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، وهيتشاتام هاوس* تنشر مبادرة اإلصالح العربي هذه المقالة بالتعاون مع 
جزء من سلسلة تتناول مستقبل الحوكمة واألمن في الشرق األوسط

 وشمال إفريقيا، وتأثيرهما على دور الدولة في المنطقة.

مع تواصُل ارتفاع حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجَد، تكافح البلدان حول
العالم للتخفيف من تأثيرات الفيروس على الصحة العامة وتأثيراته االقتصادية. لقد فاق

التدفق الهائل للمرضى قدرات األنظمة الصحية الوطنية وسط النقص الحاد في
موظفي الرعاية الصحية األكفاء واللوازم الطبية األساسية (هورويتز، 2020). وأصبح

من الواضح بصورة متزايدة أنّ االستجابة الفعالة للجائحة تتطلب نهجاً يشمل الحكومة
بأكملها والمجتمع بأسره (كيم، 2015؛ شوارتز وَيِين، 2017؛ منظمة الصحة العالمية،

2020). ويستدعي هذا الموقف استجابةً تعاونية تعتمد على قدرات وموارد الجهات
الفاعلة المتعددة القطاعات والجهات الحكومية وغير الحكومية، التي تضمّ مؤسسات

خاصة ربحية وغير ربحية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني (منظمة الصحة
العالمية، 2020). وقد ساعدت التطورات األخيرة في جميع أنحاء العالم في إظهار
كيفية تفاعل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مواجهة جائحة فيروس

كورونا. وعلى سبيل المثال، في إنجلترا، دخلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في
اتفاقية مع القطاع الخاص إلعادة تخصيص قدرات المستشفيات الخاصة لصالح الهيئة
(تيغل، 2020). وفي أيرلندا وإسبانيا، جعلت الدولة جميع المستشفيات الخاصة عامةً

طوال فترة أزمة فيروس كورونا (باين، 2020؛ ريان، 2020). 

أمّا في العالم العربي فتُعد استجابة المجتمع بأسره لجائحة فيروس كورونا حاسمةً من
حيث األهمية، فقد أصبحت البلدان تعتمد بشكل متزايد على الجهات الفاعلة من غير

الدول، وال سيما القطاع الخاص، لتوفير الرعاية الصحية، وإنّ أي استجابة تشمل
الدولة وحدها قد ال تكون كافية للتصدي للجائحة (اإلسكوا، 2013؛ شيب، 2020؛

منظمة الصحة العالمية، 2020). باإلضافة إلى ذلك، هناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى
نماذج جديدة للتعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتسريع التقدم نحو
التغطية الصحية الشاملة. ومع ذلك، ثمّة تساؤالت حول كيفية تعاون الجهات الحكومية

وغير الحكومية في الدول العربية لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للجميع.
وكشَف انتشار الجائحة عن أنماط مشتركة بين الدول العربية يمكنها أن تساعد في

بلورة رؤى حول الدور المستقبلي للجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في
االستجابة لجائحة كورونا في العالم العربي

انخرطت الدول في العالم العربي مع القطاع الخاص بدرجات متفاوتة وبطرق مختلفة
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في مواجهة جائحة كوفيد-19. وعلى سبيل المثال، في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
أتاحت شبكة خاصة من مقدمي الرعاية الصحية الموظفينَ واألسِرّة في المستشفيات
عند حاجة السلطات الحكومية لها (خليج تايمز، 2020). وفي البحرين، منحت الدولة
التراخيص لمقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاص ممن يستوفون معايير منظمة

الصحة العالمية للتعامل مع كوفيد-19 من أجل تقديم الخدمات للمرضى الذين يفضلون
الدفع مقابل الرعاية في القطاع الخاص (وزارة الصحة البحرينية، 2020). وأعربت
المنظمات غير الحكومية في العراق عن استعدادها لدعم الحكومة من خالل توزيع

مستلزمات النظافة وتدريب العاملين الصحيين ومراقبة الحماية وتوفير األموال لألسر
المتضررة، (لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق، 2020). 

وفي الوقت نفسه، أظهرت جائحة فيروس كورونا أنّ المشاركة المنتظمة والشاملة مع
الجهات الفاعلة من غير الدول تبدو غائبة عن االستجابة الوطنية للبلدان. وتتطلب
الوقاية الناجعة والمكافحة الفاعلة النتشار كوفيد-19 استجابةً عالية التنسيق بين

مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في توفير نطاق واسع من الخدمات،
بما في ذلك الوقاية من فيروس كوفيدنا ومكافحته والحفاظ على الخدمات األساسية

(منظمة الصحة العالمية، 2020). 

وحتى في البلدان التي وضعت فيها الحكومة سياسات للتعامل مع الجهات الفاعلة غير
الحكومية، كان هناك غموض وعدم اتساق في التنفيذ. ويمكن مالحظة ذلك في لبنان،
فعلى الرغم من هيمنة القطاع الخاص في تقديم الخدمات، والقرار الوزاري بإشراك

القطاع الخاص في مكافحة انتشار فيروس كورونا، إال أنه ال توجد خطة واضحة
للتنسيق بين الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية (الجردالي وآخرون، 2020).

ولربما يُعزى ضعف مشاركة المستشفيات الخاصة في لبنان إلى ارتفاع تكاليف العالج،
والحاجة إلى تدابير السالمة ومكافحة العدوى، وتأخّر تعويضات المسدّدين من األطراف

الثالثة، (الجردالي وآخرون، 2020). 

عالوة على ذلك، تُركز جهود البلدان بشكل أساسي على إشراك مستشفيات ومختبرات
القطاع الخاص لسد الثغرات في توفير الدولة للرعاية والتغطية الصحيّتين (طايع،

2020)، على الرغم من الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الجهات الفاعلة األخرى مثل
مراكز الرعاية الصحية األولية ومرافق دور التمريض والمجتمع المدني في توسيع
الخدمات الحيوية، مثل تثقيف المجتمعات وتمكينها ضد االنتشار الفيروسي وتوفير

الدعم والرعاية االجتماعية للسكان القابلين للتأثُّر. (كالرك وبافيزا، 2018).

إعادة تصوّر دور الدولة في العالم العربي
بعد جائحة فيروس كورونا
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كشفت جائحة فيروس كورونا عن هشاشة النظم الصحية في جميع أنحاء العالم. وفي
العالم العربي، حيث تعاني النظم الصحية أصالً من اإلجهاد بسبب النزاعات المسلحة

والسكان النازحين، من المتوقع أن يزيد الوباء من تفاقم الهشاشة ويعمق نقاط الضعف
(عبد اللطيف وَهسو، 2020). ومع أن الجائحة سوف تتسبّب بعواقب صحية واقتصادية

خطيرة لسنوات قادمة، إال أنها تُمثّل فرصةً ثمينة إلعادة تصوُّر دور الجهات الحكومية
وغير الحكومية في تعزيز النظم الصحية.

الدولة كجهة تنسيق وتنظيم لألنظمة
الصحية

ينبغي لحكومات الدول العربية أن تتولى القيادة في تنسيق األدوار والمسؤوليات في
تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر الجهات الحكومية وغير الحكومية (كالرك وآخرون،
2019؛ كيم، 2015). ويتعيّن أن تُسخّر الجهات الفاعلة من غير الدول للمساعدة في

تلبية األولويات الوطنية، بما في ذلك دور القطاع الخاص في التغطية الصحية الشاملة،
وضمان أن تتماشى جميع الجهات الفاعلة مع هذه األولويات (كالرك وآخرون، 2019).
وثمة حاجة إلى تنسيق قوي لضمان أن تعمل جميع القطاعات بصورة تعاونية لتحقيق
استجابة كاملة من الحكومة والمجتمع بأسره لمواجهة التحديات الوطنية الملحة وبناء

أنظمة صحية وقادرة على الصمود. 

إن مشاركة البيانات والشفافية ضروريتان لتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة
الحكومية وغير الحكومية (شوارتز ويين، 2017). لقد أظهرت هذه الجائحة أنّ تبادل

المعلومات في الوقت الحقيقي جزء ال يتجزأ من االستجابة الفعالة. ومع ذلك، ما يزال
نقص تبادل البيانات والتقارير الشفافة يُضعِف النظم الصحية في المنطقة، حتى في
وقت األزمة هذا، وهو ما يُبرِز حاجة الحكومات إلى تعزيز التنظيم وتعزيز المساءلة
وبناء الثقة المتبادلة (كيم، 2015؛ منظمة الصحة العالمية 2020). لقد شهِدنا في

السنوات األخيرة قيام الحكومات في المنطقة بدور أقوى في التنظيم، وعلى سبيل
المثال، في البحرين، تحوّل دور الدولة من تقديم الخدمات الصحية إلى دور التخطيط

والتنظيم (اإلسكوا، 2013)، وفي لبنان طبّقت وزارة الصحة العامة العديد من
اإلصالحات بما في ذلك التعاقد القائم على األداء (خليفة وآخرون، 2017). ومع ذلك،

تحتاج الحكومات إلى تكثيف هذه الجهود، وهناك حاجة إلى آليات تنظيمية مبتكرة
محددة تبعاً للسياق لضمان أن تفي الخدمات التي تقدمها الجهات الفاعلة من غير الدول
بالمعايير وأن تكون فعالة ومنصفة (كيم، 2015؛ كالرك وآخرون، 2019؛ منظمة الصحة

العالمية، 2020).
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نحو رسم سياسات صحة عامة تسترشد
باألدلة

أظهر تفشّي فيروس كورونا وجود نقص حاد في المنطقة على صعيد الخبرة في مجال
الصحة العامة، وحتى في البلدان التي تتوفر فيها الخبرة، لم تستخدم الحكومات هذه
الخبرة لمواجهة األزمة. وبدالً من ذلك، غُلّبت االعتبارات السياسية واالقتصادية على

التوجيهات الصحية. وعلى سبيل المثال، ساهمت العوامل السياسية في مصر ولبنان
على األرجح في تأخير القرارات الحكومية باالستجابة السريعة لتهديدات جائحة فيروس

كورونا (المركز العربي واشنطن دي سي، 2020). 

في األزمات التي تكون على هذا القدرِ المدمِّر من الحجم والحِدّة، يمكن الستخدام
أفضل األدلة المتاحة أن يُحدث فرقاً بين الحياة والموت. لكن يبقى أمامنا سؤال رئيسي
حول كيف يمكن دمج الخبرة في مجال الصحة العامة في عمليات صنع السياسات في

الدولة لضمان جهوزية الحكومات واستجابتها لألزمة باستخدام أفضل األدلة المتاحة
بشأن األساليب الناجعة؟ يمكن أن تؤثر الترتيبات التنظيمية المختلفة في مستوى

التكامل والمأسسة بين الخبراء وصنّاع السياسات، ويشمل هذا اللجان داخل الوزارات،
ومنصات ترجمة المعرفة، والمنظمات الخارجية الممولة من القطاع العام، والمنظمات

غير الحكومية المستقلة (كون وآخرون، 2018). ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من
البحث حول الترتيبات الفعالة لمأسسة األدلة في سياق رسمِ سياسات الصحة العامة

المتفرّدة في البلدان العربية (كون وآخرون، 2018؛ كون وآخرون، 2020).

العمل المتعدد القطاعات لقيادة االبتكار
والتكنولوجيا

أصبح من الواضح اآلن أكثر من أي وقت مضى أن التقنيات الجديدة مثل استخدام
البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي ضرورية لتقديم استجابة فعالة على صعيد الصحة

العامة، ال سيما لتحديد الحالة واحتواء الجائحة (وانغ وآخرون، 2020؛ الجردلي
وآخرون، 2020). على سبيل المثال، في تايوان، جرى تعقُّبُ األشخاص في الحجر

الصحي باستخدام تقنية مشاركة الموقع على هواتفهم المحمولة (وانغ وآخرون،
2020). وعلى الصعيد العالمي، استُخدِمت روبوتات الدردشة إلحاطة السكان بمعلومات

محدَّثة حول الفيروس ومساعدة مقدّمي الرعاية الصحية في تقييم مدى خطورته لدى
المرضى (جمعية نظم المعلومات واإلدارة في مجال الرعاية الصحية، 2020). 

ثمة أوجه اختالف كبيرة في توافر األدوات التكنولوجية وإمكانية الوصول إليها بين
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البلدان العربية وبين القطاعين الخاص والعام، فضالً عن الوضع غير المؤاتي الذي تعاني
منه البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل والقطاعات العامة والخاصة. (اإلسكوا، 2013؛

المركز العربي واشنطن دي سي، 2020). وأدت جائحة فيروس كورونا إلى تعميق هذه
الفجوة الرقمية، إذ يقلّ احتمال وصول السكان الذين لديهم إمكانيةُ وجودةُ وصولٍ أقل

في الحصول على المعلومات وإرشادات الوقاية ويصبحون عرضة للمخاطر الصحية
(المركز العربي واشنطن دي سي، 2020). إن تسريع استخدام التكنولوجيا الجديدة،

مثل االستفادة من الذكاء االصطناعي، والتعلم اآللي، والبيانات الضخمة واألدوات
الرقمية، لتحقيق نتائج أفضل في الصحة العامة وضمان تكافؤ الوصول إلى

التكنولوجيا هي مجاالت ذات أولوية بالنسبة للدولة لقيادة التعاون متعدد القطاعات بين
مختلف األنواع من المنظمات والقطاعات.

نحو االعتراف بالصحة كحق أساسي من
حقوق اإلنسان

لقد تطلَّب األمر من البلدان جائحةً إلدراك أننا نعيش في عالم واحد وأن التفاوتات
االجتماعية ومشكالت اإلنصاف ستضر بنا جميعاً على حدٍّ سواء. وقد كشفت جائحة
فيروس كورونا عن أوجه تفاوتٍ وعدم مساواة فادحة في النظم الصحية في جميع

أنحاء العالم. في العالم العربي، حيث تعيش نسبة كبيرة من السكان في بلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل، أو من الالجئين أو العمال المهاجرين، مِن المتوقع أن تتسع
أوجه التفاوت الموجودة. ويلزم عاجالً أن تعيد الحكومات التفكير في نماذج تعاونها مع
الجهات الفاعلة من غير الدول لضمان أن تكون التغطية الصحية الشاملة، واعتبارات

المساواة والعدالة االجتماعية في صميم النظم الصحية (منظمة الصحة العالمية،
2020). لقد ذكّرنا الوباء بأن الصحة حق أساسي من حقوق اإلنسان وليست سلعة،

وأنّ نجاح الجهود المبذولة الحتوائه يعتمد على حماية جميع شرائح المجتمع. ولقد حان
الوقت لتنهض الحكومات بدورها في حماية هذا الحق للجميع من خالل االستفادة من

مختلف القدرات في مجتمعاتها.
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