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إحدى مبادرات مركز أسبار

يتناول هذا التقرير األمن الصحي العالمي وسبل التنسيق الستجابة عالمية لمواجهة كورونا ونحو عالم
خال من األوبئة. وفي هذا السياق يعرض التقرير لتطور األوبئة عبر التاريخ ومدى إمكانية الوصول
لمستقبل بال أوبئة؛ باإلشارة إلى أنه وعلى الرغم من أن العالم قد تفاجأ عندما ظهر فيروس كورونا
وتفشى في معظم الدول؛ إال أن تاريخ اإلنسانية يحفل بالعديد من األوبئة األكثر واألشد فتكاً التي
أبادت مئات ماليين البشر وتسببت بأزمات كارثية. وما نشهده اليوم هو أحد أهم التحديات الصحية التي
يواجهها عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار جائحة كوفيد-19 التي باتت تهدد األمن الصحي الدولي،
وألحقت أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل ومناحي الحياة. وفيما يتعلق
بكيفية االستعداد للمستقبل للحد من مخاطر األوبئة، فثمة العديد من أربعة أهداف رئيسة يجب
العمل عليها وتتمثل على التوالي في: التعاون الفعال بين قطاع صحة اإلنسان والحيوان، والمراقبة من
أجل الكشف المبكر عن األوبئة، وتسخير القدرات واالبتكارات التكنولوجية للتعامل مع الوباء، وتطوير

قدرات االستجابة لمواجهة األوبئة.
أيضاً فقد سلط التقرير الضوء على دور الفرد والمجتمع في تحقيق عالم خال من األوبئة، وقد تم حصرها
في اعتبارات محددة تتضمن: التركيز على قضية الصحة كأولوية، واالستعداد الجيد والمبكر بمقومات
األمن الصحي (الوطني/الدولي)، بجانب االستثمار في الرعاية الصحية األولية لتحقيق الرعاية الصحية
الشاملة، فضًال عن توفير المعرفة الالزمة للمجتمع وللبشرية مبنية على البراهين العلمية البحثية

والبيانية، إضافة لالستخدام األمثل لنتائج البحوث والبيانات في التخطيط الصحي.
إضافة لما تقدم فقد ركز التقرير الحالي على قضية التعاون والتنسيق بين المؤسسات البحثية وقت
الجوائح، بالتطرق إلى أن النشاطات البحثية لها دور بارز وقت الجوائح على نحو ما تجلي في ظل جائحة
كورونا من خالل معرفة مسبباته والمساعدة في تتبع انتشار المرض وتطوره وتطوير حلول تقنية
تساعد في مواجهته. وقد أصبح من بين أحد أكبر التحديات التي تبرز في مواجهة الجوائح واألوبئة
مشكلة البيانات، ومدى توافرها ومشاركتها، وموضوعيتها، وثمة مبادئ يتعين االلتزام بها فيما يخص
مشاركة البيانات أثناء الجوائح واألوبئة يعد من أبرزها: جودة البيانات وسهولة الوصول إليها في الوقت
المناسب فضًال عن الشفافية والعدالة. وفي السياق ذاته تتعدد األولويات البحثية العالمية المرتبطة
باألوبئة والجوائح حيث تبدأ بالصحة العامة والدراسات الوبائية ومعالجة البيانات وتنتهي بالدراسات

السريرية وتطوير األدوية. 
وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات المحددة يعد من أهمها: الحاجة إلى دعم الرعاية الصحية
األولية لتوفير مجتمعات أكثر استعداداً للتصدي لألوبئة عند حدوثها، وحل المشاكل التي يتعرض لها
قطاع الرعاية الصحية، والعمل على تطويره واالرتقاء بقدراته تقنياً ليصبح قادراً على مواجهة األزمات
الصحية مع االهتمام الخاص بخدمات الرعاية األولية المجتمعية، بجانب تعزيز التعاون الدولي في المجال
البحثي لتوفير البيانات ومشاركتها بين الدول لتوفير تنسيق أعلى ورد فعل موحد ضد جائحة كورونا،
ورفع مستوى الجاهزية لألزمات المستقبلية، واالستثمار في البيانات الصحية الرقمية، وإعادة النظر في
مدى قوة أنظمة الرعاية الصحية وقدرته على الصمود، وإيجاد آليات فعالة لتوفير استجابات عالمية

فاعلة لمواجهة األوبئة وتحقيق األمن الصحي العالمي.

أوًال: الملخص التنفيذي:
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 دعم الرعاية الصحية األولية لتوفير
مجتمعات أكثر استعداداً للتصدي لألوبئة

عند حدوثها.

3

التوصياتالتوصيات

إحدى مبادرات مركز أسبار

حل المشاكل التي يتعرض لها قطاع الرعاية
الصحية، والعمل على تطويره واالرتقاء بقدراته

تقنياً ليصبح قادراً على مواجهة األزمات الصحية مع
االهتمام الخاص بخدمات الرعاية األولية المجتمعية.

تعزيز التعاون الدولي في المجال البحثي
لتوفير البيانات ومشاركتها بين الدول

لتوفير تنسيق أعلى ورد فعل موحد ضد
جائحة كورونا، ورفع مستوى الجاهزية

لألزمات المستقبلية.

االستثمار في البيانات الصحية الرقمية، وإعادة
 النظر في مدى قوة أنظمة الرعاية الصحية

 وقدرته على الصمود.

إيجاد آليات فعالة لتوفير استجابات عالمية
فاعلة لمواجهة األوبئة وتحقيق األمن الصحي

العالمي على نحو يتسم بالعدالة والشمولية.



(

على الرغم من أن العالم قد تفاجأ عندما ظهر فيروس كورونا وتفشى في معظم الدول؛ إال أن
تاريخ اإلنسانية يحفل بالعديد من األوبئة األكثر واألشد فتكاً والتي أبادت مئات ماليين البشر

وتسببت بأزمات كارثية. 
وبالعودة إلى القرن الرابع عشر على سبيل المثال وتحديداً بين عامي 1347 و1351، نجد أن الوباء
المسمى بالموت األسود قد تسبب بمقتل ما ال يقل عن 200 مليون شخص في مختلف أنحاء
العالم، ويعتقد أنه نشأ في الصين أو بالقرب منها، ثم انتقل إلى إيطاليا وبعد ذلك إلى باقي أنحاء

أوروبا، ثم إلى مختلف دول العالم. 
أما وباء الجدري، فقد تسبب بوفاة نحو 5 مليون شخص عندما ظهر عام 1520، وتسببت اإلنفلونزا
اإلسبانية التي ظهرت بعد الحرب العالمية األولى، بوفاة ما بين 40 و50 مليون إنسان في مختلف

أنحاء العالم.
وأودى اإليدز بحياة "ما يقدر بـ 35 مليون شخص منذ 1981 وحتى اآلن.. وسببت جائحة إنفلونزا الخنازير
لعام 2009 ساللة جديدة من فيروس H1N1 نشأت في المكسيك في ربيع عام 2009 قبل أن تنتشر
إلى بقية العالم. وفي عام واحد، أصاب الفيروس ما يصل إلى 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم

وقتل ما بين 151700 و 575400 شخص".
وفي الوقت الحالي في ظل جائحة كوفيد- 19 وعلى الرغم من أننا نعيش في عالم متقدم جًدا علمًيا،
وأيًضا مع وجود كل هذه األدوية المضادة للفيروسات المختلفة وغيرها، إال أننا قد فقدنا حتى اليوم،
ما يقرب من 1.3 مليون شخص. والواقع أنه لو نظرنا إلى هذه األوبئة المتنوعة، وطرحنا سؤاًال، ما
هو الشيء الذي تشترك فيه معظم هذه األوبئة بالفعل؟ نجد أن غالبية هذه األوبئة مرتبطة
بمصدر حيواني بشكل أساسي. واألمراض ذات المنشأ الحيواني، هي أمراض تنتقل أساًسا من
حيوان الفقاري إلى اإلنسان ليحدث المرض. وفي الوقت الذي نستمر فيه بالعيش بالقرب من
الحيوانات، إما كجزء من اإلنتاج الحيواني أو الزراعة أو حتى للتعدي على موائلها الطبيعية، فإننا
نتعرض اآلن بشكل متزايد للحيوانات، وهذا بالطبع يزيد من احتمالية اإلصابة بعدوى حيوانية

المصدر.

ثالثاً: تطور األوبئة عبر التاريخ ومدى إمكانية الوصول لمستقبل بال أوبئة.
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وفيما يتعلق بالمحفزات التي شكلت نوًعا ما األوبئة الكبرى في التاريخ، يتضح أن أحد العوامل
المهمة هو إزالة الغابات، وبالطبع هناك عوامل أخرى ترتبط بأنماط استخدام األراضي، والتغييرات
التي نحصل عليها بشكل متزايد في جعل الغابات تزرع المزيد من المحاصيل والحيوانات، ربما، لدينا
أيًضا مشكلة تجارة الحيوانات والحياة البرية غير القانونية أو سيئة التنظيم، على سبيل المثال.
وباإلضافة إلى العديد من اآلثار الضارة األخرى، فإن تغير المناخ له تأثير كبير على سلوك الحيوانات
وكذلك في موائلها الطبيعية. وبالطبع، إلطعام العالم، نحتاج إلى زراعة المزيد من الغذاء واللحوم
والزراعة. لذلك يتم حالياً زراعة الغابات بشكل متزايد، كما تعد مقاومة مضادات الميكروبات أيًضا

عامًال مهًما آخر يجب العمل عليه.

منذ عدة سنوات وتحديداً في عام 2015 قال "بيل غيتس" مالك شركة ميكروسوفت في مؤتمر
التكنولوجيا والترفيه والتصميم (TED) في فانكوفر "إذا تسبب أي شيء بقتل أكثر من مليوني
شخص في العقود القليلة المقبلة، فمن المرجح أن يكون فيروًسا شديد العدوى وليس حرًب،
وليس صواريخ، ولكن ميكروبات". ثم واصل القول "جزء من هذا السبب، هو أننا استثمرنا مبلًغا
ضخًما في الردع النووي، لكننا في الواقع استثمرنا القليل جًدا في نظام لوقف الوباء، فنحن لسنا

مستعدين للخطوة التالية، أي الوباء". وهذا ما كان يقوله حول نهاية وباء اإليبوال في غرب إفريقيا. 
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200 مليون 56 مليون 40 -50 مليون 30 -50 مليون 25-35 مليون 12 مليون

الطاعون الثالث
1855

األيدز
1981 - اآلن

طاعون جوستنيان
541 - 542

اإلنفلونز األسبانية
1918 - 1919

الجدري
1520

الموت األسود
1347-1351

أكثر األوبئة فتًكا في تاريخ البشرية



(

إننا نشهد اليوم أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار جائحة
كوفيد-19 التي باتت تهدد األمن الصحي الدولي وألحقت أضراراً بليغة باقتصاديات دول العالم وتسبب

في توقف كل سبل ومناحي الحياة.
وفي هذا السياق فإن التساؤل المطروح: كيف يمكننا أن نفعل ما هو أفضل لالستعداد للمستقبل
للحد من مخاطر األوبئة؟ وثمة العديد من االقتراحات واألفكار النوعية المطروحة في إطار أربعة
أهداف رئيسة، يرتبط األول بالتعاون الفعال بين قطاع صحة اإلنسان والحيوان، حيث يبدو جلياً مدى
أهمية الحيوانات في هذا بالطبع، واإلنسان أيًضا. لذلك يجب أن يكون لدينا تعاون كبير وأن نعزز هذا
التعاون. ويتمثل الهدف الثاني في المراقبة من أجل الكشف المبكر عن األوبئة، وهذا أمر مهم للغاية
ألن األوبئة ال تبدأ بسهولة على أنها تفشي. فقد حدث في حالة COVID-19 أن أصبح وباًء لذلك يجب
أن يكون لدينا مراقبة مطبقة، حتى نتمكن في الواقع من الحصول على جميع إشارات التحذير بشكل
جيد، ويتم تعزيز ذلك بامتالك القدرات التشخيصية المخبرية لمسببات األمراض الجديدة في جميع أنحاء
العالم، التي ال يلزم أن تكون فقط في البلدان الغنية بالموارد، ولكن أيًضا يجب أن تمتد إلى مختلف
مناطق العالم وهذا بالطبع يعني استثمارات كبيرة. ثالًثا وألننا نعيش جميًعا في عالم متصل للغاية
ومتقدم تقنًيا فبالتأكيد فإننا بحاجة إلى تسخير تلك القدرات واالبتكارات التكنولوجية التي تنطبق على
هذا الوضع، وتسهم في التعامل المالئم مع الوباء في المستقبل. أما الهدف الرابع فيتعلق بتطوير

قدرات االستجابة لمواجهة األوبئة على نحو أكثر فاعلية.
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األوبئة والجوائح خطر مستمر على اإلنسانية
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إن أزمة كوفيد -19 دفعت الحكومات حول العالم إضافة إلى منظمات الرعاية الصحية المختلفة إلى
االستثمار بشكل أكبر في القطاع لتحقيق األمن الصحي العالمي والتنسيق الستجابة عالمية
لمواجهة تلك الجائحة. حيث أن مواجهة الوباء مسؤولية الجميع، وأن للفرد دوراً رئيسياً في مكافحة
الفيروس، كما يجب على كل شخص أن يشعر بمسؤوليته حول ذاته ومن ثم نحو المجتمع، عن
طريق االلتزام بتعليمات الصحة الوقائية، والبعد عن الشائعات واستقاء األخبار من مصادرها

الرسمية، كما يجب المحافظة على األرواح والصحة العامة ألفراد المجتمع.
وفي هذا اإلطار يتحدد دور الفرد والمجتمع في الوصول إلى عالم خال من األوبئة في ضوء
االعتبارات التالية: التركيز على قضية الصحة كأولوية، واالستعداد الجيد والمبكر بمقومات األمن
الصحي (الوطني/الدولي)، بجانب االستثمار في الرعاية الصحية األولية لتحقيق الرعاية الصحية
الشاملة، فضًال عن توفير المعرفة الالزمة للمجتمع وللبشرية مبنية على البراهين العلمية البحثية

والبيانية، إضافة لالستخدام األمثل لنتائج البحوث والبيانات في التخطيط الصحي.

رابعاً: دور الفرد  والمجتمع  في تحقيق عالم خال من األوبئة.

وقد أكدت نتائج إحدى الدراسات المتخصصة في هذا اإلطار على أنه يتعين "بناء مرونة وافية في
سلوكنا وأنظمتنا في ميادين العمل والتعليم وغيره من المصالح الخاصة والعامة، حيث أظهر
االنتشار السريع للفيروس أهمية بناء القدرات المحلية والصمود في مواجهة التهديدات المختلفة
من: األمراض الوبائية إلى العنف المتطرف وانعدام األمن المناخي. تمثل الجائحة أيًضا فرصة لتذكير
أنفسنا بالمهارات التي يحتاجها الجيل القادم من أبناء المجتمع للتعامل بشكل أفضل مع ما ال يمكن
التنبؤ بها، ومنها الوصول للقرار المستنير والحلول اإلبداعية الناجعة، وربما قبل كل شيء القدرة

على التكيف معها".
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(

إن  النشاطات البحثية لها دور بارز وقت الجوائح على نحو ما  تجلى في ظل جائحة كورونا من خالل
معرفة مسبباته والمساعدة في تتبع انتشار المرض وتطوره وتطوير حلول تقنية تساعد في
مواجهته. وبصفة عامة "تتســم الجوائــح المســتجدة عــادة بالغمــوض ودرجــة عاليــة مـن عـدم
اليقيـن لـدى المجتمعـات التـي تواجههـا، وبطبيعـة الحــال، تتجــه العديــد مــن الــدول والمجتمعــات
إلى البحــث والتقصــي لزيــادة معارفهــا عــن مســببات الجوائــح ولتطويــر حلـول تقنيـة قـد تسـاعدها

في مواجهتهـا".
 

خامًسا:  التعاون والتنسيق بين  المؤسسات  البحثية وقت الجوائح: جائحة كوفيد-19 نموذجاً.
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ثمرات تعاون
 المراكز البحثية

 في الجوائح
 

استثمار أمثل
للموارد المالية

والبشرية
 

الفاعلية
في الجهد

 

جمع معلومات
أكبر للوصول

إلى نتائج صحيحة
 

توحيد اإلجراءات
والحصول على

التراخيص
 

الوقت
(سرعة االستجابة)

 

أصبح من بين أحد أكبر التحديات التي تبرز في مواجهة الجوائح واألوبئة في العصر الحالي والذي يشهد
ثورة رقمية غير مسبوقة، وفي ظل التوجه العالمي المتصاعد نحو الحوكمة اإللكترونية؛ "مشكلة
البيانات، ومدى توافرها، وموضوعيتها، والقدرة على تحليلها بشكل دقيق وسريع.. حيث صاحب
االنتشار المتزايد لمصادر البيانات الحديثة، حالة من الغموض المتزايد بل والنزاع أيضاً حول جودة تلك
اإلحصائيات ومدى مصداقيتها" مما جعل أزمة البيانات ومشاركتها إشكالية قائمة وملحوظة على

الصعيد العالمي.
 



(

وفي الواقع فإن ثمة مبادئ يتعين االلتزام بها فيما يخص مشاركة البيانات أثناء الجوائح واألوبئة
وذلك على نحو ما هو موضح فيما يلي:
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وتفرض الجوائح واألوبئة أولويات بحثية غير تقليدية استجابة لها، األمر الذي بدا جلياً في ظل جائحة
كوفيد - 19 بصورتها المفاجئة، والتي أصبحت في مقدمة األولويات البحثية للجامعات ومراكز البحث
العلمي على المستوى العالمي، والتي استنفرت جهودها إليجاد عالج ناجع لهذا الوباء، إضافة إلى

البحث عن أدوية وقاية تؤخذ من قبل من لم يصابوا بعد.
 

سهولة
الوصول

 

الشفافية
 

العدالة
 

اإلنصاف
 

جودة
البيانات

 

التماشي مع
األخالقيات

 

الوقت
المناسب

 



(

تطوير اللقاحات
 

تطوير األجهزة
 الطبية والمعدات

 لدعم النظام
 الصحي

 

دراسات الفيروس 
الجينية وطرق االنتقال

والمقاومة المناعية
 

تطوير الوسائل 
التشخيصية
والمسحية

 

الصحة العامة
والدراسات الوبائية

ومعالجة
البيانات
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الدراسات السريرة
وتطوير األدوية

 

األولويات البحثية العالمية لألوبئة والجوائح
 

ويمكن اإلشارة على نحو محدد إلى عدد من األولويات البحثية العالمية المرتبطة باألوبئة والجوائح
والتي تبدأ بالصحة العامة والدراسات الوبائية ومعالجة البيانات وتنتهي بالدراسات السريرية وتطوير

األدوية. وذلك على نحو ما يبين الشكل التالي.
 

عدد الدراسات السريرية على جائحة كورونا المستجد حول العالم
 

وفيما يتعلق بالواقع السعودي، يالحظ أن جائحة كوفيد-19 "أوضحــت أهميــة أنشــطة البحــث
والتطويــر واالبتــكار وتســخيرها لمواجهــة المتغيــرات والتحديــات الوطنيــة الملحــة، وفي قــدرة
المجتمــع البحثــي الســعودي علــى مســاعدة الوطــن في التصــدي لهــا والخـروج بأفضـل النتائـج

الممكنـة".
 



(

1- جلسة: نحو عالم خال من األوبئة األمن الصحي العالمي: التنسيق الستجابة عالمية لمواجهة كورونا،
https://youtu.be/ZwsnamW4EH8 :منتدى أسبار الدولي، الرياض، 2-4 نوفمبر 2020، متاحة على الرابط

المشاركون:  
-د. عبدالعزيز المالك: نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي.

-معالي مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله بن يحىي الُمعلمي .
-Professor Arnab Pain - KAUST

-أ. د. لبنى االنصاري: عضو مجلس الشورى السابق، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
-د. صالح بن زيد المحسن - أستاذ طب االطفال واستشاري الحساسية والمناعة في جامعة الملك

سعود.
2- تقرير رصد األنشطة الوطنية في البحث والتطوير واالبتكار لمواجهة  جائحة  كورونا، مدينة الملك 

عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أغسطس 2020.
3- تاريخ األوبئة األكثر فتكا في العالم، 2020/7/7، متاح على الموقع

https://www.skynewsarabia.com:اإللكتروني
4- األوبئة األسوأ التي غيرت مسار البشرية مما قبل التاريخ إلى يومنا هذا، 2020/4/2، متاح على

 https://arabic.rt.com/health/1099634 :الموقع اإللكتروني
5- https://www.glopid r.org/resources
6- https://www.covidhge.com/

7- نشوى فكري: مواجهة فيروس كورونا مسؤولية جماعية، 2020/3/18، متاح على الموقع
اإللكتروني:

https://al-sharq.com/article/18/03/2020 
8- عبدالله عبدالعزيز النجار و غادة محمد عامر: الفرد والدولة والمجتمع.. تأثيرات أزمة فيروس كورونا

http://www.acrseg.org/41663  :والنتائج المتوقعة، 2020/7/1، متاح على الموقع اإللكتروني
9- رصد األنشطة الوطنية في البحث والتطوير واالبتكار لمواجهة جائحة كورونا:  تقرير صادر عن
مرصد البحث والتطوير واالبتكار، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، السعودية، أغسطس

.2020
10- ريهام صالح  خفاجي: إشكالية إدارة البيانات في مواجهة فيروس كورونا المستجد : تداعيات

الجائحة: رؤى تحليلية ونقدية لتداعيات جائحة كورونا لعام 2020، مركز الدراسات االستراتيجية، مكتبة
اإلسكندرية، 2020.

11- عبدالرحمن الطريري: البحث العلمي في ظل جائحة كوفيد-19، 2020/5/14، متاح على الموقع
https://www.aleqt.com/2020/05/14/article_1827261.html :اإللكتروني
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