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COVID-19  الدروس المستفادة: اإلقليميوالتعاون

ق ، أو تستخدم كل دولة مقارباتها الخاصة للحد من انتشار الفيروس ، سواء في شكل الحجر الصحي ، أو اإلغال•
COVID-19إغالق الحدود ، أو حظر السفر ، او من حيث حزم التحفيز االقتصادي للحد من آثار 

ير من خالل بينما بذلت الحكومات قصارى جهدها للتعامل مع األزمة ، اال أن فعالية إجراءاتها كانت ستتعزز بشكل كب•
.التنسيق مع البلدان المجاورة

تدابيرها كان للمحاوالت القليلة للجهود المشتركة حتى اآلن تأثير محدود حيث استمرت الدول بشكل عام في فرض•
.الخاصة ، غالبًا دون التشاور مع بعضها البعض

خيص يتعلق بتبادل المعلومات حول المراقبة واالحتواء والتشفيما اإلقليمي مجهودات للتعاون على الرغم من •
رت حيث اقتص. المستوى اإلقليميعلى متماسكة إلدارة هذا غياب الستراتيجية هناكالمختبري والعالج ، ال يزال 

.والخبرات ، ولم تتبلور في صيغة برامج وصناديق عمل مشتركةتبادل لألفكار على االجتماعات 
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COVID-19 الدروس المستفادة: والتعاون اإلقليمي

سات التنسيق والتضامن وتبادل أفضل الممار: تتطلب معالجة هذه األزمة متعددة األوجه إجراءات مشتركة وشاملة•
.االجتماعية واالقتصادية لألزمةاألثار ضرورية للتعامل مع 

ف الحتواء ما لم يكن هناك جهد إقليمي مكث. لن تساعد االستراتيجيات الحمائية على محاربة التهديد العابر للحدود•
.وتقليل انتشار هذا الفيروس ، قد تكون الجهود الوطنية مكلفة للغاية

مية يجب أن تكون األزمة الحالية فرصة لتبادل األفكار والخبرات بهدف إعادة تصميم األدوات واألنظمة اإلقلي•
.لالستجابة بشكل أفضل للتحديات األمنية اإلقليمية
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المقترحةمجاالت التعاون

إقليمية واعتماد آلياتاللجوء اليها عندالحاجة؛ بناء مجمعات المعدات اإلقليمية التي يمكن : معدات الوقاية الطبية •
.للتعامل مع الوباءالمستلزمات ااالستراتيجية للتفاوض المشترك وشراء 

يمية متطورة اعتماد استراتيجيات وخطط عمل للبحث واالختبار اإلقليمي وإنشاء شبكة إقل: مرافق البحث واالختبار•
.والفيروسات األخرى COVID-19من المختبرات لتشخيص 

بالغ عنها ، مساعدة البلدان على تلبية المعايير اإلقليمية والدولية بشأن مراقبة األمراض واإل: اللوائح والسياسات•
امة تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن ظهور األمراض المعدية ؛ تحديث ومواءمة تشريعات الصحة العوتسهيل 

.عيفةعبر الحدود ؛ ووضع سياسات لدعم الحماية االجتماعية للفئات الضاآلمنة الوطنية لدعم السفر والسياحة 

رقميًا / نت تقديم خدماتها عبر اإلنترعلى المؤسساتمن خالل مساعدة دعم االتجاه نحو التفاعل االفتراضي والرقمنة •
مليات على إزالة أي حواجز سياسية لعالعربية البلدان تشجيع ، ذلكعالوة على . لتطوير األعمال، كمجال جديد 

لتسهيل تدفقات األموال عبر الحدودوالتكنولوجيا المالية 
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المقترحةالتعاونمجاالت 

تعمل على استخدام المساعدة الفنية اإلقليمية لدعم أنظمة المعلومات الصحية الرقمية التي: آليات وأنظمة التنسيق•
.قليميوالهدف من ذلك هو تعزيز النظم القطرية ودعم تبادل المعلومات على المستوى اإل. تحسين مراقبة األمراض

رسم ريق النائية عن طإنشاء إطار مشترك للطب عن بعد لتقديم الرعاية الصحية للمناطق : الخدمات الطبية عن بعد•
لدان خرائط تدخالت الرعاية الصحية والخدمات التي يمكن القيام بها عن بعد من أجل إنشاء إطار شراكة بين الب

.المقدمة والمتلقية

ف وأدوات إنشاء موارد إقليمية ؛ وتعزيز قدرة وفعالية صناديق الكوارث اإلقليمية سريعة الصر: الموارد والتمويل•
.التمويل

لقيود التي على تجنب االعمل و الطبية ومعدات الحماية إلغاء التعريفات الجمركية على األجهزة مزيد التعاون من أجل •
.  ال سيما التعريفات الجمركية على األغذية والضروريات األخرىاالنتاج الحساسة، يمكن أن تعطل سالسل 


