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-"كوفيید وولن تكونن أأززمة ووباء ااألخيیرةة٬، إإذذ أأنهھا  بيینت االحاجة  "19
االملحة لجهھودد قويیة متضافرةة لتنميیة االتدرريیب٬، وواالبحث٬، وواالقدررااتت في 

االصحة االعامة٬، من أأجل تطويیر وواالحفاظظ على كاددرر جاهھھھز من  مجالل
وومن االضروورريي االتركيیز على مناهھھھج . خبرااء االصحة االعامة وواالمهھنيیيین

االصحة االعامة وواالمعرفة في االمهھن ااألخرىى٬، ووتعزيیز االفرقق االمتعدددةة 
االتخصصاتت وواالتعاوونن عبر ااالنضباطط. ااضافة االى ذذلك٬، فإنن مستوىى 

لالمتثالل لتداابيیر ااالحتوااء تشددد على  االمسؤووليیة االفردديیة االالززمة
ضرووررةة ووجودد سكانن لديیهھم حد ااددنى من االمعرفة في مجالل االصحة 
ووعلى ضرووررةة مكافحة االمعلوماتت االمضللة. تشجع مدااررسس االصحة 

االعامة ااتباعع مناهھھھج متعدددةة االتخصصاتت٬، ووتباددلل االمعرفة حولل 
يیة ألووررووباالمماررساتت وواالسيیاساتت االعامة٬، وواالتفاعل مع  االشبكاتت اا

       .االدووليیةوو
   

 
 

  :االتحقق منلموقعيین على ااالتفاقيیة٬، لعلى االقائمة االكاملة  حصولللل
https://www.aspher.org/ aspher-covid19-statement-signatories.html.   
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-كوفيید(2019مع تفّشي مرضض كورروونا فيیرووسس ٬، نوااجهھ حاليیا حالة )19
لحسن االحظ تعلمنا االكثيیر .  ططوااررئئ عالميیّة تأثر على كّل االمجتمعاتت

ووقطعنا شوططا ططويیال  1919/1918في  ووباء ااإلنفلونزاااانتشارر  منذ 
حيیث تم االقضاء على االجدرريي٬، .  نحو االسيیطرةة على ااألمرااضض االمعديیة

٬، ووقد تم ووتم تخفيیض حاالتت االحصبة ووشلل ااألططفالل بشكل جذرريي
.   HIVتحقيیق االكثيیر في مجالل تخفيیف فيیرووسس نقص االمناعة االبشريیة

وومع ذذلك٬، يیجب عليینا ااآلنن أأنن ننسق االجهھودد على نطاقق عالمي لوقف 
اانتشارر  

 19- DIVOCفالعولمة .  ٬، ووهھھھو ووباء تترتب عليیهھ عوااقب ووخيیمة
ووسهھولة االسفر وواالحدوودد االمفتوحة تشكل تحديیاتت؛  وولكن ددررجة االتقدمم 

وو االتباددلل االحر للمعرفة االمتولدةة بسرعة يیتيیحانن أأيیضا فرصا االعلمي 
فيیجب ااستغاللل هھھھذهه .  هھھھامة لم تكن متاحة في حاالتت االتفشي االسابقة

.االفرصص؛  ووهھھھنا تلعب االصحة االعامة ددووررااً بالغ ااألهھھھميیة  
-19ستجابت االبلداانن االى ااووقد  DIVOC  بمجموعة من االتداابيیر االتي

لسيیاسيیة٬، ووااالختالفاتت في االمشوررةة تعكس االقيیم االوططنيیة٬، وواالضرووررااتت اا
في بعض ااألحيیانن٬، كانت ااالعتباررااتت . االعلميیة من االخبرااء االمحليیيین

وويیبدوو أأنن أأززمة.  االسيیاسيیة االداافع ووررااء ااالستجابة أأكثر من االعلم  
- 19- DIVOC ٬، مما حديیا ططويیل ااالمد يیتطلب ااالستعدااددستشكل ت

منطقة االتنسيیق ااالستجابة بيین االبلداانن عبر يیستلزمم موااءمة االتداابيیر وو
 خاللل ااالززمة  WHOددوورر منظمة االصحة االعالميیة. ووررووبيیة وواالعالمااأل

-لل٬، النن ااالددااررةة االعالميیة وواالمحليیة ددوورر أأساسي 19- DIVOC  تتطلب
ووتوصيیاتت وومباددئئ  لررسائ قيیا قائما على ااالددلة؛عمال جماعيیا أأخال

 وويیلعب.  لفئاتت االضعيیفةة للسكانن ووااحمايی توجيیهھيیة متسقة؛  ووتداابيیر
ددوورراا  ECDC )(  االمركز ااألووررووبي للوقايیة من ااألمرااضض وومكافحتهھا

 بشكل كبيیر هھھھمت أأعمالهھ االسابقةاسسما في االحمايیة عبر االحدوودد٬، ووقد حا
. مرااضض االمعديیةااألخبرةة دد في مجالل في بناء االقدررااتت ددااخل االبال   

االممثلة  ااالووررووبيیة هھا االمنظمةتصف٬، بASPHERووتدعو 
ددوورر ووررووبا٬، جميیع االبلداانن إإلى تعزيیز مدااررسس االصحة االعامة في أأل

 االتواافقاالى وو وواالمواارردد االمتاحة لهھا OHW منظمة االصحة االعالميیة
للعمل  ECDCووتفويیض  تعزيیز ASPHERووتدعم .  هھامع سيیاسات
٬، االهھيیئاتت االحاكمة في ااووررووبا ASPHERتدعو كما  االدوولي.

االمحدددةة  ااالعتراافف بالخبرةة :االمفوضيیة ااالووررووبيیة وواالدوولل االفردديیة االى
االقراارر  ااخذفي باشرااكهھم  ع بهھا أأخصائيیو االصحة االعامةاالتي يیتمت
وواالمواارردد  االمالئم ااستثمارر االتمويیل ؛وططنيعمل ااألووررووبي وواالللتنسيیق اا

للصحة االعامة٬، االصحيیة٬، وواالعمليیاتت ااألساسيیة  ةنظماالكافيیة في ااال
. ووااددررااجج االصحة في جميیع االسيیاساتت وواالتخطيیط وواالتأهھھھب؛   

Springer                                                                                                                 2020 ااذذاارر 29تمم االنشرر على ااإلنتررنتت:    



ميیددلتوونن . جج
ووآآخرروونن    

 
تخصيیص مواارردد لتدرريیب ططاررئئ إإلى  ASPHERووتدعو شركة 

ااستثمارر متجددد ططويیل ااالجل في  االى٬، ووCOVID-19 خصص للم
االصحة االعامة على جميیع االمستويیاتت.في مجالل تدرريیب االتعليیم وواال  

 
مدررسة  100جهھودد أأكثر من ٬، تعزيیز ووتنسيیق ددعم "ااسفيیر"ووتلتزمم 

في االمنطقة ااألووررووبيیة ووخاررجهھا لتنشيیط ووبرنامج للصحة االعامة 
م.لعامة لصالح ااألشخاصص االذيین نخدمهھووتعزيیز مجالل االصحة اا  

 
محايیدةة فيیما يیتعلق بالمطالباتت "سبرنغر نايیتشر" ووتبق مالحظة االناشر:

االقضائيیة في االخراائط االمنشوررةة وواالمساهھھھماتت االمؤسسيیة.  

 
 

االصحة االعامة في لك مدااررسس االصحة االعامة االخبرةة إلعداادد قيیاددةة متت
كيیفيیة تنظيیم ووإإددااررةة اانظمة االرعايیة االصحيیة٬، في مجالل االحمايیة االصحيیة 

نا وواالوقايیة من ااألمرااضض٬، ووفي مجالل ااالتصاالتت االعامة. ووسوااء ك
ططويیلة ااألمد مثل تغيیر االمناخخ نتعامل مع ووباء ططاررئئ٬، أأوو مع تهھديیدااتت 

ة عامة وواانعداامم ااألمن ااإلقليیمي٬، أأوو االتداابيیر االرووتيینيیة لحمايیة صح
االناسس٬، فنحن بحاجة إإلى مثل هھھھذهه االكفاءااتت.  وومع ذذلك٬، تآكلت االمواارردد 

االمخصصة للتدرريیب وواالتعليیم في مجالل االصحة االعامة أأوو أأهھھھملت مما 
-كوفيید مرضض تعداادد سيیئة ووضعف ااالستجابة لتفشيأأددىى إإلى حالة ااس 19  

.سابقافي كثيیر من ااألحيیانن   
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