متوفر من خالل:
https://www.theisn.org/wp-content/uploads/media/GKPF%202021%20
Summary%20Pamphlet.pdf?p=adv
 57منظمة الصحة العاملية .يساعد مليون متطوع قروي يف املجال الصحي يف تايالند " -أبطال
مجهولون"  -يف حماية املجتمعات على الصعيد الوطين من كوفيد .19-أغسطس  .2020متوفر
من خالل:
https://www.who.int/thailand/news/feature-stories/detail/thailands-1million-village-health-volunteers-unsung-heroes-are-helping-guardcommunities-nationwide-from-covid-19
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 58أروش الل ،نغوزي أ إيروندو ،دايفيد ل هايمان ،جيتينجي جيتاهي ،روبريت ياتسُ .
الن ُظم
الصحية املجزأة خالل كوفيد :19-تقويم انعدام االتساق بني األمن الصحي العاملي والتغطية
الصحية الشاملة .ذا النسيت [عرب االنرتنت] .يناير  .7–61 :)10268( 397;2 2021متوفر من
خالل:
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32228-5
 59مراكز مكافحة األمراض والوقاية منهاُ .يطلق مركز مكافحة األمراض يف أفريقيا حملة
مواجهة على املستوى القاري .ديسمرب  .2020متوفر من خالل:
https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/fieldupdates/fall-2020/
africa-cdc-covid.html
 60منظمة الصحة العاملية .الجولة الثانية من استطالع النبض الوطين حول استمرارية
الخدمات الصحية األساسية يف خضم جائحة كوفيد .19-أبريل  .2021متوفر من خالل:
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-EHS-continuitysurvey-2021.1
 61مبادرة  .Resolve to Save Livesمرشوع  .Simpleمتوفر من خالل:
https://www.simple.org/about/
 62مؤسسة  .PATHمرشوع رشاكة  :No Empty Shelvesمستلزمات مرىض السكري :هل
تتوفر عند الحاجة؟  .2015متوفر من خالل:
https://path.azureedge.net/media/documents/NCD_nes_long_rpt.pdf
 63مؤسسة  .PATHمرشوع رشاكة  :No Empty Shelvesمستلزمات مرىض السكري :هل
تتوفر عند الحاجة؟  .2015متوفر من خالل:
https://path.azureedge.net/media/documents/NCD_nes_long_rpt.pdf
 64مثل رشكة زيبالين .متوفر من خالل:
https://flyzipline.com/how-it-works/
 65القمة السابعة واألربعون لجمعية الصحة العامة .القرار  :WHA74.6تعزيز اإلنتاج املحلي
لألدوية والتقنيات الصحية األخرى لتحسني الوصول إليها .مايو  .2021متوفر من خالل:
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA74/A74_R6-en.pdf
 66منظمة الصحة العاملية .املنتدى العاملي لإلنتاج املحلي .متوفر من خالل:
https://www.who.int/initiatives/world-local-production-forum
 67صحيفة بانكوك بوست .تكثيف اإلجراءات املتخذة ضد األمراض غري السارية .يونيو .2021
متوفرة من خالل:
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2137491/ramp-up-actionagainst-ncds
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