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التعجيل بنشر
اللقاحات

تم

اســتحداث وإنتــاج لقاحــات كوفيــد 19-بســرعة
غيــر مســبوقة .ولكــن بعــد مــرور مــا يزيــد علــى
تســعة أشــهر ثبتــت خاللهــا ســامة وفعاليــة العديــد
مــن اللقاحــات ،مل يحصــل علــى اللقــاح ســوى أقــل مــن نصــف
ســكان العــامل و %8فقــط مــن ســكان إفريقيــا .وهــذا التأخيــر يف
توفيــر اللقاحــات خــال فتــرة اجلائحــة تنشــأ عنــه تكلفــة بشــرية
واقتصاديــة باهظــة .فخــال عــام  2020وأوائــل عــام ،2021
لقــى حــوايل  300ألــف شــخص حتفهــم شــهريا نتيجــة جائحــة
كوفيــد 19-التــي يُتوقــع أيضــا أن تــؤدي إىل تراجــع إجمــايل
النــاجت احمللــي العاملــي بمقــدار  12تريليــون دوالر أمريكــي
خــال عامــي  2020و 2021حســب تنبــؤات صنــدوق النقــد
الدويل ،أي ما يعادل حوايل  500مليار دوالر شــهريا .وتشــير
عــدة تقديــرات أكثــر شــموال إىل أضــرار تتجــاوز هــذه املســتويات
بأضعــاف كثيــرة ،بمــا يف ذلــك اخلســائر الناجمــة عــن تعطيــل
االســتثمارات يف قطاعــي الصحــة والتعليــم (راجــع دراســة
.)Cutler and Summers 2020
وربمــا تعــد اللقاحــات هــي الوســيلة األكثــر فعاليــة علــى
اإلطــاق يف احلــد مــن اخلســائر الناجمــة عــن اجلائحــة،
ســواء اخلســائر البشــرية والصحيــة أو األضــرار االقتصاديــة
واالجتماعيــة .لذلــك فــإن التعجيــل بتوفيــر اللقاحــات
للمواطنيــن أمــر غايــة يف األهميــة .ويمكــن للحكومــات
واملنظمــات الدوليــة اتخــاذ عــدة خطــوات لتســريع وتيــرة نشــر
اللقاحــات علــى مســتوى العــامل خــال اجلوائــح يف املســتقبل،
وتعزيــز توزيعهــا بمزيــد مــن املســاواة والكفــاءة ،واحلــد مــن
حوافــز منــع تصديــر اللقاحــات واكتنازهــا .وهنــاك خطوتــان
ضروريتــان يف هــذا الصــدد ،وهمــا التشــجيع علــى االســتثمار
يف الطاقــة التصنيعيــة للقاحــات وسالســل اإلمــداد ،وتمويــل
اجملــاالت البحثيــة التــي يتجــاوز احتيــاج اجملتمــع لهــا احلوافــز
التجاريــة احلاليــة.

خماطرة كبيرة ووقت طويل

هنــاك جانبــان بــارزان يف عمليــة إنتــاج اللقاحــات قــد
يســاعدان يف فهــم سياســة التأهــب للجوائــح .أوال ،يســتغرق
اســتحداث اللقاحــات وقتــا طويــا ،كمــا ينطــوي علــى خماطــرة
كبيــرة .فــأي لقــاح عــادة مــا تكــون فرصتــه يف النجــاح
حمــدودة .ويف بدايــة اجلائحــة ،أشــارت التقديــرات إىل أن
احتماليــة جنــاح لقــاح واحــد علــى األقــل مــن بيــن  15إىل 20
لقاحــا حمتمــا تبلــغ  %80تقريبــا حســب البيانــات التاريخيــة.
وحتــى عــام  ،2020كان اســتحداث اللقاحــات يســتغرق عــدة
ســنوات ،وربمــا اســتغرق إنتاجهــا علــى نطــاق واســع ســنوات
أطــول .وبالرغــم مــن احلاجــة امللحــة للتصــدي لهــذه اجلائحــة
العامليــة ،اعتقــد العديــد مــن اخلبــراء حتــى أكتوبــر  2020أن
العــامل عليــه االنتظــار حتــى نهايــة عــام  2021للحصــول علــى
لقــاح معتمــد ،وأشــارت تقديراتهــم إىل أن إنتــاج اللقاحــات علــى
مســتوى العــامل لــن يتجــاوز  115مليــون جرعــة حتــى نهايــة
العــام (راجــع  .)CGD 2020ولكــن كمــا اتضــح لنــا ،ســاهمت
االســتثمارات الضخمــة غيــر املســبوقة مــن جانــب بُلــدان مثــل
الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة يف التعجيــل باســتحداث

عــدة لقاحــات فعالــة للغايــة ضــد فيــروس كوفيــد .19-ومــن
حســن حــظ عاملنــا أيضــا أن اســتحداث لقاحــات كوفيــد19-
كان أكثــر يســرا مقارنــة بلقاحــات أمــراض أخــرى كاملالريــا
أو متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإليــدز) .ورغــم أن
عمليــة إعــداد اللقاحــات جتــري بســرعة تفــوق التوقعــات،
تســتغرق التجــارب اإلكلينيكيــة عــدة أشــهر .وثانيــا ،عــادة مــا
تكــون مرافــق إنتــاج اللقــاح يف صورتــه املعــدة لالســتخدام
متخصصــة يف إنتــاج نــوع حمــدد مــن اللقاحــات ،ويحتــاج كل
منهــا إىل احلصــول علــى موافقــة اجلهــات التنظيميــة .وتســتغرق
إعــادة توظيــف تلــك املرافــق إلنتــاج لقاحــات جديــدة وقتــا
طويــا ،حتــى يف حــاالت الطــوارئ (حــوايل ســتة أشــهر خــال
جائحــة كوفيــد.)19-

ربما تعد اللقاحات هي الوسيلة األكثر
فعالية على اإلطالق يف احلد من اخلسائر
الناجمة عن اجلائحة ،سواء اخلسائر
البشرية والصحية أو األضرار االقتصادية
واالجتماعية.
وقبــل انــدالع أي جائحــة جديــدة ،قــد يبدو من املنطقي بناء
طاقــة إنتاجيــة كبيــرة لتصنيــع اللقاحــات ،بحيــث يمكــن توفيــر
اللقاحــات لســكان العــامل ســريعا ،وبنــاء الطاقــة الالزمــة إلجراء
التجــارب اإلكلينيكيــة يف الوقــت نفســه بحيــث يمكــن البــدء يف
تلقيــح املواطنيــن بمجــرد املوافقــة علــى أحــد اللقاحــات ،وكذلــك
بنــاء طاقــة كافيــة الســتحداث لقاحــات حمتملــة عديــدة نظــرا
ألننــا لــن نعلــم مســبقا أيــا مــن هــذه اللقاحــات ســتثبت فعاليتــه
وألن إعــادة توظيــف الطاقــات املتاحــة تســتغرق وقتــا طويــا.
وخالل جائحة كوفيد ،19-اســتهدفت شــركات وحكومات
عديــدة زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة مــن خــال إعــادة توظيــف
املصانــع القائمــة بالفعــل غالبــا باعتبــار ذلــك خيــارا أســرع
بــدال مــن بنــاء مصانــع جديــدة .غيــر أن اإلنتــاج كان حمــدودا
للغايــة بســبب قصــور الطاقــة املتاحــة إلعــادة التوظيــف
ونقــص املدخــات املعتــادة كالقواريــر الزجاجيــة وجزيئــات
الدهــون وأكيــاس املفاعــات احليويــة .ومل يــؤد ذلــك إىل إبطــاء
وتيــرة التلقيــح فحســب ،ولكــن نتجــت عنــه خمــاوف أيضــا حيــال
زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة يف البلــدان الغنيــة التــي قــد تــؤدي إىل
احتــكار هــذه البلــدان للمدخــات والطاقــة املعــاد توظيفهــا.
وســيمكن التصــدي لهــذه املشــكلة مــن خــال بنــاء طاقــة
إنتاجيــة احتياطيــة وتخزيــن املدخــات مســبقا قبــل انــدالع أي
جائحــة مســتقبلية.
ولكــن مــا حجــم الطاقــة التصنيعيــة الالزمــة؟ قــد يبــدو مــن
املنطقــي بنــاء ومراكمــة طاقــة كافيــة لتلقيــح العــامل بــكل مــن
اللقاحــات احملتملــة العديــدة نظــرا ألننــا ال نعلــم مســبقا أيــا مــن
هــذه اللقاحــات ســتثبت فعاليتــه .وستنشــأ عــن ذلــك تكاليــف
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بمليــارات الــدوالرات (دراســة
 ،)2021ولكــن العائــد املتوقــع ســيكون كبيــرا حســب تقديــرات
صنــدوق النقــد الــدويل للتكلفــة االقتصاديــة للجائحــة ،حتــى
وإن كانــت اجلوائــح املســتقبلية جمــرد احتماليــة متوســطة.

Kazaz, Webster, and Yadav

القيمة االجتماعية مقابل القيمة اخلاصة

غيــر أن القطــاع اخلــاص لــن يقــوم بهــذا الــدور منفــردا .فبنــاء
ومراكمــة الطاقــة اإلنتاجيــة االحتياطيــة عمليــة مكلفــة للغايــة.
وخــال أي جائحــة يف املســتقبل ،علــى غــرار مــا حــدث يف
جائحــة كوفيــد ،19-ســيتوقع املصنعــون تراجــع أرباحهــم
نتيجــة القيــود السياســية واالجتماعيــة علــى التســعير .لذلــك
فــإن القيمــة االجتماعيــة للطاقــة اإلنتاجيــة اإلضافيــة تفــوق
بكثيــر القيمــة اخلاصــة التــي تعــود علــى الشــركات .وحســب
تقديراتنــا ،بلغــت القيمــة االجتماعيــة احلديــة لطاقــة إنتــاج
لقاحــات كوفيــد 19-يف أوائــل عــام  2021حــوايل مــن 500
إىل ألــف دوالر أمريكــي لــكل جرعــة كاملــة مــن اللقــاح ،مقابــل
تكلفــة اجلرعــة الكاملــة الواحــدة يف العقــود احلاليــة التــي
تتراوح ما بين  6و  40دوالرا أمريكيا (راجع دراســة Castillo
.)and others 2021
لذلــك ينبغــي أن تقــدم احلكومــات حوافــز للتشــجيع علــى
بنــاء طاقــة إنتاجيــة إضافيــة وتخزيــن املدخــات .فعلــى ســبيل
املثــال ،قدمــت مبــادرة «عمليــة الســرعة القصــوى» (Operation
 )Warp Speedيف الواليــات املتحــدة ،وفرقــة العمــل املعنيــة
باللقاحــات يف اململكــة املتحــدة تمويــا للشــركات لبنــاء
الطاقــة التصنيعيــة الالزمــة بينمــا كانــت لقاحــات كوفيــد19-
ال تــزال يف طــور التجــارب اإلكلينيكيــة .وفــاق العائــد علــى
هــذه البرامــج تكلفتهــا بأضعــاف كثيــرة ،حيــث كلفــت اجلائحــة
االقتصــاد األمريكــي حــوايل  26مليــار دوالر أمريكــي يوميــا
خــال عامــي  2020و 2021حســب التقديــرات (راجــع دراســة
 .)Cutler and Summers 2020ويعنــي ذلــك أن «عمليــة الســرعة
القصــوى» التــي أنفقــت مــا ال يزيــد علــى  13مليــار دوالر
أمريكــي حســب الوضــع يف ديســمبر  2020ســيمكنها تعويــض
هــذه التكلفــة إذا مــا جنحــت يف اقتطــاع  12ســاعة فقــط مــن
عمــر اجلائحــة .ولــو كانــت اســتثمارات الطاقــة التصنيعيــة قــد
أمكــن تنفيذهــا يف مرحلــة مبكــرة عــن ذلــك ،لكانــت قــد حققــت
عائــدا أكبــر كثيــرا (راجــع دراســة .)Castillo and others 2021
ويمكــن للحكومــات القيــام بذلــك علــى نطــاق أوســع وقبــل وقــوع
اجلوائــح املســتقبلية بفتــرة أطــول بمــا يمكنهــا مــن التأهــب
ملواجهتهــا.
ويمكــن اســتخدام الطاقــة اإلنتاجيــة االحتياطيــة يف تلبيــة
االحتياجــات احلاليــة أيضــا ،فضــا عــن إمكانيــة تصميــم
املصانــع بحيــث يعــاد توظيفهــا إلنتــاج خمتلــف اللقاحــات
احملتملــة .ويف ظــل عمليــات شــراء عامليــة جيــدة التصميــم
للطاقــة االحتياطيــة ،يتــم اختيــار العقــود وفــق معاييــر تتضمــن
عوامــل أخــرى إىل جانــب التكلفــة ،مثــل ســهولة إعــادة التوظيــف.
غيــر أنــه ينبغــي أال نفتــرض مســبقا أنــه يمكننــا القيــام بذلــك
مقابــل تكلفــة زهيــدة ،وإال ســنكون كمــن يوفــر القليــل ويهــدر
الكثيــر.
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قومية اللقاحات

وسيســاعد تخزيــن اللقاحــات وبنــاء الطاقــة اإلنتاجيــة بصــورة
مســبقة يف احلــد مــن خطــر قوميــة اللقاحــات أيضــا — أي قيــود
التصديــر واكتنــاز اإلمــدادات األساســية ،وهــو األمــر الــذي يهــدد
النظــام التجــاري الــذي تعتمــد عليــه معظــم بلــدان العــامل يف
احلصــول علــى التكنولوجيــا الطبيــة .وخــال اجلوائــح ،تــؤدي
الضوابــط الســعرية إىل عجــز يف اإلمــدادات ،وهــذا العجــز بــدوره
يعطــي احلكومــات حافــزا قويــا لتوفيــر اللقاحــات الفعالــة
للناخبيــن علــى املســتوى احمللــي نظــرا ملســؤوليتها جتاههــم
بــدال مــن إتاحتهــا لبلــدان أخــرى.
واألمــر ليــس نظريــا فحســب .فخــال جائحــة كوفيــد،19-
فرضــت الواليــات املتحــدة والهنــد ،وهمــا أكبــر منتجَيــن
للقاحــات علــى مســتوى العــامل ،قيــودا علــى تصديــر اللقاحــات
واملدخــات يف عامــي  2020و .2021ومنعــت بعــض بلــدان
االحتــاد األوروبــي تصديــر الكمامــات اجلراحيــة حتــى إىل
أعضــاء االحتــاد األوروبــي اآلخريــن ،واُتهمــت الواليــات
املتحــدة باحتجــاز الشــحنات املتجهــة إىل حلفائهــا .وعندمــا
انتهــى العجــز العاملــي يف الكمامــات ،ســرعان مــا انحســرت
االضطرابــات احملليــة.
غيــر أن القناعــات األخالقيــة لــن تمنــع وحدهــا قوميــة
اللقاحــات علــى األرجــح .وبلغــة نظريــة املباريــات ،يتطلــب
تغييــر ســلوك احلكومــات الوطنيــة خــال اجلوائــح تغييــر قواعــد
املبــاراة مــن خــال إحــداث التحــول الــازم يف اخملزون العاملي
مــن الطاقــة اإلنتاجيــة للقاحــات .فتلقيــح جميــع الســكان علــى
مســتوى العــامل خــال أشــهر قليلــة ســيضعف احلافــز لــدى
احلكومــات علــى االكتنــاز وفــرض قيــود علــى الصــادرات.
وحتــى لــو وفــرت البلــدان اللقاحــات ملواطنيهــا أوال ،فســيمكن
احلــد بدرجــة كبيــرة مــن تأخــر وصــول اللقاحــات إىل باقــي
بلــدان العــامل.
كذلــك سيســاهم حتريــر التجــارة مــن خــال معاجلــة حــاالت
العجــز يف تعزيــز الكفــاءة واألمــن العاملييــن .ذلــك أن القليــل مــن
البلــدان بــل املناطــق أيضــا سيتســنى لهــا بنــاء طاقــة إنتاجيــة
كبيــرة تتســع خملتلــف أنظمــة تطويــر اللقاحــات ،نظــرا الختــاف
النظــم التــي تتخصــص فيهــا خمتلــف املناطــق (والتــي قــد يفشــل
أي منهــا يف إنتــاج لقــاح فعــال) ،يف حيــن أن سالســل اإلمــداد
تخــدم العــامل أجمــع .لذلــك فــإن حتريــر التجــارة ســيمنح البلــدان
الثقــة الالزمــة لالســتثمار يف الطاقــة االحتياطيــة جملموعــة
خمتلفــة مــن التكنولوجيــات ،ممــا ســيؤدي إىل املزيــد مــن
اللقاحــات العامليــة احملتملــة.

طاقة اإلمداد

وينبغــي أيضــا تشــجيع االســتثمارات الوطنيــة ومتعــددة
األطراف يف سالســل اإلمداد وطاقة إنتاج وتخزين اللقاحات.
فخــال جائحــة كوفيــد ،19-كان هنــاك شــعور بعــدم اليقيــن
بشــأن مــا إذا كانــت اســتثمارات فــرادى البلــدان يف زيــادة
الطاقــة اإلنتاجيــة للقاحــات ســتؤثر بصــورة إيجابيــة أم ســلبية

الصحة والرفاهية

ال أحد يعلم أي البلدان سيقع عليها الضرر األكبر خالل اجلوائح
املستقبلية ،لذلك فمن املنطقي أن تتفق البلدان مسبقا على
إيالء األولوية لتوفير اإلمدادات للبلدان والسكان األشد تظررا.
علــى البلــدان األخــرى .فمــن ناحيــة ،تســاهم هــذه االســتثمارات
يف زيــادة اإلمــدادات العامليــة .ولكــن مــن الناحيــة األخــرى ،قــد
تــؤدي االســتثمارات يف بلــد واحــد إىل رفــع األســعار بالنســبة
للبلــدان األخــرى يف حــال مل يمكــن تعديــل مســتوى اإلمــدادات
ســريعا لتلبيــة الطلــب اجلديــد باألســعار احلاليــة .غيــر أنــه علــى
املــدى الطويــل ،يُفتــرض أن نســتطيع بنــاء الطاقــة الالزمــة
أيــا كان حجمهــا ،ممــا يعنــي أن الطاقــة املتاحــة ستتســع ألي
زيــادة كبيــرة يف الطلــب دون أن يقابــل ذلــك ارتفــاع كبيــر يف
ســعر الوحــدة .وبالتــايل فــإن اســتثمارات بلــد واحــد لالســتعداد
ملواجهــة أي جوائــح مســتقبلية لــن تعــوق البلــدان األخــرى عــن
احلصــول علــى اللقاحــات.
ويف الواقــع ،نظــرا ألن معظــم الفاشــيات املرضيــة اجلديــدة
(مثــل اإليبــوال وزيــكا) تضــرب مناطــق دون غيرهــا ،يمكــن
للبلــدان غيــر املتضــررة إتاحــة طاقتهــا اإلنتاجيــة لبلــدان أخرى
يف حــاالت الطــوارئ .ويف الوقــت نفســه ،يمكــن لالســتثمارات
اجلماعيــة مــن خــال املنظمــات متعــددة األطــراف أن تتيــح
للبلــدان االســتفادة مــن حالــة اجلهــل باجلوائــح املســتقبلية.
فــا أحــد يعلــم أي البلــدان ســيقع عليهــا الضــرر األكبــر خــال
اجلوائــح املســتقبلية ،لذلــك فمــن املنطقــي أن تتفــق البلــدان
مســبقا علــى إيــاء األولويــة لتوفيــر اإلمــدادات للبلــدان والســكان
األشــد تضــررا .ومــن هنــا فــإن االســتثمار يف الطاقــة اإلنتاجيــة
أيــا كان حجمــه سيســاهم بقــوة يف تعزيــز الشــعور باألمــن يف
جميــع البلــدان.
وبالرغــم مــن املوافقــة علــى اللقاحــات يف ديســمبر ،2020
ال تتوقــع بلــدان عديــدة حصــول غالبيــة مواطنيهــا علــى اجلرعــة
الكاملــة مــن اللقــاح حتــى أوائــل عــام  .2022ويمكننــا جتنــب
هــذا التأخيــر الكارثــي مســتقبال مــن خــال االســتثمارات
االســتراتيجية االســتباقية.

تمويل اجملاالت البحثية

وتمثــل زيــادة التمويــل املتــاح للبحــوث حاجــة ملحــة أخــرى.
فاالســتثمارات التجاريــة يف عــدد مــن جمــاالت بحــوث وتطويــر
اللقاحــات املضــادة للعوامــل املمرضــة التــي يُحتمــل تســببها
يف اجلوائــح أقــل مــن أن تلبــي احتياجــات اجملتمــع ،ممــا يجعــل
التمويــل العــام مــن األولويــات .ومــن هــذه اجملــاالت البحــث يف
خيــارات اســتخدام إمــدادات اللقــاح احلاليــة علــى نحــو أكثــر
كفــاءة مــن خــال مــا يطلــق عليــه «املباعــدة بيــن اجلرعــات».
فعمليــات البحــث والتطويــر التقليديــة تُصمــم بحيــث حتقــق
املنفعــة الصحيــة املثلــى للفــرد الــذي يحصــل علــى اللقــاح مــن
خــال املوازنــة بدقــة بيــن الكفــاءة املتحققــة مــن زيــادة اجلرعــة
واآلثــار اجلانبيــة األكبــر التــي قــد تنتــج عــن ذلــك .ولكــن هــذا

الت ــوازن قــد يخت لــف يف حالــة نق ــص اللقاحــات ووج ــود م شــكلة
يف اإلم ــدادات تم ــس الصحــة العام ــة .ف م ــن خــال تخف ي ــض
اجلرعــات أو املباع ــدة ب ي ــن جرعت ــي اللقــاح أو رب م ــا باجل م ــع
ب ي ــن االس ــت راتيجيتين ،س ــيمكن التعج ي ــل بتوفي ــر اللقاحــات
وإنقــاذ املزي ــد م ــن األرواح.
ولننظ ــر عل ــى س ــبيل املثــال يف إمكان يــة تخف ي ــض جرعــات
لقــاح كوفي ــد .19-فالبيانــات م ــن التجــارب اإلكلينيك يــة
ال ســابقة ح ــول االس ــتجابة املناع يــة للجرعــات اخملفضــة م ــن
ب عــض اللقاحــات ،إىل جان ــب ب عــض الش ــواهد عل ــى وج ــود
ارت بــاط كبي ــر ب ي ــن ب عــض أن ــواع االس ــتجابات املناع يــة وك فــاءة
اللقاحــات ،تش ــير إىل أن احل ص ــول عل ــى نص ــف اجلرعــة م ــن
ب عــض اللقاحــات أو حت ــى ربعهــا يم كــن أن يك ــون ذا فعال يــة
كبي ــرة ،وال س ــيما ضــد اإلصابــة الشــديدة والوفــاة (راجــع
دراســة  .)Więcek and others 2021وكان اس ــتخدام اجلرعــات
اخملفضــة ل ي ــؤدي إىل زيــادة إم ــدادات اللقــاح بم قــدار  1,5مل يــار
جرعــة شــهريا تقري بــا يف النص ــف الثــاين م ــن عــام  2021ورب م ــا
تقل ي ــل اآلثــار اجلانب يــة واحلــد بالتــايل م ــن ت ــردد املواطن ي ــن يف
تلق ــي اللقاحــات .ولكــن بالرغ ــم م ــن نق ــص اللقاحــات ،وارتفــاع
القي م ــة املتوقعــة إلج ـراء االخت بــارات ،وبيانــات التجــارب
اإلكلينيك يــة الواع ــدة املعلنــة م نــذ أواخ ــر عــام  ،2020مل ي تــم
إج ـراء أي جتــارب إكلينيك يــة عل ــى ك فــاءة اجلرعــات اخملفضــة
وأجري ــت دراســات إضاف يــة قلي لــة فقــط حت ــى نهايــة عــام 2021
ح ــول االس ــتجابة املناع يــة للجرعــات اخملفضــة (راجــع دراســة
 .)Więcek and others 2021وتع ــد التكلفــة الناجتــة عــن إج ـراء
املزي ــد م ــن االخت بــارات لتحدي ــد اجلرعــة املثل ــى م ــن اللقــاح
أقــل كثي ـرا مقارنــة باملنافــع الصح يــة واالقتصاديــة العام ــة
املتوقعــة .لذلــك ينبغ ــي يف امل س ــتقبل ،وبالت ــوازي م ــع التجــارب
اإلكلينيك يــة املعتــادة ،إج ـراء دراســات لتحدي ــد اجلرعــة املثل ــى
م ــن اللقــاح وتقي يــم إمكان يــة تخف ي ــض اجلرعــات أو املباع ــدة
في م ــا بينهــا.
وقــد تخت لــف اجلرعــة املثل ــى أي ضــا م ــع ظه ــور ســاالت
جدي ــدة وتغي ــر ديمغ راف يــات ال ســكان الذي ــن مل يحص ل ــوا عل ــى
اللقــاح .ويف حالــة كوفي ــد ،19-تع ــد اجلرعــات التنش ــيطية
م ثــاال عل ــى إمكان يــة تغي ــر آل يــة التلق ي ــح اس ــتجابة لتط ــورات
الوضــع اجلائح ــي .وينبغ ــي أن ت راع ــي هــذه الق ـرارات املنافــع
الصح يــة العام ــة ككل ،ولي ــس الك فــاءة عل ــى م س ــتوى األف ـراد
فح س ــب.
ويم كــن للحكوم ــات توفي ــر الدعــم إلج ـراء املزي ــد من البحوث
الت ــي يحت م ــل أن تك ــون ذات منافــع اجتماع يــة كبي ــرة يف حالــة
ع ــدم وج ــود حوافــز كاف يــة للقطــاع اخلــاص .وحتدي ــد اجلرعــات
املثل ــى لي ــس إال م ثــاال واح ــدا ،فهنــاك العدي ــد م ــن املســائل
ديسمبر  | 202١التمويل والتنمية

15

البحثيــة التــي كان مــن املمكــن أن حتقــق منافــع اجتماعيــة آرثر بيكر املدير املساعد للبحوث والتخطيط يف خمتبر
كبيــرة ولكــن مل تتــم دراســتها .ونظــرا ألن معظــم الشــواهد االبتكارات اإلنمائية يف جامعة شيكاغو .وإيشا شاودري

علــى هــذه املســائل تمثــل ســلعا عامــة عامليــة ،فــإن احلكومــات
الوطنيــة نفســها لــن توجــه القــدر األمثــل مــن االســتثمارات لتلــك
اجملاالت ،مما يشير إىل ضرورة اضطالع املؤسسات العاملية
بــدور يف االســتثمار يف البحــوث ذات القيمــة االجتماعيــة
الكبيــرة .فعلــى ســبيل املثــال ،دعــا حتالــف ابتــكارات التأهــب
الوبائــي مؤخــرا إىل تقديــم مقترحــات بحثيــة حــول إمكانيــة
تخفيــض اجلرعــات التنشــيطية مــن لقاحــات كوفيــد.19-
إن البحــوث والعمليــات التنظيميــة احلاليــة مل تُصمَّــم
ملواجهــة اجلوائــح ،لذلــك ينبغــي النظــر يف كيفيــة حتديثهــا
لتســريع وتيــرة تطويــر اللقاحــات وتوفيرهــا ملواجهــة اجلوائــح
يف املســتقبل .وقــد تتضمــن اإلجــراءات الالزمــة إنشــاء بنيــة
حتتيــة علميــة وأخالقيــة لســرعة تقييــم مــدى مالءمــة جتــارب
التحــدي البشــري ،وإعــان البيانــات األوليــة املســتمدة مــن
التجــارب اإلكلينيكيــة الســابقة لالسترشــاد بهــا يف اتخــاذ
القــرارات بشــأن تخصيــص الطاقــة التصنيعيــة ،ووضــع معايير
إلصــدار التراخيــص الدوليــة ،والتعجيــل بإصــدار املوافقــات
علــى اســتخدام اللقاحــات يف حــاالت الطــوارئ.

متخصصة يف جمال البحوث .ومايكل كريمر أستاذ بقسم
كينيث غريفين لالقتصاد بجامعة شيكاغو ،ومدير خمتبر
االبتكارات اإلنمائية ،وحائز على جائزة نوبل عام .2019
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أدﻟﺔ اﻟﻘﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

أدﻟــﺔ اﻟﻘــﺮاءات اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ﻫــﻲ ﻗﻮاﺋــﻢ ﳐﺘــﺎرة ﺑﺄﻫــﻢ اﳌﻄﺒﻮﻋــﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ
ا�ــﺎﻻت اﻟﺘــﻲ ﲢﻈــﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤــﺎم ﻛﺒﻴــﺮ ﰲ أوﺳــﺎط اﻟﻘــﺮاء .وﻳﻤﻜــﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴــﻦ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺮواﺑــﻂ اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﻨــﺺ اﻟﻜﺎﻣــﻞ �ﺘﻠــﻒ اﳌﻄﺒﻮﻋــﺎت
اﳌﻨﺸــﻮرة ﻋﻠــﻰ اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﳐﺘــﺎرة ﻣــﻦ اﳌــﻮاد
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ،ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺎ.
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