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قليمي لمنظمة الصحة العالمية المدير االإ

إن دور الدبلوماسية يف الصحة بالغ األمهية. فقد أصبحت الصحة عنصراً أكثر أمهية 
مــن أي وقــت مضــى يف السياســة اخلارجيــة، ويف السياســة األمنيــة، ويف اســرتاتيجيات 
التنميــة، ويف االتفاقــات التجاريــة. لذلــك فقــد ظهــرت احلاجــة إىل مهــارات جديــدة 
ينبغــي أن يكتســبها صانعــو السياســة يف جمــايَلْ الصحــة والسياســة اخلارجيــة، للتفــاوض 
مــن أجــل الصحــة يف مواجهــة املصــاحل األخــرى. ومل يعــد مــن املمكــن حــل العــدد 
املتزايــد مــن التحديــات الصحيــة علــى املســتوى التقــين فقــط، بــل إن تلــك التحديــات 
تتطلب املفاوضات واحللول السياســية، وغالبا ما حتتاج إىل إشــراك جمموعة واســعة من 
اجلهــات الفاعلــة. ويتــم تنفيــذ الدبلوماســية الصحيــة يف الكثــري مــن املســتويات. إذ تركــز 
الدبلوماســية الصحيــة العامليــة علــى القضايــا الصحيــة الــيت حتتــاج إىل تعــاون الكثــري مــن 
البلــدان ملعاجلــة القضايــا ذات االهتمــام املشــرتك، بينمــا تضطلــع الدبلوماســية الصحيــة 

أيضــاً بــدور مركــزي علــى املســتويات اإلقليميــة والوطنيــة.
بيئــة  وإدارة  مالمــح  ترســم  الــيت  التفــاوض  عمليــات  الصحيــة  بالدبلوماســية  ويُقَصــد 
السياســات الالزمــة للصحــة. ويتــم تنفيــذ ذلــك يف كثــري مــن املواقــع، فبعضهــا يركــز علــى 
املفاوضــات الصحيــة، أثنــاء االجتماعــات الســنوية جلمعيــة الصحــة العامليــة، وبعضهــا 
يكــون هلــا جــدول أعمــال أوســع نطاقــاً، مثــل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أو جملــس 
حقــوق اإلنســان. وقــد تــؤدي هــذه اجلهــود إىل إبــرام االتفاقيــات واملعاهــدات واملواثيــق 
الدوليــة. ويف بعــض احلــاالت يتــم متثيــل الــدول األعضــاء مبســؤولني رفيعــي املســتوى 
يف جمــال الصحــة، مثــل وزراء الصحــة؛ ويف ســاحات أخــرى، أو يف املؤمتــرات الدوليــة 
الرئيســية، تــدور املفاوضــات بــني الدبلوماســيني، وقــد يشــارك فيهــا أيضــاً أطــراف مؤثــرة 

رئيســية أخــرى، مثــل املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة.
ُتظِهــر العديــد مــن األمثلــة أن الدبلوماســية الصحيــة تــؤيت مثارهــا، وأن املواءمــة بــني 
الصحــة والسياســة اخلارجيــة ميكــن أن تعطــي فوائــد كبــرية للصحــة. فهنــاك اعــرتاف 
متزايــد باعتبــار الصحــة مــن أهــداف السياســة اخلارجيــة، ومــن العوامــل الرئيســية الــيت 
االجتماعيــة  العدالــة  وتوطيــد  الفقــر،  وطــأة  وختفيــف  والســالم  التنميــة  يف  تســاهم 
وحقــوق اإلنســان. إن الدبلوماســية الصحيــة ميكــن أن يكــون هلــا دور مهــم يف دعــم 
التنميــة املســتدامة مــن خــالل النظــر إىل الصحــة علــى أهنــا قضيــة اجتماعيــة واقتصاديــة 
ذات أمهيــة بالغــة، ومــن خــالل تصديهــا للتحديــات الصحيــة علــى الصعيــد الفــردي 
وعلــى الصعيــد العــام. إذ ميكــن للصحــة أن تقــدم الدعــم للبلــدان يف محايــة مصاحلهــا 
املشــرتكة، ويف اختــاذ مواقفهــا بشــأن املســائل ذات االهتمــام املشــرتك، مثــل الوصــول 
إىل األمــن الصحــي، وتعزيــز الصحــة، ومكافحــة األمــراض، واحلصــول علــى األدويــة 
والتكنولوجيــات، واألمــن الغذائــي، وامليــاه وجــدول األعمــال اخلــاص بالتنميــة املســتدامة 

يف العــامل بعــد عــام 2015.

إن الدبلوماســية الصحيــة بالغــة األمهيــة لبلــدان إقليــم شــرق املتوســط ملنظمــة الصحــة 
العامليــة، إذ أن العديــد مــن قضايــا التنميــة الــيت يواجهوهنــا تتعلــق مباشــرة بالصحــة، كمــا 
أن الصحــة تتأثــر علــى حنــو غــري متناســب باألزمــات الــيت يصنعهــا اإلنســان وباإلزمــات 
الــيت حتتــاج لإلغاثــة اإلنســانية. وتكتســب الدبلوماســية الصحيــة أمهيتهــا يف اإلقليــم 
الــذي يتعــني عليــه إجيــاد حلــول للقضايــا الــيت تتطلــب العمــل علــى النطــاق العاملــي 
والتعــاون عــرب احلــدود، مثــل املتالزمــة التنفســية الشــرق األوســطية )بفــريوس كورونــا(، 
واإلغاثــة اإلنســانية الصحيــة، واألمــراض غــري الســارية، واملقاومــة ملضــادات امليكروبــات. 
ولكــن التجربــة تبــنيِّ أيضــاً أن الدبلوماســية الصحيــة علــى املســتوى الوطــين واإلقليمــي 
ذات أمهيــة بالغــة لتنفيــذ الربامــج الصحيــة مــن خــالل الشــراكات املعقــدة. فعلــى ســبيل 
املثــال، فــإن النجــاح يف اســتئصال شــلل األطفــال يف اإلقليــم يعتمــد علــى املفاوضــات 
مــع العديــد مــن األطــراف املؤثــرة الــيت ال بــدَّ مــن كســب ثقتهــا، مــن أجــل تعزيــز برامــج 

املكافحــة وخلــق بيئــة ســليمة وآمنــة حلمــالت التمنيــع.
ومــع األخــذ هبــذه القضايــا يف االعتبــار اســتضاف املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصحــة 
العامليــة لشــرق املتوســط   النــدوة الثالثــة حــول الدبلوماســية الصحيــة مــن 3-5 أيار/مايــو 
عــام 2014 يف القاهــرة، مصــر. وكانــت أهــداف النــدوة بنــاء القــدرات لــدى الــدول 
األعضــاء، مــع الرتكيــز علــى القضايــا ذات األولويــة واألمهيــة االقصــوى لإلقليــم، ورفــع 
ـية الصحيــة يف السياســة اخلارجيــة.  مســتوى الوعــي بقيمــة إدمــاج مفاهيــم الدبلوماسـ
وقــد كان مــن بــني املشــاركني كبــار املســؤولني مــن وزارات اخلارجيــة والصحــة والســفراء 
اللجــان  العامــة اإلقليميــة ورؤســاء  الصحــة  الدبلوماســية، ومعاهــد  املعاهــد  وعمــداء 

الربملانيــة.
لقــد أّكدنــا خــالل هــذه النــدوة علــى أن بنــاء القــدرات يف جمــال الدبلوماســية الصحيــة 
أمــر أساســي. فاإلقليــم يواجــه حتديــات صحيــة ضخمــة هلــا أبعــاد سياســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة بالغــة األمهيــة، وتتطلــب حلــواًل سياســية علــى الصعيديــن احمللــي والــدويل. 
ومــن األمهيــة مبــكان أن حتمــي الــدول األعضــاء مصاحلهــا مــن خــالل إشــراك ممثلــني 
عنهــا يف اختــاذ القــرارات بشــأن القضايــا الصحيــة العامليــة. مث إن احلاجــة ماّســة حلضــور 
إقليمــي أكثــر قــوة يف املناقشــات العامليــة الــيت تــدور حــول الصحــة أو حــول غريهــا مــن 
القضايــا الــيت هلــا تأثــري حمتمــل علــى الصحــة. كمــا جيــب أن يكــون املســؤولون عــن كل 
مــن الصحــة والسياســة اخلارجيــة علــى اطــالع بأمهيــة تعزيــز مشــاركتهم يف مثــل هــذه 
املناقشــات. أمــا تعزيــز التفاعــل والتنســيق بــني الصحــة والسياســة اخلارجيــة وغريهــا مــن 
القطاعــات علــى املســتوى احمللــي، مثــل التعليــم والزراعــة والصناعــة والتجــارة اخلارجيــة، 
فيحظــى بنفــس القــدر مــن األمهيــة. فتحســني الصحــة هــو شــرط أساســي لتوفــري األمــن 

القومــي والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

قليمي الثالث حول  المؤتمر الإ
الدبلوماسية الصحية، القاهرة، 

3-5 أيار/ مايو 2014
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الدبلوماسية الصحية وآثارها العملية

لقــد ناقشــت النــدوة الثالثــة حــول الدبلوماســية الصحيــة عــدداً مــن التحديــات الصحيــة الــيت 
يواجههــا اإلقليــم والــيت تتطلــب جهــوداً كبــرية مــن الدبلوماســية الصحيــة. وهــي تشــمل شــلل 
األطفــال، واحلــرب، والنــزوح، واألنــواع املختلفــة مــن عــدم االســتقرار وانعــدام األمــن، ومكافحــة 

األمــراض غــري الســارية.
شــلل األطفــال: يعتمــد اســتئصال شــلل األطفــال مــن العــامل علــى ثالثــة بُلــدان هــي الُبلــدان الــيت 
ال يــزال فــريوس شــلل األطفــال موجــوداً فيهــا، ويقــع بَلــدان اثنــان منهــا يف إقليــم شــرق املتوســط. 
ويف األســبوع الــذي بــدأت فيــه نــدوة الدبلوماســية الصحيــة، أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة 
شــلل األطفــال طارئــة صحيــة عموميــة تثــري قلقــاً دوليــاً، وأقــرت التوصيــات الــيت أصدرهتــا جلنــة 
الطــوارئ الــيت انعقــدت مبوجــب أحــكام اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( و هــي التوصيــات 
ــن تلــك التوصيــات مــا يتعلــق مبتطلبــات التمنيــع قبــل الســفر  املوجهــة للــدول األعضــاء. وتتضمَّ
الــدويل. وقــد اعــرتف اإلعــالن الــذي أصدرتــه مجعيــة الصحــة العامليــة يف عــام 2012 حــول 
اعتبــار اســتئصال شــلل األطفــال طارئــة برناجميــة عامليــة، بوجــود صعوبــات اجتماعيــة وسياســية 
حتيــط باحملاولــة األخــرية لتخليــص العــامل مــن هــذا املــرض املعــدي والقاتــل، وخاصــة يف إقليــم 
شــرق املتوســط. فهــذا التحــدي الصحــي يتطلــب اآلن التوصــل إىل حــل سياســي، مــع بــذل 

اجلهــود الدبلوماســية الصحيــة غــري العاديــة يف املناطــق األكثــر تضــرراً.
لقــد مت بنــاء صــرح اإلمجــاع الــدويل مــن خــالل الدبلوماســية الصحيــة العامليــة يف مثانينــات القــرن 
املاضــي مــن أجــل القضــاء علــى شــلل األطفــال، أمــا اآلن فتتعــرض اإلمكانيــة التقنيــة الســتئصال 
فقــد  املاضيــة.  والعشــرين  اخلمــس  الســنوات  يف  احملــَرز  التقــدُّم  بعــد  للخطــر  األطفــال  شــلل 
أصبحــت حيــاة األطفــال وجنــاح برنامــج شــلل األطفــال قضيــة تتعلــق إىل حــٍد كبــري بتوجُّهــات 
سياســية، وذلــك مــع تصديــر الفــريوس إىل دول أخــرى. إن الدبلوماســية - احملليــة والدوليــة - 
ميكــن أن تســاعد يف بنــاء اإلرادة السياســية واجملتمعيــة، ويف تنســيق االســتجابة، ويف حتســني 
الوصــول إىل األطفــال، ويف هتيئــة األجــواء الالزمــة للمشــاركة اجملتمعيــة وللمشــاركة السياســية.

انعــدام األمــن: إن عــدداً متزايــداً مــن النــاس يف املنطقــة يقعــون ضحايــا دوامــة عــدم االســتقرار 
السياســي الــيت أثــرت علــى إقليــم شــرق املتوســط يف العقــود األخــرية، والــيت اشــتدت يف بعــض 
البلــدان يف الســنوات القليلــة املاضيــة. فقــد أدى تشــريد وهجــرة الســكان يف أحنــاء عديــدة مــن 
اإلقليــم، بســبب الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الــيت هــي مــن صنــع اإلنســان، إىل خماطــر كبــرية 
علــى الصحــة، ويتضــح أثــر انعــدام األمــن بشــكل كبــري مــن عواقــب الصــراع يف اجلمهوريــة العربيــة 

الســورية حيــث يقــدر أن عشــر ســنوات مــن التنميــة البشــرية قــد ضاعــت.

إن اآلثــار الصحيــة النامجــة عــن انعــدام األمــن منهــا مــا يكــون غــري مباشــر ومنهــا مــا يكــون 
أيضــاً مباشــراً. ومــن هــذا املنطلــق فقــد شــوهدت انتهــاكات لالتفاقيــات الدوليــة بتزايــد 
اهلجمــات علــى العاملــني الصحيــني وعلــى املرافــق الصحيــة، واســتخدام ذلــك كوســيلة 
للتخويف وحماولة للمســاومة. مث إن األثر االقتصادي النعدام األمن له عواقب حمددة 
علــى اســتمرار عمــل النظــام الصحــي، إذ يتــم حتويــل املــوارد داخــل النظــام وخارجــه علــى 
حــد ســواء. ولقــد اســتخدمت املســاعدات اإلنســانية نفســها يف بعــض األحيــان كأداة 
سياســية يف ســياق احملــاوالت الــيت تبــذل للتأثــري علــى مســار حــل الصــراع واخلــالص منــه، 
وينتهــي ذلــك أحيانــا بعواقــب وخيمــة، ممــا يســتوجب إعــادة التأكيــد علــى أمهيــة احلفــاظ 

علــى احليــاد وعــدم تســييس القضايــا اإلنســانية.
إن السياســة اخلارجية والدبلوماســية الصحية والدبلوماســية يف أعمال اإلغاثة اإلنســانية 
قــد تتقاطــع يف العديــد مــن املســتويات أثنــاء حــاالت الطــوارئ، مــن أجــل محايــة الســكان 
والعاملــني الصحيــني، ومــن أجــل دعــوة اجلهــات املاحنــة لدعــم العمــل اإلنســاين. مث إن 
دعــم السياســة اخلارجيــة مــن داخــل اإلقليــم لتفعيــل صنــدوق التضامــن ســيؤدي إىل 

تقليــل االعتمــاد علــى املاحنــني األجانــب.
األمراض غير السارية: إن األمراض غري السارية وباء يتزايد بوترية سريعة يف اإلقليم، 
وحيمــل يف طياتــه التهديــد بتأثــريات كبــرية علــى النظــم الصحيــة وعلــى االقتصــادات يف 
الرئيســي  الســبب  هــي  الســارية  غــري  فاألمــراض  املقبلــة.  العقــود  الــدول األعضــاء يف 
للوفيــات املبكــرة يف اإلقليــم، وتتزايــد بوتــرية ســريعة يف مداهــا. وهنــاك أربعــة أمــراض 
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وقــد أولــت األمــم منــذ أمــد بعيــد أمهيــة حموريــة لألمــن الصحــي ودوره يف محايــة األمــن 
القومــي، ولطاملــا قامــت األمــم علــى مــدى عقــود طويلــة بتنفيــذ إجــراءات اســتهدفت 
إيقــاف األمــراض علــى حدودهــا، ومــن ذلــك علــى ســبيل املثــال، قيامهــا بتدابــري احلجــر 
الصحــي. أمــا يف الســنوات األخــرية فقــد بــدأت األمــم تتحقــق مــن أن األمــن الصحــي 
ال يقتصــر علــى كونــه  مســألة حتظــى باالهتمــام الوطــين - بــل هــو قضيــة عامليــة ال 
يقتصــر تأثريهــا علــى البلــدان فحســب، ولكنــه ميتــد ليشــمل أيضــا دوائــر الصناعــات 
الوطنيــة والشــركات الدوليــة. ولعــل يف هــذا مــا يوضــح تزايــد االرتبــاط بــني السياســة 

الداخليــة واخلارجيــة.
ويف العقــود األخــرية، ركــزت األســاليب املتبعــة يف الصحــة العموميــة علــى الصعيــد العاملــي 
علــى األمــراض والرعايــة والوقايــة وعلــى البحــث والرصــد. وقــد ظهــرت يف عصــر العوملــة 
الصحــة واألمــن، ومــا  بــني  للروابــط  أبعــاد جديــدة  اجلغرافيــة والسياســية  والتحــوالت 
لبثــت أن أصبحــت اآلن حتتــل الواجهــة. فجميــع البلــدان، بغــض النظــر عــن مســتويات 
الدخــل أوالتنميــة فيهــا، تواجــه خماطــر منهجيــة، مثــل فاشــيات األمــراض، مــع مــا يرافقهــا 
مــن احتمــال إيقــاع تأثــري كبــري جــداً علــى الصحــة، وعلــى الســياحة، وعلــى التجــارة، 
وعلــى الصــادرات، وعلــى العالقــات الدوليــة. فاألمــراض املعديــة املســتجدة واملخاطــر 
البيولوجيــة ليســت اجملــال الوحيــد للقلــق؛ بــل إن هنــاك أخطــاراً أخــرى، هلــا القــدر ذاتــه 
مــن األمهيــة، وقــد مت تغطيتهــا بشــكل متزايــد مبجموعــة مــن الصكــوك واألطــر واالتفاقــات 
الدوليــة، ونذكــر منهــا علــى ســبيل املثــال، األخطــار الكيميائيــة واإلشــعاعية. فإطــار 
 )2005( الدوليــة  الصحيــة  واللوائــح  الغذائــي  والدســتور  اجلائحــة  لألنفلونــزا  التأهــب 

كفيلــة بتغطيــة األمــراض املعديــة واألمــراض الــيت تنقلهــا األغذيــة. وســيكون لالعتمــاد 
املرتقــب التفاقيــة التنــوع البيولوجــي آثــار علــى األمــن الصحــي.

ومــن األمهيــة مبــكان أن يفهــم الدبلوماســيون يف مجيــع البلــدان أمهيــة االتفاقــات الصحيــة 
الدوليــة واالمتثــال للقانــون الــدويل الــذي يلــي التوقيــع عليهــا. فمــن الضــروري أن تأخــذ 
الــدول جبديــة التزاماهتــا وتنفيــذ هــذه االتفاقــات للحفــاظ علــى األمــن الصحــي علــى 
الصعيــد العاملــي وعلــى الصعيــد الوطــين. ومــن األمهيــة البالغــة أيضــاً أن تكــون السياســة 
اخلارجيــة علــى اطــالع جيــد باملخاطــر املتوقعــة، مثــل التهديــد املتزايــد لألمــن الصحــي 
العاملــي مــن العــدوى ومــن فاشــيات األمــراض ومــن املقاومــة ملضــادات امليكروبــات. 
وعلــى هــذا فــإن مــن الضــروري أن يُعــّزز قطــاع السياســة اخلارجيــة دوره، جنبــاً إىل جنــب 
مــع األدوار الــيت تؤديهــا القطاعــات والــوزارات األخــرى، يف الدعــوة إىل انتهــاج أســلوب 

يأخــذ حبســبانه مجيــع املخاطــر الــيت ترتبــص باألمــن الصحــي الوطــين.
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ي الدبلوماسية الصحية؟ 
كيف يمكن أن تساهم السياسة الخارجية �ف

مــن الوقائــع احملوريــة ضمــن النــدوة إدارة حلقــة نقــاش ســاهم فيهــا كبــار الدبلوماســيني 
حــول كيــف ميكــن للسياســة اخلارجيــة أن تســهم يف الدبلوماســية الصحيــة. واتفقــوا 
علــى أن هنــاك حاجــة ملشــاركة أوســع لبلــدان اإلقليــم يف تعزيــز التفاعــل املتبــادل بــني 
الصحــة والسياســة اخلارجيــة، داخــل البلــدان وعــرب البلــدان علــى حــد ســواء، بدعــم مــن 
منظمــة الصحــة العامليــة. وهــذا قــد يعــين إشــراك الــوزارات األخــرى، وال ســيَّما وزارات 
املاليــة، فضــال عــن إشــراك األطــراف املعنيــة األخــرى، مثــل القطــاع اخلــاص واملنظمــات 
غــري احلكوميــة. وال بــد مــن أن تكــون األهــداف املتوخــاة مــن عمليــة املشــاركة واضحــة، 
وال بــد مــن ضمــان الشــفافية واملســاءلة. ولقــد دلــت اخلــربات املســتفادة علــى أن الوقــت 
الــذي ُيســتثَمر يف تطويــر التعــاون بــني القطاعــات ميكــن أن حيقــق فوائــد كبــرية لكنــه 
يتطلــب بنــاء املؤسســات والقــدرات. وقــد ســلط الســادة الســفراء واملشــاركون اآلخــرون 

الضــوء علــى عــدة نقــاط رئيســية يف هــذا اجملــال.
سيعتمد تعزيز الدبلوماسية الصحية على القيادة القوية وااللتزام السياسي الذي يضع  ◀

الصحة يف مواقع أكثر رفعة يف جدول األعمال السياسي ويف جدول األعمال التنموي. 
وميكن أن ينطبق هذا على دور رؤساء احلكومات يف دفع القضايا الصحية إىل األمام، 

مما يساعد على وضع جدول األعمال واألهداف االسرتاتيجية، وتوفري الفضاء السياسي 
واملوارد.

إن توسيع نطاق املشاركة بني البلدان سيؤدي إىل تعزيز قدرهتا على اختاذ مواقف  ◀
مشرتكة، وبالتايل تعزيز استجاباهتا، ولن يقتصر ذلك على القضايا الصحية، بل 

سيمتد ليشمل القضايا اليت تؤثّر على الصحة، مثل التغذية والغذاء واحلصول على 
األدوية والتكنولوجيات. كما أنه سيشجع البلدان أيضاً على تبادل أفضل املمارسات 

والقدرات وحشد املوارد والقدرات التقنية وغريها، بداًل من التماسها من خارج اإلقليم، 
وهي عملية باهظة التكاليف و تواجه عقبات يف كثري من األحيان.

ويف حني أن السياسة اخلارجية لديها الكثري مما ميكن أن تسهم به يف الدبلوماسية  ◀
الصحية، فإن الصحة نفسها تدعم العديد من أهداف السياسة اخلارجية، فإدراج 
الدبلوماسية الصحية يف تدريب الدبلوماسيني ويف تعزيز احلوار بني الدبلوماسيني 

والعاملني الصحيني سيساعد إىل حد كبري يف تعزيز الدبلوماسية الصحية. وميكن ملثل 
هذا احلوار أيضاً أن يساعد على جتنب قطع العمل باالتفاقات اليت مت التوصل إليها يف 
خمتلف احملافل الدولية، و ضمان أن تصبح اآلثار الصحية أحد االعتبارات الرئيسية اليت 

تؤخذ باحلسبان يف مجيع املفاوضات .
ال ينبغي أن تستخدم الدبلوماسية خلدمة مصاحل مضرة بالصحة، وال ينبغي أن تستخدم  ◀

الصحة كأداة سياسية على حساب أرواح الناس. وباملقابل، ميكن للصحة أن تكون 
جسراً للسالم، ويف ذلك فوائد كبرية يف حاالت األزمات، ويف نزع فتيل التوترات، ويف 
املساعدة على خلق بيئات إجيابية للحوار السياسي. وميكن للدبلوماسية الصحية أن 

تسهم أيضاً يف إعادة بناء النظم الصحية من خالل التأكيد على أمهية التغطية الصحية 
الشاملة من أجل التنمية العادلة املستدامة.

تساهم الدبلوماسية الصحة يف بناء العالقات. إذ ميكن هلا أن تساعد على التغلب على  ◀
العقبات، وأن تكون حافزاً واسع التأثري يف العديد من املبادرات. كما إهنا ميكن أن 

تساعد يف بناء وتطوير الثقة لدى اجملتمع، ويف إنشاء و تنسيق االستجابة، ويف حتسني 
الوصول إىل اخلدمات، ويف خلق جو يتيح املشاركة، مع ضمان االنسجام مع الثقافات 

السائدة يف اإلقليم.
ميكن للدبلوماسية الصحية أن ترفع مستوى الوعي بكون الصحة ليست جمرد قضية  ◀

وطنية، وبأن هناك العديد من األبعاد العاملية والعابرة للحدود هلا، وبأهنا ميكن أن تسهم 
إسهاماً كبرياً يف توفري املنافع العامة على الصعيد العاملي، ويف رفاهية الشعب يف مجيع 

أحناء العامل. فالدبلوماسية الصحية تستجيب إىل حقيقة أن العديد من التحديات 
الصحية يف القرن 21 سوف تتطلب حلواًل سياسية أكثر منها تقنية.

رئيســية مــن بــني األمــراض غــري الســارية تثــري القلــق، وهــي أمــراض القلــب والســكتة 
الدماغيــة، والســكري، والســرطان، وأمــراض الرئــة املزمنــة. ووراء هــذه األمــراض األربعــة 
الرئيســية أربعــة عوامــل خطــر رئيســية هــي تعاطــي التبــغ، والنظــام الغذائــي غــري الصحــي، 
واخلمــول البــدين، وتعاطــي الكحــول علــى حنــو ضــار، ولعوامــل اخلطــر الثالثــة األوىل 

أمهيــة خاصــة يف اإلقليــم.
وهنــاك حاجــة ماســة للدبلوماســية الصحيــة علــى املســتوى الوطــين مــن أجــل إشــراك 
مجيــع القطاعــات واألطــراف املعنيــة الــيت ميكــن أن يكــون هلــا تأثــري يف احلــد مــن الوفيــات 

النامجــة عــن هــذه األمــراض، مثــل األطــراف املعنيــة بالتمويــل والضرائــب، والســلطات 
والنقــل،  والتجــارة،  والزراعــة،  معايريهــا،  وعــن  الغذائيــة  الصناعــات  عــن  املســؤولة 
والتخطيــط العمــراين، والشــباب والرياضــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة. وغالبــاً مــا هتيمــن 
قضايــا التجــارة علــى السياســة اخلارجيــة للبلــدان، ممــا يعطــي األمهيــة ملشــاركتها علــى 
املســتوى الــدويل يف املفاوضــات الــيت تؤثــر علــى قــدرة البلــدان علــى وضــع املعايــري اخلاصــة 
مبكافجــة عوامــل اخلطــر الرئيســية مثــل اســتعمال التبــغ واألغذيــة غــري الصحيــة املســتوردة، 

مــن بــني أمــور أخــرى.

الدبلوماسية الصحية

جدول أعمال التنمية بعد عام 2015، وتحديد موقع الصحة فيه

يف حــني تبقــى العناصــر األساســية للصحــة العامــة أساســية، فــإن بعــض االعتبــارات 
األخــرى، مثــل االتصــاالت، واالقتصــاد، والعدالــة االجتماعيــة، والتنميــة املســتدامة، 
والعالقــات اخلارجيــة، تعتــرب اآلن أساســية علــى قــدم املســاواة بــني بعضهــا البعــض، 
وتتشــابك بقــوة مــع الصحــة العامــة علــى الصعيــد العاملــي. ويّتضــح ذلــك مــن خــالل 
أهــداف التنميــة االجتماعيــة الــيت وضحتهــا املرامــي اإلمنائيــة لأللفيــة احلاليــة الــيت وضعتهــا 

األمــم املتحــدة عــام 2001.
وســوف تكــون الدبلوماســية الصحيــة عنصــراً هامــاً يف ضمــان إدراج املرامــي الصحيــة 
مــع   ،2015 عــام  بعــد  التنميــة  أعمــال  يف جــدول  نطاقــاً  األوســع  اإلمنائيــة  واملرامــي 
دجمهــا يف األهــداف املشــرتكة الــيت جتــري مناقشــتها اآلن يف األمــم املتحــدة. وجتــدر 
اإلشــارة إىل أن املهمــة الرئيســية لألمــم املتحــدة هــي تعزيــز الســالم واألمــن العامليــني. 
ومــا حقيقــة أن األمــم املتحــدة قــد وضعــت يف العقــود األخــرية القضايــا الصحيــة وغريهــا 
مــن قضايــا التنميــة يف مرتبــة أكثــر رفعــة علــى جــدول أعماهلــا إال تأكيــداً أن القضايــا 
الصحيــة وغريهــا مــن قضايــا التنميــة هــي عناصــر حامســة لتحقيــق األمــن االجتماعــي 

واالقتصــادي، وبالتــايل حتقيــق الســلم واألمــن العــام.
وقــد تناولــت إحــدى حلقــات النقــاش كيــف ينبغــي للبلــدان أن تشــارك يف املــداوالت 
حــول جــدول األعمــال الصحيــة بعــد عــام 2015، فأبــرزت اإلجنــازات الــيت حتققــت 
حــى اآلن يف اإلقليــم يف مــا يتعلــق باملرامــي اإلمنائيــة لأللفيــة. فقــد حققــت بعــض 
البلــدان تقدمــاً كبــرياً فأحــرزت األهــداف الصحيــة احملــددة. ولــن يكــون مبقــدور البعــض 

اآلخــر مــن البلــدان حتقيــق األهــداف حبلــول عــام 2015، إال أن هنــاك الكثــري منهــا 
ممــا ال زال باإلمــكان حتقيقــه حبلــول عــام 2015، واألمــر املهــم اآلن هــو االخنــراط يف 

املناقشــات الــيت سرتســم األهــداف الــيت ســتوضع للســنوات التاليــة.
فمــن األمهيــة مبــكان أن تقحــم بلــدان اإلقليــم نفســها يف عمليــة التشــاور العامليــة الــيت 
تتــم بالفعــل اآلن. ويف املســتقبل القريــب ســوف يعــرض األمــني العــام لألمــم املتحــدة 
علــى الــدول األعضــاء تقريــراً جتميعيــاً يهــدف إىل متهيــد الطريــق للتحضــري لقمــة رؤســاء 
الــدول واحلكومــات الــيت ســتعقد يف أيلول/ســبتمرب عــام 2015. ويف ســياق الصحــة، 
فــإن مــن املرجــح أن تبقــى قضايــا صحــة األم والطفــل علــى جــدول األعمــال، بــني 
املرامي األخرى اليت مل تســتكتمل، وذلك إىل جانب قضايا رئيســية أيضاً منها تشــمل 
التغطيــة الشــاملة الصحيــة األوســع نطاقــاً، واحملــددات االجتماعيــة والبيئيــة للصحــة، 

واألمــراض غــري الســارية.
إن قضيــة األمــراض غــري الســارية هــي القضيــة األخــرى الــيت ينبغــي علــى بلــدان اإلقليــم 
أن تعريهــا االهتمــام الــذي تســتحقه. فاآلثــار االجتماعيــة االقتصاديــة لألمــراض غــري 
تؤخــذ  أن  ينبغــي  الوبــاء  هلــذا  إقليميــة  وهنــاك خصوصيــات  بســرعة،  تتزايــد  الســارية 
باحلســبان. وال بــد مــن العمــل علــى العديــد مــن اجلبهــات الــيت تقــع خــارج القطــاع 
الصحــي، وينبغــي أن تأخــذ البلــدان زمــام املبــادرة أكثــر يف التصــدي جلميــع جوانبهــا. 
والدبلوماســية الصحيــة احملليــة يف مجيــع القطاعــات أمــر بالــغ األمهيــة يف هــذا الصــدد، 
وأمهيتهــا ال تقــل عــن أمهيــة املشــاركة اإلقليميــة علــى أعلــى مســتوى يف رســم السياســات 

العامليــة.
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الدبلوماسية الصحية موجز السياسات            

الندوة أو المنتدى حول الدبلوماسية الصحية 

اقرتح املشاركون إنشاء فريق استشاري معين بالدبلوماسية الصحية العاملية ليقدم الدعم ملنظمة . 1
الصحة العاملية يف جمال دفع جدول أعمال الدبلوماسية الصحية العاملية إىل األمام يف اإلقليم.

الدبلوماسية . 2 حول  املنتديات  أو  الندوات  من  النمط  هذا  تنظيم  العاملية  الصحة  منظمة  على 
الصحية بصورة منتظمة يف اإلقليم، للمساعدة يف رفع مستوى الوعي وجتميع األطراف املعنية معاً. 
وينبغي إشراك جمموعة واسعة من أصحاب القرار، مبن فيهم الربملانيون، وأن تكون مشاركتهم على 
أساس منتظم. و ميكن للندوات اليت ستعقد يف املستقبل أن تستكشف سباًل خمتلفة، وأن تتناول 
قضايا جديدة، وأن تدعو للمشاركة فيها جمموعة واسعة من املشاركني. إذ ميكن لتلك الندوات، 
على سبيل املثال، أن تتضمن التدريب على حماكاة الدبلوماسيني للتعرف على حاالت الطوارئ، 
وعلى الرتكيز على القانون الصحي العاملي، وعلى أمهية التشريعات واللوائح النظيمية والتجارة 
والصحة، وعلى املداوالت حول الدبلوماسية الصحية اليت يساهم فيها األطراف املعنية املتعددة، 

وذلك يف أعقاب مقرتحات منظمة الصحة العاملية للعمل مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية.

المفاوضات الدولية

جيب على منظمة الصحة العاملية أن تساعد أصحاب القرار يف خمتلف القطاعات ليصبحوا على . 3
اطالع جيد وعلى استعداد جيد للمفاوضات الدولية اليت تؤثر على الصحة. وهناك دور رئيسي 
للمنظمة يتمثل يف توفري البيِّنات الصحية اليت تدعم املفاوضات. وميكن للمنظمة أيضاً أن تساعد 
البلدان يف التصدي للتوتر والشد الذي قد ينشأ بني مسامهة البلدان يف الصحة العاملية وضمان 
املصاحل الوطنية/اإلقليمية. ويف هذا السياق أقر االجتماع التوصيات اليت قدمت يف االجتماع 
اإلقليمي الثاين الذي عقد يف إطار التحضري لالستعراض الشامل والتقييم الشامل للتقدُّم احملَرز 
يف جمال الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، والذي سيعقد يف اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة، يف 11-10 متوز/يوليو عام 2014.

ينبغي على اإلقليم مبجمله أن يكون أكثر اخنراطاً يف املفاوضات احلالية اليت تعترب بالغة األمهية . 4
للصحة، وكذلك يف املناقشات اليت تدور حول العديد من املواضيع السياسية املختلفة )اإلقليمية 
منها والعاملية(. ويعترب هذا األمر ذا أولوية يف الوقت احلاضر، ال سيَّما يف ما يتعلق باملداوالت 
اليت جتري يف األمم املتحدة حول جدول أعمال الصحة بعد عام 2015. وجيب على اإلقليم 
بذل املزيد من اجلهود لتطوير مواقف مشرتكة لتعزيز استجاباته. وعلى الدول األعضاء أن تعزز 
حضورها يف االجتماعات العادية اليت ُعِقدت قبل مجعية الصحة العاملية وقبل دورات اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، واليت مجعت بني املدير اإلقليمي واملمثلني الدائمني. ويف سياق دعم هذه 
املشاركة، ستستضيف منظمة الصحة العاملية موقع الشبكة الذي سيتم إنشاؤه يف أعقاب هذه 

الندوة.

جيب أن تدفع القضايا اليت تعترب بالغة األمهية لإلقليم إىل األمام على حنو استباقي يف خمتلف مواقع . 5
املفاوضات الدولية، استناداً على مواقف مشرتكة. فعلى سبيل املثال، ال بد من العمل فيما يتعلق 
مببادرة "الرعاية الصحية يف خطر" اليت تقوم هبا كل اللجنة الدولية للصليب األمحر، واألمراض 
غري السارية، وحركة الناس. كما يتم تشجيع العمل أيضاً على إحراز التقدم يف صندوق التضامن 
لدى  الدائمة  البعثات  سيَّما  وال  األعضاء،  الدول  على  ويتعني  الطوارئ.  حاالت  يف  اإلقليمي 
األمم املتحدة يف نيويورك، زيادة مشاركتها يف التفاوض على الوثيقة اخلتامية لالجتماع اخلاص 
يومي 10-11  سيعقد  والذي  السارية،  غري  لألمراض  الشامل  والتقييم  الشامل  باالستعراض 

متوز/يوليو عام 2014.

تعزيز القدرات

نبغي على اإلقليم مبجمله أن يزيد من قدراته زيادة كبرية يف الدبلوماسية الصحية. وميكن لإلقليم . 6
القيام بذلك عن طريق جتميع املوارد املالية والتقنية والبشرية املتاحة يف اإلقليم. ومن األساليب اليت 

ميكن اتباعها يف هذا الصدد إنشاء فريق لبناء القدرات، وهو فريق يعمل مع املؤسسات التدريبية 
واألكادميية الرئيسية يف اإلقليم، )سواًء كانت كليات للدبلوماسيني أم مؤسسات صحية(، من 
أجل االستفادة من اخلربات املوجودة يف هذا اجملال، والدفع جبدول أعمال الدبلوماسية الصحية 
إىل األمام بسرعة أكرب. وعلى وزارات اخلارجية أن تضمن أن الدبلوماسية الصحية العاملية قد 
مت إدراجها ضمن تدريب وتعليم الدبلوماسيني. كما ينبغي أيضاً تشجيع التعليم والتدريب بني 
اخلرباء يف الصحة والدبلوماسيني. وميكن أيضاً استكشاف إمكانية التدريب عرب اإلنرتنت. إذ أن 
توفري التدريب للبلدان يف الشرحية الدنيا من البلدان ذات الدخل املتوسط يعترب مسامهة هامة يف 

التعاون بني بلدان اجلنوب.

وميكن للبلدان استكشاف آليات جديدة لتعزيز الدعم الذي تقدمه للدبلوماسية الصحية العاملية . 7
"على الصعيد الوطين". وميكن أن يشمل ذلك الدعم تعزيز أقسام العالقات الدولية يف وزارات 
الصحة، أو إنشاء وحدات للدبلوماسية الصحية العاملية يف وزارات اخلارجية، من أجل استدامة 
الدبلوماسية الصحية وتعزيز قضاياها، وينبغي أيضا إدراج الندوات الوطنية وتبادل املوظفني بني 

الوزارات، وتعيني امللحقني الصحيني، وأمناط جديدة من اللجان املعنية بذلك.

التنسيق والتعاون 

التنسيق مع الوكاالت واملنظمات األخرى اليت ميكن أن تدعم جداول األعمال الصحية الشائعة، . 8
مثل منظمة التعاون اإلسالمي، وجيب االستفادة منها والسعي من أجل ترسيخ التعاون الوثيق 

معها. 

ينبغي توطيد املزيد من التواصل بني الربملانيني وغريهم من أصحاب القرار فيما يتعلق اإلنصاف . 9
يف اجملال الصحي، وبالقضايا الصحية ذات الصلة باألمن القومي، وبالتشريعات الوطنية، وجذب 
الربملانيون  يصبح  أن  من  بد  وال  الصحة.  على  تأثري  هلا  اليت  اللجان  يف  ومشاركتهم  اهتمامهم 
الوطنيون أكثر دراية بالقانون الدويل وباالتفاقات الدولية اليت تؤثر على الصحة، ومنها على سبيل 
للنظر يف إنشاء جلنة  املثال االتفاقية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. وقد طرح املشاركون اقرتاحاً 

لتنسيق األمن الصحي يف كل بلد.

عالم الإ

الرئيسية . 10 الفاعلة  اجلهات  بني  الوعي  مستوى  رفع  يف  العاملية  الصحة  منظمة  تساعد  أن  ميكن 
احمللية  والقضايا  جهة  من  واحمللية  العاملية  الصحية  القضايا  حول  بينها  ما  ويف  معها  واملتفاعلة 
والصحة والسياسة اخلارجية من جهة أخرى. وميكن أن يتم ذلك من خالل مؤمتر إقليمي حول 
االجتاهات  إىل  االنتباه  تلفت  أن  العاملية  الصحة  ملنظمة  وميكن  العاملية.  الصحية  الدبلوماسية 
السائدة على املستوى اإلقليمي والعاملي. أما دور املكاتب الُقطرية ملنظمة الصحة العاملية يف جمال 
الدبلوماسية الصحية فيحتاج إىل تعزيز. وميكن التفكري يف عقد اجتماعات منتظمة للملحقني 

الصحيني.

جمال . 11 يف  واإلجنازات  املمارسات  وأفضل  اإلقليم،  يف  املكتسبة  اخلربات  وتبادل  حتليل  ينبغي 
الدبلوماسية الصحية العاملية، مع إحاطة  بلدان الشرحية الدنيا من البلدان ذات الدخل املتوسط 
علماً بذلك على نطاق واسع أيضاً. وينبغي النظر يف برنامج حبثي للحصول على تطوير أكثر يف 

هذا اجملال. وميكن تعيني مركز متعاون يف هذا الغرض.

جيب بذل اجلهود إلشراك وسائل اإلعالم يف الدبلوماسية الصحة العاملية لتكون جزءا من اجلهود . 12
اليت تبذل يف الدبلوماسية العامة. وميكن االستفادة من الدبلوماسية الصحية يف اإلقليم على حنو 
أفضل باستخدام األساليب اجلديدة للتواصل، وخاصة وسائل االعالم االجتماعية. كما ميكن 
العاملية  الصحة  منظمة  من  املشاركون  طلب  وقد  الربنامج،  هذا  تدعم  أن  الرقمية  للدبلوماسية 

استكشاف هذه األساليب.

ي حوارات ومبادرات السياسة الخارجية
اتيجية �ف الستنتاجات: اعتبار الصحية أولوية اس�ت
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