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  بناء ُنظم صحية قادرة على الصمود
  في البلدان المتضررة من اإليبوال

  
  

  دورة المجلس التنفيذي االستثنائية بشأن طارئة اإليبوال
  
  

  المشاكل والتحديات
  
ألحق الدمار بالنظـام الصـحي واالقتصـاد فـي كـل مـن غينيـا وليبيريـا وسـيراليون.  إن مرض فيروس اإليبوال -١

فعندما بدأت الفاشية تم تحويل الخدمات الصحية العمومية القائمة، والتـي كانـت بالفعـل محـدودة بشـكل كبيـر، نحـو 
ء الفيـروس. والنتيجـة وعالوة علـى ذلـك أصـيب الكثيـرون مـن العـاملين الصـحيين بـاالعتالل ومـاتوا مـن جـرا اإليبوال.

الواضــحة هــي أن النــاس يواجهــون عقبــات تحــول بيــنهم وبــين الحصــول علــى الرعايــة الالزمــة، ســواء أكانــت تتعلــق 
 باإليبوال أم بأحوال صحية أخرى أكثر نمطية.

 
وثمــة عامــل مســرع هــو انتشــار نقــص المعلومــات/ والمفــاهيم الخاطئــة بشــأن مــرض فيــروس اإليبــوال علــى  -٢

ن المجتمعات المحلية؛ وعدم الثقة بشكل أعم في العاملين الصحيين، والسيما الفرق الطبية األجنبية. نطاق واسع بي
 وقد عزز ذلك انتشار الفيروس وأعاق تتبع مخالطي الحاالت.

  
ســـتفقد البلـــدان الثالثـــة المتضـــررة مليـــاري دوالر  ٢٠١٥وتشـــير تقـــديرات البنـــك الـــدولي إلـــى أنـــه فـــي عـــام  -٣

وس. وقد تأثرت مصادر التوظيف الرئيسية تأثرًا شـديدًا، كمـا أن األثـر الواقـع بالنسـبة إلـى الفقـر أمريكي بسبب الفير 
أثــر كبيـــر ومتزايــد. وتتعـــرض اآلن المكاســـب الصــحية واالقتصـــادية واالجتماعيــة التـــي تحققـــت فــي العقـــد الماضـــي 

 مر.للخطر في البلدان الثالثة، وفي المنطقة دون اإلقليمية بأكملها في واقع األ
  
وقــد تحولــت اإليبــوال إلــى وبــاء فــي غينيــا وليبيريــا وســيراليون، وذلــك يرجــع إلــى حــد بعيــد لضــعف نظمهــا  -٤

اد العاملين الصحيين المؤهلين وسوء دأ) نقص أع(الصحية. وتشمل مواطن الضعف الهيكلي بوجه خاص ما يلي: 
خرى غياب أو ضعف نظم االستجابة ب) عدم كفاية الترصد ونظم المعلومات. ومن مواطن الضعف األ(توزيعهم؛ 

السريعة، وقلة عدد المختبرات في المدن، وعدم إمكانية التعويل على نظم التوريد والشراء الخاصة بمعدات الحمايـة 
الشخصية وغيرها من اإلمدادات، ونقـص إمـدادات الكهربـاء والمـاء الجـاري فـي بعـض المرافـق الصـحية، وقلـة عـدد 

 سيارات اإلسعاف.
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اندلعت األزمة لم يكن لدى البلدان أي قـدرة احتياطيـة مـن أجـل تنفيـذ االسـتجابة الفعالـة فـي الوقـت  وعندما -٥
المناسب، بما ال يمس على وجه الخصوص الخدمات الصحية الضرورية الخاصة باالعتالالت األخرى. ومن هـذا 

 الوجه افتقدت نظمها الصحية القدرة على الصمود.
  
ــ -٦ رف بهــا فيمــا يتعلــق بــالنظم الصــحية، والتــي كانــت موجــودة فــي األصــل فــي وبــالرغم مــن التحــديات المعت

البلـــدان المتضـــررة، فـــإن كثيـــرًا مـــن مؤشـــرات أدائهـــا قبـــل مـــرض فيـــروس اإليبـــوال كـــان مـــرآة ألداء العديـــد مـــن بلـــدان 
لبنــاء  نظــم المنطقــة دون اإلقليميــة، وقــد انطــوى ذلــك علــى إتاحــة الفرصــة التبــاع نهــوج أعــم عــابرة للبلــدان وٕاقليميــة 

 صحية متينة وقادرة على الصمود، كما أظهر ضرورة القيام بذلك.
  

  الفرصة السانحة
  
بالرغم من التحديات الضخمة ومعاناة البشر الهائلة من جراء اإليبوال في كل من غينيا وليبيريـا وسـيراليون  -٧

ة. فقـد انـدفع اهتمـام وسـائل اإلعـالم فإن هذه األزمة تتيح أيضـًا فرصـًا لتعزيـز الـنظم الصـحية  فـي البلـدان المتضـرر 
لصحية والدعم التقني وكذلك الموارد المالية نحو هذه البلدان. ويتيح ذلك الفرصة لتعزيز العمل بشأن تعزيز النظم ا

 جل إتاحة الخدمات الصحية العالية الجودة للجميع.في البلدان المتضررة من أ والذي يرسي األساس الالزم
  

  الخطوات القادمة
  
التقـــى وزراء صـــحة وماليـــة البلـــدان المتضـــررة مـــن اإليبـــوال،  ٢٠١٤كـــانون األول/ ديســـمبر  ١١و ١٠فـــي  -٨

وممثلــو المنظمــات الدوليــة، وشــركاء التنميــة، فــي اجتمــاع رفيــع المســتوى عقــده كــل مــن مصــرف التنميــة األفريقــي 
ظم قادرة على الصمود من أجل ء نُ ومنظمة الصحة لغرب أفريقيا والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، بشأن بنا

الصـحة فــي البلـدان المتضــررة مـن اإليبــوال، واالتفـاق علــى مـا يلــزم عملـه إلعــادة بنـاء الخــدمات الصـحية الضــرورية 
 وٕارساء األساس للتغطية الصحية الشاملة في هذه البلدان وتعزيز قدرة النظم على الصمود في غرب أفريقيا.

  
 ها أثناء االجتماع:يالتي تم تسليط الضوء عل وفيما يلي المبادئ الرئيسية -٩

  ينبغــي أن تقــود الحكومــات الوطنيــة العمــل الخــاص ببنــاء قــدرة الــنظم الصــحية علــى الصــمود. ولــدى
 جميعها خطط وطنية يمكن أن تُتخذ أساسًا للتخطيط االستباقي على ضوء أزمة اإليبوال. 

  الصحية الدولية ينبغي مواءمة جهود شركاء التنمية مع مبادئ الشراكة(IHP+). 

  ينبغـــي إيـــالء اهتمـــام خـــاص لبنـــاء القـــدرات األساســـية لكشـــف الطـــوارئ الصـــحية العموميـــة والمخـــاطر
الصحية العمومية واإلبالغ عنها وتقييمها واالستجابة لها، في إطار التزامات البلدان بمقتضـى اللـوائح 

  ).٢٠٠٥) (اللوائحالصحية الدولية (

  آخـر العـتالل صـحي معـين أو لمواجهـة أزمـة مـا ينبغـي اسـتخدام االسـتثمارات بدًال من برنـامج رأسـي
في بناء نظم ذات أساس راسخ من مبـادئ الرعايـة الصـحية األوليـة والتغطيـة الصـحة الشـاملة، وقـادرة 

 على االستجابة لتحديات متنوعة وغير متوقعة قد تظهر في المستقبل.

  المحلية وٕاشراكها وجعل الملكية لها.من األمور الرئيسية تعزيز ثقة المجتمعات 
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  ينبغــي أال يضــيف التمويــل المقــدم مــن الجهــات المانحــة الخارجيــة عبئــًا إلــى عــبء الــدين. وينبغــي فــي
الوقت نفسه أن يفسح الحيز المالي للبلدان شـريطة أن يكـون التمويـل الـالزم متاحـًا. وينبغـي فـي األمـد 

 مية. المتوسط، أن يكون الدعم المالي قابًال للتنبؤ به وأن يوجه عن طريق النظم الحكو 

  يلــزم فــي األمــد األطــول، للتقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التغطيــة الصــحية الشــاملة، أن ُينظــر فــي كيفيــة
خفــض عــبء النفقــات الصــحية المباشــرة، وتعزيــز الحمايــة الماليــة مــع زيــادة إتاحــة الخــدمات الصــحية 

 الجيدة.

 إلى الحكومات والشـركاء  ينبغي أن تستند ككل الجهود المبذولة إلى تركيز قوي على المساءلة بالنسبة
 على السواء.

  
وأعلنــت المنظمــة التزامهــا بــأن تــدعم الحكومــات مــن أجــل مواصــلة إعــداد خطــط متينــة الســتعادة القــدرات    -١٠

محســوبة التكــاليف ومدمجــة فــي أطــر أعــم متعــددة القطاعــات واســتراتيجيات تمويــل. ويشــمل ذلــك الــدعم المقــدم مــن 
مشـــاورات متابعـــة فـــي البلـــدان الســـتعراض خطـــط اســـتعادة القـــدرات الوطنيـــة  ) عقـــد١( المنظمـــة مـــن أجـــل مـــا يلـــي:

واإلقليميــة لغــرب أفريقيــا ومراجعتهــا وحســاب تكاليفهــا، وٕاعطــاء األولويــة للتــدخالت الرئيســية الفوريــة والمتوســطة إلــى 
، والعنصـــر ) تنســـيق وتوجيـــه الفريـــق العامـــل المواضـــيعي المعنـــي بالصـــحة والميـــاه واإلصـــحاح٢الطويلـــة األمـــد، (

الخـــاص بإطـــار اســـتعادة القـــدرات فـــي عمليـــة تقيـــيم اســـتعادة القـــدرات فيمـــا يتعلـــق بـــاإليبوال المشـــتركة بـــين االتحـــاد 
) تقــديم الــدعم الخــاص بالتقييمــات الســريعة والتخطــيط العملــي وتنفيــذ ٣األوروبــي واألمــم المتحــدة والبنــك الــدولي، (
وهذه العمليات ستقودها البلدان، وستضم الشـركاء الرئيسـيين الـوطنيين  الخطط الوطنية واإلقليمية الستعادة القدرات.

والدوليين. وستتمثل مراحـل المتابعـة الرئيسـية فـي إطـار اسـتعادة القـدرات فيمـا يتعلـق بـاإليبوال المشـترك بـين االتحـاد 
دوق النقـد الـدولي المقـرر األوروبي واألمم المتحدة والبنك الـدولي، واسـتراتيجية التمويـل، واجتمـاع النـك الـدولي وصـن

، حيـــث ســـتجري مناقشـــة موضـــوع اإليبـــوال، وخصوصـــًا ألنهـــا تتعلـــق بتنفيـــذ اللـــوائح ٢٠١٥عقـــده فـــي نيســـان/ أبريـــل 
  ) وتعزيز النظم الصحية وتعددية القطاعات.٢٠٠٥(
  

 كــانون األول/ ديســمبر أتــاح المزيــد مــن التخطــيط ١٢وُعقــد اجتمــاع عمــل تقنــي استضــافته المنظمــة فــي   -١١
. وأعلنـت البلـدان الثالثـة ٢٠١٥إلى نيسان/ أبريـل  ٢٠١٤االستباقي. وُحدد إطار زمني من كانون األول/ ديسمبر 

المتضـــررة مـــن مـــرض فيـــروس اإليبـــوال التزامهـــا بتشـــكيل لجـــان وطنيـــة علـــى الفـــور، بمـــا فـــي ذلـــك جميـــع أصـــحاب 
  يات القائمة.المصلحة المحليين، بغية التقدم في العمل بسرعة باالستناد إلى اآلل
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