طبيب داخل عنبر
الطوارئ يف
مستشفى بيكين يف
داكار ،السنغال.

نحو

املزيد من التأهب
ملواجهة اجلوائح

ال مفر من تفشي األمراض املعدية — ولكن بوسعنا التخفيف من تداعياتها من
خالل االستثمار يف آليات الوقاية والتأهب
جاي باتيل وديفي سريدار
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الصورةGETTY IMAGES / JOHN WESSELS / AFP :

عُرفت

عن بنجامين فرانكلين مقولته
الشهيرة «ذرة وقاية خير من قنطار
عالج» .وقال حمذرا أيضا «إذا فشلت
يف التأهب ،فأنت تتأهب للفشل».
وقد اتضحت األهمية الكبيرة آلليات الوقاية خالل جائحة
كوفيد 19-الكارثية ،حيث فُقدت أرواح كثيرة ،وانقطعت
األرزاق ،وأغلقت االقتصادات أبوابها .وكانت اجلائحة شديدة

اإليالم ،وأشعرتنا بضآلتنا أمامها؛ إذ بددت التوقعات بشأن
البلدان التي كنا نظنها األفضل استعدادا ملواجهة أمثال هذه
الطوارئ الصحية العامة .فرغم أن االقتصادات املتقدمة
أكثر ثراء وأكثر استعدادا كما يبدو ،فقد سجلت معدالت وفاة
أعلى كثيرا نتيجة اإلصابة بفيروس كوفيد 19-مقارنة بعدة
اقتصادات نامية ،وهو أمر مل يكن يتوقعه الكثيرون قبل
انتشار الفيروس حول العامل.
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وربما ال نعلم كيف سيكون أداء البلدان خالل اجلائحة
القادمة ،ولكننا على يقين أن العامل سيشهد يف مرحلة ما
تفشي أحد األمراض املعدية اخلطيرة جمددا – وهو ما قد
يحدث بأسرع مما نتوقع .ولكن حتى وإن كانت اجلائحة
القادمة ال مفر منها ،فليس علينا االصطدام بها ونحن نفتقر
لرؤية واضحة .وعوضا عن ذلك ،يتعين اتخاذ إجراءات هادفة
يف الوقت احلايل لالستثمار يف الرعاية الصحية وحتسين
نظم تقديم السلع واخلدمات لتعزيز قدرتنا على التأهب يف
مواجهة حتديات الصحة العاملية مستقبال.

اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ١

ﺗﻔﺎوﺗﺎت ﺣﺎدة

ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﺠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﺪة ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﱂ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺪﻗﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﳉﺎﺋﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺠﺰت ﺑﻠﺪان ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ.
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ
ﺣﺘﻰ  ٢٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢١
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺻﻔﺮ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

اختالل املقاييس

يف عام  ،2019صنف مؤشر األمن الصحي العاملي الواليات
املتحدة باعتبارها البلد األكثر استعدادا إلدارة تفشي األمراض
املعدية ،وتليها اململكة املتحدة يف املرتبة الثانية .ولكن بعد
مرور عامين على اندالع اجلائحة ،جند أن الواليات املتحدة قد
سجلت أعلى معدل وفيات على مستوى العامل نتيجة اإلصابة
بفيروس كوفيد ،19-حيث بلغ عدد احلاالت أكثر من 700
ألف وفاة ،بينما جتاوزت اململكة املتحدة بسبعة أضعاف
حاجز العشرين ألف حالة وفاة الذي وصفه كبير املستشارين
العلميين للحكومة بأنه «نتيجة جيدة» إن حدث .وهكذا فإن
البلدان املصنفة على مؤشر األمن الصحي العاملي بناء على
أكثر من  100سؤال حول العديد من املؤشرات الرئيسية
والفرعية مل تكن ندا لفيروس كورونا املستجد.
وباملثل ،وبناء على تقييم ذاتي لتنفيذ لوائح الصحة
الدولية عام  ،2018اعتبرت منظمة الصحة العاملية أن %86
من بلدان أوروبا يف أعلى مستويات التأهب ملواجهة اجلوائح،
مما يجعل املنطقة هي األكثر استعدادا – ربما على الورق فقط
– إلدارة تفشي األمراض املعدية املستجدة .ولكن على أرض
الواقع ،شهدت أوروبا ثاين أعلى معدل وفيات بسبب فيروس
كوفيد 19-بين املناطق األخرى ،والذي بلغ  1294حالة
وفاة لكل مليون نسمة .وعلى العكس يف إفريقيا التي اعتبرت
منظمة الصحة العاملية أن  %15فقط من بلدانها على درجة
كافية من االستعداد ،تم تسجيل أقل من  205حاالت وفاة لكل
مليون نسمة (الرسم البياين .)1
ومل ترصد مقاييس التنبؤ املستخدمة ما إذا كانت جتارب
غرب إفريقيا السابقة مع مواجهة الفاشيات الفيروسية قد
تساعد بلدان املنطقة يف التصدي جلائحة كوفيد .19-ففي
ليبيريا ،تم تنفيذ إصالحات يف أعقاب تفشي فيروس إيبوال
خالل الفترة  2016-2014بهدف توحيد معايير خدمات
الرعاية الصحية وتطويرها على مستوى اجملتمعات احمللية.
وقد أثبتت هذه اإلصالحات نفعها عندما تم الكشف عن حاالت
اإلصابة األوىل بفيروس كوفيد .19-ويف سيراليون ،قامت فرق
الصحة العامة بعزل حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19-من
خالل اتباع اإلجراءات املوجهة التي استُخدمت يف السابق لعزل
حاالت اإلصابة بفيروس إيبوال املشتبه فيها واملؤكدة .كذلك
استفادت املنطقة من تعزيز جهود التعاون عبر البلدان خالل

درﺟﺔ اﻟﺘﺄﻫﺐ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﳌﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ
اﳌﺴﺘﺠﺪة واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى
٪١٠٠

ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

٥٠٠

٪٨٠

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب اﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ

١,٠٠٠

١,٥٠٠

ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ

٪٦٠

٪٤٠

ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ

٪٢٠

٢,٠٠٠
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﺘﻴﻦ

ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺻﻔﺮ٪
أدﻧﻰ ﻋﺪد وﻓﻴﺎت

٢,٥٠٠
أﻗﺼﻰ ﻋﺪد وﻓﻴﺎت

اﳌﺼــﺪر :درﺟــﺔ اﻟﺘﺄﻫــﺐ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ ﳌﻨــﻊ ﺗﻔﺸــﻲ اﻷﻣــﺮاض اﳌﻌﺪﻳــﺔ اﳌﺴــﺘﺠﺪة واﻛﺘﺸــﺎﻓﻬﺎ واﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬــﺎ
ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ أو اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺎم ) ٢٠١٨أداة اﻹﺑﻼغ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴــﻢ اﻟﺬاﺗــﻲ ﻟﻠــﺪول اﻷﻃــﺮاف ﰲ اﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻟﺼﺤﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ( ﺣﺴــﺐ ﺗﻮزﻳــﻊ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳌﺴــﺘﺨﺪم ﻟــﺪى ﻣﻨﻈﻤــﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )واﳌﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ دراﺳﺔ  .(Kandel and others 2020ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻓﻴﺎت ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن
ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺘﻰ  ٢٨ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ٢٠٢١ﻣﺄﺧﻮذة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

الفاشيات السابقة .ففي فبراير  ،2020كان معهد باستور يف
داكار بالسنغال أحد اخملتبرين الوحيدين على مستوى إفريقيا
اللذين جنحا يف إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابة بفيروس
سارس كوفيد ،2-حيث كانت االختبارات تُرى جمانا وتظهر
نتائجها خالل  24ساعة أو أقل .وشارك العاملون بمختبر داكار
ديسمبر  | ٢٠٢١التمويل والتنمية
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اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ٢

ﻣﺒﺮرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ آﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪ ﻫﺎﺋﻞ.
ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 ١٥ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﻨﻮي

=  ١٠ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ
 ٧٥ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

أو

اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄ
ﺧﻼل  ٥ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﳉﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-
 ١٦ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

WPR
AMR
SEAR
EMR

EUR

AMR

AMR

اﳌﺼــﺪر :اﻟﺘﺰاﻣــﺎت ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻤﺪة ﻣــﻦ ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺑﻌﻨــﻮان  A Global Deal for our Pandemic Ageﺻــﺎدر
ﻋــﻦ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ رﻓﻴﻌــﺔ اﳌﺴــﺘﻮى ﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﳌﺸــﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ واﳌﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻌﺪاد واﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻮاﺋــﺢ ،وﻫــﻲ
إﺣــﺪى اﻟﻬﻴﺌــﺎت اﳌﻨﺒﺜﻘــﺔ ﻋــﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ .وﺗﻌﻜــﺲ اﳋﺴــﺎﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤــﺔ ﻋــﻦ ﻛﻮﻓﻴــﺪ١٩-
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻛﻴﻨﺰي آﻧﺪ ﻛﻮﻣﺒﺎﱐ.

خبرتهم العملية مع آخرين خارج السنغال وقدموا التدريب لهم.
وبحلول إبريل  ،2020امتلك  43بلدا إفريقيا القدرات الالزمة
للتشخيص الفعال لفيروس كوفيد.19-
ويف الوقت نفسه ،بدا أن بعض أقوى النظم الصحية على
مستوى العامل ،بما يف ذلك نظام اخلدمات الصحية الوطنية
يف إيطاليا ،وبعض أكبرها ،مثل النظام الصحي املوحد يف
البرازيل ،باتت غير قادرة بوضوح على حتمل أعباء اجلائحة
وأوشكت على االنهيار .وحتى يف وقتنا احلايل ،ال تزال
آليات توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية هشة يف
هذه البلدان.
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ولكن ملاذا ساءت األمور يف البلدان التي تمتلك بنية حتتية
صحية كانت تبدو عليها الصالبة؟ يشير الطبيب األمريكي
بول فارمر إىل أن أي نظام رعاية صحية فعال يتطلب أربعة
عناصر أساسية« :عاملون وأدوات وحيز ونظم» .وخالل املراحل
األوىل من تصاعد حدة العدوى اجملتمعية ،حاولت حكومة
اململكة املتحدة زيادة الطاقة االستيعابية سريعا من خالل
بناء سبعة مستشفيات للطوارئ .وأنفقت  736مليون دوالر
أمريكي على هذه املستشفيات التي أطلقت عليها اسم نايتينغل،
والتي مل تُستخدم غالبا بالرغم من أن الطاقة االستيعابية يف
املستشفيات القائمة بالفعل كانت قد أوشكت على االنهيار.
والسبب يف ذلك أن زيادة احليز واألدوات والنظم مل تُد نفعا يف
ظل عدم وجود عاملين حاصلين على تدريب كاف.
وعلى العكس ،ولدى ظهور البوادر األوىل على انتقال
فيروس كوفيد 19-على املستوى احمللي ،عكفت بلدان إفريقيا
جنوب الصحراء وشرق آسيا على بناء قدراتها من أسفل إىل
أعلى ،مما جنبها إىل حد كبير احلاجة إىل اإلغالق الكلي عام
 .2020وعلى مدار أربعة عقود ،اعتادت تايلند على االستعانة
بشبكة كبيرة من املتطوعين ،والذين تمت تعبئتهم للمساعدة يف
اجلوانب اللوجستية كجزء من االستجابة للجائحة ،مما أدى إىل
اتساع نطاق التغطية ليشمل املناطق النائية أيضا .ويف فييت
نام ،استُخدمت هياكل احلكومة احمللية لضمان فعالية التنسيق
اجملتمعي الالزم لفرض إجراءات احلجر الصحي والعزل الذاتي.
ويف اليابان ،حصل ممرضو الصحة العامة على تدريب سريع
ساعد يف رصد اخملالطين الفعليين واحملتملين ،مما ساهم يف
الكشف عن اجملموعات األساسية التي ساعدت على نشر العدوى
خالل األسابيع القليلة األوىل من تفشي املرض .كذلك ساعد
تنفيذ عدد من التدخالت الداعمة وتفويض السلطات للحكومة
احمللية يف احلد من انتشار الفيروس وجتنب فرض تدابير أكثر
صرامة على نطاق واسع يف العديد من البلدان.

االستثمار يف آليات
الوقاية والتأهب

كانت جائحة كوفيد 19-بمثابة حجة اقتصادية جلية على
أهمية االستثمار يف قطاع الصحة .وعلينا مستقبال أن ننظر
إىل مفهوم األمن الصحي باعتباره استثمارا وليس تكلفة.
ولنتذكر فقط أن األعباء االقتصادية العاملية الناجمة عن
اجلائحة ستبلغ من  16إىل  35تريليون دوالر أمريكي بحلول
عام  2025حسب التقديرات الصادرة عن شركة ماكينزي
آند كومباين وإحدى الهيئات املستقلة املنبثقة عن جمموعة
العشرين .وإذا ما ساهمت زيادة التأهب يف احلد من هذه
التكلفة ولو بدرجة طفيفة ،سيكون العائد على االستثمار
هائال بالقيمة املطلقة (الرسم البياين .)2
وإذا ما طرحنا اختالف السياسات جانبا ،جند أن
اجملتمعات التي تنتشر فيها األمراض املزمنة غير املعدية
وأوجه عدم املساواة الهيكلية الصارخة كان أداؤها ضعيفا

يف مواجهة فيروس كورونا املستجد .والقضاء على هذه
األسباب يستدعي وضع خطة استراتيجية طويلة األجل،
وسيشكل خطوة أساسية نحو ضمان عامل أكثر استدامة.
وتنشأ عن االستثمار يف اجملال الصحي مكاسب مزدوجة:
أوال ،يف حاالت طوارئ الصحة العامة احلادة ،بما يف ذلك
التحديات املتزايدة نتيجة مقاومة مضادات امليكروبات،
وثانيا ،يف بناء جمتمعات أكثر صحة وعدالة — وكالهما
من عناصر األمن الصحي األساسية .وحلسن حظ احلكومات
التي تسعى إىل إحراز تقدم على املدى القصير خالل دورتها
االنتخابية ،يحقق العنصر األخير قيمة فورية ومستدامة يف
خدمات الرعاية الصحية اليومية .ففي فنلندا على سبيل
املثال ،أدركت احلكومة أن تنفيذ استراتيجية سليمة يف قطاع
الصحة العامة ملواجهة جائحة كوفيد 19-يستلزم تمويال
مرنا وكبيرا ولكنه يؤدي يف الوقت نفسه إىل آثار إيجابية من
خالل توفير املزيد من احلماية للمالية العامة وتسريع وتيرة
التعايف االقتصادي.
ومن الدروس األخرى املستفادة من اجلائحة أن العلم
يؤتي ثماره املرجوة عندما توفر احلكومات بيئة داعمة له.
فمعظم خبراء الصحة لن يصفوا جائحة ناجمة عن عامل
ممرض بأنها حدث غير مسبوق ،ولكنهم قد يطلقون هذا
الوصف على سرعة االبتكارات واالكتشافات العلمية التي
شهدناها خالل اجلائحة .فاستحداث العديد من لقاحات
كوفيد 19-اآلمنة والفعالة مل يكن من قبيل احلظ ،بل كان
ثمرة عقود من االستثمار يف البحث العلمي .وقد استندت
احلكومات إىل استثماراتها السابقة للتعجيل باستحداث
وتوزيع اللقاحات يف وقت كان العامل يحتاج فيه بشدة
إىل حلول عالجية .وسيكون من الضروري حال مواجهة أي
أزمات صحية عاملية مستقبال أن تقدم احلكومة الدعم الالزم
للعلوم والتكنولوجيا.
وقد عجز مرفق كوفاكس ،الذي تم إنشاؤه لضمان
املساواة بين خمتلف بلدان العامل يف احلصول على
اللقاحات ،عن الوفاء بجميع التزاماته .فآلية شراء اللقاحات
لصالح البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل تفتقر إىل
السلطة املالية الالزمة خلفض األسعار ،مما أدى إىل تقهقر
املرفق واختزاله ليصبح جمرد أداة قائمة على التبرعات.
ويجوز يف هذا السياق اقتباس العبارة التالية من غالف عدد
سابق من دورية النسيت الطبية والتي وصفت ردود أفعال
البلدان الغنية بأنها «أسوأ من أسوأ كوابيسنا» ،حيث قامت
تلك البلدان باكتناز فائض اإلمدادات املتاحة من اللقاح،
كما طلبت كندا جرعات تعادل  10أضعاف عدد سكانها.
وسيساعد بناء وتطوير مراكز تصنيع اللقاحات يف املناطق
منخفضة الدخل على التعجيل بإنهاء املرحلة احلرجة من
اجلائحة وإتاحة بنية حتتية ملكافحة األمراض املعدية
األخرى.
وعلى املستوى العاملي ،كشفت اجلائحة عن قصور
يف اتفاقيات األمن الصحي ،مثل اللوائح الصحية الدولية

ومن الدروس األخرى املستفادة
من اجلائحة أن العلم يؤتي ثماره
املرجوة عندما توفر احلكومات
بيئة داعمة له.
التي تلزم  196بلدا بتطوير قدراتها لضمان سرعة اإلبالغ
عن األمراض املتفشية واالستجابة لها .فكما اتضح خالل
اجلائحة ،مل تمتثل بلدان عديدة سوى بصورة جزئية بسبب
عدم درايتها الكاملة بمحتوى اللوائح أو التغافل املتعمد
عن تنفيذها .وبالطبع فإن زيادة االمتثال للوائح الصحية
الدولية كانت ستؤدي إىل استجابات أسرع وأكثر فعالية يف
حماية الصحة العامة.
ورغم القصور يف اللوائح الصحية الدولية الذي كشفت
عنه اجلائحة ،تظل هذه اللوائح مهمة بال شك للبنيان الصحي
العاملي املعد ملواجهة اجلوائح ،وسيكون لها دور مؤثر يف
حاالت الطوارئ الصحية بمختلف أشكالها حال االلتزام
بها .ومن الضروري إجراء بعض التعديالت ،وال سيما لوضع
آليات إنذار متعددة اجلوانب وتمكين منظمة الصحة العاملية
من االستمرار يف مراجعة وتعزيز امتثال الدول األعضاء
للنظام ككل .ولنجاح اللوائح الطبية الدولية املعززة يف أداء
الدور املرجو منها ،يجب أن يتوفر ملنظمة الصحة العاملية
الدعم املايل والسلطة والثقة لضمان زيادة االمتثال لهذه
اللوائح التي ربما تساعد يف إنقاذ األرواح .ويمكن كخطوة
أوىل زيادة التمويل املتاح للمنظمة بمليار دوالر أمريكي
سنويا من خالل املساهمات املقدرة.
لقد أظهرت لنا جتارب النجاح والفشل يف التعامل مع
جائحة كوفيد 19-اخلطوات التي يتحتم علينا اتخاذها من
أجل التأهب بصورة أفضل ملواجهة اجلائحة التالية .وكما حذر
بنجامين فرانكلين ،فإن الفشل يف التأهب لهذا احلدث يعني أن
علينا التأهب للفشل جمددا — وحتمل العواقب.
جاي باتيل باحث يف برنامج حوكمة الصحة العاملية
بجامعة إدنبرة حيث يعمل ديفي سريدار أستاذا ورئيسا
يف قسم الصحة العامة العاملية.
تستند هذه املقالة إىل كتاب ديفي سريدار قيد اإلصدار بعنوانPreventable: :
.The Politics of Pandemics and How to Stop the Next One
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