
بوادر، 19 تشرين األول/ أكتوبر 2021

بيانات ذات حدود لفيروس بال حدود:
رؤى وتوصيات من حالة لبنان

 غنوة الحايك، سيرين عانوتي، غِنَى ممتاز، ليليان غندور← 

يواصل العاملون في مجال الصحة اللبنانيون مكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، لبنان، يوم 12 كانون الثاني/يناير
 2021.© Hussab Shbaro / AA



أحد أهمّ الدّروس المستفادة من وباء كورونا (كوفيد-19) هو إدراك قيمة توفّر بيانات
كاملة ودقيقة في الوقت المناسب وإتاحة الوصول إليها من أجل وضع استجابة وطنيّة

في قطاع الصّحّة العامّة تكون مبنيّة على األدلّة العلميّة. عالمياً، دعت العديد من الدول
 يجمع البيانات في وقتها ويصوِّرها ويشاركها. ولتحقيق 1إلى تطبيق نظام إبالغ موحّد،

ذلك، ال بدّ من إقامة نظام صارم للتّرصُّد في قطاع الصّحّة العامّة، يرتكز على تنسيق
مناسب بين السلطات العامة المختلفة وتعاون شفاف بين القطاعَين العام والخاص،

 والتي تعد عناصر أساسية في 2في محاولة لتيسير تبادل البيانات والمهارات واآلراء،
وضع استراتيجية وطنية قائمة على األدلة. 

في حالة لبنان، كان نظام اإلبالغ عن بيانات كورونا غارقاً في مشكالت محورية،
وخاصة تجزئة البيانات المتاحة للعامة عبر العديد من مصادر اإلبالغ الرسمية. عالوة

على ذلك، فإن عدم إمكانية وصول المجتمع األكاديمي إلى البيانات األوّلية يعوق عملية
مشاركة المهارات واآلراء؛ فتضيع فرصة نمذجة البيانات، وعمل تنبؤات تستند على

البيانات، وطرح توصيات قائمة على األدلة تراعي السياق المحيط. في غياب شفافية
تبادل البيانات، وصف بعض الباحثين وكذا الجمهور العام عادةً تلك التدابير بأنها

 3عشوائية وغير ضرورية وغير مدعومة بأدلة.

في هذا المجال، هناك حاجة ماسة إلى إيجاد منصة رسمية موحدة ومفتوحة للبيانات،
من أجل دعم األبحاث والتحليالت التعاونية عالية الجودة، ولضمان الشفافية وإمكانية

التحقق من عملية إعداد التقارير، ولتشجيع الحلول المنبثقة من البيانات. ومن الضروري
للغاية أيضاً أن يشمل االستعداد لألوبئة المستقبلية وإدارتها، إضافة إلى أنشطة الترصُّد

الصحية المتواصلة، جميع الجهات المعنية، بما فيها علماء األوبئة واألمراض المعدية
والمتخصصين في الصحة العامة وعلماء السلوك المحليين، ممن لديهم الخبرة والمهارة

ليكونوا جزءاً من استراتيجية استجابة للصحة العامة متعددة األطراف المعنية.

تجزئة نظام اإلبالغ في لبنان
النظام الرسمي لإلبالغ عن البيانات الخاصة باألمراض المُعدية، في لبنان، هو "وحدة
الترصُّد الوبائي" بوزارة الصحة العامة. وقد جرى اإلبالغ عن أول حالة مؤكدة لإلصابة

بفيروس كورونا في لبنان بتاريخ 21 شباط/فبراير 2020. وقد قادت وحدة الترصُّد
الوبائي في البداية عملية اإلبالغ عن البيانات، وأطلقت تقارير يومية اقتصرت على
أعداد حاالت اإلصابة والوفيات والتعافي وأعداد الفحوصات اإليجابية كما وردت من

مستشفى رفيق الحريري الجامعي، الذي كان في وقت سابق يمثل المركز الحكومي
 في نيسان/أبريل 2020، وسّعت4األساسي والوحيد الذي يقدم خدمات الفحص المجاني.

الحكومة اللبنانية قدراتها على إجراء الفحوصات فأضافت 15 مركز فحص جديد إلى
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مستشفى رفيق الحريري الجامعي. وقد أدّت هذه الزيادة في عدد مراكز الفحوصات،
التي مثّلت خطوة إيجابية لتعزيز القدرة على اكتشاف الحاالت المؤكدة وعزلها، إلى

تأسيس آلية أعقد لجمع البيانات وتنسيقها. 

توسّع نطاق اإلبالغ عن البيانات، وصارت تجريه أجهزة حكومية وغير حكومية، ومنها
"وحدةُ إدارة مخاطر الكوارث" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ووزارةُ اإلعالم، والصليب

األحمر اللبناني، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وقوى األمن الداخلي، إضافة إلى
مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان ووكاالت األمم المتحدة في البالد. تدريجياً،
صارت البيانات أكثر تفصيالً وتنوعاً من خالل هيئات اإلبالغ تلك، التي كانت (باستثناء

وكاالت األمم المتحدة) تشير إلى وزارة الصحة العامة بصفتها المصدر األساسي لها.
ومع أن لكل كيان منها اختصاص مختلف، تظل هناك تقاطعات بينها. فعلى سبيل
المثال، فإن قوى األمن الداخلي هي الكيان المسؤول عن السجون، وتظل وزارة

الصحة العامة -وخاصة "وحدة الترصُّد الوبائي" هي المسؤولة عن المعايير الوبائية حول
كورونا. وعلى هذا النحو، تُبلغ وزارة الصحة العامة حول المعايير العامة، فيما تقوم قوى

 ويُفترض أن التكرار، رغم5األمن الداخلي باإلبالغ تحديداً عن عدد الحاالت في السجون.
عدم فاعليته، ال يضر. لكن تجزئة البيانات عبر مصادر إبالغ مختلفة أصبح حتماً مصدر

التباس للمختصين في الصحة العامة إضافة إلى عامة الناس. وعلى سبيل المثال، فيما
 جهودها في البداية غالباً على العدد اإلجمالي لحاالت 6ركّزت وزارة الصحة العامة

 تشمل إحصاءات7اإلصابة والتعافي والوفاة، كانت بالغات "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"
حول العدد اليومي لفحوصات "تفاعل البلمرة المتسلسل" (PCR) وعدد حاالت

اإلصابة في داخل البالد إلى جانب الحاالت في المطار؛ أما منظمة الصحة العالمية
فكانت تقاريرها تشمل بيانات مصنفة تبعاً للنوع والعمر والمنطقة الجغرافية. 

إلى جانب مسألة التجزئة، كان نشر بيانات غير متسقة حول المؤشرات نفسها مشكلة
أكبر. فقد الحظ مختصون في الصحة العامة ممن تابعوا البيانات وجودَ تفاوتات في عدد
الوفيات بين بيانات الصليب األحمر اللبناني ووزارة الصحة العامة، وفي عدد الفحوصات

 وقد كانت 8بين التقارير اليومية لوزارة الصحة العامة ووحدة إدارة مخاطر الكوارث.
األرقام الواردة عن إشغاالت األسرّة في المستشفيات متضاربة أيضاً، وهو ما تناولته

 في بدايات تشرين 9وحدة إدارة مخاطر الكوارث على المأل على موقع تويتر
األو/ألكتوبر 2020. امتدّ هذا التضارب في البيانات مؤخراً إلى مسألة اللقاحات، مثلما

، 10شوهد من خالل األرقام المتضاربة لعدد الجرعات الفعلية بين وزارة الصحة العامة،
 و"منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة" (IMPACT)، التي هي 12 ، 11

مبادرة من "رئاسة التفتيش المركزي" بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية
إلتاحة الوصول إلى بيانات مفتوحة التي أُنتِجَت على مستويات مختلفة بالقطاع العام

 13(مثل البلديات والوزارات)، ولكي يتاح أمام المواطنين وصول أسهل للمعلومات.
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أشرَكت هذه المنصة جهات مختلفة تحت مظلة واحدة، بدايةً من جهات اإلبالغ عن
البيانات (مثل المشافي ووزارة الصحة العامة)، مروراً بصنّاع السياسات (مثل الوزارة
نفسها ووزارة اإلعالم)، وصوالً إلى منفّذي تلك السياسات (مثل البلديات). وقد أتاحت

هذه المنصة مراجعة البيانات وتدقيقها في شكل رقمي، وذلك بين وزارة الصحة العامة
 14والبلديات، وهو األمر الذي أدّى بالتالي إلى تقليل األخطاء.

وفي حين أن إطالق المنصة أتاح مستودعاً مفتوحاً للبيانات، يتنامى يوماً إثر آخر، من
أجل تعزيز الشفافية، تظل هناك فجوة كبيرة تتعلق بعدم توفر البيانات األولية المتاحة

للجمهور – أزيلت منها هوية األشخاص – ألهداف بحثية. وما زاد من تعقيد األمور هو أن
قواعد البيانات الحالية – كما ورد – ليست مرتبطة (مثل بيانات "وحدة الترصُّد الوبائي"

ومنصة IMPACT). مشكلة أخرى هي عدم القدرة على تتبع تغييرات البيانات وإجراء
التصحيحات بأثر رجعي. فعلى سبيل المثال، وقع تأخير يقارب الشهر في التحقق من أن

كوفيد-19 هو السبب الكامن خلف وفاة 290 حالة ممّن أصيبوا به؛ وبالتالي وقع تأخير
 هل تم تصحيح البيانات المتعلقة بحاالت الوفاة تلك 15في اإلبالغ عن تلك الحاالت.

استناداً إلى تاريخ الوفاة الحقيقي أم بتاريخ الحق؟ إن تصحيح حاالت التأخير هذه أمرٌ
ضروري لتتبُّع درجة التقدم في مواجهة الوباء. 

باإلضافة إلى تجزئة أنظمة اإلبالغ وتضارب البيانات، ثمة مسألة أخرى تمثلت في عدم
وجود تعاريف واضحة لمختلف التصنيفات المستخدمة. فعلى سبيل المثال، أضافت

وزارة الصحة العامة فئة جديدة إلى مجموعة االختبارات: وهي "االختبارات التي أجريت
على الحدود" في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020. أما قبل ذلك فكان هناك فئتان
فقط، هما "االختبارات التي تُجرى داخل لبنان" و"االختبارات التي تُجرى في المطار".

وبدون أي تفسير، تسبب ذلك في حيرة الخبراء الذين يستعرضون هذه التقارير العامة،
مما جعلهم يتساءلون في أي فئة كانت تُصنف "االختبارات التي أجريت على الحدود"
من قبل. وقد أثارت المؤشرات غير الصحيحة التي اتُخذت على إثرها القرارات القلق

أيضاً، مثل استخدام مكان الوالدة بدالً من مكان اإلقامة بالنسبة للحاالت اإليجابية، لدعم
نهج تقسيم المناطق الذي جرى اتباعه في أيلول/سبتمبر 2020. أعلن وزير الصحة أن

 16بعض المناطق عُزِلت بشكل خاطئ.

أثر تجزئة البيانات على إدارة الجائحة
تثير مسائلُ إبالغ البيانات شواغلَ بشأن النهج العام المتبع في إدارة الجائحة في لبنان.
وأهم هذه الشواغل هي عدم وجود تقديرات دقيقة ألعداد السكان؛ فقد أُجري آخر تعداد

 وهذا يؤدي إلى أخطاء في تقدير األعداد 17وطني للسكان في لبنان عام 1932.
المرتبطة بالجائحة، األمر الذي سيؤدي بدوره إلى سوء إدارتها. وقد أشار مشروع
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 إلى أن عدد السكان مبالغ في تقديره، مما يثير شكوكاً حول18"خريطة لبنان المفتوحة"
مدى دقة تقدير خطر الجائحة. 

حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن البيانات على المستوى الفردي (أزيلت منها هوية
األشخاص) في جميع "المنصات الرسمية" (باستثناء "منصة البلديات المشتركة للتقييم

 متاحة للجمهور. وحتى البيانات اإلجمالية والسالسل الزمنية 19والتنسيق والمتابعة"
لحاالت اإلصابة/الوفيات/والرعاية في المستشفيات، ليست متاحة في شكل قابل

للتحميل حتى يتسنى للمستخدمين النهائيين تحليل/تجميع السياسات والممارسات
وتوجيهها. وقد اضطر الباحثين المستقلين (وليس بالضرورة المتخصصين في الصحة
العامة والرعاية الصحية) إلى توحيد البيانات المتاحة وإنشاء قواعد بيانات خاصة بهم

 إذ إن وجود منصة مفتوحة للبيانات يتيح للعلماء 20إلعداد الدراسات التحليلية.
واألكاديميين استثمار معارفهم ومهاراتهم الضرورية في إجراء تحليالت مُجدية ووضع

نماذج رياضية للوباء على المستوى المحلي، لتوجيه مبادرات الصحة العامة. إن وجود
منصة رسمية للبيانات، تكون موحدة ومتاحة للجمهور، يدعم إجراء البحوث عالية

الجودة، ويكفل خضوع المؤسسات العامة للمساءلة، ويشجع على إيجاد حلول مستندة
إلى بيانات. ويمكن االستفادة من تجارب الدول األخرى في المنطقة، مثل قطر حيث
أدت الشراكة النموذجية بين الهيئات الحكومية ومراكز ومؤسسات البحوث األكاديمية

إلى استجابة واعية ومستندة إلى بيانات في قطاع الصحة العامة لمواجهة الوباء، فضالً
عن إجراء مجموعة كبيرة من البحوث العلمية عالية الجودة.

التوصيات
 21ال تقتصر تحديات جودة البيانات على لبنان. فقد واجهت بلدان أخرى، من بينها كندا

 وغيرهما من الدول، تحديات تتعلق باإلبالغ عن البيانات. ومن ثم، فإن هناك 22وإسبانيا
العديد من الدروس التي يمكن االستفادة منها من أماكن أخرى حيث دفعت الضرورةُ

 25 وألمانيا24 (في بلدان مثل هولندا23المُلحّة التي فرضها هذا الوباء الحكوماتِ
 ) إلى إصدار تحديثات يومية متسقة وشاملة لتفاصيل حاالت اإلصابة بفيروس26وأستراليا

كورونا والوفيات الناجمة عنه (حسب الشخص والمكان والزمان). هذا باإلضافة إلى
التصحيحات االستباقية المستمرة على ملفات البيانات المقروءة آليّاً. 

فيما يلي نستعرض التوصيات الرئيسية التي نقدمها استناداً إلى أدلة من التجارب
الناجحة. بيد أن اآلليات التي تضمن نجاح تنفيذها وتقييمها تتجاوز نطاق هذه الورقة.

تعزيز االلتزام السياسي. تتطلب االستجابة الوطنية لألوبئة تعاوناً متعدد1.
القطاعات يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الصحة ليشمل التعليم والصناعة
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والتمويل والنقل وغيرها. وااللتزام السياسي على أعلى المستويات الوطنية
 فمن ناحية، ينبغي للحكومة أن تضع 27ضروري لتنفيذ هذه االستجابة الشاملة.

أهدافاً ومؤشرات واضحة لتدابير التنفيذ المتعددة القطاعات، استناداً إلى بيانات
آنية وأحدث األدلة الموضوعة في سياقها الصحيح والمستخلصة من التحليالت

المحلية. ومن ناحية أخرى، ال بد من مساءلة الجهات المعنية غير الممتثِلة (بما
في ذلك المؤسسات الحكومية، والمؤسسات العامة، وأصحاب المصلحة من

القطاع الخاص) عندما ال تلتزم بمسار العمل المحدد.
تعزيز الشراكات العامة والخاصة واألكاديمية. تُعد رؤية الخبراء/األكاديميين2.

العاملين في مجال الصحة العامة والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية من
المؤسسات الخاصة أمراً بالغَ األهمية وضرورياً من أجل وضع استجابة مناسبة

ووافية للصحة العامة. وفي بلد محدود الموارد، يصبح هذا أمراً حتمياً. ففي
 ، سعت 30 وكولومبيا29 وقطر28العديد من البلدان، مثل المملكة المتحدة

الوزارات إلى االستعانة بعلماء األوبئة والعاملين في مجال الصحة العامة
للمساعدة في وضع نماذج البيانات، وإنشاء نُظم سليمة للترصُّد والتعقب،

وتبادل أحدث األدلة حول التدابير الفعالة الحتواء الوباء. وفي بلد محدود
الموارد العامة، يُمكن أن يؤدي اعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص

استراتيجيةً له إلى تعزيز االستجابة الوطنية.
اتباع نهج مركزي في اإلبالغ عن البيانات. يعتبر وجود سجل موحد ومفصَّل3.

ومتاح للجمهور، ويمكن أن يعتمد عليه المجتمع البحثي في وضع النماذج
اإلحصائية والرياضية، وغير ذلك من التحليالت، عنصراً أساسياً في االستجابة

الوطنية القائمة على األدلة. وفي ظل وجود هذا الكم الهائل من البيانات
األولية والمعالَجة حول وباء كورونا، ثمة حاجة ماسّة إلى وجود أنظمة لتسهيل

إدخال هذه المعلومات وتخزينها والوصول إليها ومعالجتها. وقد أطلق على هذه
 وهناك بالفعل العديد من المصادر 31العملية مؤخراً اسم "دَمقرَطة البيانات".

 والواقع 32حول كيفية تبادل البيانات بأمان لتوجيه السياسات واالستراتيجيات.
أن مثل هذه األنظمة من شأنها أن تقلل من التكرار غير الضروري للجهود
عبر الهيئات ذات االختصاصات المتداخلة (ومنها على سبيل المثال: وزارة

الصحة العامة، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، ووزارة الداخلية والبلديات -
قوى األمن الداخلي، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث، وغيرها)، ومن ثَمّ تقلل من

خطر حدوث أخطاء. وهو أمر ممكن وأكثر كفاءة بكثير من التداخل الحالي
المهدَر في األنشطة. ووجود نظام يعطي رقم هوية مُميز لكل فرد يخضع للفحص

أو يدخل المستشفى من شأنه أن يحول دون حدوث تضارب في البيانات.
وبشكل حاسم، فإن غياب مثل هذا النظام سيحدّ من قدرتنا على االستجابة

بفعالية لألوبئة المستقبلية التي ال مفر منها، وستكون التكلفة هي األرواح
البشرية واألمراض المزمنة واالنهيار االقتصادي.
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رقمنة البيانات في العصر الحديث. ثمة حاجة ملحة إلى تعزيز نظم الترصُّد في4.
لبنان باستخدام التقنيات الرقمية المتاحة. إذ تساعد رقمنة عملية جمع البيانات

في مجال الرعاية الصحية على الحد من التضارب في تلك البيانات وتقليص
األخطاء، وذلك نتيجة تقليل االعتماد على الموارد البشرية. وفي اآلونة األخيرة،

كانت "منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة" هي القوة الدافعة
في رقمنة البيانات الخاصة بفيروس كورونا، وبيانات التطعيمات، باإلضافة إلى
المؤشرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية األخرى. وال بد أن تنتشر جهود

تبادل البيانات هذه حتى بعد الوباء، بما يُعزز من التعاون بين مختلف الجهات
الفاعلة ويقلل من األخطاء والتكرار والتكاليف إلى أدنى حد ممكن. وغني عن

البيان أنه يجب توظيف تلك الجهود على نطاق أوسع لتشمل بيانات الترصُّد
األخرى. ومع ذلك، ال بد أن تقترن رقمنة البيانات هذه بقواعد وأنظمة حماية
البيانات من أجل حماية خصوصية بيانات المستخدمين. وعلى سبيل المثال،
في ظل وجود نقص في أنظمة حماية البيانات والرقمنة في لبنان، نشرت

"منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق والمتابعة" سياسة خصوصية على
موقعها اإللكتروني، تُفصّل الشروط المرجعية وآليات تبادل البيانات مع وزارة

33الصحة العامة في لبنان.

وبناءً على ذلك، يلزم وجود نظام أكثر كفاءة، ال سيما وأن تتبع البيانات اآلن يشمل
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وأعداد التطعيمات. وفي أمثَل األحوال، ال بد أن يعتمد
هذا النظام اعتماداً كبيراً على التعاون القوي بين القطاعات، بما في ذلك الشراكات
بين القطاعَين العام والخاص والحقل األكاديمي، لضمان إجراء بحوث عميقة وواقعية

 35 ، 34على المستوى المحلي وااللتزام بمناقشات السياسات العامة وصنع القرار.
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