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 المقدمة 

الحياة   19-ال يزال كوفيد على كل جانب من جوانب  تحدياً  يشكل 

آذار،  في  العالمية  الصحة  منظمة  من  كوباء  إعالنه  منذ  المعتادة 

تحديات   2020 تواجه  العالم  أنحاء  جميع  في  البلدان  تزال  وال   .

خطيرة مع االرتفاع المستمر في عدد الحاالت وحاالت اإلدخال إلى 

وتعتبر قضايا توفير الرعاية    1انتشاره.    المستشفيات نتيجة لسرعة

 1الصحية بجانب العاملين الصحيين من المتأثرين بهذا الوباء.

على الخدمات الصحية األساسية مصدر قلق   19-ويعتبر تأثير كوفيد

بالغ. ذُكر في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن اإلستنتاجات 

الخدمات   تعطل  عن  تكشف  البلدان األولية  من  كثير  في  الصحية 

كما نتج عن تزايد عبء العمل وأجواء العمل   2بشكل جزئي أو كلّي. 

الشديدة ساعات عمل طويلة ومعاناة نفسية وإرهاق بل وإساءة بدنية 

العاملين  يكون  األحيان  معظم  وفي  األحيان.  من  كثير  في  ونفسية 

خشون الصحيين عرضة لخطر اإلصابة بل وفقدان حياتهم وربما ي

 1من نقل العدوى إلى أسرهم. 

كوفيد في   19-وركز  العاملين  لدى  العامة  الصحة  قدرة  بُعد  على 

المجال الصحي.  وتشير دراسة مؤشر العالمي لألمن الصحي إلى 

أنه ال يوجد بلد مستعد بشكل كافي لمواجهة األوبئة.  كما خلصت 

الدولي ضعيف. االستعداد  أن  من    3  3إلى  العديد  تظهر  البلدان ال 

الفاشيات  من  للوقاية  الالزمة  والقدرات  الصحية  الحماية  مهارات 

لدى  القدرات  بعد  فإن  أهميتها،  من  الرغم  وعلى  لها.  والتصدي 

 العاملين الصحيين ال يُذكر بشكل كاٍف في 
 

في سياق إقليم شرق المتوسط.   تواجه   19-المناقشات حول كوفيد

معظم البلدان وفي المنطقة بالفعل نقصاً عاماً في العاملين الصحيين 

العاملين  التوزيع الجغرافي ونقص في  الكفاءات وسوء  مع ضعف 

الصحيين المتخصصين.  وأصبحت هذه القيود مكشوفة أكثر اآلن 

م به  يرتبط  وما  الوباء  مجال من  في  قوية  لتدخالت  متطلبات  ن 

العامة. كوفيد  1الصحة  أزمة  الحاجة   19-أظهرت  األردن  في 

مبادرات  لتنفيذ  والوزارات  السياسات  صنع  لوكاالت  واالستعداد 

وإجراءات وسياسات فعالة متعددة قوبلت بدعم واسع النطاق، كما 

 4يتضح من استطالعات رأي المؤسسات الخاصة والحكومية.  
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مالحظات التي ظلت قائمة منذ وقت طويل أن العاملين في ومن ال

مجال الصحة العامة معرضون للخطر كما أنهم يفتقرون عموما إلى 

بتنفيذ  العامة. كما يوصى بشدة  الصحة  في مجال  المناسبة  الكفاءة 

استراتيجيات للتأكد من أن العاملين الصحيين المشاركين في تقديم 

األس العامة  الصحية  بالكفاءات الخدمات  معرفتهم  يظهرون  اسية 

الرئيسية للصحة العامة. يوصى بشدة بتنفيذ استراتيجيات للتأكد من 

العامة الصحة  في  العاملين  خدمات   الذينأن  تقديم  في  يشاركون 

الرئيسية  بالكفاءات  معرفتهم  يظهرون  األساسية  العامة  الصحة 

المهنيين    نتقوم مجموعة واسعة م  5للصحة العامة الالزمة لوظائفهم.

بتصميم وتنفيذ وإدارة تدخالت فعالة للصحة العامة.  يعمل هؤالء 

المهنيين على التوالي في بيئة تتأثر بشكل كبير بالسياسة العامة والتي 

واألعمال  والسياسة  االقتصاد  واهتمامات  بمصالح  بدورها  تتأثر 

  6التجارية وكذلك المجتمعات. 

 

 نبذة عن امفنت 

إقل شبكة  هي  عام  امفنت  في  تأسست  تعزيز   2009يمية  أجل  من 

مع  تتعاون  حيث  المتوسط.  شرق  إقليم  في  العامة  الصحة  أنظمة 

الدولية  والوكاالت  الحكومية  غير  والمنظمات  الصحة  وزارات 

المنطقة  في  األخرى  العامة  الصحة  ومؤسسات  الخاص  والقطاع 

قا وقد  الميدانية.   والوبائيات  العامة  الصحة  لتعزيز  مت والعالم، 

كمبادرة إقليمية  2015امفنت بإنشاء الصحة الدولية للتنمية في عام 

البلدان في تعزيز  المتوسط، ودعم  إقليم شرق  لتعزيز جهودها في 

أنظمتها الصحية لالستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه الصحة 

 العامة. 

 تفاصيل الندوة  

يوجد احترام أكبر على الصعيد العالمي للدور األساسي الذي يؤديه  

العاملون الصحيون في حماية مجتمعنا.  وأثبت حجم الوباء وحدته 

أن عنصر االستعداد لدى قطاع الصحة العامة عنصر حاسم.  يتطلب 

اإلعداد والتنسيق المناسبين من السلطات الصحية المختلفة. ولتحقيق 

معا ينبغي  الصحة ذلك،  بكفاءة  المتعلقة  والتحديات  الثغرات  لجة 
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العامة على المدى الطويل والقصير.  وتعتبر هذه المعلومات مهمة 

مع  العامة  للصحة  قوية  تحتية  بنية  إنشاء  ما  لبلد  يمكن  كيف  لفهم 

في  والفاشيات  الوباء  لهذا  االستجابة  على  قدرته  على  الحفاظ 

 المستقبل.  

 أهداف الندوة 

 ه الندوة عبر اإلنترنت لتحقيق األهداف التالية:تم إجراء هذ

توضيح الفجوات المتعلقة بالعاملين الصحيين والتحديات  •

 المتعلقة بكفاءة الصحة العامة.  

والتحديات   • والقضايا  الحالي  للوضع  مراجعة  لتقديم 

 المتعلقة بالكوادر الصحية.   

 اقتراح التوصيات المناسبة لمعالجة الثغرات والتحديات. •

 لمتحدثون في الندوة  ا

 استضافت الندوة عبر اإلنترنت المتحدثين الخبراء التالية أسماؤهم: 

الصحية  الدكتور الشيخ بدر • العاملة  القوى  استشاري 

العربي   للمجلس  التابع  المجتمع  طب  مجلس  ورئيس 

للتخصصات الصحية وخبير وضع السياسات لدى الهيئة  

 عربية المتحدةالوطنية للمؤهالت في دولة اإلمارات ال

الدكتور سكوت مكناب أستاذ أبحاث في جامعة إيموري،  •

مدرسة رولينز للصحة العامة، شريك إداري في ممارسة 

 الصحة العامة،    

مدير  ةالدكتور • جودمان  تعليم   ةجوليان  اعتماد  وكالة 

 (، بروكسل APHEAالصحة العامة )

منسقة  ةالدكتور • جيديك  جولين  الكوادر    فتحية  تنمية 

الصحة   لمنظمة  اإلقليمي  المكتب  في  العاملة  الصحية 

 العالمية لشرق المتوسط.
 

 قام بتيسير الندوة:  

خبير في     .الدكتور مهند النسور، المدير التنفيذي، امفنت •

الصحة   وأنظمة  العملياتية  واألبحاث  الميدانية  الوبائيات 

 العامة. 

 أمين عام اتحاد الجامعات العربية.  ،  الدكتور عمرو سالمة •

 الحضور  

كان التسجيل مفتوًحا قبل أسبوع واحد من الندوة وتم اإلعالن عنها 

و   بامفنت  الخاصة  التواصل  وشبكات  منصات  في ArUعبر   .

شخص الندوة عبر اإلنترنت. حضر معظم   310المجموع، حضر  

كان متوسط وقت 85المشاركين ) اإلنترنت.  الندوة كاملة عبر   )٪

. 1دقيقة، شكل  64الحضور 
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أن المشاركين   2كما في الشكل    Pretoبياني  يوضح الرسم ال

سؤاالً.   تمت اإلجابة عليها    30تعليق و    200طرحوا حوالي  

إلى   75كل ربع ساعة. كان المشاركون أكثر نشاًطا في ما بين  

90  ( الندوة  الفترة  31دقيقة من  تليها  تعليقات وأسئلة(  ٪ منها 

انوا أقل دقيقة. ك  30إلى    15دقيقة وفترات من    15األولى من  

 دقيقة.  45إلى  30نشاًطا بين الفترات التس استغرقت 

  

 

 نظرة عامة على العروض التقديمية  

عروض   أربع  وتضمنت  اإلنجليزية  باللغة  الندوة  إجراء  تم 

منها   كل  مدة  الجوانب   10تقديمية  مختلف  وتناولت  دقائق 

العامة.  على قدرات الصحة    19-والقضايا المتعلقة بتأثير كوفيد

لشرق  اإلقليمي  المكتب  دور  األول  التقديمي  العرض  وصف 

المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز الكوادر الصحية  

من خالل نهج الصحة العامة. وحدد العرض الثاني الفجوة بين 

التقديمي  العرض  وصف  العامة.  والصحة  الصحية  الكوادر 

المنا تغيير محتوى  في  المتبع  النهج  مع  الثالث  والتواصل  هج 

. وأخيرا، ناقش العرض الرابع 19-المجتمع في مرحلة كوفيد

وضع الصحة العامة والتحديات واآلفاق في المناهج الطبية. تال  

ذلك جلسة نقاشية تمحورت حول األسئلة المهمة وذات الصلة  

  التي وردت من الحضور. 

ت  فيما يلي موجز لهذه العروض التقديمية بالترتيب الذي قُدم

به. بدأت الندوة عبر اإلنترنت وانتهت في الوقت المحدد ولمدة  

  ساعة.  1.5

 مقدمة الندوة 

ب بالترحيب  الندوة  النسور  مهند  الدكتور  قدم البدأ  ثم  جمهور 

عمرو   الدكتور  الثاني  والميسر  نفسه  عن  موجزة  ذاتية  سيرة 

سالمة. واستمر في عرض تحديات الكوادر الصحية وقضايا  

الدولي  التأهب  وضعف  العالم  أنحاء  جميع  في  السياسات 

عن أهمية تعزيز  بالحديث  لألوبئة. واخيرا، اختتم الدكتور مهند  

والعالمية الوطنية  الصحية  العام   الكوادر  النهج  من  كجزء 

 لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتوسيع قدرات الصحة العامة. 

جمهور  الحيث بدأ بتحية    ،بعد ذلك الدكتور عمرو سالمةتحدث  

مع امفنت. وتابع بتقديم    ها باالشتراكوالتعبير عن امتنانه لتنظيم 

أفضل   صحة  تحقيق  في  امفنت  أدوار  حول  موجزة  بيانات 

في   التدريب لألفراد  برامج  وإدارة  المتوسط  شرق  إقليم 

ومساهمته المنطقة  في  الميدانية  إدارة    االوبائيات  في  الحالية 

الحالي. باإلضافة إلى ذلك، ذكر أن اتحاد الجامعات   19-كوفيد

ن في منطقتنا وأُ الصحية  العربية أدرك أهمية تحديات الكوادر  

األهمية   خالل  برزت  هذه  جيد  .  19-كوفيدجائحة  بشكل 

في إثراء النقاش وتقديم    ة االتحادوأخيراً، أكد على أهمية مساهم

الكوادر   وخاصة  الصحية  النظم  لتعزيز  عملية  توصيات 

أهداف الندوة ودعا الدكتور مهند  الصحية. قدم الدكتور  عمرو  

 لتقديم المتحدثين.  
 

"تعزيز الكوادر الصحية من خالل نهج الصحة العامة: ما 

قليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة هو دور المكتب اإل

 العالمية؟" 

 الدكتورة فتحية جولين جيديك 

هذ لتنظيم  تقديرها  عن  حديثها  في  جيديك  الدكتورة   ه أعربت 

الكوادر   اباعتباره  الفعالية حول  اإلنترنت  عبر  ندوة  أول 

الصحية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي وترتبط جيدًا بالسنة  

سلطت الدكتورة والدولية للعاملين في مجال الصحة والرعاية.  

تقدر   ال  التي  والخدمات  المهمة  األدوار  على  الضوء  جيديك 

بثمن التي يقدمها العاملين الصحيين في جميع التخصصات في  

.  وذكرت أن هؤالء العاملين الصحيين يعملون 19-إدارة كوفيد

أعداد  في بيئة شديدة الخطورة. كما ال توجد بيانات دقيقة عن  

العاملين الصحيين المصابين، إال أن دراسات مختلفة قدرت أن  

إلى  2ما بين   الحاالت بين ٪30  ٪ أصيبوا بالمرض، ومعظم 

بت  وأوصت  الصحيات.  والعامالت  إجراءات  الممرضات  نفيذ 

الصحية   المرافق  في  العدوى  الحماية   وتوفيرمكافحة  معدات 

استخدامه على  الكافي  التدريب  إلى  باإلضافة   ا الشخصية 

الصحيين   العاملين  بين  للعدوى  مراقبة ورصد  آليات  ووضع 

وإدخال آلية تدقيق لفحص هذه التدابير بانتظام. باإلضافة إلى  

املين المعرضين لمخاطر  ذلك، هناك حاجة إلعادة تكليف الع

    التي يتعرضون لها.   مخاطرالعالية بواجبات عمل مرنة لتقليل  

يخضعون   الصحيين  العاملين  أن  جيديك  الدكتورة  قالت  كما 

حيث   مرهقة.  من50-30حوالي    ذكرلظروف  مستويات  هم  ٪ 

الزيادة الحادة في عدد  ف  ،مختلفة من الضيق النفسي واالجتماعي

كوفيد من    وساعات  19-مرضى  والخوف  الطويلة  العمل 

والوصمة   المرضى  مع  الوحيد  الشخص  وكونك  العدوى 

أدت هذه وقد  زيد من توترهم.  ت واإلبتعاد عن المنزل والعائالت  

واإلرهاق   النفسي  الضغط  إلى  واإلرهاق  الجسدي  العوامل 

المهني والتعنيف الجسدي والنفسي.  وأوصت بضرورة تسليط  

جانبا هاما. ومن    اباعتباره  النفسيةالضوء على دعم الصحة  

العناصر المهمة للحد من القلق وإبقاء الكوادر الصحية العاملة  

التكنولوجيا   باستخدام  والتدريب  التواصل  هو  إطالع  على 

 المناسبة. 

تهيئة الكوادر الصحية العاملة لم  أن  ذكرت الدكتورة جيديك  و

يجب أن يحصلوا على إرشادات    همأنوكافي  بالمستوى الكن  ت

و لهم  فنية  تتاح  جديدة أن  معلومات  إلى  الوصول  إمكانية 

وأن يكونوا قادرين على العمل في بيئة عمل مواتية.    ،وصحيحة

العالميةو الصحة  منظمة  لشرق   هاومكتب   طورت  اإلقليمي 

لتوجيه   الصحية  العاملة  للقوى  مختلفة  أدوات  المتوسط 
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لكوفيد التهيئة    .19-االستجابة  تحديات  البلدان  تلك وعالجت 

باستخدام مناهج مثل إعادة تعيين العاملين الصحيين أو تغيير 

أهداف أو تهيئة الموظفين غير النشطين أو المتقاعدين أو تهيئة  

الصحيين  العاملين  إشراك  أو  المتطوعين  أو  الطالب 

جيديك    واشارتالمجتمعيين.   العمل إلى  الدكتورة  عبء 

اإلضافي المتوقع على الكوادر الصحية العاملة وقدرتهم على  

كوفيد لقاح  ونشر  منخفضة  19-توفير  البلدان  في  سيما  ال   ،

 الدخل.  

بالرغم من أن معظم ف  .ل التعليم الصحي المهني أيًضاطتعوقد  

اإللكتروني،   التعليم  مواصلة  من  تمكنت  أن المؤسسات    إال 

مجالالتحديات   والعمليةالتدري  في  السريرية  والتقييمات    ب 

أننا سنحتاج إلى المزيد من   19-كوفيدمن  علمنا  وت.  بقيت قائمة

أكبر وفهم أفضل  العامة ذو معرفة  الصحة  المتخصصين في 

الصحية  واألنظمة  الجماعي  والعمل  العامة  الصحة  لمبادئ 

المجتمعات.   مع  المشاركة  على  والقدرة  القيادة  ومهارات 

ى تطوير استراتيجيات وخطط للتعليم الصحي نحتاج أيًضا إلو

المناهج  ومحتوى  مختلطة  تعليمية  مناهج  باستخدام  المهني 

المهني النهج  هذا  إستكمال  الجديدة  المتطلبات  لتلبية   ،المعدلة 

إن إعادة النظر في لوائح التعليم والبنية التحتية أمر ال بد  حيث 

 منه.   

العاملين لتعويض  وموارد  بسياسات  الصحيين    ويوصى 

الحوافز   ذلك:  على  األمثلة  ومن  بمساهماتهم.  واإلعتراف 

الداعمة   الفحوصات والتدابير  إلى  بالتحديد  الوصول  وإمكانية 

أثناء العزل أو الحجر الصحي والعالج المجاني والتعويض في 

الشديد المرض  بهدف  حالة  وذلك  الصحيين  ،  العاملين  تحفيز 

ورة جيديك عرضها بشعار  اختتمت الدكتووإبقائهم في الخدمة.  

العام "حافظ على سالمة   المرضى هذا  العالمي لسالمة  اليوم 

 العاملين الصحيين، حافظ على سالمة المرضى".   

 "الصحة العامة والكوادر الصحية: ما هو المفقود؟" 

 الدكتور الشيخ بدر 

أثبت مدى أهمية   19-بدأ الدكتور بدر عرضه بالقول إن كوفيد   

الكوادر   أن  وأضاف  وضرورتها.  العاملة  الصحية  الكوادر 

الصحية العاملة أساسية للنظم الصحية وهي أساسية في تحقيق 

المستدامة. وأوضح  التنمية  الشاملة وأهداف  الصحية  التغطية 

الصح "الكوادر  تعريفات  بين  الخلط  يتم  وبين أنه  العاملة"  ية 

مصطلح "الكوادر العاملة في مجال الصحة العامة" والتي لها  

في   المتخصصين  جميع  أفضل  بشكل  وتصف  أوسع  نطاق 

الصحة العامة وتعتبرها اختصاصهم.  قدم الدكتور  بدر إطار  

عمل الكوادر العاملة في مجال الصحة العامة الذي يتكون من  

 والبحث والتواصل.  أربعة مجاالت: التعليم والممارسة

وذكر الدكتور  بدر أن التثقيف الصحي العام مقوض في مناهج   

وتعتبر   بوضوح.  محدد  كفء  إطار  وجود  عدم  مع  الطب 

والمهارات   التقنية  المهارات  هي  المفقودة  الرئيسية  الكفاءات 

والمنهجي.   التحليلي  والتفكير  والقيادة  والسياسية  االجتماعية 

بال االستخفاف  الذي يفضل  يمتد هذا  الشعب  إلى  العامة  صحة 

السريرية  المهن  عكس  على  عليه.  السريرية  التخصصات 

األخرى، يهيمن على التثقيف الصحي العام في الغالب التدريس  

األكاديمي على التدريب المهني. وشدد على أهمية الحفاظ على  

جودة واعتماد التثقيف الصحي العام.  وشجع الدكتور بدر على 

التطوير المهني المستمر للكوادر العاملة في مجال  التوسع في  

 الصحة العامة.  

الدكتور  بدر إلى أن ممارسة الصحة العامة في منطقة  واشار 

شرق المتوسط تعتبر مهنة من الدرجة الثانية. ويفسر هذا سبب  

عدم وجود إرشادات وبروتوكوالت لممارسات الصحة العامة  

طوارئ. باإلضافة إلى ذلك،  مثل تلك عند التعامل مع حاالت ال

فإن المسارات المهنية والتوقعات في مهن الصحة العامة غير  

أيًضا،   الثالث  للمجال  بالنسبة  أفضل  ليس  الوضع  واضحة. 

فاألبحاث الجيدة تفتقر إلى حد كبير من محدودية اإلصدارات  

البشرية  القدرات  هي  األسباب  تكون  قد  المنطقة.  في  والنشر 

الكافية والت المنهجيات مثل  غير  مويل المحدود والتحديات مع 

معظم   أن  حقيقة  خالل  من  هذا  تفسير  يمكن  النوعي.  البحث 

الباحثين في مجال الصحة العامة لديهم خلفية طبية بينما ترتبط  

الدكتور  بدر إلى أن   وأشارالصحة العامة بالعلوم االجتماعية.   

و السياسات  على  تؤثر  ال  البحث  عن  الناتجة  اتخاذ األدلة 

من   الرغم  على  أنه  المتحدث  شارك  المنطقة.  في  القرارات 

اإلمكانات المتزايدة، ال تزال هناك جمعيات وطنية قوية للصحة  

المنطقة  في  فقط  دول  خمس  وجود  مع  منطقتنا،  في  العامة 

جهود  جانب  إلى  العامة  للصحة  وطنية  جمعية  لديها  العربية 

رات اإلقليمية مثل منظمة الصحة العالمية ، بدأت بعض المباد

ArPHA  تفتقر المنطقة إلى قاعدة بيانات أو مستودع لخبراء .

 الصحة العامة.  

 ين الصحي  ينالتحدي الذي يواجه العاملإلى  الدكتور بدر    وأشار 

والمالءمة.   والجودة  الكمية  حيث  من  ثالوثاً  تم  وقد  باعتباره 

التحديات من خالل كوفيد واجه 19-الكشف عن هذه  ، عندما 

عجز ال الصحي  الكفاءات    اً نظام  ونقص  الصحيين  بالعاملين 

بعض التوصيات للتغلب    واقترح.  تهماألساسية وضعف مرون 

على التحديات التي تمت مناقشتها. وسلط الضوء على أهمية  

وينشط  يوجه  أن  يمكن  الذي  اإلقليمي  الكفاءات  إطار  تطوير 

ات مناهج الصحة العامة. وشجع على تقديم المزيد من الشهاد

األكاديمية. الشهادات  من  بدالً  نموذج    المهنية  إلى  وأشار 

المهني.   التدريب  القائمة على  الجديدة  العامة  الصحة  أكاديمية 

وضع بروتوكوالت وإرشادات لممارسة على    أيضاً شجع  كما  

تسويق   تحسين  إلى  دعا  ذلك،  على  عالوة  العامة.  الصحة 

في مجال أبحاث الصحة والصحة العامة لجذب األجيال الشابة.  

العامة، نصح الدكتور الشيخ ببناء القدرات من حيث المنهجيات  
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األعمال للبحوث    وجدول  المبتكر  والتمويل  واألولويات 

زيز مجالت الصحة العامة في المنطقة. وأيد والمنشورات وتع

شبكات   وتطوير  العامة  للصحة  الوطنية  الجمعيات  تعزيز 

الصحة العامة اإلقليمية وربطها بالمنصات العالمية. وأشار إلى  

 امفنت كمثال ناجح لمثل هذه الشبكات.  

 " واألساليبالتغييرات في محتوى المناهج : 19-كوفيد"

 نجوليان جودما ةالدكتور 

عرضهودمان  ج  ة الدكتور  تتطرق في  إلى  ا  في  التغييرات 

الضوء ت  وسلط   .19-كوفيدنتيجة لث والخدمات  ا التعليم واألبح

بكوفيد المتعلقة  القيود  تفرضها  التي  التحديات  على    19-على 

العامة   الصحة  وكذلك  الخطوط والتعليم  في  المستجيبين 

إلى تقييد الوصول إلى    قد أدى  اإلغالقأن    توذكراألمامية.  

التي   االستراتيجيات  بعض  تقديم  تم  وبالتالي،  التعلم.  موارد 

كتروني لتسهيل عملية تتضمن المزيد من إمكانية الوصول اإلل

المكتبات    ،التعليم مثل  الداعمة  الخدمات  إلى  باإلضافة 

من حيث استدامة تلك   ة مفقودال  العناصر  ت بيًناإللكترونية. كما  

التدريس   مثل  للطالب  المقدمة  والرعاية    الوجاهيالخدمات 

 والمهني.     

الطالب    وتتضمن تعليم  اإلنترنت  بالتعليم عبر  المتعلقة  القيود 

مختلفة  من   اإللكترونيات  بلدان  مجال  في  الخبرة  ونقص 

ال وفرق  على  يوقتوالتكنولوجيا  المنظمة  غير  والجلسات  ت 

اإلنترنت ومعدل نقل البيانات ونقص المالءمة اإللكترونية التي  

يمكن أن  وتؤثر سلبًا على جانب التزامن للتعليم عبر اإلنترنت.  

ا هذه  لمواجهة  المقترحة  األساليب  بعض  في تتمثل  لتحديات 

توفير الدعم التقني والتربوي عبر اإلنترنت للطالب والمعلمين  

المختلط النهج  الجلسات    ،واعتماد  من  مزيج  تنفيذ  يتم  حيث 

المباشرة والمسجلة باإلضافة إلى مراعاة التعلم غير المتزامن 

 .التعليمية توفير الموادوحيث يتم تسجيل المحاضرات 

حقيقة أن العديد من طالب الصحة    في التحدي اآلخر  ويتمثل  

العامة وأعضاء هيئة التدريس هم عناصر فاعلة في الخطوط  

العامة   الصحة  قطاع  على  هائالً  ضغًطا  يضع  مما  األمامية، 

لوحظ اعتماد المزيد من المرونة داخل األنظمة وقد  بشكل عام.  

فإلتركيز.  ا  بؤرة  19-حيث أصبح كوفيد المناهج،  وبالتالي،  ن 

ا مثل  في بعض  معينة  كفاءات  نحو  منحازة  لجوانب، ستكون 

البحث  دمج  تم  ذلك،  على  عالوة  الصحة.  وتعزيز  الوبائيات 

أخرى   األبحاث من مجاالت  تكييف  بطرق مبتكرة من خالل 

اللقاحات.   وتوزيع  الجماعية  االختبارات  لوجستيات  مثل 

وبطريقة مشابهة، يمكن رؤية بعض أمثلة التوعية المجتمعية 

استخ مع  حيث  الوطنية  لالستجابة  السريعة  المراجعة  دمت 

وقدمت   الراجعةالطالب  تحسين    التغذية  في  للمساعدة 

 استراتيجيات نظام الصحة العامة الوطني.  

لكوفيدأنه  جودمان    ةالدكتور  توذكر دفع  ف  ،19-نتيجة  تم  قد 

بالحفاظ على    ت. ومع ذلك، نصحالواجهةالتعلم اإللكتروني إلى  

التوازن وعدم التسرع في التحول بالكامل إلى التعلم اإللكتروني  

الدراسة.   عن  االنقطاع  معدالت  ارتفاع  مثل  مخاطر  لتجنب 

يحتاج هذا التوازن إلى اعتماد نهج مختلط للوصول إلى أولئك و

 في مناطقهم.    والرعايةالذين يحتاجون إلى الدعم األكاديمي 

ودمان إن التعلم اإللكتروني موجود ليبقى مع  ج   ةالدكتور  توبيَن 

لفت كما  المستمر.  والتكيف  المخاطر   تالتغييرات  إلى  االنتباه 

المحتملة لإلعتماد الكامل على التعلم عبر اإلنترنت بما في ذلك 

لى  إ   تواشارالمخاطر التكنولوجية ومخاطر تمويل المدرسة.  

األ  يستهدف  الذي  المهني  والتعليم  التدريب  ولويات  أهمية 

األخذ  الوطنية والمشكالت الصحية. باإلضافة إلى ذلك، يجب  

والمعلومات.   ب اإلعالم  إدارة  مثل  األخرى  المهارات  اعتبار 

ومعروفة على    وأكدت شهرة  أكثر  العامة  الصحة  تصبح  أن 

وأن تحظى بمزيد من االهتمام علمي  للناس على أنها تخصص  

    والترويج.

العالم الصحي  األمن  الكوادر "تحديث  تنمية  خالل  من  ي 

 العاملة في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة"  

 الدكتور سكوت مكناب  

مكناب  أشار    كوفيدإلى  الدكتور  أن  الضوء    19-حقيقة  يسلط 

العامة وأنه يجب علينا دراسة هذه  الصحة  الثغرات في  على 

الثغرات والتفكير في كيفية إصالحها. وذكر أن توسيع نطاق  

الصحية   التنمية  أهداف  لتحقيق  األساسية  الصحية  التدخالت 

مقيد بنقص المهنيين الصحيين لتقديم الخدمات في البلدان ذات  

المن إلى  كما  المتوسط.  -خفضالدخل  "بالنسبة    عبارةأشار 

ألولئك المهملين، فإن التقدم المذهل في مجال الصحة في جميع 

المشاركة  ضمان  في  الجماعي  لفشلنا  إدانة  هو  العالم  أنحاء 

للتقدم الصحي."   فرينك وآخرون.   -العادلة  أن  وجوليو  يذكر 

ذل في  بما  المختلفة  المستويات  من  العديد  في  يحدث  ك  هذا 

تحديات  الالدكتور مكناب أن  وأوضح    الوصول إلى المعلومات.

يمكن تلخيصها في سؤالين: كيف يمكننا السماح للعاملين   الحالية

المهنيين بتحسين أنفسهم؟ وكيف يمكننا معالجة عدم المساواة 

في الوصول إلى المعلومات؟ وأضاف أن الفجوة في الكوادر  

مليون شخص   15بنحو    العاملة في مجال الصحة العامة تقدر

   .2030بحلول عام 

الدكتور م الفجوة، نصح  أجل معالجة هذه  بتجاوز  كومن  ناب 

على الرغم من التقدم في  فاألساليب التقليدية للتعليم والتدريب.  

التدريس عبر اإلنترنت، إال أنه ال يزال بدائيًا، ويتمثل التحدي  

الحتيا ومالئًما  ومستداًما  فعااًل  جعله  كيفية  الطالب في  جات 

المحدثة.   والمهارات  الضوء    وسلَطللمعرفة  مكناب  الدكتور 

على أهمية رؤية الوباء كفرصة للعمل على نموذج مبتكر جديد 

أثناء الخدمة. وأشار إلى  التدريب لكل من التدريب األكاديمي و

لتحويل جامعة  تجربة   التكنولوجيا  استخدام  في  هارفارد 

لتصبح ميسور الوصول المنتجات والخدمات  التكلفة ويمكن  ة 

يمكن تصميم التعلم اإللكتروني ليكون أكثر فعالية من  وإليها.  

والمرونة   والجودة  التكلفة  نطاق  حيث  على  أوسع. ومنتشراً 

التعلم   في  بالتوسع  األ  المصغَروأوصى  لتدريب غراض 
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عبر  المحتوى  تطوير  على  التركيز  وزيادة  المتخصص 

مرا  اإلنترنت مع  المدمج  الفردية  والتعلم  االحتياجات  عاة 

الجديدة، نصح   هذه األساليبلضمان قبول ونجاح  وللطالب.  

ومراعاة   بفهم  مكناب  أن حيث  العمالء،    رغبةالدكتور  يجب 

الخدمة   االستخدام تكون  من    سهلة  األدنى  الحد  وتتطلب 

والهيكل التنظيمي الفعال  بين التخصصاتالخطوات والتعاون 

 ونهج الرصد والتقييم الكفء.

معهد تنمية الكوادر العاملة   تجربةالدكتور سكوت إلى  وأشار  

إفريقيا لزيادة  مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في 

والمختبرات    وتعدادجودة   الوبائيات  في  األفارقة  المهنيين 

أربع دورات   معهدحيث استضاف الومعلوماتية الصحة العامة،  

وبائيات من جميع  ال  مختص في  103حضرها    2019في عام  

 أزمة اإليبوال.  لمواجهة أنحاء إفريقيا والعديد منهم يعملون 

الختام سكوت    ،في  الدكتور  الصحة    بدراسةأوصى  مستقبل 

العامة لتوسيع نطاق التأثير وضمان النمو المستدام والتكيف مع 

ام أدوات وطرق جديدة مثل التعلم االحتياجات المتغيرة باستخد

 المعكوس وبناء مهارات البحث. 

 المالحظات الختامية والرسائل الرئيسية

 الدكتور مهند النسور  

والجمهور    شكر والميسر  المتحدثين  النسور  مهند  الدكتور 

 واختتم هذه الندوة بالرسائل الرئيسية التالية: 

 من بين القضايا الهامة التي تمت مناقشتها ما يلي:

الحماية  • وقدرات  مهارات  البلدان  من  العديد  تُظهر  ال 

األمراض   تفشي  من  للوقاية  المطلوبة    السارية الصحية 

 لها.  الكبرى واالستجابة 

قدر • بُعد  فإن  أهميته،  من  الرغم  العامة    اتعلى  الصحة 

للكوادر الصحية لم تتم تغطيته بشكل كاٍف في المناقشات 

 في سياق إقليم شرق المتوسط.    19-حول كوفيد

في  • عاماً  بالفعل نقصاً  المنطقة  البلدان وفي  تواجه معظم 

التوزيع   وسوء  الكفاءات  ضعف  مع  الصحيين  العاملين 

المتخصصين.    الجغرافي الصحيين  العاملين  في  ونقص 

الجائحة و أكبر مع وجود  اآلن بشكل  القيود  تنكشف هذه 

 والمتطلبات المرتبطة بها للتدخالت القوية للصحة العامة.  

الكوادر   تحديات  لمواجهة  الرئيسية  التوصيات  يلي  فيما 

 : 19-في سياق كوفيد  الصحية

ل • األولوية  إلعطاء  الصحية  السياسة  قضايا تحديث 

التحديات   ومعالجة  الصحية  تواجهها الكوادر    التي 

 وكذلك لضمان االحتفاظ بهذه الكوادر. 

في مجال  • العاملين  أن  للتأكد من  استراتيجيات  تنفيذ 

خدمات  تقديم  في  يشاركون  الذين  العامة  الصحة 

الصحة العامة األساسية يظهرون معرفتهم بالكفاءات  

 األساسية الضرورية. 

عنصر القوى العاملة في جميع االستراتيجيات  تعميم   •

 والمبادرات والبرامج والمشاريع الوطنية والدولية. 

العاملين   • سالمة  لضمان  واللوائح  القوانين  تنفيذ 

  الصحيين وتحسين بيئة العمل ومرافقه.

التي تسعى جاهدة  • للبلدان  استراتيجية  بناء شراكات 

وأنظمتها   العاملة  الصحية  الكوادر  الصحية لتعزيز 

 بروح تحسين الصحة العامة. 

تشجيع التحول في المعايير لضمان التدريب المهني  •

من   ذلك  ضمان  )يمكن  الكفاءة.  على  القائم  والتعلم 

مثل   مبتكرة  مناهج  واعتماد  المناهج  تحديث  خالل 

على   القائمة  العملالنماذج  أثناء   )اإلقامة(  التدريب 

  (.للتدريب والتعليم في مجال الصحة العامة

بين   • التعاون  والخدمات   كلياتيعد  العامة  الصحة 

الصحية أمًرا بالغ األهمية لتحقيق النتائج المرجوة من 

  حيث كفاءة الكوادر الصحية.
 

 الفعالةعمرو جميع المشاركين على مشاركتهم  شكر الدكتورو

ومناقشاتهم الثرية، ثم قال إنه يتطلع إلى رؤية هذه التوصيات 

ال أرض  على  أنهم  مطبقة  للمشاركين  أكد  وأخيراً  واقع. 

العلمية  والمؤتمرات  الندوات  هذه  مثل  عقد  في  سيستمرون 

مختلف  في  منطقتنا  تهم  التي  الموضوعات  مختلف  لمناقشة 

 المجاالت.

 النقاش  

 قام الدكتور مهند النسور بتيسير جلسة األسئلة واألجوبة. فيما يلي بعض األسئلة المختارة التي أجاب عليها المتحدثون المعنيون: 

 

   بعض األسئلة التي ُطرحت أثناء الندوة:  

 

 س: كيف نستخدم تقنيات اإلنترنت لسد الفجوة بين األوساط األكاديمية والعرض والطلب؟

نعم، بالتأكيد، إحدى الطرق هي التعلم المدمج. أيًضا، يمكن سد هذه الفجوة من خالل التعاون بين الجامعات ومقدمي   :الدكتور مكناب  ج:  

 الخدمات.
 

العام والخاص أو الحوار في ضوء تعزيز  القطاعين  س: ما هي االستراتيجيات الموصى بها لصانعي القرار لتحسين الشراكة بين 

 ؟19-كوفيدتجربة في مجال الصحة العامة على أساس  ينالعامل االستثمار في
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استمرار بسبب  و  هذا مجال نعمل بجد عليه ليس فقط للكوادر العاملة في مجال الصحة العامة، ولكن بشكل عام  :الدكتور جولين  ج:

الستفادة منه من أجل تحسين صحة  يجب اموردًا مهًما  ، فقد أصبححصة القطاع الخاص في المنطقة في تقديم الخدمات والتعليمازدياد 

الصحية.   اللجنة اإلقليمية قبل والنتائج  العام والخاص والتي اعتمدتها  القطاعين  للشراكة بين  نحن نعمل على تعزيز أطرنا اإلقليمية 

دماج جميع أصحاب المصلحة. لذلك، هناك عامين. كما أننا نعمل مع البلدان لتسهيل الحوارات السياسية بين القطاعين العام والخاص وإ

كان لدينا الكثير لمشاركته مع القطاع الخاص وكيف نضمن الجودة. لذا فإن   في حال  هانحتاج إلى توخي الحذر الشديد بشأن  عدة جوانب

تتوفر الدول التي  وتحتاج   بالغ األهمية في منطقتنا. عنصراً   تمثل لكوادر الصحية من حيث الممارسة والتعليمل الناظمةاألطر التنظيمية  

حيث توجد صلة وثيقة بين سوق التعليم وأسواق العمل.   ،نحتاج إلى النظر في سوق العملكما  وتحديثها.  إنفاذها  إلى    لديها هذه األطر

 سوق العمل.في طلب اللذلك، أعتقد أن تصميم التعليم وتوفيره يجب أن يأتي من 

 رات والهيئات العالمية في التعامل مع األوبئة؟ ج: كيف ترى مستقبل الدور اإلداري للمباد

هذا سؤال صعب. أعتقد أنه على الرغم من االعتراف بالشركاء المهمين الذين لهم مصلحة في المجال الصحي، مثل  :الدكتور شيخ ج:

القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية وغيرها، إال أن الحقيقة تبقى أنه يجب على الحكومة إظهار القيادة، كما يجب أن 

وزراء قيادة الالنظام الصحي، يجب على الحكومات الممثلة بمجال  لهذا السبب أعتقد، في    يأتي التيسير من الجانب الحكومي أيضا.

إلى   باإلضافة  الخاص وغيره.  القطاع  ذلك  في  بما  الشركاء،  بين مختلف  الحوار  الصحي وتعزيز وتسهيل  الجماعي   التحفيزالنظام 

 في الواقع أساس النجاح.  مألصحاب المصلحة، فه

تنظر إلى الكوادر العاملة في مجال الصحة العامة التي كشف عنها الوباء؟ كيف  في أعدد  الكفاءات و  في  لمفقودةاالجوانب  س: ما هي  

 الكفاءات المفقودة؟   هذه
 

أعتقد أن هذا يجب أن يتم من قبل أصحاب المصلحة ولن يكون لمؤسسة، ألنه يجب أن يعكس المدخالت من كل  :الدكتور جوليان ج: 

 الصحة العامة. في مجال والتدريب المهني تعليم الشخص يتعامل مع 

 السير الذاتية للمتحدثين الضيوف والميسرين  

العاملة ورئيس مجلس طب المجتمع في المجلس العربي للتخصصات الصحية وخبير   القوى الصحيةاستشاري    الدكتور الشيخ بدر: 
 وضع السياسات بالهيئة الوطنية للمؤهالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

اًما ع  15أكثر من  وقضى  خبرة في الصحة وتنمية الموارد البشرية.    ولديهالدكتور الشيخ بدر هو استشاري الكوادر الصحية العاملة   
يشغل اآلن منصب األمين العام لمجلس التخصصات الطبية في السودان.  ومن الخدمة في وزارة الصحة االتحادية في مناصب عليا،  

قبل ذلك، ساهم الدكتور  بدر في األوساط األكاديمية من خالل التدريس واإلشراف على طالب الطب في المرحلة الجامعية والدراسات 
لعلوم الصحية. كما عمل محرًرا مؤسًسا للمجلة السودانية للصحة العامة. وتولى منصب مستشار الكوادر الصحية العليا في أكاديمية ا

بمنظمة الصحة العالمية. عالوة على ذلك، عُين الدكتور  بدر مؤخًرا كعضو في مجموعة الخبراء االستشارية العالمية لمنظمة الصحة  
 العالمية.

 ين جيديك  فتحية جول  ةالمتحدث: الدكتور
 تنمية الكوادر الصحية في المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.  ةمنسق

تعمل حاليًا كمنسقة وفتحية جولين جيديك طبيبة حاصلة على تدريب بعد التخرج في الصحة العامة واقتصاديات الصحة.    ةالدكتور 
بدأت الدكتورة جيديك حياتها المهنية في و صحة العالمية إلقليم شرق المتوسط.  تنمية الكوادر الصحية في المكتب اإلقليمي لمنظمة ال

المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية كمستشارة مقيمة تدعم إصالح الرعاية الصحية. وتولت الحًقا مسؤولية سياسات 
 وأنظمة الرعاية الصحية في جمهوريات آسيا الوسطى.  

مجاالت السياسات الصحية والنظم والموارد البشرية للصحة على   العمل في  عاًما في  25طويلة مدتها    فترة  ة فتحيةالدكتوروقضت   
 المستويين الوطني والدولي. 

 المتحدث:  الدكتور سكوت مكناب:  
 . للصحة العامة، شريك إداري، ممارس الصحة العامة رولينز كلبيةأستاذ باحث، جامعة إيموري، 

الدكتور سكوت مكناب أستاذ باحث في جامعة إيموري، كلية رولينز للصحة العامة، ومدير برنامج زمالة الملك عبد هللا. قبل االنضمام 
والعمل مع برنامج اإلقامة لدمة سنتين   ةالواليات المتحد  ا فياألمراض والوقاية منه  مكافحةكز  المر  التابع   األوبئة  معلوماتإلى دائرة  
ركز معظم جهوده المهنية وعاًما في وزارة الصحة بوالية أوكالهوما.    13عمل مكناب لمدة    ،في نيو أورلينز، لوس أنجلوس  في المركز

ميز وتم ترشيحه لجائزة .  تمت ترقيته إلى مستشار متاألقل نموًا واألقل خدمة في العالمبيئات  العلى خدمة أولئك الذين يعيشون في  
األمراض والوقاية منها. وأكمل برنامج تطوير المرشحين للخدمات التنفيذية العليا وحصل على شهادة   مكافحةكز  اتشارلز شيبرد لمر

المركز الوطني لمعلوماتية   في  2008إلى    2006من مكتب إدارة شؤون الموظفين. أدار قسم أنظمة وخدمات المراقبة المتكاملة من  
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األمراض والوقاية منها، كان مديًرا مشارًكا   مكافحة كز  ااألمراض والوقاية منه.  قبل تقاعده من مر  مكافحةكز  المر  التابع  الصحة العامة 
 للعلوم؛ مكتب برنامج معلوماتية وتكنولوجيا الصحة العامة؛ مكتب الرصد والوبائيات والخدمات المخبرية

 

 المتحدث:  
 مديرة وكالة اعتماد تعليم الصحة العامة.  جوليان جودمان،  ةالدكتور 
 

  الميسر: الدكتور عمرو سالمة

 أمين عام اتحاد الجامعات العربية

الدكتور عمرو سالمة هو األمين العام التحاد الجامعات العربية وكذلك أستاذ الهندسة اإلنشائية بجامعة حلوان، مصر. في مسيرته  
المهنية، كان الدكتور سالمة مستشاًرا للجامعة األمريكية بالقاهرة، حيث عمل كجهة اتصال بين السلطات المصرية وإدارة الجامعة 

 الدكتور عمرو هو أيضا وزير التعليم العالي السابق في مصر.  األمريكية بالقاهرة.

 . 

 المدير التنفيذي للصحة الدولية للتنمية/امفنت.     - الميسر: الدكتور مهند النسور

لدكتوراه الدكتور النسور درجة اويحمل  الدكتور النسور خبير معترف به دوليًا في الوبائيات الميدانية واألبحاث وأنظمة الصحة العامة.    
حاصل على شهادة الطب   وهومن جامعة جالسكو، اسكتلندا، المملكة المتحدة، حيث كان زمياًل في الوكالة الدولية ألبحاث السرطان.    

، تولى الدكتور مهند النسور عدة مناصب كباحث 1999من أوكرانيا وماجستير في علم الوبائيات من الجامعة األمريكية في بيروت. منذ  
المهام مع العديد من  الصحة    مكافحة  مراكز  ومستشار ومدير في األردن. كما عمل كمستشار في  األمراض والوقاية منها ومنظمة 

الالع التنفيذي  المدير  يصبح  أن  قبل  بيروت.  في  األمريكية  والجامعة  تدريب المية  لبرنامج  مديًرا  النسور  مهند  الدكتور  كان  مفنت، 
الميدانية في األردن )  البلقاء  2009-2006الوبائيات  النسور   وعملاألردن.    -( ورئيس قسم الرصد في مديرية صحة  الدكتور مهند 

 مراض والوقاية منها لبرنامج تدريب الوبائيات الميدانية في منطقة شرق المتوسط.  األ مكافحةمستشاًرا لمراكز 

 


