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 الإطار املرجعي

 خلفية

متر البرشية ولأول مرة منذ عقود بأأزمة حصية عاملية طالت ادلول الغنية والفقرية عىل حد سواء بل ويف بعض الأحيان تأأثرت هبا 

 .(19-فريوس كوروان املس تجد )كوفيدادلول الغنية بشلك أأكرب، أأل ويه جاحئة 

اجراءات احرتازية وادارية ومالية غري مس بوقة ملواهجة هذا الوابء اذلي  تبين حيث متوتأأثر ادلول ابجلاحئة  ةوقد تباينت اس تجاب

ليات الاس تجابة اليت اختذهتا العديد من أأ حدى اإ احلجر الصحي والعزل والتباعد ويه  بفرض ترك أأاثر غري مرغوبة عىل اجملمتعات

ثرها جعةل الانتاج ومت اإ حبيث تعرثت عىل  شديدةادية زمة اقتصأأ ادلول يف خمتلف احناء العامل، واكن ل بد ان ينتج عن هذه التدابري 

 العاملني وتعطيل املدارس وتوقف الس ياحة والطريان والنقل بصفة عامة. أألف ترسحي 

ىل س نوات قادمة. مما حيمت العمل اإ تد س مت رها عىل احلياة الاجامتعية والاقتصادية اثأأ زمة الصحية و ن تداعيات هذه الأ أأ  ومن املتوقع

نظمة املالية اليت قد تؤدي اىل اهنيار بعض الأ السلبية تداعياهتا التقليل من زمة و طط واسرتاتيجيات ملواهجة هذه الأ عىل وضع خ

عديد من خاصة يف البدلان النامية مما سيشلك خطرًا كبريًا عىل الأمن الصحي وابلتايل عىل الاس تقرار الاجامتعي والس يايس لل

صابة كام تقدر واملنطقة العربية ليست ول. ادل مبنأأى عن ذكل حيث ختطى عدد الإصاابت املسجةل ابدلول العربية الأعضاء املليون اإ

حصائيات منظمة الصحة العاملية لشهر أأغسطس   .2020الوفيات مبا يقرب من عرشين أألف حاةل وفاة بسبب الفريوس حسب اإ

ي  رادات وتقلص املزيانيات بيامن تواجه أأيًضا مشألك مزتايدةتواجه احلكومات، عىل مجيع املس توايت، حتدايت تمتثل يف اخنفاض الإ

من خالل يف تناول املشألك الصحية املركبة الكفاءة  يعزز منالتعاون عرب القطاعات ومن املعلوم أأن . 19-جراء جاحئة كوفيد التعقيد

يف املوارد وتقليل التكرار،  ذات الصةل الوزاراتمتعددة وتعزيز املناقشة حول كيفية مشاركة  هجاتحتديد القضااي اليت تعاجلها 

جياد حلولاحلكومات تعمل  وهذا يتطلب أأن .وابلتايل تقليل التاكليف وحتسني الأداء والنتاجئ حل عىل مؤسس ية تقدر  عىل اإ

ين احلكومية للعمل بشلك تعاو املؤسساتمع دلليات مس تدامة وخلق أأ  املشالكت عرب القطاعات وتعاجل اختاللت موازين القوى

عداد عىل احللول املتاكمةل املوارد املالية لتحقيق  اجلهات ذات الصةلاملزيانية املشرتكة، حيث جتمع ، عىل سبيل املثال، عن طريق اإ

 لإدارة المتويل والربامج املتفق علهيا. جلهة بعيهنا مثل وزارة الصحةالمتويل املفوض وتتبىن  هدف مشرتك

 الهدف العام

طار متابعة تنفيذ قرار جملس وزراء الصحة العرب بشأأن جاحئة كوروان املس تجد )كوفيد  ( اذلي انعقد يوم الأربعاء املوافق 19يف اإ

 "موازنة صديقة للصحة"، واملتضمن يف فقرته الثانية الإشادة مببادرة الأمانة العامة جلامعة ادلول العربية حول 2020يونيو  10

ة جمللس وزراء الصحة العرب، للعمل ابلتنس يق مع املكتب الإقلميي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، وتلكيف الأمانة الفني

، فاإن الرشاكء اتفقوا عىل رضورة اإعداد اسرتاتيجية اسرتشاديه واملكتب الإقلميي لصندوق الأمم املتحدة للساكن لدلول العربية

طار يف ادلول الأعضاء جبامعة  "التغطية الصحية الشامةلادلعوة والعمل حنو حتقيق " لإعداد املوازانت الصديقة للصحة وهذا يف اإ

 .2030ادلول العربية كهدف رئييس من أأهداف أأجندة التمنية املس تدامة 

حتتاج  عىل وجه اخلصوص،وامحلاية املالية  تغطية اخلدمة وامحلاية املالية. ثالثة أأبعاد: التغطية الساكنية، وللتغطية الصحية الشامةل

 أأحباثأأثبتت وقد  لتضافر اجلهود لضامن توفري احلد الأدىن الالزم من المتويل لتحقيق الأهداف املرجوة والأمن والعداةل الصحيني.

ل مناص من العمل التشاريك لزايدة خمصصات الصحة يف موازانت ادلول أأو تبين والتوصل حللول متويلية المتويل الصحي أأنه 

  .التغطية الصحية ية لضامن التقدم الفعال حنو مشوليةرضور  مبتكرةجديدة و 

دارة املوارد املالية اجملمعة لضامن العداةل يف ، )ب( )أأ( مجع موارد مالية اكفية ومس تدامة من أأجل الصحةوهذا يتطلب  جتميع واإ

احلوافز الصحيحة ملقديم اخلدمات و  )ج( اس تخدام املوارد املالية لتوفري و ،امحلاية املالية للجميعيوفر المتويل والاس تخدام مبا 

 تعزيز الاس تدامة املالية.ل اخلدمة واملس تخدمني 

عطاء أأولوية قصوى 19-ومع تزايد خسائر الأرواح من جراء تفيش مرض فريوس كوروان )كوفيد ( مبعدل مثري للقلق فينبغي اإ

من خالل زايدة الانفاق من املوازانت العامة للحفاظ عىل حصة وسالمة الإنسان قدر الإماكن وذكل يتطلب أأن تقدم املساعدة 

جراء الفحوص، واختبارات  لدلول العربية الأعضاء دلمع نظمها الصحية، مبا يف ذكل الإنفاق عىل معدات الوقاية الشخصية، واإ

  الهدف من العمل



ضافة مزيد من الأرسة يف املستشفيات وحامية العاملني ومقديم اخلدمات الصحية. وقد مت ابلفعل رصد  موازانت التشخيص، واإ

 اس تثنائية ملواهجة هذه الأزمة.

عادة النظر يف وضع موازنة ادلوةل، وابذلات يف وضع موازنة  يس توجبالانتشار الرسيع لوابء كوروان املس تجد  ولكن من ادلول اإ

غي أأن نتأأكد وازنة لوزارة الصحة بل ينببند ملالصحة، حبيث تنظر اىل املزيانية العامة من خالل عدسة الصحة فال يكفي أأن نضع 

صديقة للصحة، وهذا يعين بأأن يمت دمج الاحتياجات الصحية يف اكفة بنود املوازنة العامة والقطاعية وتشجيع عامة من وضع موازنة 

 قاربة مشولية متعددة القطاعات.م

عداد الاسرتاتيجية العربية الإسرتشاديه مل يف ضوء ما تقدم، تسترشف وضع القطاع واليت وازنة صديقة للصحة اخلبري س يقوم ابإ

يمت من خاللها  تسليط الضوء عىل الوضع الصحي العريب وعىل أأمهية تاكثف  19-الصحي يف ادلول العربية اثناء وبعد أأزمة كوفيد

ادلول املاحنة  وحشد ادلمع من ، وما قد يس تجد من حتدايت يف املس تقبل،هجود اكفة القطاعات للتضامن يف مواهجة هذا الوابء

طار التاكتف والتنس يق العريب يف اجملال الصحي ووضع خطة  واملنظامت ادلولية والصناديق املالية دلمع هذه املبادرة اليت تأأيت يف اإ

مس تقبلية حمددة لتطوير وتعزيز وحامية املنظومة الصحية للبدلان العربية وحتسني مناعهتا و جاهزيهتا لالس تجابة حلالت الطوارئ 

 لصحية و خصوصا حلاجيات الفئات الهشة و املس تضعفة.ا

  الأنشطة املتوقعة من اخلبري

 

 الإطار الزمين للأنشطة املطلوبة 2020 ديسمرب 31وحيت  بداية التعاقديوم معل يف الفرتة من  30

 أألية القيام ابلأنشطة املطلوبة منتظمةنظرا لظروف اجلاحئة فاإن مجيع الأنشطة ستمت عن بعد وعرب لقاءات افرتاضية مع الرشاكء بصفة 

بداء الرأأي  - شهر  يف خالل –مسودة أأولية لالسرتاتيجية للمشاركة مع جامعة ادلول العربية ومنظمة الصحة العاملية لإ

 التعاقد اترخي من

مسودة منقحة لالسرتاتيجية بعد دمج مالحظات جامعة ادلول العربية وصندوق الأمم املتحدة للساكن ومنظمة الصحة  -

بداء الرأأي   من تسمل املالحظات نييف خالل أأس بوع –العاملية للتعممي عىل ادلول الأعضاء واإ

يف خالل أأس بوع  –عرب مسودة قبل هنائية بعد دمج مالحظات ادلول الأعضاء لعرضها عىل جملس وزراء الصحة ال  -

 من تسمل املالحظات

 خملرجات املطلوبةا

س نوات يف جمالت الصحة العامة، المتويل الصحي، التخطيط الاسرتاتيجي الصحي والترشيعات  10خربة ل تقل عن  -

 الصحية، مع سابقة أأعامل مشاهبة للأنشطة املطلوبة

حدى التخصصات ذات العالقة ويفضل  -  احلاصلني عىل درجة ادلكتوراهدرجة املاجيس تري يف اإ

 مع الإملام ابلغة الإجنلزيية والفرنس ية لالطالع عىل املراجع ذات الصةل – كتابة وحتدث –اتقان اللغة العربية  -

 املؤهالت واخلربات املطلوبة

 


