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رسالة من احملرر

الثروة
احلقيقية

مَثَ ـلُ الصح ـةِ اجليــدة — العقليــة والبدنيــة — كأســاس ملــا ينعــم بــه الفــرد مــن رفاهيــة،
كَمَثَـلِ الصحــة العامــة ودورهــا األساســي يف اســتقرار اجملتمعــات وتماســكها .ذلــك هــو الــدرس
الذي يجب أن نتعلمه من جائحة كوفيد   .19-
واالرتبــاط الوثيــق بيــن صحــة اإلنســان وصحــة االقتصــاد درس آخــر .فقــد أقحمــت
اجلائح ـةُ العــامل يف أعم ـقِ انكمــاش اقتصــادي علــى امتــداد أجيــال ،فأبطــأت التقــدم يف
التعليــم ويف القضــاء علــى الفقــر ،وحتقيــق التنميــة الشــاملة للجميــع .وتقــول غيتــا غوبينــاث
ومعهــا روشــير أغــاروال مــن صنــدوق النقــد الــدويل إن التغلــب علــى اجلائحــة مطلــب رئيســي
الســتعادة الوظائــف ومصــادر الــرزق والنمــو االقتصــادي .ويزيــد هــذا األمــر مــن أهميتــه يف
حتقيــق االســتقرار االقتصــادي واملــايل العاملــي ،ومــن ثــم األهميــة اجلوهريــة لــدور صنــدوق
النقد الدويل  .
ولهــذا نركــز يف هــذا العــدد مــن جملــة التمويــل والتنميــة علــى الصحــة والرفاهيــة العامليين.
فيتنــاول مؤلفونــا التهديــدات الصحيــة العامليــة مســتقبال ومــدى تعــرض البلــدان خملاطرهــا،
ويبحثــون الفجــوات يف قــدرات قطاعــات الرعايــة الصحيــة داخــل البلــدان ويف نظــام األمــن
الصحــي العاملــي ،وينظــرون يف دور السياســة العامــة احلريصــة والتوجهــات السياســية
املســؤولة يف جمــال الرعايــة الصحيــة.
فيدعــو كل مــن نغــوزي أوكوجنو–إيويــا ،وثارمــان شــانموغاراتنام ،والري ســامرز إىل
معــاودة التفكيــر يف التعــاون الــدويل ،مــع زيــادة االســتثمارات بمقــدار  15مليــار دوالر علــى
األقــل يف الســنة لتجنــب تفشــي اجلوائــح مســتقبال .وبــدال مــن النظــر إىل دعــم األمــن الصحــي
العاملــي علــى أنــه “مســاعدات لبلــدان أخــرى” ،يشــير املؤلفــون إىل معاملتــه كاســتثمار
اســتراتيجي يعــود باملنفعــة علــى كل بلــد — غنيــا كان أم فقيــرا .ويؤكــد تيــدروس أدهانــوم
غيبريســوس احلاجــة إىل التمويــل العــام لتقديــم رعايــة صحيــة شــاملة .ويســتعرض مايــكل
كريمــر واملؤلفــان املشــاركان أفــكارا لتعجيــل التطعيمــات يف مواجهــة اجلائحــة التاليــة ،منهــا
االســتثمارات يف طاقــة التصنيــع وسالســل اإلمــدادات فضــا علــى البحــوث يف اجملــاالت ذات
القيمــة االجتماعيــة الكبيــرة .ويف تقريــر خــاص ،يناقــش مايلــز كيمبــال وزمــاؤه كيــف بنــوا
مؤشــرا للرفاهيــة الوطنيــة ليكمــل إجمــايل النــاجت احمللــي.
إن عمــق الصدمــة التــي ســببتها اجلائحــة — والــدروس املســتفادة منهــا — ربمــا ســتحفز
كل بلــد علــى حــدة واجملتمــع الــدويل ككل علــى معاملــة الصحــة كإحــدى أولويــات السياســات
العامــة ممــا يجعــل اجملتمعــات أســعد وأكثــر إنتاجيــة .فكمــا قــال املهاتمــا غانــدي“ ،الصحــة
هــي الثــروة احلقيقيــة”...
غيتا بات ،رئيس التحرير
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على الغالف

يعــرض غــاف عــدد ديســمبر  2021مــن جملــة التمويــل والتنميــة لوحــة أصليــة
لفنــان جــزر الباهامــا بــن فيرغســون جونيــور حتمــل عنــوان « »Healأو «الشــفاء».
ويقــول فيرغســون إنهــا مســتوحاة مــن الطــب النباتــي التقليــدي واخلصائــص
العالجيــة التــي تتميــز بهــا الطبيعــة ،وقــد رســم فيهــا العقــل وهــو «يف حالــة
حتقيــق الســامة والشــفاء والشــعور بالعافيــة».
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يــزال القضــاء علــى اجلائحــة أمــرا
بعيــد املنــال .ولــن تكــون دلتــا آخــر
الســاالت ســريعة االنتشــار .ففي ظل
عــدم حصــول جمموعــات كبيــرة مــن
املواطنيــن علــى اللقاحــات وانعــدام
الرقابــة علــى انتشــار الفيــروس حــول
العــامل ،تتزايــد التوقعــات بظهــور
حتــورات جديــدة ربمــا تكــون مقاومــة للقاحــات احلاليــة ،ممــا
ستنشــأ عنــه موجــات جديــدة يف كل مــكان.
غيــر أن جائحــة كوفيــد 19-تنبــئ أيضــا باملزيــد مــن
اجلوائــح التــي ربمــا تكــون أشــد وطــأة .فقــد حــذر العلمــاء مــرارا
مــن أن التهديــدات الصحيــة العامليــة ســتصبح أكثــر تواتــرا
وأســرع انتشــارا وأكثــر حصــدا لــأرواح مــا مل يتــم تعزيــز
االســتراتيجيات االســتباقية بدرجــة كبيــرة .وتمثــل األمــراض
املعديــة ،إىل جانــب مــا يشــهده العــامل مــن تراجــع التنــوع
البيولوجــي واألزمــة املناخيــة اللذيــن يرتبطــان ارتباطــا وثيقــا
بتلــك األمــراض ،التحــدي العاملــي األهــم علــى اإلطــاق يف
زمننــا هــذا.
واالعتــراف بعصــر اجلائحــة الــذي أصبــح واقعنــا اجلديــد
ليــس الهــدف منــه إشــاعة اخلــوف ،بــل وضــع سياســات عامــة
احترازيــة وممارســات سياســية مســؤولة .فعلينــا تنظيــم أنفســنا
داخــل بلداننــا علــى نحــو يشــمل اجملتمــع بأســره وإعــادة النظــر
يف ســبل التعــاون الــدويل للتخفيــف مــن التداعيــات الشــديدة
للجائحــة علــى األرزاق والتماســك االجتماعــي والنظــام
العاملــي.
غيــر أن جلائحــة كوفيــد 19-فائــدة وحيــدة ،وهــي أنهــا
أثبتــت بالدليــل القاطــع فشــلنا جميعــا يف األخــذ بنصيحــة
العلــم واالســتثمار يف آليــات الوقايــة مــن اجلوائــح واالســتعداد
ملواجهتهــا ،وهــو األمــر الــذي أدى إىل خســائر كارثيــة يف
األرواح .فحســب البيانــات الرســمية ،لقــى مــا يزيــد علــى 5
مالييــن شــخص حتفهــم ،وإن كانــت التقديــرات املوثوقــة مــن
املصــادر غيــر الرســمية تشــير إىل ضِعــف هــذا العــدد .وأصيــب
العديــدون بحــاالت مرضيــة خطيــرة مل تُعــرف بعــد تداعياتهــا
طويلــة األجــل علــى رفاهيتهــم وعلــى رأس املــال البشــري يف
خمتلــف البلــدان .وقــد شــهد العــامل االنكمــاش االقتصــادي
األعمــق علــى اإلطــاق منــذ احلــرب العامليــة الثانيــة ،إىل جانــب
التراجــع الكبيــر يف مســتويات التعليــم والقضــاء علــى الفقــر
والتنمية الشــاملة الذي أثر على نســبة كبيرة من ســكان العامل.
وقــد توقــع صنــدوق النقــد الــدويل خســائر تراكميــة كبيــرة يف
إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي مــع بدايــة عــام  ،2025وهــو
مــا ســيؤثر علــى العــامل النامــي علــى وجــه اخلصــوص.

التحول من املساعدات إىل االستثمار
االسـتراتـيـجـي

ال يــزال التغلــب علــى اجلائحــة هــو مهمتنــا األكثــر إحلاحــا يف
الوقــت احلــايل .وعلــى الــدول الغنيــة الوفــاء بتعهداتهــا بالتبــرع
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بفائــض اللقاحــات الكبيــر املتوقــع ،وتقديــم منــح لســد العجــز
البالــغ  23مليــار دوالر أمريكــي يف التمويــل الــازم لتوفيــر
اللقاحــات للمواطنيــن وأدوات االختبــار واملســتلزمات الطبيــة
األخــرى .ومــا ذلــك إال ثمــن زهيــد للتعجيــل بالقضــاء علــى
اجلائحــة يف خمتلــف أنحــاء العــامل.
ولكننــا يف حاجــة أيضــا إىل تغييــر جــذري أكبــر لتجنــب
تكــرار اجلوائــح ومــا يترتــب عليهــا مــن تكلفــة بشــرية
واقتصاديــة باهظــة .ونظــام الضمــان الصحــي العاملــي احلــايل
ال يفــي بهــذا الغــرض؛ فهــو نظــام مشــتت للغايــة ،فضــا عــن
اعتمــاده املفــرط علــى املســاعدات الثنائيــة الطوعيــة والنقــص
الشــديد يف مصــادر التمويــل املتاحــة لــه .لذلــك ثمــة احتيــاج
عاجــل إىل إصــاح هــذا النظــام .فاجلائحــة القادمــة قــد تباغتنــا
يف أي وقــت ،ســواء نتيجــة إحــدى ســاالت اإلنفلونــزا القاتلــة
أو أي عوامــل ممرضــة أخــرى قــد تنتقــل مــن احليوانــات إىل
اإلنســان ،بــل ربمــا تدركنــا بينمــا ال يــزال العــامل يواجــه جائحــة
كوفيــد.19-
ولــن نســتطيع جتنــب تفشــي األمــراض تمامــا ،ولكــن
بوســعنا احلــد بقــوة مــن اخملاطــر التــي قــد تــؤدي إىل انــدالع
اجلوائــح .ويمتلــك العــامل مــن القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة
واملــوارد املاليــة مــا يؤهلــه للقيــام بذلــك .ولكــن تعبئــة هــذه
املــوارد تتطلــب فكــرا جديــدا بشــأن التعــاون الــدويل.
فبــدال مــن النظــر إىل تمويــل نظــام الضمــان الصحــي
العاملــي باعتبــاره «مســاعدات للــدول األخــرى» ،علينــا التعامــل
معــه بوصفــه اســتثمارا اســتراتيجيا يف الســلع العامــة العامليــة
التــي تعــود بالفائــدة علــى جميــع البلــدان —الغنيــة منهــا أو
الفقيــرة.
وقــد أنشــأت جمموعــة االقتصــادات املتقدمــة والناميــة
الكبــرى العشــرين (جمموعــة العشــرين) هيئــة مســتقلة رفيعــة
املســتوى إلجــراء مراجعــة شــاملة لفجــوات الســلع العامــة
العامليــة بنــاء علــى مشــاورات مكثفــة مــع اخلبــراء واملنظمــات
الصحيــة العامليــة واجمللــس العاملــي لرصــد التأهــب ،وهــو
عبــارة عــن جمموعــة مســتقلة تــم تشــكيلها بالتعــاون بيــن
منظمــة الصحــة العامليــة والبنــك الــدويل .وقــد كشــفت الهيئــة
املســتقلة رفيعــة املســتوى عــن فجــوات ضخمــة.
ونحــن يف حاجــة إىل دمــج القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة
والعامليــة ضمــن شــبكة موســعة للترصــد اجلينومــي .وســتكون
هــذه الشــبكة بمثابــة أداة شــديدة األهميــة لكشــف املعلومــات
الالزمــة عــن العوامــل املمرضــة التــي مــن شــأنها التســبب يف
تفشــي األمــراض املعديــة ،وتبادلهــا بصــورة فوريــة ،وحتديــد
التسلســل اجلينومــي لهــذه العوامــل ،والتعجيــل بوضــع التدابيــر
الطبيــة املضــادة.

الصحة والرفاهية

وعلينــا أيضــا ســد الفجــوات التــي دامــت طويــا يف قــدرات
الرعايــة الصحيــة األساســية علــى مســتوى البلــدان للوقايــة
مــن األمــراض املعديــة ،ســواء اجلديــدة أو املتوطنــة ،واحلــد مــن
احتمــاالت اإلصابــة باألمــراض املتزامنــة .وبينمــا حتقــق هــذه
القــدرات فائــدة كبيــرة لفــرادى البلــدان يف الظــروف العاديــة،
جنــد أنهــا مهمــة للغايــة أيضــا للوقايــة مــن اجلوائــح والتأهــب
العاملــي ملواجهتهــا .وتتطلــب بالتــايل تمويــا حمليــا ودوليــا.
ويســتلزم ذلــك بــدوره ،إىل جانــب مواصلــة تعزيــز النظــم
الصحيــة العامــة ،زيــادة اإلنفــاق يف العديــد مــن االقتصــادات
الناميــة بواقــع  %1مــن إجمــايل النــاجت احمللــي خــال الســنوات
اخلمــس القادمــة علــى األقــل .وكأداة مكملــة لهــذا اإلنفــاق،
يتعيــن توافــر املزيــد مــن الدعــم اخلارجــي يف صــورة منــح
للبلــدان منخفضــة الدخــل لصالــح االســتثمارات املماثلــة يف
طبيعتهــا للســلع العامــة العامليــة.

قدرات اإلمداد العاملية

ويتعيــن أيضــا بنــاء القــدرات العامليــة الالزمــة لســرعة التعجيــل
بتوفيــر إمــدادات اللقــاح وغيــره مــن املــواد الضروريــة لتجنــب
اســتطالة أمــد اجلائحــة وتكــرار مــا كشــفته مــن أوجــه عــدم
مســاواة صادمــة يف احلصــول علــى الســلع واخلدمــات .لذلــك
فنحــن يف حاجــة إىل نظــام عاملــي الســتحداث اإلمــدادات
الالزمــة وتصنيعهــا وتوصيلهــا يســتفيد منــه اجلميــع يف
الظــروف العاديــة ويمكــن حتويــل مســاره ســريعا لتوفيــر مــا
يلــزم مــن تدابيــر طبيــة مضــادة حســب طبيعــة كل جائحــة.
ومــا مل يتــم تعزيــز قــدرات اإلمــداد العامليــة لضمــان
جاهزيتهــا يف املراحــل املبكــرة مــن اجلوائــح ،ســيظل إيــاء
األولويــة الحتياجــات مواطنــي البلــدان املنتجــة علــى حســاب
االحتياجــات العامليــة احتمــاال قائمــا .وقلمــا يتوافــر للقطــاع
اخلــاص يف الوقــت احلــايل أي حوافــز لالســتثمار يف جاهزيــة
قــدرات اإلمــداد بالقــدر الــازم لالســتعداد للجوائــح ،بالرغــم
مــن إمكانيــة االســتغالل املــزدوج لتلــك القــدرات يف تلبيــة
االحتياجــات املســتمرة يف الظــروف العاديــة.
ولــن يمكننــا بالتــايل بنــاء نظــام اإلمــداد الــازم إال مــن
خــال مبــادرة اســتثمارية ضخمــة يشــارك فيهــا القطاعــان
العــام واخلــاص .وســيتطلب ذلــك التنســيق عــن كثــب بيــن شــبكة
مــن املنظمــات العامليــة املعنيــة بالصحــة والــوكاالت الوطنيــة
واإلقليميــة — مثــل هيئــة البحــث والتطويــر الطبــي احليــوي
املتقــدم يف الواليــات املتحــدة ،وهيئــة التأهــب واالســتجابة
للطــوارئ الصحيــة يف أوروبــا ،والتحالــف اإلفريقــي إلتاحــة
اللقاحــات — بالتعــاون الوثيــق مــع القطــاع اخلــاص .كذلــك
نحتــاج إىل قواعــد عامليــة واضحــة للحيلولــة دون إغــاق

سالسل اإلمداد
خالل اجلوائح
وضمان سرعة
التصدي لقيود التصدير
واالختناقات التجارية.
ولســد هــذه الفجــوات
األساســية يف إتاحــة الســلع
العامــة العامليــة ،علينــا ضــخ اســتثمارات
جماعيــة بقــدر يفــوق كثيــرا مســتوى اســتعدادنا يف الســابق.
وبنــاء علــى أفضــل تقديــرات التكلفــة الصــادرة عــن منظمــة
الصحــة العامليــة وشــركة ماكينــزي آنــد كومبــاين ومصــادر
أخــرى ،خلصــت الهيئــة املســتقلة رفيعــة املســتوى التابعــة
جملموعــة العشــرين إىل أن العــامل يحتــاج إىل اســتثمارات
دوليــة إضافيــة يف الســلع العامــة العامليــة بقيمــة  15مليــار
دوالر أمريكــي ســنويا ،علــى أقــل تقديــر ،لتجنــب اجلوائــح
املســتقبلية .وهــو مــا يعــادل ضعــف املســتويات احلاليــة،
وإن كانــت جائحــة كوفيــد 19-قــد أثبتــت أن تكلفــة اجلائحــة
تفــوق هــذه التقديــرات بمئــات املــرات .ويُتوقــع أن يكــون العائــد
االجتماعــي لهــذه االســتثمارات اجلماعيــة ضخمــا.

لسد هذه الفجوات األساسية يف
إتاحة السلع العامة العاملية ،علينا
ضخ استثمارات جماعية بقدر يفوق
كثيرا مستوى استعدادنا يف السابق.
غيــر أن جناحنــا يف جتنــب اجلائحــة القادمــة مرهــون
بتعزيــز التعــاون متعــدد األطــراف .ولــن يتســنى حتقيــق ذلــك
مــن خــال إحــداث تغيــرات تدريجيــة يف اآلليــات احلاليــة ،وهــو
األمــر الــذي ثبــت فشــله بالفعــل يف منــع اجلائحــة واالســتجابة
احلاســمة لهــا .لكننــا نحتــاج إىل تطويــر املؤسســات الفرديــة
والهيــاكل الصحيــة العامليــة وإعــادة تمويــل مواردهــا .وقــد
أيــدت الهيئــة املنبثقــة عــن جمموعــة العشــرين إجــراء ثالثــة
حتــوالت اســتراتيجية إلتاحــة تمويــل اســتباقي مالئــم لنظــام
الضمــان الصحــي العاملــي.
أوال ،علينــا أن نوفــر ملنظمــة الصحــة العامليــة مــوارد
ماليــة أكثــر اســتقرارا مــن خمتلــف األطــراف وتمكينهــا مــن أداء
أدوارهــا األساســية بمزيــد مــن الفعاليــة .وأي حــل للتأميــن ضــد
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اجلوائــح ال
بــد وأن يقــوم يف
األســاس علــى إصــاح
وتعزيــز منظمــة الصحــة
العامليــة .وتضطلــع املنظمــة بالــدور
الرئيســي يف الرقابــة علــى الطــوارئ الصحيــة
العامليــة والكشــف عــن الفجــوات يف القــدرات األساســية
الوطنيــة التــي نصــت عليهــا اللوائــح الصحيــة الدوليــة .وهــي
جــزء ال يتجــزأ أيضــا مــن االئتــاف الــدويل الــذي يضــم خمتلــف
املؤسســات الصحيــة الشــريكة املنــوط بهــا وضــع نظــام عاملــي
متكامــل وشــامل للجميــع التخــاذ التدابيــر الطبيــة املضــادة
الالز مــة.
ثانيــا ،يتحتــم علينــا تعديــل مقاصــد املؤسســات املاليــة
الدوليــة بمــا يتــاءم مــع العصــر اجلديــد .فقــد تــم إنشــاء صنــدوق
النقــد الــدويل والبنــك الــدويل يف نهايــة احلــرب العامليــة الثانيــة
ملســاعدة البلــدان يف إعــادة إعمــار االقتصــاد أو عنــد مواجهــة
مشــكالت ماليــة خاصــة بهــا .وقــد أدى جنــاح البنــك الــدويل إىل
إنشــاء جمموعــة أخــرى مــن بنــوك التنميــة اإلقليميــة متعــددة
األطــراف .وتنفــرد املؤسســات املاليــة الدوليــة ككل بقدرتهــا
علــى مضاعفــة تأثيــر التمويــل بصــورة ســنحتاجها حتمــا
يف العقــود القادمــة ،حيــث تســتثمر مــوارد مســاهميها يف
أســواق رأس املــال ،وتشــجع احلكومــات علــى توفيــر التمويــل
احمللــي وإصــاح السياســات ،كمــا تســاعد يف تســريع وتيــرة
االســتثمارات اخلاصــة.
غيــر أنــه يتعيــن حتديــث املهــام املنوطــة بمؤسســتي بريتــون
وودز لتالئــم عصــرا تكمــن أكبــر حتدياتــه التــي تواجــه البلــدان
يف املشــاعات العامليــة التــي باتــت مهــددة بفعــل اخملاطــر
احلاليــة ،حتــى وإن ظــل احلــد مــن الفقــر والنمــو الشــامل مــن
األولويــات امللحــة .ويجــب أن يعمــل صنــدوق النقــد الــدويل
والبنــك الــدويل عــن كثــب مــع بنــوك التنميــة اإلقليميــة وغيرهــا
مــن األطــراف الدوليــة ،بمــا يف ذلــك املنظمــات العامليــة املعنيــة
بالصحــة ،مــن أجــل تشــجيع البلــدان واملناطــق األقــل دخــا
علــى االســتثمار يف الســلع العامــة الالزمــة للتصــدي لهــذه
التهديــدات.
ويتعيــن أيضــا حتويــل مســار عمــل البنــك الــدويل وغيــره مــن
بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف نحــو تخفيــف اخملاطــر بــدال
مــن اإلقــراض املباشــر ،بحيــث يصبــح دورهــا حشــد رؤوس
األمــوال اخلاصــة وحتويــل املدخــرات العامليــة إىل مــوارد
تمويليــة إنمائيــة .ودائمــا مــا كنــا نــدرك أن بنــوك التنميــة
متعــددة األطــراف تتمتــع بهــذه اإلمكانيــة نظــرا لتصنيفهــا
املمتــاز واجملــال املتــاح أمامهــا الســتخدام ضمانــات اخملاطــر
وغيرهــا مــن أدوات تعزيــز االئتمــان ،وال ســيما أن معظــم
االقتصــادات الناميــة يمكنهــا املشــاركة حاليــا يف أســواق رأس
املــال ألغــراض تمويــل البنيــة التحتيــة .غيــر أن التقــدم احملــرز
نحــو التحــول عــن نمــوذج اإلقــراض ال يــزال بطيئــا .ويتعيــن يف
الوقــت احلــايل اتخــاذ خطــوات أكثــر جــرأة الســتخدام مــوارد
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تلــك البنــوك علــى النحــو األمثــل لدعــم االســتثمارات يف الســلع
العامــة العامليــة.
ويجــب أن يكــون للمؤسســات املاليــة الدوليــة دور رئيســي
أيضــا يف التمويــل الــدويل لالســتجابة للجوائــح .وقــد عكــف
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل علــى تصميــم البرامــج
وتبســيط اإلجــراءات خــال اجلائحــة لضمــان صــرف التمويــل
بمرونــة أكبــر .وعقــب التخصيــص العــام مؤخــرا حلقــوق ســحب
خاصــة بقيمــة  650مليــار دوالر أمريكــي بيــن أعضائــه ،يعمــل
صنــدوق النقــد الــدويل عــن كثــب مــع البلــدان األكثــر ثــراء لتوجيه
فائــض حقــوق الســحب اخلاصــة إىل البلــدان األكثــر عرضــة
للمخاطــر مــن خــال الصنــدوق االســتئماين للنمــو واحلــد مــن
الفقــر وغيــره .ولكــن املوافقــة علــى تخصيــص حقــوق الســحب
اخلاصــة ككل ومــن ثــم توجيههــا إىل البلــدان األشــد احتياجــا
سيســتغرقان وقتــا طويــا .كذلــك تــم وضــع عــدة آليــات أخــرى
أو تعزيزهــا يف خضــم اجلائحــة .وعلــى املؤسســات املاليــة
الدوليــة يف الوقــت احلــايل حتســين هــذه اآلليــات واســتخدامها
كجــزء مــن أدوات االســتجابة الرســمية لألزمــات بحيــث يمكنهــا
اســتخدام املــوارد علــى نحــو أســرع وأوســع نطاقــا عنــد اللــزوم.
ويتعيــن علــى مســاهمي هــذه املؤسســات الرئيســية أنفســهم
التكيــف مــع حتديــات العصــر اجلديــد .فعليهــم إعــادة تمويــل
املنــح ورؤوس األمــوال التــي حتتاجهــا املؤسســات املاليــة
الدوليــة ،مــع ضمــان أال تأتــي زيــادة التركيــز علــى الســلع
العامــة العامليــة علــى حســاب اإلنفــاق علــى التعليــم واحلمايــة
االجتماعيــة واألولويــات اإلنمائيــة األخــرى .ويجــب عليهــم
أيضــا تمكيــن املؤسســات املاليــة الدوليــة مــن توجيــه املزيــد
مــن األمــوال إىل اجلائحــة علــى نحــو أســرع وبشــروط أقــل
تعقيــدا ،علــى غــرار وزارات اخلزانــة والبنــوك املركزيــة التــي
أصبحــت املقــرض الرئيســي واملــاذ األول لالســتثمار يف هــذه
البلــدان.
وينبغــي أن يدعــم املســاهمون أيضــا وضــع إطــار جديــد
لكفايــة رأس املــال يف بنــوك التنميــة متعــددة األطــراف ،بحيــث
يتناســب مــع وضعهــا كدائــن مفضــل وخبرتهــا احملــدودة مــع
حــاالت اإلعســار ويتيــح لهــا فرصــة أكبــر لالقتــراض دون
التأثيــر علــى تصنيفهــا املمتــاز .ووضعــت جمموعــة شــخصيات
بــارزة منبثقــة عــن جمموعــة العشــرين عــدة توصيــات يف هــذا
الشــأن .وتمثــل املراجعــة األخيــرة التــي تــم إجراؤهــا بمبــادرة
مــن الرئاســة اإليطاليــة جملموعــة العشــرين خطــوة مهمــة يف
االجتــاه الصحيــح.

التغلب على نظام مشتت

ثالثــا ،إىل جانــب تعزيــز منظمــة الصحــة العامليــة وتعديــل
مقاصــد املؤسســات املاليــة الدوليــة ،يتعيــن علينــا وضــع آليــة
جديــدة متعــددة األطــراف لتمويــل نظــام الضمــان الصحــي
العاملــي .فحشــد التمويــل الــازم لهــذا الغــرض يتــم يف الوقــت
احلــايل مــن خــال عمليــة مشــتتة تقــوم علــى منظمــات صحيــة
عامليــة خمتلفــة ذات مهــام ومســؤوليات متباينــة ،وتعتمــد إىل
حــد كبيــر علــى املســاعدات الثنائيــة واإلنســانية الطوعيــة .وهــو
مــا يــؤدي إىل نظــام غيــر فعــال يذخــر بالتعقيــدات والتقلبــات

الصحة والرفاهية

ويعجــز بشــدة عــن توفيــر التمويــل الــكايف للســلع العامــة
العامليــة.
لذلــك فقــد اقترحــت الهيئــة املســتقلة رفيعــة املســتوى
املنبثقــة عــن جمموعــة العشــرين إنشــاء آليــة تمويليــة متعــددة
األطــراف بهــدف تعبئــة مــا ال يقــل عــن  10مليــارات دوالر
ســنويا مــن اجملتمــع الــدويل .ومــن األفضــل مــن الناحيــة
العمليــة أن تتخــذ هــذه اآلليــة صــورة صنــدوق للوســاطة املاليــة
داخــل البنــك الــدويل الــذي ســيقوم بــدور أميــن الصنــدوق .ومــن
خــال توفيــر ثلثــي التمويــل الــدويل اإلضــايف الــازم لنظــام
الضمــان الصحــي العاملــي ،ســتتيح اآلليــة اجلديــدة مســتويات
ضروريــة مــن الدعــم متعــدد األطــراف بجانــب اجلهــود الفرديــة
املتفرقــة املبذولــة يف الوقــت احلــايل.
ولكــن املــوارد املعبــأة مــن خــال اآلليــة التمويليــة اجلديــدة
يتعيــن أن تســتخدم جنبــا إىل جنــب مــع املســاعدات اإلنمائيــة
الرســمية املوجهــة حاليــا ألولويــات الصحــة العامــة العامليــة
وغيرهــا ،ال أن حتــل حملهــا .وينبغــي أن تهــدف هــذه اآلليــة
كذلــك إىل تشــجيع التمويــل مــن املصــادر اخلاصــة واخليريــة
والثنائيــة .ومــن املهــم أيضــا أال تضطلــع اآلليــة اجلديــدة بــدور
تنفيــذي علــى أرض الواقــع ،بــل ينبغــي أن يكــون الهــدف منهــا
تمويــل املؤسســات والشــبكات القائمــة بالفعــل ،وترتيــب أو
إعــادة ترتيــب أولويــات تخصيــص املــوارد التمويليــة عبــر
النظــام حســب االحتياجــات امللحــة يف كل مرحلــة .وبذلــك
يصبــح دورهــا التكامــل والدمــج بــدال مــن أن تكــون جمــرد آليــة
منفصلــة أخــرى تضيــف إىل حالــة التشــتت القائمــة بالفعــل.
وينبغــي تمويــل هــذه اآلليــة متعــددة األطــراف مــن خــال
مســاهمات حمــددة مســبقا مــن جميــع البلــدان ،علــى غــرار
املــوارد التمويليــة اجلديــدة التــي تضخهــا البلــدان بصــورة
دوريــة يف املؤسســة الدوليــة للتنميــة .وعنــد توزيــع هــذه
املســاهمات عبــر عــدد كبيــر مــن البلــدان علــى نحــو عــادل
ومنصــف ،فإنهــا لــن تتجــاوز  %0,02مــن إجمــايل النــاجت
احمللــي يف معظــم البلــدان ،أو أقــل مــن  %0,1مــن املوازنــات
احلكوميــة الســنوية .وهــي تكلفــة معقولــة للغايــة.
وهنــاك حاجــة أيضــا إىل تعزيــز احلوكمــة مــن أجــل تمويــل
أكبــر وأكثــر اســتدامة .وتنــاط حوكمــة الصحــة العامليــة بالفعــل
بمنظمــة الصحــة العامليــة وجمعيــة الصحــة العامليــة ،وهــي
جهــاز صنــع القــرارات داخــل املنظمــة .ولكــن مــا ينقصنــا هــو
آليــة جتمــع مــا بيــن التمويــل وصنــاع القــرار يف قطــاع الصحــة
مــن أجــل حوكمــة وتعبئــة التمويــل الــازم لنظــام الضمــان
الصحــي العاملــي .ويف رأينــا أن وجــود جملــس مكــون مــن
وزراء الصحــة واملاليــة يف بلــدان جمموعــة العشــرين واملراكــز
املاليــة الدوليــة الكبــرى هــو اخليــار األكثــر فعاليــة لســد هــذه
احلاجــة .وينبغــي أن يكــون هــذا اجمللــس ممثــا لعــدد كاف مــن
االقتصــادات الناميــة ،وال ســيما البلــدان األعضــاء يف االحتــاد
اإلفريقــي .وينبغــي أن يضــم يف عضويتــه أيضــا منظمــة
الصحــة العامليــة والبنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل
ومنظمــة التجــارة العامليــة بحكــم طبيعــة عمــل كل منهــا .ومــن
الضــروري أيضــا إنشــاء أمانــة دائمــة ومســتقلة داخــل منظمــة

الصحــة العامليــة لدعــم اجمللــس اســتنادا إىل خبــرات املنظمــات
الدوليــة الكبــرى.

فرصة حمدودة

لقــد باتــت إعــادة التفكيــر يف مفهــوم تعدديــة األطــراف أكثــر
أهميــة مــن أي وقــت مضــى .ففرصــة التحــرك أصبحــت حمــدودة
للغايــة .وكمــا يتضــح مــن جتربــة األزمــات الســابقة ،فــإن الدافــع
وراء هــذا التغييــر اجلــريء ســيتراجع بمجــرد جتــاوز املرحلــة
األســوأ مــن اجلائحــة يف البلــدان األكثــر ثــراء.
وعلينــا أيضــا التحــرك بصــورة عاجلــة مــن أجــل التعامــل
مــع الشــعور العميــق واملتزايــد بانعــدام الثقــة يف النظــام
العاملــي مــن جانــب املناطــق الناميــة التــي مل تتــح لهــا ســوى
فرصــة حمــدودة يف احلصــول علــى اإلمــدادات الالزمــة إلنقــاذ
حيــاة مواطنيهــا .وعــدم اســتعادة هــذه الثقــة ستنشــأ عنــه
تداعيــات دائمــة مــا مل ننجــح يف معاجلتــه ،حيــث ســيؤدي
إىل صعوبــات بالغــة يف التصــدي لتغيــر املنــاخ واجلوائــح
املســتقبلية واملشــكالت األخــرى يف عــامل يعــج باخملاطــر.
وينبغــي أن تكــون جمموعــة العمــل املشــتركة املعنيــة
بالشــؤون املاليــة والصحــة التــي اتفــق قــادة جمموعــة العشــرين
علــى إنشــائها يف  31أكتوبــر  2021هــي اخلطــوة األوىل جتــاه
إنشــاء آليــة التمويــل متعــدد األطــراف اجلديــدة واجمللــس
الالزميــن لتنســيق وحوكمــة تمويــل نظــام الضمــان الصحــي

لقد باتت إعادة التفكير يف مفهوم تعددية
األطراف أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ففرصة التحرك أصبحت حمدودة للغاية.
العاملــي بفعاليــة .وينبغــي أن يكــون جملموعــة العمــل تلــك دور
ديناميكــي يف التغلــب علــى االختالفــات وحتقيــق التوافــق بيــن
خمتلــف اآلراء مــع بدايــة عــام .2022
وتمثــل التحــركات اجلماعيــة املقترحــة أهميــة كبيــرة
ألمــان البشــر مســتقبال .وستســاعد أيضــا يف جتنــب تكلفــة أكبــر
كثيــرا ســتتحملها البلــدان يف حــال مواجهــة أي أزمــات صحيــة
عامليــة مســتقبال .أمــا انتظــار الهزيمــة أمــام اجلائحــة التاليــة،
فســيكون دليــا علــى قصــر نظــر اقتصــادي وسياســي جمــرد مــن
أي مبــررات أخالقيــة.
نغوزي-أوكوجنو إيوياال املدير العام ملنظمة
التجارة العاملية .وثارمان ﺸﺎﻨﻤوﻏﺎراﺘﻨﺎم الوزير
األول يف سنغافورة ورئيس جمموعة الثالثين .ولورنس
سامرز أستاذ كرسي تشارلز إليوت يف جامعة هارفارد
ووزير اخلزانة األمريكية األسبق .ويرأس ثالثتهما الهيئة
املستقلة رفيعة املستوى لتمويل املشاعات العاملية واملعنية
باالستعداد واالستجابة للجوائح ،وهي هيئة منبثقة عن
جمموعة العشرين.
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أناس مصطفون يف انتظار احلصول على لقاح
كوفيد 19-يف مدينة كيب تاون يف جنوب إفريقيا.

اقتصاديات
اجلائحة

ف اقتصادي واسع النطاق يقتضي وضع نهاية للجائحة
حتقيق تعا ٍ
روشير أغاروال وغيتا غوبيناث
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يف

مايــو املاضــي ،أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل
خارطــة طريــق تفصيليــة وشــاملة للقضــاء علــى
جائحــة كوفيــد 19-وإنقــاذ األرواح ووضــع العــامل
ف
جمــددا علــى املســار الصحيــح نحــو حتقيــق تعــا ٍ
اقتصــادي واســع النطــاق( .دراســة Agarwal and Gopinath,
 ،2021بعنــوان «مقتــرح للقضــاء علــى جائحــة كوفيــد.)»19-
والقــت خارطــة الطريــق تأييــد مؤسســات متعــددة األطــراف
وكذلــك األطــراف املعنيــة الرئيســية .واســتندت هــذه اخلارطــة
إىل فرضيــة بســيطة لكنهــا قويــة :القضــاء علــى اجلائحــة شــرط
أساســي ال غنــى عنــه الســتعادة الوظائــف ومصــادر الــرزق
والرفاهيــة االقتصاديــة .وال يمكــن حتقيــق أي منهــا دون
اآلخــر.
فكيــف كان أداء العــامل منــذ صــدور خارطــة الطريــق؟
لقــد اســتمر التعــايف العاملــي ،لكــن الزخــم قــد انتابــه الضعــف.
فخــال ســتة أشــهر ،ارتفــع عــدد الوفيــات بمــرض كوفيــد19-
املســجلة رســميا علــى مســتوى العــامل بنحــو  %50وأصبــح

اآلن يتجــاوز  5مالييــن حالــة ،وتشــير التقديــرات إىل أن
حــاالت الوفــاة الفعليــة أعلــى مــن ذلــك بعــدة أضعــاف .ومــن
بواعــث القلــق بشــكل خــاص ذلــك التباعــد املتزايــد يف اآلفــاق
االقتصاديــة بيــن البلــدان الغنيــة والفقيــرة .وكان صنــدوق
النقــد الــدويل قــد توقــع يف عــدد أكتوبــر  2021مــن تقريــر آفــاق
االقتصــاد العاملــي أن النــاجت الكلــي لالقتصــادات املتقدمــة
ســيعود يف عــام  2022إىل مســاره االجتاهــي الســابق علــى
اجلائحــة ويتجــاوزه بنســبة  %0,9يف  .2024وعلــى العكــس
مــن ذلــك ،تشــير التوقعــات إىل أن نــاجت اقتصــادات األســواق
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ،مــا عــدا الصيــن ،ســيظل يف
عــام  2024أقــل مــن تنبــؤات مــا قبــل اجلائحــة بنســبة .%5,5
وهــذا التفــاوت يف اآلفــاق االقتصاديــة هــو نتيجــة الفــروق
الشاســعة يف معــدالت التطعيــم (وهــو مــا نســميه «الفجــوة
الكبيــرة يف اللقاحــات») ويف الدعــم املقــدم مــن السياســات.
وحســب الوضــع يف نهايــة أكتوبــر ،علــى مســتوى االقتصــادات
املتقدمــة ،كان هنــاك حــوايل  %65مــن الســكان قــد تلقــوا

الصحة والرفاهية

جرعــات اللقــاح الكاملــة ،وكانــت جرعــات اللقــاح املُعَ ـزِّزة
متاحــة يف كثيــر منهــا .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،كان معــدل
التطعيــم أقــل مــن  %2علــى مســتوى البلــدان منخفضــة الدخــل.
وهــذه املشــكلة ليســت خاصــة ببلــدان أو مناطــق معينــة ،وإنمــا
هــي مشــكلة عامليــة .وكمــا أشــار مســؤولو الصحــة العامــة
مــرارا وتكــرارا ،فــإن اجلائحــة لــن تنتهــي يف أي مــكان إىل أن
تنتهــي يف كل مــكان .وتزايــد انتقــال العــدوى دون كابــح يزيــد
مــن احتمــاالت ظهــور ســاالت متحــورة جديــدة — بمــا فيهــا
بعــض الســاالت التــي تقــاوم اللقاحــات املوجــودة — وربمــا
أدى ذلــك إىل عــودة العــامل إىل خــط البدايــة يف ســباقه مــع
الفيــروس .وإذا اســتمر تأثيــر كوفيــد 19-لفتــرة طويلــة ،فمــن
املمكــن أن نــرى ارتفــاع اخلســائر يف إجمــايل النــاجت احمللــي
عــن التوقعــات احلاليــة لتصــل إىل  5,3تريليــون دوالر يف
اخلمــس ســنوات القادمــة ،ويــودي بحيــاة عــدة مالييــن أخــرى.

خطة العمل

حددت خارطة طريقنا ثالثة أهداف عامة وإجراءات ضرورية
لتحقيــق هــذه األهــداف ،وكذلــك االحتياجــات التمويليــة لــكل
إجــراء منهــا .األهــداف :تطعيــم  %40علــى األقــل مــن الســكان
يف جميــع البلــدان بنهايــة عــام  2021و %70بحلــول منتصــف
عــام 2022؛ وتتبــع خماطــر التطــورات الســلبية والوقايــة
منهــا (والتــي تنتــج عــن ظهــور ســاالت متحــورة جديــدة أو
مشــكالت يف سالســل اإلمــداد) ،وإنقــاذ األرواح عــن طريــق
ضمــان التوســع يف إمكانــات إجــراء الفحــوص واحلصــول علــى
العالجــات ومعــدات احلمايــة الشــخصية وغيرهــا مــن األدوات
الصحيــة املهمــة.
وكان التقــدم يف اتخــاذ أهــم اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق
تلــك األهــداف متباينــا ،ونحــن ال نــزال متأخريــن .وحســب
الوضــع يف نهايــة أكتوبــر ،هنــاك مــا يتــراوح بيــن  75و80
بلــدا ،معظمهــا يف إفريقيــا ،مل تكــن علــى املســار الصحيــح
لتحقيــق هــدف تطعيــم  %40مــن ســكانها بنهايــة .2021
ويُرجــح أن يواجــه  55بلــدا منهــا مشــكالت تتعلــق باإلمــدادات
يف املقــام األول ،بينمــا  24منهــا ســيواجه مشــكالت يف
اإلمــدادات والطاقــة االســتيعابية علــى حــد ســواء.
وتوصــي خطتنــا باتخــاذ اإلجــراءات التاليــة يف األجــل
ف اقتصادي
القريــب لوضــع نهايــة للجائحــة ودعــم حتقيــق تعا ٍ
واســع النطــاق.
·العمــل مباشــرة لســد الفجــوة البالغــة  550مليــون جرعــة
للوصــول إىل نســبة تغطيــة  %40عــن طريــق تعجيــل
اإلجــراءات احلاليــة بهــدف التبــرع باللقاحــات آلليــة
«كوفاكــس» إلتاحــة لقاحــات كوفيــد 19-علــى الصعيــد
العاملــي ،وهــي مبــادرة تهــدف إىل توزيــع اللقاحــات بشــكل
عــادل ،والتعهــد بتبرعــات جديــدة ،وتنفيــذ عمليــات مبادلــة
اجلرعــات مــع آليــة «كوفاكــس» وبلــدان االحتــاد اإلفريقــي
(أي تأجيــل تســليم اجلرعــات املقــررة إىل بلــدان جممــوع
العشــرين للســماح لالقتصــادات الناميــة بتحقيــق تقــدم يف
هــذا الصــدد) ،وإلغــاء القيــود علــى الصــادرات مــن اللقاحــات
واملدخــات احليويــة.
·االلتــزام بتمويــل امليزانيــة اجلديــدة ملبــادرة تســريع إتاحــة
أدوات مكافحــة كوفيــد )ACT-Accelerator( 19-بنحــو

 23مليــار دوالر لضمــان إمكانيــة حصــول جميــع البلــدان
علــى الكميــة الالزمــة مــن اللقاحــات وأدوات الفحــص
والعالجــات ومعــدات احلمايــة الشــخصية( .مبــادرة تســريع
إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد 19-هــي عالقــة شــراكة بيــن
املنظمــات الدوليــة املعنيــة بالصحــة يف العــامل ملكافحــة
كوفيــد.)19-
·احلفــاظ علــى املســاءلة اجلماعيــة عــن التقــدم يف
حتقيــق األهــداف مــن خــال تواتــر املشــاركة يف العمــل
بيــن االقتصــادات املتقدمــة أعضــاء جمموعــة الســبعة،
وجمموعــة العشــرين األوســع ،واألطــراف املعنيــة الرئيســية
األ خــرى.
وفيمــا بعــد األجــل القريــب ،ســيكون مــن املهــم توســيع
الطاقــة اإلقليميــة لتصنيــع اللقاحــات يف االقتصــادات الناميــة
فضــا علــى مراقبــة اخملاطــر.

إشراف أفضل

بعــد مُضــي حــوايل عاميــن علــى بــدء أعتــى اجلوائــح وأكثرهــا
تدميــرا لالقتصــاد لهــذا القــرن ،مــا هــي الــدروس األوليــة التــي
تعلمناهــا؟
أوال ،أوضحــت أزمــة كوفيــد 19-أن سياســة مواجهــة
اجلائحــة سياســة اقتصاديــة ،وأن األزمــة االقتصاديــة لــن
تنتهــي بشــكل دائــم دون انتهــاء األزمــة الصحيــة .وإنهاء األزمة
الصحيــة مطلــب حيــوي لتحقيــق االســتقرار املايل واالقتصادي
الكلــي علــى مســتوى العــامل ،ممــا يضفــي أهميــة كبــرى علــى دور
صنــدوق النقــد الــدويل واملؤسســات االقتصاديــة األخــرى.
وبالفعــل ،فــإن توقعــات صنــدوق النقــد الــدويل وتوصياتــه
بشــأن السياســات لالقتصــاد العاملــي تعتمــد بشــكل حاســم
علــى النجــاح النســبي يف الســباق مــع الفيــروس .واخملاطــر
النظاميــة التــي ســتفرضها اجلوائــح يف املســتقبل واخملــاوف
بشــأن الصحــة العامليــة ينبغــي أن تؤخــذ يف احلســبان بقــدر
أكبــر مــن الوضــوح يف التحليــات االقتصاديــة واألنشــطة
الرقابيــة.
وثانيــا ،إن العــامل يف حاجــة إىل إشــراف أفضــل علــى
الســلع العامــة العامليــة ،بمــا يف ذلــك االســتعداد ملكافحــة
اجلوائــح يف املســتقبل .وســوف يقتضــي ذلــك قــدرا مــن التنســيق
واإلجــراءات اجلماعيــة أكبــر بكثيــر ممــا تمكننــا مــن اســتدعائه
حتــى اآلن .ويشــرح تقريــر الفريــق املســتقل رفيــع املســتوى
التابــع جملموعــة العشــرين عــن االســتعداد للجائحــة العديــد
مــن اخلطــوات امللموســة يف هــذا الصــدد (راجــع املقــال بعنــوان
«إعــادة النظــر يف مفهــوم تعدديــة األطــراف يف عصــر اجلائحــة»
يف هــذا العــدد مــن اجمللــة).
ونحــن جميعــا يف قــارب الكفــاح هــذا معــا ،ويمكننــا معــا بــل
ويجــب علينــا أن نحقــق نتيجــة أفضــل يف مكافحــة املشــكالت
التــي تواجــه كوكبنــا.
روشير أغاروال اقتصادي أول يف إدارة البحوث بصندوق
النقد الدويل وغيتا غوبيناث كبير االقتصاديين يف
الصندوق.
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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
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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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ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ
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قَطْع

امليل األخير

حتسين اخلدمات اللوجستية يف إفريقيا جنوب الصحراء قد يكون العامل الرئيسي
للنجاح يف توصيل اللقاحات

ال

يوجين بيمبونغ نيانتاكي وجوناثان مونيمو

ديسمبر  | 202١التمويل والتنمية

الرسم التوضيحيISTOCK / Z_WEI :

يــزال لــدى منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء عــدد قليــل
للغايــة مــن اللقاحــات لعــدد قليــل للغايــة مــن النــاس.
ويســتحق توصيــل املزيــد مــن اللقاحــات إىل املنطقــة
أولويــة قصــوى يف اجلهــود املبذولــة للقضــاء علــى الســاالت
املتحــورة اجلديــدة التــي يمكــن أن تُخـرِج التعــايف العاملــي عــن
مســاره الصحيــح .ومــع ذلــك ،مــن املرجــح أن يواجــه صنــاع
السياســات واجملتمــع الــدويل عقبــة أخــرى ينبغــي التغلــب
عليهــا للنجــاح يف نشــر اللقاحــات ،وهــي :ضعــف جــودة
التجــارة واخلدمــات اللوجســتية يف املنطقــة.
وال توجــد رحلــة أكثــر أهميــة يف حتديــد مصيــر اجلائحــة مــن
املســافة التــي يجــب أن يقطعهــا اللقــاح مــن خــط اإلنتــاج إىل
ذراع الشــخص املتلقــي .ويتســم امليــل األخيــر يف هــذا الســباق
املهــم الــذي تشــهده إفريقيــا جنــوب الصحــراء بأهميــة بالغــة.

وتوضــح بيانــات مســتمدة مــن قاعــدة بيانــات مؤشــر أداء
اخلدمــات اللوجســتية الصــادر عــن البنــك الــدويل — وهــو
مؤشــر بديــل جيــد للوجســتيات النقــل والتوزيــع — أن درجــة
مؤشــر أداء اخلدمــات اللوجســتية ألفريقيــا تبلــغ نحــو 2.5
فقــط يف املتوســط .وتتــراوح درجــات املؤشــر مــن  1إىل ،5
أداء أفضــل يف جمــال اخلدمــات
حيــث تمثــل الدرجــات األعلــى ً
اللوجســتية — أي شــبكة اخلدمــات التــي تدعــم احلركــة املاديــة
للســلع داخــل حــدود البلــد وعبرهــا .وتأتــي درجــة املنطقــة
خلــف درجــات جميــع املناطــق الرئيســية يف العــامل يف فئــات
األداء اللوجســتي الســت الرئيســية ،بمــا يف ذلــك حســن التوقيــت
والتتبــع .وقــد أشــارت دراســات كثيــرة إىل التأثيــر الســلبي لذلــك
علــى جتــارة املنطقــة علــى مــدار أكثــر مــن عشــر ســنوات .فعلــى
ســبيل املثــال ،تشــير التقديــرات إىل أن التأخيــرات يف اجلمــارك
تــؤدي إىل زيــادة تكلفــة الســلع املســتوردة بنســبة  ،%10وهــي
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ﺳﺒﺐ وﻧﺘﻴﺠﺔ

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﲢﻘﻖ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻷداء اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ اﻷﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻄﻌﻴﻢ أﻗﻞ.
) %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺟﺮﻋﺎت اﻟﻠﻘﺎح اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ(

١٤
ﺟﺰر اﻟﻘُﻤُﺮ

ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻏﻴﻨﻴﺎ
اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ

زﻣﺒﺎﺑﻮي

١٢
١٠
٨

ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ

رواﻧﺪا

٦
زاﻣﺒﻴﺎ
اﻟﺴﻨﻐﺎل
ﻏﻴﻨﻴﺎ
ﺗﻮﻏﻮ
ﻣﻼوي
ﻏﺎﺑﻮن
ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
أوﻏﻨﺪا
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺗﺸﺎد
ﻣﺎﱄ
اﻟﺴﻮدان ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ اﻟﺼﻮﻣﺎل اﻟﻮﺳﻄﻰﺳﻴﺮاﻟﻴﻮن
ﺑﻨﻦ ﺑﻮرﻛﻴﻨﺎ
اﻟﻨﻴﺠﺮ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ )ﺑﺮازاﻓﻴﻞ(
ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ
ﻓﺎﺳﻮ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
أﻧﻐﻮﻻ

اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
ﻛﻮت دﻳﻔﻮار

٣,٦

٣,٤

٤

٢,٤
٢,٦
٢,٨
٣,٠
٣,٢
ﻣﺆﺷﺮ أداء اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ )ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻦ  ١إﱃ (٥

٢

٢,٢

ﺻﻔﺮ
٢,٠

اﳌﺼــﺪر :ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺴــﻜﺎن اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻠﻘــﻮا ﺟﺮﻋــﺎت اﻟﻠﻘــﺎح اﻟﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ ﻧﺸــﺮة
) .(https://ourworldindata.org/coronavirus#coronavirus-country-profilesﺑﻴﺎﻧــﺎت ﻣﺆﺷــﺮ أداء
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﻳﺸــﻴﺮ اﻟﻠــﻮن اﻷزرق اﻟﺪاﻛــﻦ إﱃ اﻟﺒﻠــﺪان اﻟﺘــﻲ أﺗﻠﻔــﺖ اﻟﻠﻘﺎﺣــﺎت أو ﺗﺒﺮﻋــﺖ ﺑﻬــﺎ ﻟﻌــﺪم
ﻗﺪرﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ إﻋﻄﺎﺋﻬــﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﺑﺎﻟﺴــﺮﻋﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ .وﺗَﺴــﺘﺨﺪم ﺗﺴــﻤﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت رﻣــﻮز اﻟﺒﻠــﺪان
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ.

Our World in Data

نســبة أعلــى مــن متوســط تأثيــر التعريفــات اجلمركيــة يف بعــض
احلــاالت.
ولكــن يتضــح اآلن بصــورة متزايــدة أيضــا إىل أي مــدى
يمكــن أن يــؤدي ضعــف لوجســتيات النقــل إىل حــدوث
انحــراف يف مســار احملــاوالت البطيئــة بالفعــل لتطعيــم ســكان
املنطقــة وحتقيــق ذلــك بســرعة .فبعــض اللقاحــات تكــون فتــرة
صالحيتهــا قصيــرة بعــد أن تتحـوَّل تمامــا إىل احلالــة الســائلة.
ويــؤدي ذلــك إىل زيــادة خماطــر إتــاف اجلرعــات الصاحلــة
تمامــا عندمــا تؤخــذ يف احلســبان التحديــات اللوجســتية يف
املنطقــة .وعنــد إلقــاء نظــرة متفحصــة علــى األســباب املذكــورة
إلتــاف اللقــاح ،تكــون الســمة املشــتركة هــي ضعــف اخلدمــات
اللوجســتية والبنيــة التحتيــة للنقــل .ففــي مــاوي علــى ســبيل
املثــال ،ذكــرت الســلطات الصحيــة أن األســباب املنطقيــة حلــرق
مــا يقــرب مــن  20الــف جرعــة مــن لقــاح أســترازينيكا هــي
الفتــرة القصيــرة بيــن توصيــل اللقاحــات وانتهــاء صالحيتهــا
واحلاجــة إىل احلــد مــن ظاهــرة التــردد يف التطعيــم.
وتشــكل معاجلــة ظاهــرة التــردد يف التطعيــم عامــا حاســما
يف جنــاح أي حملــة تطعيــم واســعة النطــاق ،كمــا يســهم التغلــب
علــى التحديــات اللوجســتية بــدور كبيــر يف ذلــك .فلــن يكــون
هنــاك حافــز يذكــر يشــجع األفــراد املتشــككين علــى احلصــول
علــى حقنــة إذا كان يجــب عليهــم قَطْــع أميــال وقضــاء ســاعات
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للوصــول إىل أقــرب مراكــز للتطعيــم — وغالبــا مــا تنعــدم
لديهــم الثقــة يف حضــور العامليــن الصحييــن املؤقتين أنفســهم.
كذلــك فــإن األماكــن التــي تعــاين مــن ضعــف الربــط بالطــرق
البريــة غالبــا مــا تتســم بإمكاناتهــا احملــدودة أيضــا يف
الوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،ممــا يجعــل
احلصــول علــى معلومــات رســمية عــن اللقاحــات أمــرا صعبــا.
وباإلضافــة إىل ذلــك ،رغــم أن تقريــب صناعــة اللقاحــات مــن
إفريقيــا لتســريع اإلمــداد يعــد أمــرا مهمــا لبنــاء القــدرات يف
املنطقــة ،فعلــى املــدى القصيــر تُعلَّــق أهميــة أقــل علــى مــا إذا
كانــت اللقاحــات تُش ـحَن مــن أملانيــا أو جنــوب إفريقيــا إىل
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،مثــا ،إذا انقطعــت سلســلة
التوزيــع يف امليــل األخيــر بســبب فجــوات النقــل واخلدمــات
اللوجســتية.
وقبــل نشــر اللقاحــات علــى مســتوى العــامل ،أظهــر تقييــم
أجرتــه منظمــة الصحــة العامليــة لقيــاس درجــة االســتعداد
العاملــي للتطعيــم ضــد فيــروس كوفيــد 19-أن متوســط درجــة
اســتعداد إفريقيــا لبرنامــج التطعيــم ضــد الفيــروس بلغــت
 ،%33وهــو أقــل بكثيــر مــن القاعــدة املعياريــة املنشــودة وهــي
 %80يف اجملــاالت الرئيســية ،بمــا يف ذلــك جــودة اخلدمــات
اللوجســتية وأداؤهــا .ويبــدو أن البيانــات احلديثــة تؤكــد أن
جــودة أداء اخلدمــات اللوجســتية ترتبــط ارتباطــا موجبــا
بمعــدل التطعيــم ضــد فيــروس كوفيــد 19-يف إفريقيــا (انظــر
الرســم البيــاين).
ويف هــذا الصــدد ،مــن املثيــر لالهتمــام مقارنــة معــدالت
التطعيم يف البلدان التي يكون مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية
لديهــا منخفــض نســبيا (مثــل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة)
بمعــدالت التطعيــم يف البلــدان التــي يكــون مؤشــر أداء اخلدمــات
اللوجســتية لديهــا أعلــى نســبيا (مثــل جنــوب إفريقيــا) ،حيــث
ســنجد أن انخفــاض درجــة مؤشــر أداء اخلدمــات اللوجســتية
يف جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والبالغــة  2.43يعكــس
مشــكلتها مــع شــبكة النقــل الضعيفــة للغايــة .وقــد جعــل ذلــك
توصيــل اللقاحــات إىل املناطــق النائيــة أمــرا صعبــا ،ويوضــح
جزئيــا الســبب الــذي يجعــل نســبة الذيــن تلقــوا جرعــات اللقــاح
الكاملــة مــن الســكان قريبــة مــن الصفــر .كذلــك فــإن جمهوريــة
الكونغــو الديمقراطيــة وغيرهــا مــن البلــدان اإلفريقيــة غيــر
الســاحلية تواجــه بطبيعــة احلــال حتديــات املوقــع اجلغــرايف
ووفــورات احلجــم عندمــا يتعلــق األمــر بالربــط مــع سالســل
العــرض العامليــة .وقــد أدى ذلــك إىل حــاالت تأخيــر ناجمــة
عــن لوجســتيات النقــل والتوزيــع ،ممــا جعــل مــاوي وجنــوب
الســودان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة غيــر قــادرة علــى
نشــر اللقاحــات وإعطائهــا للمواطنيــن يف وقــت قصيــر .ويف
املقابــل ،تَبــرز جنــوب إفريقيــا ،التــي بلغــت درجــة مؤشــر أداء
اخلدمــات اللوجســتية لديهــا  ،3.38باعتبارهــا البلــد األفضــل

الصحة والرفاهية

على املدى القصير ،من الضروري اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لتحقيق زيادة كبيرة يف خدمات توصيل اللقاحات ومعدل
التطعيم.
أداء ،بفضــل اقتصادهــا الكبيــر (الــذي يســمح باالســتفادة مــن
ً
وفــورات احلجــم عنــد الربــط مــع سالســل العــرض) ،وشــبكة
خدماتهــا الصحيــة املتقدمــة واألوســع نطاقــا ،وســهولة
وصولهــا إىل البحــر ،وقربهــا مــن مراكــز النقــل الرئيســية.
ومــن ناحيــة أخــرى ،تكــون معــدالت التطعيــم يف زيمبابــوي
وغينيــا االســتوائية وجــزر القُمُــر أفضــل نســبيا ولكــن درجــات
مؤشــر أداء اخلدمــات اللوجســتية لديهــا أقــل ،ممــا يشــير إىل أن
هنــاك عوامــل أخــرى تســهم يف معــدل التطعيــم يف إفريقيــا.
فعلــى ســبيل املثــال ،عندمــا أعلنــت الســلطات يف زيمبابــوي أن
الذيــن يرفضــون احلصــول علــى اللقاحــات املضــادة لفيــروس
كوفيــد 19-يمكــن حرمانهــم مــن وظائــف وخدمــات القطــاع
العــام ،زاد معــدل التطعيــم زيــادة كبيــرة يف املــدن الكبــرى،
ممــا جعــل زيمبابــوي واحــدة مــن البلــدان اإلفريقيــة التــي حتقــق
أعلــى معــدالت التطعيــم رغــم ضعــف أداء خدماتهــا اللوجســتية.

قَطْع امليل األخير

بعــد معاجلــة مســألة إمــداد اللقاحــات ،فــإن ســد فجــوات األداء
اللوجســتي التــي ال تــزال مســتمرة يف كل أنحــاء القــارة أمــر
بالــغ األهميــة إلحــداث تَ ـوُّل يف املســار احلــايل للجائحــة
يف إفريقيــا .فعلــى املــدى القصيــر ،مــن الضــروري اتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة لتحقيــق زيــادة كبيــرة يف خدمــات توصيــل
اللقاحــات ومعــدل التطعيــم .واخلبــر الســار هــو أنــه يمكــن
التوصــل إىل بعــض الــدروس املفيــدة يف املنطقــة .فعلــى ســبيل
املثــال ،عندمــا أطلقــت كــوت ديفــوار حملــة التطعيــم ،كانــت
املراكــز اجملهــزة لتطعيــم  300شــخص يوميــا تكافــح مــن أجــل
توفيــر اللقاحــات ملــا ال يتجــاوز  20شــخصا يف اليــوم .ثــم
اعتمــدت احلكومــة وســائل مبتكــرة للتغلــب علــى حتــدي امليــل
األخيــر .فقــد نشــرت عيــادات متنقلــة وحافــات طبيــة انتقلــت
إىل أكثــر املناطــق ازدحامــا لتطعيــم النــاس ،وإن كان ذلــك
بتكلفــة كبيــرة .وتوجــد اآلن مراكــز تطعيــم ثابتــة أو متنقلــة يف
 113مقاطعــة ،وتعمــل معظمهــا بكامــل طاقتهــا تقريبــا .وقــد
فعلــت غانــا الشــيء نفســه .ويمكــن تكــرار ذلــك يف خمتلــف بلــدان
املنطقــة علــى املــدى القصيــر بدعــم مــن هيئــات التنميــة.
كذلــك يمكــن للمنطقــة أيضــا االســتفادة مــن املنصــات
الرقمية للتســجيل واملعلومات املتعلقة بمدى توافر اللقاحات
— واســتخالص الــدروس مــن جنــوب إفريقيــا .وهنــاك نظــام
جديــد للمواعيــد اإللكترونيــة يتيــح للمواطنيــن حتديــد مواعيــد
تطعيمهــم ضــد فيــروس كوفيــد 19-يف وقــت مناســب ومركــز
قريــب منهــم .ومــن املتوقــع أن يــؤدي ذلــك إىل زيــادة معــدل

التطعيــم عــن طريــق تقليــل مســافة التنقــل والســماح للعائــات
بتحديــد املواعيــد معــا .وينبغــي أن تســتهدف حمــات التطعيــم
املــدن الكبيــرة واملناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ،حيــث
تكــون خماطــر انتقــال العــدوى أكثــر أهميــة ويكــون اضطــراب
األنشــطة االقتصاديــة شــديدا يف حالــة حــدوث إغــاق عــام.
وعلــى املــدى املتوســط ،مــن الضــروري تطويــر مدخــات
البنيــة التحتيــة لسلســلة العــرض التــي تؤثــر علــى أداء اخلدمــات
اللوجســتية ،وال ســيما قــدرات سالســل التبريــد .فاللقــاح
املضــاد لفيــروس كوفيــد 19-يتطلــب معاملــة خاصــة
أثنــاء نقلــه وعنــد إعطائــه للمواطنيــن .ويمكــن تخزيــن لقــاح
أســترازينيكا بأمــان يف حالــة التجمُّــد ملــدة تصــل إىل ســتة
شــهور .ويتطلــب لقاحــا فايــزر ومودرنــا درجــات حــرارة تصــل
إىل —  20درجــة مئويــة أو أقــل .لذلــك ،مــن املثيــر للقلــق أن
مســحا أجرتــه منظمــة الصحــة العامليــة شــمل  34بلــدا توصــل
إىل وجــود فجــوات واســعة النطــاق يف قــدرات التبريــد اخلاصــة
بسالســل التبريــد يف إفريقيــا .ففــي حــوايل  %30مــن البلــدان
التــي شــملها املســح ،هنــاك فجــوات يف قــدرات التبريــد اخلاصــة
بسالســل التبريــد يف أكثــر مــن نصــف املقاطعــات .وتشــير
التقديــرات إىل أن  %28فقــط مــن املرافــق الصحيــة يف إفريقيــا
جنــوب الصحــراء يمكنهــا الوصــول إىل مصــدر طاقــة موثــوق.
ويشــكل ذلــك عقبــات لوجســتية يف تخزيــن اللقاحــات يف معظــم
املقاطعــات .وينبغــي أن تكــون معاجلــة هــذه القضايــا الهيكليــة
إحــدى أولويــات التنميــة علــى املــدى املتوســط.
وتــؤدي لوجســتيات النقــل والتوزيــع ضعيفــة اجلــودة إىل
خنــق التجــارة والقــدرة التنافســية ،وكمــا يتضــح اآلن ستشــكل
أيضــا عقبــة رئيســية أمــام التطعيــم ضــد اجلائحــة بمجــرد حــل
مشــكلة النقــص احلــايل يف اإلمــدادات .وتتيــح أزمــة كوفيد19-
إلفريقيــا فرصــة االســتفادة مــن املســاعدات املاليــة التــي
يقدمهــا صنــدوق النقــد الــدويل وغيــره مــن املؤسســات متعــددة
األطــراف لالســتثمار يف البنيــة التحتيــة وإجــراءات تيســير
التجــارة التــي تدعــم األداء اللوجســتي القــوي .وســتعمل هــذه
االســتثمارات أيضــا علــى حتســين التجــارة والقــدرة التنافســية،
وتقويــة النظــم الصحيــة للتعامــل مــع الصدمــات احلاليــة
واملســتقبلية.
يوجين بيمبونغ نيانتاكي هو كبير الباحثين
االقتصاديين يف بنك التنمية اإلفريقي .وجوناثان
مونيمو هو أستاذ االقتصاد بكلية بيرديو لألعمال بجامعة
سالزبري بوالية ميريالند.
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تأمالت
يف جمتمع صحي

ستة مفكرين يستكشفون الدروس املستفادة من اجلائحة لبناء عامل أكثر صالبة
ميشيل باشيليت

إن عــدم تــرك أحــد وراء الركــب ليــس جمــرد شــعار ،بــل ضــرورة .لقــد
كشــفت لنــا اجلائحــة عــن حــاالت عــدم املســاواة داخــل الــدول وفيمــا
بينهــا وتســببت يف تفاقمهــا ،كمــا أوضحــت لنــا التكاليــف الهائلــة التــي
فرضتهــا علــى البشــر والرخــاء نتيجــة تــرك هــذه الفجــوات دون معاجلــة.
ومــع ذلــك فإننــا نواجــه مشــاق اقتصاديــة تــزداد عمقــا يف العــامل
النامــي ،وهــو مــا يرجــع يف جانــب كبيــر منــه إىل السياســات قصيــرة
النظــر لنشــر اللقاحــات ،بينمــا تســتقبل البلــدان الغنيــة مؤشــرات التعــايف
االقتصــادي.
ف أفضــل ،نحتــاج إىل اقتصــاد يضــع البشــر واحلقــوق
ولتحقيــق تعــا ٍ
يف بــؤرة اهتمــام السياســة االقتصاديــة .اقتصــاد يســتثمر يف الصحــة
واحلمايــة االجتماعيــة وغيرهمــا مــن حقــوق اإلنســان للحــد مــن عــدم
املســاواة والتمييــز ،ويتبنــى الضرائــب التصاعديــة وحقــوق العمالــة
والعمــل الكريــم ،ويعــزز املشــاركة العامــة الهادفــة واحليــز املتــاح
للمجتمــع املــدين.
وهــذا املنهــج االقتصــادي القائــم علــى حقــوق اإلنســان هــو رافعــة
أساســية إلعــادة إطــاق وتســريع مســيرتنا نحــو حتقيــق جــدول أعمــال
التنميــة املســتدامة الــذي وضعتــه األمم املتحــدة لعــام .2030
ميشيل باشيليت هي مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان.
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جيفري ساكس

جيفري ساكس هو مدير مركز التنمية املستدامة التابع
جلامعة كولومبيا.

أكــدت أســوأ أزمــة شــهدها القــرن احلــايل علــى ضــرورة إعــادة
تقييــم النظــم الصحيــة املعمــول بهــا ووضــع اســتراتيجية
فعالــة وعادلــة اجتماعيــا ملكافحــة األزمــات الصحيــة يف
املســتقبل .ويتعيــن علــى احلكومــات مواصلــة تقويــة نظمهــا
الصحيــة العامــة وتعزيــز القــدرة علــى معاجلــة عــدد أكبــر مــن
اإلصابــات .وينبغــي إعطــاء األولويــة حلمايــة الصحــة البدنيــة
والعقليــة للعامليــن يف الصفــوف األماميــة .ويف الوقــت نفســه
فــإن حشــد ثقــة اجملتمــع مــن خــال املشــاركة والشــفافية يف
نشــر املعلومــات يكتســب أهميــة مماثلــة .وينبغــي احتــرام حــق
اجلميــع يف الصحــة وحمايــة حقــوق اإلنســان يف احلصــول
علــى الرعايــة .ويجــب أن تتماشــى االســتجابة الشــاملة
للجائحــة مــع جــدول أعمــال التنميــة املســتدامة الــذي وضعتــه
األمم املتحــدة لعــام  2030مــن أجــل ضمــان عــدم تــرك أحــد
وراء الركــب.
وال يمكــن جتنــب ظهــور األمــراض اجلديــدة وعــودة ظهــور
األمــراض القديمــة وتوابــع الكــوارث الطبيعيــة علــى الصحــة
العامــة .وينبغــي لصنــاع السياســات الصحيــة متابعــة نظــم
الرقابــة علــى األمــراض التــي تعمــل بكفــاءة واحلفــاظ عليهــا
استرشــادا بمبــادئ علــم األوبئــة للمســاعدة يف احلــد مــن تأثيــر
األمــراض والفاشــيات يف املســتقبل .وينبغــي اســتكمال هــذا
املنهــج االســتباقي بخدمــات الرعايــة الصحيــة الوقائيــة ،إىل
جانــب تثقيــف القــوى العاملــة يف القطــاع الصحــي وتدريبهــا
يف جمــال الرقابــة علــى األمــراض وإجــراءات الصحــة العامــة.
ويجب تعزيز أســلوب «صحة واحدة» ( )One Healthاملتكامل
والتعــاوين لتبــادل البيانــات العلميــة والبحثيــة مــن أجــل
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الرسم التوضيحيJOHN JAY CABUAY :

الــدروس األساســية للســعادة هــي :ينبغــي للمجتمــع
(وبالتــايل السياســات احلكوميــة) االهتمــام باحتياجــات
النــاس االقتصاديــة ،وصحتهــم البدنيــة ،وصحتهــم العقليــة،
وصالتهــم االجتماعيــة ،وشــعورهم بالهــدف ،وثقتهــم يف
احلكومــة .لقــد هــددت اجلائحــة كل أبعــاد الرفاهيــة تقريبــا،
والواقــع أنهــا عــززت مــن تزايــد الشــعور بالقلــق ،واالكتئــاب
الســريري ،والعزلــة االجتماعيــة ،إىل جانــب فقــدان الثقــة يف
احلكومــة يف كثيــر مــن البلــدان.
ونحــن بحاجــة إىل مزيــد مــن النفقــات احلكوميــة ملواجهــة
اجلائحــة وتداعياتهــا ،لكــن هــذا يفــرض حتدييــن :أوال ،ال
تســتطيع البلــدان الفقيــرة حتمــل تكلفــة زيــادة توفيــر اخلدمــات
العامــة ،وهــي بالتــايل يف حاجــة ماســة إىل احلصــول علــى
التمويــل اإلضــايف وتخفيــف أعبــاء الديــون بشــروط مناســبة.
ثانيــا ،حتتــاج احلكومــات إىل قــدر أكبــر بكثيــر مــن االحترافيــة
والكفــاءة ممــا أظهــره العديــد مــن (وربمــا معظــم) احلكومــات يف
مواجهــة اجلائحــة خــال العاميــن املاضييــن.
وقــد كتــب أرســطو زوجــا مــن الكتــب بعنــوان األخــاق
النيقوماخيــة واألوضــاع السياســية .ويتنــاول كتــاب األخــاق
النيقوماخيــة بشــكل أساســي الفضائــل الشــخصية واألســرة
واألصدقــاء ،بينمــا يــدور كتــاب األوضــاع السياســية حــول
احليــاة املدنيــة ،والتعليــم العــام ،والنشــاط االجتماعــي علــى
نطــاق املدينــة .فوجــود مواطنيــن فاضليــن يــؤدي إىل دولــة
فاضلــة ،ويف الوقــت نفســه تعــزز الدولــة (واحلكومــة) الفاضلــة
الفضائــل لــدى الســكان .والفضائــل — كاحلكمــة والعــدل
واالعتــدال والصــدق — تدعــم جميعهــا احليــاة الطيبــة.

كاي كاي شيالجا
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التصــدي للتحديــات الناشــئة التــي تواجــه الصحــة العامليــة
وبلــوغ املســتوى األمثــل مــن الصحــة للبشــر واحليوانــات
والبيئــة.
كـاي كـاي شيالجا هي وزيرة الصحة السابقة بوالية
كيراال الهندية.

املعديــة ،وال ســيما يف إفريقيــا .وقــد تــم العثــور علــى معظــم
مســببات األمــراض احملتمــل أن تنتــج عــن اجلوائــح يف إفريقيــا،
ممــا يعنــي أن القــارة يمكــن أن تقــود العــامل يف وضــع التدابيــر
املضــادة واألدوات الالزمــة للوقايــة مــن الفاشــيات والكشــف
عنها ومواجهتها .لكن ذلك مل يكن أولوية استثمارية للزعماء
األفارقــة .فعلــى ســبيل املثــال ،لــو كانــت البلــدان اإلفريقيــة قــد
اســتثمرت مــن قبــل يف أبحــاث اللقاحــات وتطويرهــا ،ملــا كانــت
ســتنتظر التبرعــات مــن اللقاحــات.
ويفتقــر العديــد مــن بلــدان القــارة أيضــا إىل الطاقــة احملليــة
إلنتــاج التكنولوجيــا احليويــة وتصنيــع اإلمــدادات الطبيــة
واألدويــة واللقاحــات .وهــذا يجعــل القــارة عرضــة للخطــر.
وحلســن احلــظ أننــا نشــهد جتــدد احلاجــة امللحــة إىل القيــام
باســتثمارات يف هــذه القطاعــات.
كريستيان هابي هو أستاذ البيولوجيا اجلزيئية وعلم
اجلينوم ومدير املركز اإلفريقي للتميز يف علم جينوم
األمراض املعدية.

كريستيان هابي

مل يكــن العــامل مســتعدا ملواجهــة ظهــور مُمْــرض جديــد ومميــت.
ويف ظــل وجــود مســببات األمــراض ،يتعيــن علينــا البــدء
بالهجــوم والتوقــف عــن الدفــاع .ويجــب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة
لضمــان صحــة املواطنيــن وعافيتهــم .وســيتطلب ذلــك القيــام
باســتثمارات ضروريــة يف األدوات والتقنيــات اجلينوميــة
اجلديــدة للرقابــة ورصــد وتبــادل بيانــات الوقــت احلقيقــي.
وحلســن احلــظ ،شــهدنا إطــاق مبــادرات جديــدة يف جمــال
الصحــة والعافيــة مــن جانــب املؤسســات اخليريــة اخلاصــة،
واحلكومــات ،واملنظمــات العامليــة املعنيــة بالصحــة ،وال
ســيما يف جمــال الصحــة العامــة واالســتعداد ملواجهــة
الفاشــيات .ومــن أمثلــة هــذه املبــادرات مركــز منظمــة الصحــة
العامليــة لتحليــل املعلومــات عــن اجلوائــح واألوبئــة ،وبرنامــج
نظــام اإلنــذار املبكــر املســمى « »SENTINELالــذي يشــارك
يف إدارتــه املركــز اإلفريقــي للتميــز يف علــم جينــوم األمــراض
املعديــة التابــع جلامعــة رديمــرز يف نيجيريــا ومعهــد بــرود
التابــع جلامعــة هارفــارد ومعهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا.
وســلطت اجلائحــة الضــوء علــى أهميــة االســتثمار يف
األبحــاث العلميــة األساســية والتطبيقيــة حــول األمــراض
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كيت سوبر

لقــد أدت اجلائحــة إىل تفاقــم عــدم املســاواة العامليــة — ففــي
عــام  ،2020دفعــت اجلائحــة  124مليــون نســمة آخريــن إىل
هــوة الفقــر — وكشــفت عــن الطبيعــة املضطربــة القتصــاد
يقلــل مــن قيمــة أهــم العامليــن فيــه بينمــا يكافــئ النخبــة
املاليــة بشــكل كبيــر .وأوضحــت أيضــا كيــف تســبب ســوء
اســتخدام البيئــة يف األمــراض املتعلقــة بأســلوب احليــاة
وانتشــار األمــراض الناجتــة عــن اجلوائــح .ويف الوقــت نفســه،
ألقــت جتربــة اإلغــاق العــام الضــوء علــى الفوائــد التــي تعــود

الصحة والرفاهية

ال يمكن تأمين
صحتنا ورفاهيتنا
جميعا إال من
خالل تصحيح
التفاوتات الهائلة
يف الثروة
واالمتيازات البيئية
علــى الصحــة والرفاهيــة مــن تبنــي أســاليب معيشــة أبطــأ وتيــرة
وأقــل ميــا للتملــك ،وعــززت الشــعور باملواطنــة.
وإذا كان هنــاك درس يمكــن أن نتعلمــه هنــا ،فهــو أنــه
ال يمكــن تأميــن صحتنــا ورفاهيتنــا جميعــا إال مــن خــال
تصحيــح التفاوتــات الهائلــة يف الثــروة واالمتيــازات البيئيــة
للنظــام العاملــي احلــايل .واآلن يجــب علــى البلــدان األكثــر ثــراء
تشــجيع القيــام بنهضــة خضــراء تقــوم علــى سياســة بديلــة
للرخــاء .وتوجــد فرصــة هنــا للتقــدم إىل مــا هــو أبعــد مــن أســلوب
املعيشــة الــذي ال يلحــق الضــرر بنــا وبالكــرة األرضيــة فقــط،
بــل ينطــوي مــن عــدة جوانــب أيضــا علــى إنــكار الــذات واإلفــراط
يف التركيــز علــى العمــل وكســب املــال علــى حســاب املتعــة
التــي تأتــي مــع حصــول الفــرد علــى مزيــد مــن الوقــت ،والقيــام
باملزيــد مــن األشــياء لنفســه ،والتنقــل بصــورة أبطــأ ،واســتهالك
أشــياء أقــل.
والبلــدان التــي تتجــاوز بصمتهــا البيئيــة بشــكل كبيــر قــدرة
الكــرة األرضيــة علــى التحمــل مل تعــد نمــاذج تطمــح إليهــا بقيــة
بلــدان العــامل .وســيكون القيــام بثــورة ثقافيــة علــى هــذا املنــوال
مضاهيا ألشكال التحول االجتماعي واإلدراك املفاجئ الذي
يتحقــق مــن خــال احلــركات النســائية واملناهضــة للعنصريــة
واملناهضــة لالســتعمار يف التاريــخ احلديــث .ورغــم أن هــذه
الثــورة لــن يســهل القيــام بهــا وســتواجه معارضــة شــديدة مــن
جانــب مــن هــم يف الســلطة حاليــا ،فــإن املكاســب التــي تعــد بهــا
ســتكون هائلــة ،وبدونهــا ســيكون املســتقبل قاتمــا بالنســبة لنــا
جميعــا.
كيت سوبر هي أستاذ فخري للفلسفة يف جامعة لندن
متروبوليتان ومؤلفة كتاب
.»Alternative Hedonism

«Post-Growth Living: For an

ماريا ديل روسيو ساينز مادريغال

أنــا طبيبــة ممارســة ،لكنــي عملــت ملــدة أربــع ســنوات يف
احلكومــة كوزيــرة للصحــة يف كوســتاريكا — وكنــت أول
امــرأة تتــوىل ذلــك املنصــب .وقــد أعطتنــي ســنوات عملــي يف
احلكومــة رؤيــة شــاملة عــن مــدى تداخــل القطــاع الصحــي
مــع السياســة العامــة .وبعــد أن أنهيــت فتــرة عملــي كوزيــرة
وحصلــت علــى إجــازة ،تــم اســتدعائي مــرة أخــرى للعمــل
كرئيــس تنفيــذي لصنــدوق الضمــان االجتماعــي يف
كوســتاريكا .وقــد ســمح يل ذلــك برؤيــة النظــام الصحــي مــن
منظــور خمتلــف .فقــد شــكل العمــل يف هذيــن املنصبيــن وجهــة
نظــري بشــكل أساســي ،وهــي أنــه يف حيــن أن التنظيــم وتقديــم
اخلدمــات غايــة يف األهميــة ،ال يمكننــا أن ننســى دور النــاس
والســكان واجملتمعــات التــي نخدمهــا ،والتــي يجــب أن تكــون
حمــورا لعمليــة صنــع القــرار.
وأعتقــد أن هنــاك ثالثــة دروس علمتهــا لنــا اجلائحــة.
األول هــو أنهــا عمقــت الفجــوات املوجــودة مســبقا — فجــوات
احلصــول علــى خمتلــف الســلع واخلدمــات ،وفجــوات الدخــل،
وفجــوات عــدم املســاواة ،وجميعهــا واضحــة للغايــة .والثــاين
— الــذي يرتبــط بــاألول — هــو أنــه ال يمكــن احلصــول علــى
اســتجابة كافيــة بــدون زيــادة املســاواة .واملســاواة ليــس مــن
حيــث النتائــج الصحيــة فقــط ،ولكــن أيضــا يف كيفيــة تصميــم
السياســات وتنفيذهــا .والثالــث ،الــذي أعتقــد أنــه مهــم للغايــة،
هــو دور اجملتمــع والرعايــة الصحيــة األوليــة يف تعزيــز
اخلدمــات القريبــة مــن الســكان .وقــد أظهــرت البلــدان التــي
تتمتــع بنظــم رعايــة صحيــة أوليــة أقــوى وتغلغــل أكبــر علــى
مســتوى اجملتمــع احمللــي ،بــا شــك ،قــدرا أكبــر مــن الصالبــة
أثنــاء اجلائحــة.
ماريا ديل روسيو ساينز مادريغال هي أستاذ دعم
الصحة بجامعة كوستاريكا.
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وجهة نظر

تمويل النظم الصحية املستقبلية

يجب علينا أن ننظر إىل التغطية الصحية الشاملة كهدف للسياسات العامة وكاستثمار
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

الصورة :مُهداة من منظمة الصحة العاملية

الصحــي ،وحمــات مكافحــة التدخيــن .ومــن ثــم ،فالتقــدم
نحــو الرعايــة الصحيــة الشــاملة يعــود بمنافــع كثيــرة تتجــاوز
معاجلــة األمــراض ،بمــا يف ذلــك حتســين األمــن الصحــي
وتوفيــر حمايــة أفضــل ضــد ويــات اجلوائــح واألوبئــة مســتقبال.
وخــال انعقــاد اجلمعيــة العموميــة لــأمم املتحــدة يف
ســبتمبر  ،2019أي قبــل تفشــي اجلائحــة بأشــهر قالئــل،
صادقــت جميــع البلــدان علــى «اإلعــان السياســي بشــأن
التغطيــة الصحيــة الشــاملة» ،مؤكــدة أن «الصحــة شــرط أساســي
كمــا أنهــا نــاجت ومؤشــر علــى األبعــاد االجتماعيــة واالقتصادية
والبيئيــة للتنميــة املســتدامة وتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة
لعــام .»2030
وهــذه العبــارة لهــا صــدى اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
فقــد ذكرتنــا اجلائحــة بــأن الصحــة ليســت جمــرد نتيجــة للتنمية
املســتدامة ،وإنمــا هــي الوســيلة لتحقيقهــا.

كيف نواصل التقدم نحو التغطية الصحية
الشاملة

جائحــة كوفيــد 19-دليــل دامــغ علــى أن الصحــة إذا
كانــت مهــددة باخلطــر ،يصبــح كل مــا هــو ســواها مهــددا
باخلطــر .ويصـدُقُ ذلــك علــى األفــراد واألســر التــي تواجــه مرضــا
يهــدد حياتهــا ،ويصـدُ ُ
ق علــى البلــدان — والعــامل أجمــع — يف
مواجهــة األوبئــة واجلوائــح.
وإذا نظرنــا إىل مــا هــو أبعــد مــن حــاالت الوفــاة واملــرض
التــي تســبب فيهــا الفيــروس يف حــد ذاتــه ،لوجدنــا أن جائحــة
كوفيــد 19-أدت إىل اضطــراب اخلدمــات الصحيــة األساســية
للماليين ،وتهدد كثيرا من املكاســب التي حتققت يف الســنوات
املاضيــة يف مكافحــة وفيــات األمهــات واألطفــال ،وأمــراض
اإليــدز واملالريــا والســل وأكثــر مــن ذلــك .ووقــع املالييــن يف
هــوة الفقــر ،بينمــا انكمــش الدخــل العاملــي.
وتعتمــد حمايــة صحــة النــاس علــى النظــم الصحيــة الصلبــة
التــي تضمــن حصــول اجلميــع علــى اخلدمــات التــي يحتاجونهــا
وفــق مســتويات جــودة عاليــة ،بــدون مواجهــة مصاعــب يف
التمويــل .وهــذا هــو مــا نعنيــه بالتغطيــة الصحيــة الشــاملة
( .)UHC
فالتغطيــة الصحيــة الشــاملة تعنــي أكثــر بكثيــر مــن
«الرعايــة الصحيــة» التــي يقدمهــا العاملــون يف جمــال الصحــة
يف املنشــآت الصحيــة؛ فهــي تتضمــن جمموعــة شــاملة مــن
اخلدمــات لدعــم الرعايــة الصحيــة والوقايــة مــن األمــراض
علــى مســتوى الســكان — منهــا ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر،
مراقبــة تفشــي اجلوائــح ،وامليــاه الصاحلــة للشــرب والصــرف
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بينمــا تلقــي اجلائحــة الضــوء علــى احلاجــة إىل التغطيــة
الصحيــة الشــاملة ،يجــب علينــا أن نــدرك املشــكالت التــي
ســبقتها .فــا يــزال هنــاك مئــات املالييــن مــن النــاس الذيــن
يتحملــون نفقــات الرعايــة الصحيــة مــن أموالهــم اخلاصــة
ويخصصون يف سبيلها أجزاء كبيرة من ميزانيات أسرهم.
ومــن شــأن هــذه التكاليــف أن تدفــع األســر نحــو هــوة الفقــر ،وأن
تقضــي علــى مدخراتهــا ،وأن حتــول بينهــا وبيــن طلــب الرعايــة
تمامــا.
وبرغــم أن كوفيــد 19-برهــان علــى األهميــة الكبيــرة
للرعايــة الصحيــة الشــاملة ،فيمكــن أن تفضــي اجلائحــة بالفعــل
إىل جعــل هــذه الرعايــة بعيــدة عــن منــال مزيــد مــن النــاس .فقــد
أفضــت األزمــة الصحيــة إىل أزمــة اقتصاديــة عامليــة بينمــا
أفقــر ســكان العــامل هــم األقــل قــدرة علــى حتملهــا .ونتيجــة
لذلــك ،فأعبــاء الديــن الثقيلــة بالفعــل يف بعــض البلــدان ســتزداد
ســوءا ،وإذا مل يتــم توجيــه اجلهــود لتخفيــف وطأتهــا ،قــد يــؤدي
ارتفــاع تكاليــف خدمــة الديــن إىل انخفــاض اإلنفــاق العــام
علــى القطاعــات االجتماعيــة ،بمــا فيهــا الصحــة ،برغــم احلاجــة
املتزايــدة إىل اخلدمــات الصحيــة الضروريــة.
والتمويــل العــام هــو جوهــر الرعايــة الصحيــة الشــاملة .فلــم
يتســن ألي بلــد أن يحقــق تقدمــا ملموســا نحــو الرعايــة الصحيــة
الشــاملة بــدون االعتمــاد علــى األمــوال العامــة كمصــدر رئيســي
لتمويلهــا .وبرغــم ذلــك ،فاســتمرار التقــدم نحــو الرعايــة
الصحيــة الشــاملة مســألة تتجــاوز مقــدار املــال الــذي يُنفــق،
وإنمــا العنصــر األساســي هــو حســن التصــرف يف إنفــاق هــذه
األمــوال.

الصحة والرفاهية

فنجــاح األمــوال العامــة يف حمايــة األســر مــن الوقــوع يف
هــوة الفقــر بســبب إنفاقهــا علــى الرعايــة الصحيــة مــن أموالهــا
اخلاصــة يعتمــد علــى تصميــم سياســات التغطيــة ،ويدعمــه
التمويــل الــذي يعــزز هــذه السياســات مــن خــال الترتيبــات
الداعمــة بشــأن امليزانيــة وشــراء اخلدمــات .ويســتتبع ذلــك أكثــر
مــن جمــرد توفيــر اإليــرادات :يجــب تغييــر كل مــن «هندســة»
و«بنيــان» نظــام تمويــل الرعايــة الصحيــة برمتــه.
لقــد كانــت جائحــة كوفيــد 19-بمثابــة اختبــار لقــدرة
نظــم إدارة املــوارد العامــة علــى حتمــل الضغــوط ،فكشــفت
عــن نقــاط قوتهــا ومواطــن ضعفهــا يف االســتجابة للحــاالت
الصحيــة الطارئــة .وتبيــن أن أفضــل النظــم أداء هــي تلــك التــي
لديهــا هيــكل ميزانيــة مــرن يخصــص األمــوال ويصرفهــا مــن
خــال خمصصــات براجميــة واســعة النطــاق ترتبــط بأهــداف
السياســات ،وليــس تلــك التــي تســتخدم بنــودا تفصيليــة
متعــددة ضيقــة النطــاق .وألقــت اجلائحــة كذلــك الضــوء علــى
أهميــة القــدرة علــى حتريــك األمــوال بســرعة ملقدمــي اخلدمــات
يف الصفــوف األماميــة مــن خــال آليــات التحويــل القويــة
واخملصصــات القائمــة علــى صيــغ مالئمــة.

أولويات العمل

كشــف اجلائحــة الســتار عــن أهميــة الصحــة العامــة مــن خــال
توضيــح دورهــا اجلوهــري يف حيــاة النــاس ومصــادر رزقهــم.
واآلن يجــب علــى الســلطات املعنيــة بالصحــة والتمويــل أن
تعمــل معــا لتقويــة النظــم الصحيــة واالقتصــادات بطريقــة
حتقــق الدعــم املتبــادل ،ومــن خــال إجــراءات حمــددة متعــددة.
أوال ،نحــث البلــدان علــى إعــادة التفكيــر يف سياســات
التمويــل بالعجــز ،واعتمــاد رؤيــة متعــددة الســنوات للماليــة
العامــة تخفــف وطــأة املصاعــب البشــرية ،والنظــر ،إذا اســتدعى

التعاون لتحقيق النجاح

درجــت منظمــة الصحــة العامليــة فيمــا مضــى علــى العمــل
بالتعــاون الوثيــق مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة وســوف
تعمــق هــذه املشــاركة يف العمــل مســتقبال .ومــن األمثلــة علــى
هــذا العمــل:
·تضافــر القــوى مــع البنــك الــدويل للعمــل علــى تســريع
التمويــل املســتدام يف ظــل «خطــة العمــل العامليــة للحيــاة
الصحيــة والرفاهيــة للجميــع» ،وكذلــك مســار العمــل
لتمويــل الرعايــة الصحيــة ضمــن مبــادرة تســريع إتاحــة
أدوات مكافحــة كوفيــد.)ACT( 19-
·املشــاركة يف العمــل مــع صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن
قضايــا التمويــل املســتدام يف إطــار جــدول أعمــال مونتــرو
للتعــاون ملنظمــة الصحــة العامليــة.
·صــدرت يف أغســطس  2020مراجعــة لصناديــق
كوفيــد 19-خــارج امليزانيــة أجرتهــا منظمــة الصحــة
العامليــة باالشــتراك مــع صنــدوق النقــد الــدويل.
·التعــاون مــع كل مــن صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل
هــذا العــام للعمــل بشــأن قضايــا تنفيــذ امليزانيــة الصحيــة،
وهــو برنامــج جديــد يهــدف إىل شــحذ جهــود القيــادات يف
جمــايل الصحــة والتمويــل ملعاجلــة االختناقــات يف نظــم
إدارة النفقــات العامــة.

األمــر ،يف اتخــاذ إجــراءات مثــل تخفيــف أعبــاء الديــون وتقديــم
املساعدة االقتصادية .وسوف يحتاج نظام الرعاية الصحية
الشــاملة إىل أكثــر مــن عــام واحــد ،فهــو يقتضــي إجــراء سلســلة
مــن اإلصالحــات علــى مــدار عــدة أعــوام .ويجــب أن يشــكل جــزءا
ال يتجــزأ مــن امليزانيــات احلكوميــة الســنوية ومتوســطة األجــل.
وال يجــب معاملــة النفقــات الصحيــة ببســاطة علــى أنهــا تكلفــة،
وإنمــا هــي اســتثمار يف األمــن الصحــي ،واإلنتاجيــة ،والنمــو
االقتصــادي الشــامل جلميــع فئــات اجملتمــع .وندعــو القيــادات
يف جمــايل الصحــة والتمويــل إىل التعــاون يف حتديــد أولويــات
امليزانيــة ،ودعــم التصــدي جلائحــة كوفيــد 19-وكذلــك
اخلدمــات الصحيــة غيــر املرتبطــة بهــذه اجلائحــة .أمــا أوجــه
القصــور االقتصاديــة الكليــة ويف املاليــة العامــة ،فســوف
تقتضــي النظــر جمــددا يف اإلنفــاق عبــر القطاعــات ،بمــا يف
ذلــك ســحب التمويــل مــن البرامــج غيــر الفعالــة.
وثانيــا ،أولويــات اإلنفــاق يجــب أن تعــزز الصحــة العامــة
عــن طريــق زيــادة االســتثمار يف الســلع العامــة للرعايــة
الصحيــة مــن أجــل الســيطرة علــى اجلائحــة ،وتأســيس نظــم
صحيــة قويــة وترســيخ األســس اجملتمعيــة لتوفيــر الدعــم
املتبــادل للرعايــة الصحيــة الشــاملة وأهــداف األمــن الصحــي.
ويتعيــن إعطــاء دفعــة كبيــرة لبنــاء قــدرات الصحــة العامــة
الفعالــة وعمليــات التدخــل التــي تعــود بالنفــع علــى اجلميــع
بينمــا تقــوي أســاس النظــم الصحيــة املوجــودة لدعــم االســتعداد
لتوفيــر األمــن الصحــي.
وثالثــا ،نحــث البلــدان علــى تطويــع نظــم اإلدارة املاليــة
العامــة لكــي جتعــل اإلنفــاق العــام علــى الصحــة متســقا مــع
أهــداف تقديــم اخلدمــات وضمــان املســاءلة عــن نتائجــه.
فقــد أدت أزمــة كوفيــد 19-إىل تســليط الضــوء والكشــف عــن
االختناقــات النظاميــة يف اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة.
وكذلــك دفعــت اجلائحــة البلــدان إىل تطويــع نظــم اإلدارة
املاليــة العامــة لديهــا لتوفيــر قــدر أكبــر مــن املرونــة املاليــة
للعامليــن يف الصفــوف األماميــة وتصميــم نظــم املســاءلة علــى
النحــو املالئــم ملواجهتهــا .ويمكــن النظــر يف بعــض اآلليــات
التــي نشــأت يف ظــل االســتجابة جلائحــة كوفيــد 19-لتلبيــة
االحتياجــات الصحيــة غيــر الطارئــة مســتقبال والتــي ســتواصل
التطــور وتتطلــب مرونــة املــوارد العامــة.
وأخيــرا ،وأهــم مــا يف األمــر ،يجــب أن تكــون املســاواة
يف صلــب نظــام الرعايــة الصحيــة الشــاملة ،بإيــاء األولويــة
حلمايــة الفقــراء والضعفــاء ضــد املصاعــب املاليــة .فقــد كشــفت
جائحــة كوفيــد 19-عــن عــدم املســاواة النظاميــة يف احلصــول
علــى الرعايــة الصحيــة ،بينمــا يعــاين الفقــراء مــن اخلســائر
بشــكل فــادح .واتخــاذ منهــج حســاس جتــاه حتقيــق العدالــة
مســألة حاســمة ،نظــرا ألن معــدالت التغطيــة الصحيــة الكليــة
حتجــب يف أغلــب األحيــان تنامــي عــدم املســاواة.
تيدروس أدهانوم غيبريسوس هو مدير عام منظمة
الصحة العاملية
وقــدم الدعــم يف إعــداد هــذا املقــال كل مــن هيليــن بــاروي،
وجــو كوتزيــن ،وســوزان ســباركس وجميعهــم مــن موظفــي
منظمــة الصحــة العامليــة.
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جمموعة من النساء الدانمركيات
يمارسن التمارين الرياضية املائية.

حياة رغيدة
دروس من ثالثة بلدان من أجل حياة أكثر صحة وسعادة
أناليزا باال وآدم بيسودي وآنا جاكويري

تبرز

ونيوزيلنــدا
وكوســتاريكا
الدانمــرك
باعتبارهــا ثالثــة بلــدان تنحــو منحــى ســليما
فيمــا يتعلــق باحلفــاظ علــى صحــة مواطنيهــا
و ســعادتهم.
وتشــير دراســات احلالــة إىل أن إتاحــة اخلدمــات بفعاليــة
يف اجملتمعــات احملليــة ،وإرســاء الثقــة اجملتمعيــة ،ومراعــاة
رفاهيــة املواطنيــن علــى مســتوى السياســات العليــا جميعهــا
عوامــل ذات دور مهــم يف هــذا الصــدد.
وقــد تعلمنــا مــن جتربــة العيــش وســط مشــاعر اإلحبــاط
واليــأس الناجمــة عــن اجلائحــة العامليــة أن الســعادة كمــا
نعرفهــا بمختلــف أشــكالها تمثــل عامــا مهمــا يف آليــة عمــل
اجملتمعــات.
ويقــول جيفــري ســاكس ،االقتصــادي بجامعــة كولومبيــا
الــذي يشــارك يف تأليــف تقريــر الســعادة العاملــي الســنوي
الــذي يصنــف البلــدان بنــاء علــى جمموعــة مــن مســوح تقييــم
املعيشــة« ،أتفــق مــع أرســطو يف هــذه الرؤيــة .فالســعادة ،أو
حيــاة الرفاهيــة — أو «يودايمونيــا» يف اللغــة اليونانيــة —
هــي «اخليــر األســمى» .والســعادة ال تعنــي املتعــة أو مشــاعر
الشــغف واحلمــاس ،بــل احليــاة الرغيــدة».
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الدانمرك :مسألة ثقة

أجــرت كورديليــا شيســنوت وفــق حســاباتها مــا ال يقــل عــن 32
اختبــارا للكشــف عــن اإلصابــة بفيــروس كوفيــد .فقــد كان لزامــا
عليهــا تقديــم اختبــار ســلبي يثبــت خلوهــا مــن الفيــروس كلمــا

أرادت ممارســة هوايتهــا اجلانبيــة يف لعــب كــرة الريشــة بعــد أن
ألغــت الدانمــرك حالــة اإلغــاق.
وتقــول إن االختبــارات ،وهــي جمانيــة ويمكــن حتديــد
موعــد إلجرائهــا بســهولة ،كانــت ثمنــا زهيــدا لضمــان ســامة
اآلخريــن واحلفــاظ خصوصــا علــى قــدر ضئيــل مــن الســعادة
خــال اجلائحــة .وهــو مــا يعــد أيضــا ،إىل حــد كبيــر ،مثــاال علــى
نظــرة العديديــن يف الدانمــرك ألفعالهــم باعتبارهــا جــزءا مــن
عمــل جماعــي.
ويكتســب مفهــوم الثقــة اجملتمعيــة أهميــة كبيــرة يف
الدانمــرك ،ســواء كانــت بدافــع املصلحــة الذاتيــة املســتنيرة أو
شــعور مطلــق باإليثــار .فاملواطنــون يثقــون يف أن احلكومــة
ســتصدر سياســات تراعــي مصلحــة الشــعب .واحلكومــة ،مــن
جانبهــا ،تثــق يف أن املواطنيــن ســيحافظون علــى النســيج
االجتماعــي .وأفــراد الشــعب يثقــون يف أن أقرانهــم مــن
املواطنيــن الدانمركييــن ســيؤدون واجبهــم جتــاه املصلحــة
العامــة .وقــد جتلــت هــذه الظاهــرة بوضــوح خــال اجلائحــة،
وأدت إىل جنــاح باهــر يف جهــود القضــاء علــى الفيــروس
بتكلفــة بشــرية منخفضــة نســبيا.
وتقــول شيســنوت ،وهــي دانمركيــة تبلــغ مــن العمــر 36
عامــا وتعمــل مستشــارا بشــأن قضايــا الالجئيــن« ،كل مــا يف
األمــر أننــي أرغــب يف احلفــاظ علــى ســامتي ،وهــو مــا يتطلــب
أن يلتــزم اجلميــع بنفــس القواعــد وأن نثــق يف عــدم حــدوث أي
جتــاوزات مــن جانــب احلكومــة».
وغالبــا مــا يشــير الباحثــون إىل الثقــة باعتبارهــا الســمة
الثقافيــة األهــم علــى اإلطــاق التــي تفســر بقــاء الدانمــرك

الصحة والرفاهية
عائلة دانمركية يف أحد
األماكن اخملصصة
إلجراء اختبارات
كوفيد.19-
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علــى قمــة خمتلــف مؤشــرات الســعادة والرضــا .وتنبــع الثقــة
اجملتمعيــة مــن نظــام الرعايــة االجتماعيــة القــوي يف البــاد
الــذي يوفــر إعانــات بطالــة ســخية ،ورعايــة صحيــة وتعليمــا
عاليــا باجملــان ،ودعمــا كبيــرا علــى خدمــات رعايــة األطفــال.
ويقــول كريســتيان يورنســكوف ،أســتاذ االقتصــاد بجامعــة
آرهــوس بالدانمــرك« ،عندمــا تقــدم احلكومــة جميــع أشــكال
الدعــم االجتماعــي تلــك ،فإنهــا تعيــد يف األســاس توزيــع أمــوال
طائلــة علــى الغربــاء ،ونعلــم أن الشــعب لــن يصــوت لنظــام كهــذا
مــا مل يكــن لديــه ولــو قــدر مــن الثقــة يف الغربــاء».
وقــد نشــر يورنســكوف مؤخــرا كتابــا بعنــوان «الســعادة يف
عــامل الشــمال األوروبــي» (،)Happiness in the Nordic World
ويقــول إن الثقــة مــن الســمات الثقافيــة التــي تــكاد تنفــرد بهــا
اجملتمعات يف الدانمرك وغيرها من بلدان الشــمال األوروبي.
ولكنــه يشــير إىل أن نظــام الرعايــة االجتماعيــة املوســع ليــس
بالضــرورة هــو مــا يجعــل الشــعب الدانمركــي راضيــا أو ســعيدا،
وأن الســبب يف ذلــك هــو مزيــج مــن الثقــة والتســامح وقــوة
املؤسســات وتاريــخ التنميــة االقتصاديــة الطويــل وصالبــة
النظــام الديمقراطــي.
ويف واحــدة علــى األقــل مــن مــدن الدانمــرك ،اســتخدم
املســؤولون الســعادة كأحــد املقاييــس التــي اســتندت إليهــا
خطــط عملهــم .ففــي دراغــور ،وهــي إحــدى مــدن الصيــد الســاحرة
التــي تقــع بالقــرب مــن العاصمــة كوبنهاغــن ،أجــرى جملــس
املدينــة مســحا علــى املقيميــن عــام  2014واتخــذ عــددا مــن
اإلجــراءات بنــاء علــى نتائجــه.
ويقــول إيــك دال بيدســتراب ،الــذي كان يشــغل منصــب
عمــدة املدينــة آنــذاك« ،أردنــا التعــرف علــى أولويــات جمتمعنــا،
وأحالمــه ،وببســاطة مــا الــذي يســبب لــه الســعادة».
وخلصــت الدراســة التــي تــم إجراؤهــا باالشــتراك مــع معهــد
بحــوث الســعادة الــذي يقــع مقــره بالدانمــرك إىل أن مواطنــي

املدينــة أرادوا توافــر بنيــة حتتيــة أفضــل لقضــاء أوقــات
فراغهــم .ونتــج عــن البحــث إنشــاء مركــز ســباحة مغلــق جديــد،
وإجــراء التحســينات علــى املرافــق الرياضيــة باملدينــة،
وتصميــم املزيــد مــن البرامــج لكبــار الســن ،وتطويــر األماكــن
العامــة يف وســط املدينــة ومينائهــا التاريخييــن.
ويقــول بيدســتراب ،الــذي يــرأس حاليــا احتــاد «كريفــا»
العمــايل يف الدانمــرك« ،يتعلــق األمــر إىل حــد كبيــر بالتــوازن
بيــن احليــاة والعمــل .فالعمــل يمثــل لنــا أهميــة كبيــرة ،ولكننــا
نــويل أوقــات الفــراغ نفــس القــدر مــن األهميــة .ومــن أهــم
أولويــات القيــادات احملليــة التأكــد مــن توافــر مرافــق وإمكانــات
جيــدة تتيــح للمواطنيــن قضــاء أوقــات فراغهــم».
وانعــدام الفســاد مــن العوامــل املهمــة أيضــا يف تعزيــز
الثقــة.
فيقــول موغينــز ليكيتوفــت ،عضــو البرملــان الدانمركــي
الــذي أشــرف خــال التســعينات علــى جمموعــة مــن اإلصالحــات
الكبــرى يف ســوق العمــل والضرائــب باعتبــاره وزيــر املاليــة
األطــول خدمــة يف تاريــخ البــاد« ،ال يوجــد لدينا نظام سياســي
فاســد .ومعظــم أفــراد الشــعب يثقــون يف النظــام السياســي».
ويضيــف قائــا إن اجلــزء األكبــر مــن الشــعب يقبــل بمعــدالت
الضريبــة املرتفعــة بســبب انعــدام الفســاد ،وتوافــق اآلراء الــذي
حتقــق للدانمــرك منــذ زمــن بعيــد (إذ ال توجــد أغلبيــة ألي مــن
األحــزاب منــذ أوائــل العقــد األول مــن القــرن العشــرين) ،وكفــاءة
اخلدمــات احلكوميــة بوجــه عــام.
ويقــول ليكيتوفــت «ثمــة اتفــاق أيضــا علــى أن اخلدمــات
التــي تقدمهــا احلكومــة يف جمــاالت التعليــم ورعايــة األطفــال
وكبــار الســن والصحــة تســاهم إمــا يف كفــاءة جمتمــع األعمــال
أو كفــاءة ســوق العمــل».
غيــر أن النظــام يواجــه حتديــات أيضــا .ويقــر ليكيتوفــت
بــأن الصعوبــات يف دمــج املهاجريــن والالجئيــن يف ســوق
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العمــل والتصــورات بشــأن الضغــوط التــي قــد يواجههــا نظــام
الرعايــة االجتماعيــة كانــت بمثابــة ذريعــة لتخفيــض املزايــا
االجتماعيــة .وبالرغــم مــن املبــادرات التــي أطلقتهــا احلكومــة
للتصــدي لهــذه التحديــات ،أدى اجلــدال النــاجت حــول قضيــة
الهجــرة إىل تراجــع الثقــة يف بعــض أركان اجملتمــع.
ولكــن البــاد ظلــت متحــدة خــال اجلائحــة ،وحالــت
سياســات احتــواء الفيــروس دون تســييس األوضــاع علــى غــرار
مــا حــدث يف العديــد مــن البلــدان الديمقراطيــة.
وقــاد مايــكل بانــغ بيترســن ،أســتاذ العلــوم السياســية
بجامعــة آرهــوس ،مشــروعا يقــوم علــى البيانــات بهــدف دراســة
تعامــل البلــدان الديمقراطيــة مــع اجلائحــة واســتجابتها لهــا.
وأجــرى املشــروع مســحا علــى أكثــر مــن  400ألــف شــخص
يف الدانمــرك وســبعة بلــدان أخــرى .وأثبــت أن الثقــة الكبيــرة
واملســتمرة يف الســلطات الصحيــة الدانمركيــة كانــت مــن أهــم
أســباب جنــاح الدانمــرك .فحتــى نهايــة أكتوبــر ،حصــل أكثــر
مــن  %75مــن املواطنيــن املســتحقين علــى جرعــة كاملــة مــن
اللقــاح .ويف ذروة اجلائحــة ،أجــرى مــا يزيــد علــى  %60مــن
الســكان البالغيــن اختبــارات أســبوعية للكشــف عــن اإلصابــة
بالفيــروس.
ويقــول بيترســن «شــعرت بالقلــق إىل حــد مــا إبــان تنفيــذ
نظــام االختبــارات .فهــل ســيعتبره أفــراد الشــعب تعديــا علــى
حقوقهــم؟ ولكنهــم كانــوا يقومــون باألمــر مــن أجــل بعضهــم
البعــض .هكــذا رأوه .فقــد أجــروا هــذه االختبــارات ليــس إذعانــا
لتعليمــات الدولــة بــل حلمايــة اآلخريــن مــن أجــل عــودة احليــاة
إىل طبيعتهــا ســريعا».
وقــد ســاهمت جتربــة اجلائحــة يف تعزيــز الثقــة الكبيــرة يف
البــاد بوجــه عــام ،ســواء مــن جانــب املواطنيــن الــذي يثقــون
يف حكومتهــم (حيــث خلــص املســح إىل أن أكثــر مــن %90
مــن الدانمركييــن يثقــون يف الســلطات الصحيــة الوطنيــة) أو
العكــس.
ويضيــف بيترســن قائــا «هنــاك شــواهد متزايــدة علــى
وجــود عالقــة قويــة بيــن عمــل املؤسســات السياســية والثقــة
اجملتمعيــة .فاملواطنــون يثقــون أساســا يف بعضهــم البعــض
عندمــا يشــعرون أن املؤسســات السياســية ســتقف إىل جانبهــم
يف أوقــات األزمــات».

كوستاريكا :حياة نقية

«بــورا فيــدا» أو احليــاة النقيــة هــي عبــارة غالبــا مــا ستســمعها
يف كوســتاريكا .وهــي تمثــل نمــط احليــاة الهــادئ الــذي يُعــرف
بــه هــذا البلــد وتعكــس الســبب وراء الســعادة التــي يشــعر بهــا
مواطنــوه.
ويقــول لويــس ألبرتــو فاســكيز كاســترو ،عضــو الكونغــرس
الســابق عــن مقاطعــة ليمــون يف كوســتاريكا« ،إذا كنــت تتمتــع
بالصحــة ولديــك عمــل وتســتطيع قضــاء الوقــت مــع أصدقائــك
وعائلتــك ،فأنــت إذن حتيــا «حيــاة نقيــة».
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وحســب تقريــر الســعادة العاملــي لعــام  ،2021تأتــي
كوســتاريكا يف املرتبــة رقــم  16بيــن األماكــن األكثــر ســعادة
علــى اإلطــاق علــى وجــه األرض .وبخــاف اجلمهوريــة
التشــيكية ،تعــد كوســتاريكا اقتصــاد الســوق الصاعــدة الوحيــد
املصنــف ضمــن أســعد عشــرين بلــدا .وهــو قــدر كبيــر مــن
الســعادة لــكل دوالر مــن إجمــايل النــاجت احمللــي بالنســبة لبلــد
متوســط الدخــل.
ويعــزو ماريانــو روجــاس ،أحــد خبــراء االقتصــاد يف
كوســتاريكا ،مســتوى الرفاهيــة املرتفــع الــذي حتظــى بــه
البــاد إىل قــوة العالقــات االجتماعيــة واحلــس اجملتمعــي.
«فاألشــخاص ودودون ،ووتيــرة احليــاة أبطــأ .واجملتمــع ليــس
جمتمعــا تنافســيا يحــاول فيــه اجلميــع صعــود الســلم الوظيفي».
وتتمتــع كوســتاريكا أيضــا بنظــام رعايــة اجتماعيــة قــوي.
فاملواطنــون يحصلــون علــى تعليــم جمــاين ومعاشــات تقاعديــة
مضمونــة مــن الدولــة .وهــي البلــد الوحيــد يف أمريــكا الوســطى
الــذي يحصــل  %100مــن ســكانه علــى الكهربــاء ومصــدر مليــاه
الشــرب.
وهــي أيضــا أحــد البلــدان القليلــة يف املنطقــة التــي تقــدم
تغطيــة صحيــة شــاملة.
وتــويل كوســتاريكا األولويــة للصحــة العامــة منــذ عقــود
بعيــدة ،حيــث تضــخ اســتثمارات ضخمــة الســتهداف مســببات
الوفاة واإلعاقة التي يسهل الوقاية منها .وخالل السبعينات،
جتــاوز حجــم اإلنفــاق الوطنــي علــى الصحــة كنســبة مــن إجمايل
النــاجت احمللــي مســتواه يف بعــض االقتصــادات املتقدمــة ،بمــا
يف ذلــك اململكــة املتحــدة.
وقــد أتــت هــذه االســتثمارات ثمارهــا .فمــع بدايــة عــام
 ،1985كان العمــر املتوقــع يف كوســتاريكا هــو األطــول علــى
اإلطــاق يف أمريــكا الالتينيــة ومماثــا ملســتواه يف الواليــات
املتحــدة .وتراجعــت معــدالت وفــاة األطفــال مــن حــوايل 74
حالــة وفــاة بيــن كل ألــف طفــل عــام  1970إىل  17مــع بدايــة
عــام .1989
غيــر أن نمــوذج الرعايــة الصحيــة األوليــة هــو مــا يميــز
كوســتاريكا عــن غيرهــا.
وقــد تــم تنفيــذ النمــوذج خــال التســعينات اســتنادا إىل
عقــود مــن اخلبــرة مــع البرامــج الصحيــة يف املناطــق الريفيــة
واجملتمعــات احملليــة ،وســاهم يف تغييــر ثقافــة تقديــم
خدمــات الرعايــة يف كوســتاريكا .وتقــول ماريــا ديــل روســيو
ســاينز مادريغــال ،وزيــرة الصحــة الســابقة يف كوســتاريكا،
«يضمــن هــذا النمــوذج وصــول خدمــات الرعايــة الصحيــة إىل
اجملتمعــات احملليــة».
فــكل مواطــن يف كوســتاريكا يخصــص لــه فريــق حملــي
مــن األطبــاء واملمرضيــن والطواقــم الصحيــة احملليــة لتقديــم
خدمــات الرعايــة الصحيــة األوليــة .ويقــوم الطاقــم الصحــي
بزيــارة جميــع األســر يف املنطقــة التابــع لهــا ســنويا لتقييــم
االحتياجــات .ويتــم جمــع البيانــات واســتخدامها جنبــا إىل
جنــب مــع الســجالت الصحيــة اإللكترونيــة لتحديــد األهــداف
ومتابعــة التقــدم احملــرز وتوجيــه املــوارد إىل املناطــق األعلــى
خطــرا.
وعندمــا اُســتحدث النظــام للمــرة األوىل ،كان يتــم إرســال
الفــرق الطبيــة إىل املناطــق الريفيــة األقــل اســتفادة مــن

الصحة والرفاهية
مواطن ريفي يقوم
بالنحت على اخلشب يف
كوستاريكا.

الصورةALLAN SALAS :

اخلدمــات الطبيــة قبــل أن يتــم التوســع إىل املراكــز احلضريــة.
وتقــول ســاينز مادريغــال «ســمح ذلــك لكوســتاريكا ببنــاء
نظــام معلومــات قــوي حــول حمــددات الصحــة — واألوضــاع
املعيشــية للســكان .واألمــر يتجــاوز جمــرد التعامــل مــع
األمــراض .فاالســتثمارات الصحيــة تعمــل يف البدايــة علــى
حتســين األوضــاع املعيشــية للســكان وجــودة حياتهــم .وتلــك
رؤيــة شــاملة للغايــة حــول ماهيــة الصحــة والســامة».
وتشــير الشــواهد إىل جنــاح النمــوذج .فقــد حقــق نتائــج
صحيــة باهــرة ،حيــث ازداد العمــر املتوقــع مــن  75عامــا يف
 1990إىل  80عامــا (أي أعلــى كثيــرا مقارنــة بالواليــات
املتحــدة) ،بالرغــم مــن أن حجــم اإلنفــاق احلــايل علــى الرعايــة
الصحيــة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي أقــل مــن املتوســط
العاملــي ( %7,3مقابــل  %10عــام .)2017
ويؤمــن روجــاس بجــدوى الرعايــة األوليــة« .فاألشــخاص
الســعداء يعيشــون حيــاة أطــول .وســيمكن بالتــايل تخفيــض
حجــم اإلنفــاق .وكمــا أن الصحــة مــن أســباب الســعادة ،فــإن
الســعادة أيضــا مــن أســباب الصحــة».
أيهمــا يتحقــق أوال إذن — الســعادة أم الصحــة؟ تعتقــد
ســاينز مادريغــال أنــه مــن اخلطــأ طــرح هــذا الســؤال.
وتضيــف قائلــة «لدينــا يف كوســتاريكا مــا نســميه بالعقــد
االجتماعــي .فــأي حكومــة تصــل إىل ســدة احلكــم عليهــا أن
تبنــي علــى مــا حققتــه احلكومــة الســابقة أيــا كانــت توجهاتهــا.
واخلطــأ الــذي نرتكبــه مــرارا هــو قولنــا إن جميــع مــا فعلتــه
احلكومــة الســابقة ال جــدوى منــه .فعــادة مــا يكــون اإلحــال
أعلــى تكلفــة مــن البنــاء علــى مــا هــو موجــود بالفعــل .وإن كان
األمــر يتطلــب رؤيــة طويلــة األمــد وإرادة سياســية».
ـادة
ـ
ق
ـتاريكا
لقــد شــهد التاريــخ الديمقراطــي الطويــل لكوسـ
ً
وضعــوا الرعايــة االجتماعيــة ضمــن األولويــات احلكوميــة.
ففــي عــام  ،1869أصبحــت كوســتاريكا مــن أوائــل البلــدان
علــى مســتوى العــامل التــي جعلــت التعليــم املدرســي االبتدائــي
جمانيــا وإلزاميــا .وتــرى كريســتينا إغوزابيــل ،أســتاذة العلــوم
السياســية ،أن «كوســتاريكا دائمــا مــا كانــت تتمتــع بنخبــة
مســتنيرة».
وتضيــف قائلــة «كانــت النخبــة يف كوســتاريكا لديهــا مــن
احلكمــة مــا جعلهــا حتافــظ علــى مســتوى حمــدد مــن الرعايــة
االجتماعيــة يف حربهــا الضاريــة علــى الفقــر .ورغــم اتســاع
فجــوة عــدم املســاواة يف الدخــل ،تراجعــت نســبة الســكان الذيــن
يعانــون مــن الفقــر املدقــع — حتــى وقعــت أزمــة كوفيــد.19-
وهــذا اإلحســاس باألمــن والتمكيــن واملســاواة مهــم للغايــة».
ولكــن كيــف حتقــق للنخبــة هــذا القــدر مــن احلكمــة؟ تقــول
إغوزابيــل «إن املصلحــة الذاتيــة مــن دوافــع التنويــر .فخــال
الســبعينات ،شــهد البلــد أعلــى معــدالت إزالــة الغابــات يف
أمريــكا الالتينيــة .وتمثــل امليــاه املصــدر األول للطاقــة يف
كوســتاريكا ،ولكــن الســدود كانــت توشــك علــى اجلفــاف .لذلــك
عدلــت احلكومــة مســارها ،ألنهــا لــو مل تفعــل لكانــت البــاد قــد
خســرت مصــدر طاقتهــا» .واليــوم ،أصبحــت كوســتاريكا مــن
البلــدان الرائــدة علــى مســتوى العــامل يف جمــال احلفــاظ علــى
البيئــة .وتضيــف إغوزابيــل قائلــة «كلمــا حافظــت علــى البيئــة،
تــزداد فــرص العمــل».

ويبــدو أن للســعادة أســبابا كثيــرة يف كوســتاريكا ،وليــس
ســببا واحــدا.
ويؤكــد كاســترو ،عضــو الكونغــرس الســابق ،علــى ذلــك قائــا
«كل مواطــن يف كوســتاريكا يضمــن قبــل مولــده احلصــول علــى
احليــاة والتعليــم والغــذاء والضمــان االجتماعــي ،ولــن يعــرف
احلــرب إال مــن خــال األفــام  ...وهــذا هــو املفهــوم احلقيقــي
للحيــاة النقيــة!»

نيوزيالندا :حتول إيجابي يف سعر مسار
احلوار حول الرعاية االجتماعية

يف عــام  ،2019كشــفت احلكومــة العماليــة يف نيوزيلنــدا
بقيــادة رئيســة الــوزراء جاســيندا أرديــرن النقــاب عــن موازنــة
تهــدف إىل التصــدي لبعــض التحديــات طويلــة األمــد التــي
تواجههــا البــاد علــى صعيــد العنــف األســري وفقــر األطفــال
واإل ســكان.
وتــويل ميزانيــة الرفاهيــة لعــام  ،2019كمــا يُطلــق
عليهــا ،األولويــة خلمســة جمــاالت رئيســية ،وهــي الصحــة
النفســية ،ورفاهيــة األطفــال ،ودعــم مطامــح شــعوب املــاوري
والباســيفيكا ،وبنــاء أمــة منتجــة ،والتحــول االقتصــادي.
ورصــدت امليزانيــة عــدة مليــارات خلدمــات الصحــة النفســية
وفقــر األطفــال ،فضــا عــن ضــخ اســتثمارات غيــر مســبوقة يف
جمموعــة مــن التدابيــر الهادفــة إىل التصــدي للعنــف األســري.
وحققت نيوزيلندا التي يبلغ عدد ســكانها  5ماليين نســمة
مســتويات جيــدة مــن األداء يف العديــد مــن مقاييــس الرفاهيــة
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مقارنــة بمعظــم البلــدان األخــرى األعضــاء يف منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي .ولكنهــا مــن بيــن األســوأ
أيضــا مــن حيــث مســتويات العنــف األســري واجلنســي ،كمــا تعــد
ظاهــرة فقــر األطفــال مــن التحديــات التــي تواجــه البــاد .فحســب
وكالــة اإلحصــاءات يف نيوزيلنــدا ،بلــغ عــدد األطفــال الفقــراء
حــوايل  210500طفــل ( )%18,4عــام .2020
ويف نيوزيلنــدا ،يتمثــل أحــد اجلوانــب األساســية لنهــج
الرعايــة االجتماعيــة يف اإلقــرار بضــرورة مراعــاة جميــع
جوانــب املعيشــة الكريمــة مــن خــال رؤيــة شــاملة ،بدايــة مــن
توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم وحتــى تعزيــز
الشــعور بالترابــط اجملتمعــي.
ويقــول غيــرول كاراكا أوغلــو ،كبيــر االقتصادييــن الســابق
بــوزارة اخلزانــة يف نيوزيلنــدا الــذي يشــغل حاليــا منصــب عميــد
كليــة الدراســات احلكوميــة بجامعــة فيكتوريــا يف ويلينغتــون،
وهــو أيضــا مؤلــف كتــاب بعنــوان Love you: Public Policy
« ،for Intergenerational Wellbeingاجليــد يف األمــر أن مســار
احلــوار قــد اختلــف بالفعــل».
«فقــد أصبحنــا نــدرك يف الوقــت احلــايل أن علينــا االهتمــام
بجوانــب أخــرى بخــاف الدخــل .وهــو مــا أخذتــه نيوزيلنــدا علــى
حممــل اجلــد ،وميزانيــة  2019خيــر مثــال علــى ذلــك».
فقــد كانــت هــذه امليزانيــة بمثابــة إقــرار بالرابــط بيــن
الصحــة واالقتصــاد .وهــي خطــوة إيجابيــة يف رأي كيــرك
هــوب ،الرئيــس التنفيــذي جلمعيــة األعمــال يف نيوزيلنــدا
(.)BusinessNZ
ويضيــف قائــا «ويجــري حاليــا ضــخ العديــد مــن
االســتثمارات يف النظــام الصحــي .ويجــب أن يكــون لهــذه
االســتثمارات مــردود إيجابــي ،وال ســيما أن الرفاهيــة عامــل

أساســي بالنســبة ألنشــطة األعمــال .فالعمالــة التــي ال تتوافــر
لهــا أســباب الرفاهيــة لــن حتقــق إنتاجيــة كبيــرة».
ويف الوقــت نفســه ،يشــير عــدد مــن اخلبــراء إىل احلاجــة إىل
املزيــد مــن العمــل لقيــاس النتائــج وتمكيــن اجملتمعات احمللية.
ويقــول كاراكا أوغلــو «مــن الضــروري للغايــة أن نعمــل
بشــكل متواصــل مــن أجــل حتقيــق مســتوى الرفاهيــة املرجــو —
والتحــول األهــم علــى اإلطــاق الــذي طــرأ يف هــذا الصــدد هــو
أننــا أصبحنــا نــرى ضــرورة إفســاح جمــال أكبــر للمجتمعــات
احملليــة للتعبيــر عــن آرائهــا وتوجيــه املزيــد مــن املــوارد لهــا
مــن أجــل إحــداث التغيــر املنشــود».
«فالقضايــا التــي نتعامــل معهــا لــن يتســنى حلهــا علــى
املســتوى املركــزي — الــذي يتعيــن أن يكــون دوره يف هــذه
احلالــة هــو االســتماع والدعــم».
ويعنــي التحــول إىل نهــج أكثــر شــموال تغييــر منظــور
احلكومــة بشــأن التعامــل مــع هــذه القضايــا وكيفيــة قيــاس
النتائــج .ويقــول دومينيــك ســتيفينز ،كبيــر االقتصادييــن
احلــايل يف وزارة اخلزانــة ،إنــه يتعيــن بــذل الكثيــر مــن اجلهــد
يف هــذا الصــدد ،وهــو مــا يســتغرق وقتــا طويــا.
ويضيــف «ونفكــر حاليــا يف كيفيــة حتقيــق نتائــج أفضــل
للمواطنيــن مــن منظــور أكثــر شــموال .ولكننــا نواصــل العمــل يف
الوقــت نفســه علــى تعزيــز مفهومنــا عــن الرفاهيــة .وهــي معادلــة
صعبــة».
وتقــول إميلــي مايســون ،التــي عملــت لعشــرين عامــا يف
جمــال السياســات االجتماعيــة وتديــر حاليــا شــركة فرانــك
أدفايــس ،وهــي شــركة استشــارية يف ويلينغتــون ،إن أدوات
القيــاس متاحــة ،ولكــن احلكومــة ال تســتغلها.

الصحة والرفاهية
أحد مالعب األطفال يف
ويلينغتون بنيوزيلندا.

الصورةJENNY TREVELYAN :

وتضيــف «فرغــم صحــة مفهومنــا عــن الرفاهيــة ،جنــد
أننــا يف حاجــة إىل مقاييــس وبنيــة حتتيــة لصنــع القــرارات
لضمــان النجــاح .وعلينــا أن نســتفيد مــن احلكمــة املكتســبة
مــن اجملتمعــات احملليــة واألحــداث الســابقة وربطهــا بمقاييــس
البيانــات مــن خــال دراســة األفــراد علــى مــدار حياتهــم.
فالرفاهيــة مســألة فرديــة يف األســاس».
«ولدينــا بالفعــل القــدرة اإلحصائيــة ،وإن كنــا مل نســتغلها
بالكامــل».
وتضمنــت امليزانيــة مــن بيــن جملــة أمــور اســتثمارا بقيمــة
 1,9مليــار دوالر نيوزيلنــدي يف الصحــة النفســية ،مــع التركيــز
بوجــه خــاص علــى احلــد مــن فقــر األطفــال ،وهــو مــن اجملــاالت
القريبــة إىل قلــب رئيســة الــوزراء.
ويقــول شــون روبنســون ،رئيــس جمعيــة الصحــة النفســية
يف نيوزيلنــدا ،إنــه يتحتــم علينــا أن نبــذل جهــدا أكبــر كثيــرا
لتحقيــق التحســن الــازم يف أوضــاع الصحــة النفســية .وتعكــف
احلكومــة حاليــا علــى اتخــاذ خطــوات إيجابيــة ،بمــا يف ذلــك
تقديــم خدمــات الدعــم املبكــر للصحــة النفســية يف عيــادات
ممارســي العمــوم واملراكــز اجملتمعيــة.
ويضيــف قائــا «لكننــا نغفــل عــن منــح املواطنيــن األدوات
الالزمــة لالهتمــام برفاهيتهــم ورفاهيــة احمليطيــن بهــم»،
مشــيرا إىل أن إحــدى اســتراتيجيات الصحــة النفســية املعلنــة
يف اآلونــة األخيــرة والتــي تغطــي عشــر ســنوات تقــر بهــذا األمــر
وتعــد خطــوة يف االجتــاه الصحيــح.
وبينمــا يشــير البعــض إىل أن نتائــج ميزانيــة الرفاهيــة مل
تتضــح بعــد ،فإنهــم يقــرون أيضــا بتأثيــر اجلائحــة.
ويقــول كاراكا أوغلــو «حــددت احلكومــة أهدافــا متســقة بــدءا
مــن ميزانيــة عــام  2019ومــا بعدهــا ،بالرغــم مــن التحديــات
اجلســيمة التــي واجهتهــا نتيجــة جائحــة كوفيــد.»19-

وتقــول مــاري بــراون ،مديــرة وحــدة رفاهيــة األطفــال يف
دائــرة رئيــس الــوزراء وجملــس الــوزراء ،تطلبــت اجلائحــة «بــذل
املزيــد مــن اجلهــود  ...وقــد تضمنــت اســتراتيجية رفاهيــة
األطفــال والشــباب تركيــزا قويــا بالفعــل علــى االســتجابة
املشــتركة مــن أجــل حتســين رفاهيــة األطفــال والشــباب األكثــر
احتياجــا .ومــع ظهــور اجلائحــة ،كان علينــا مضاعفــة اجلهــود».
وتشــير بــراون إىل أن االســتراتيجية التــي تــم إطالقهــا يف
أغســطس  2019تتضمــن مفاهيــم مشــتركة حــول الرغبــات
واالحتياجــات التــي يتطلبهــا الشــباب النيوزلنــدي مــن أجــل
تعزيــز شــعورهم بالرفاهيــة ،واجلهــود احلكوميــة ،واألدوار
املمكنــة لألطــراف األخــرى.
وتقــول إن االســتجابة احملليــة للجائحــة أثبتــت مواطــن
القــوة التــي تتمتــع بهــا اجملتمعــات احملليــة — والتــي ينبغــي
أن تســتغلها احلكومــة،
وتضيــف «لقــد اعتدنــا يف الســابق تصميــم العديــد مــن
املبــادرات علــى املســتوى املركــزي .ويوجــد يف الوقــت
احلــايل اجتــاه متزايــد نحــو توزيــع املــوارد وتفويــض ســلطات
صنــع القــرار ،وإشــراك األســر واألطــراف املعنيــة علــى مســتوى
اجملتمعــات احملليــة يف عمليــة التصميــم ،وتوفيــر املــوارد
ملقدمــي اخلدمــات مــن قبائــل املــاوري وغيرهــم لوضــع احللــول
املالئمــة جملتمعاتهــم احملليــة».
واختتمــت قائلــة «وال يــزال العمــل مســتمرا مــن أجــل حتقيــق
هــذا الهــدف ،ولكننــا حتمــا علــى الطريــق الصحيــح».

أعد التقرير أناليزا باال وآدم بيسودي وآنا
جاكويري.
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قياس جوهر

احلياة الكريمة
البحث مستمر عن مقياس أفضل للرخاء إىل جانب إجمايل الناجت احمللي
دانييل بنجامين وكريستن كوبر وأوري هيفيتز ومايلز كيمبول

ينطوي

مؤشر التنمية البشرية

يســتند هــذا املؤشــر إىل منهــج القــدرات املســتخدم يف قيــاس
الرفاهية والذي طورته دراســة ) .Amartya Sen (1985ويقصد
بالقــدرات الصفــات التــي يتســم بهــا الفــرد وحالتــه احلياتيــة
التي حتدد األنشــطة واخلبرات الداخلية التي يمكنه اختيارها.
ويعــزو هــذا املنهــج قيمــة مباشــرة للحريــة التــي تعنــي مــن
الناحيــة العمليــة األمــور التــي يمكــن للفــرد القيــام بهــا .وطــورت
دراســة ) Martha Nussbaum (2011الفكــرة الــواردة يف دراســة
 Senمــن خــال عــرض قائمــة فعليــة بأهــم القــدرات — بمــا يف
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الرسم التوضيحيSALLY DENG; ISTOCK / TAMARA LUIZA :

إجمــايل النــاجت احمللــي ،الــذي
يقيــس إجمــايل النــاجت مــن الســلع
واخلدمــات يف اقتصــاد مــا ،علــى
بعــض املســاوئ عنــد اســتخدامه
كمقيــاس لرفاهيــة املواطنيــن يف بلــد مــا .فــإذا طرحنــا ســؤاال
علــى ســبيل املثــال عمــا إذا كان ســكان الواليــات املتحــدة قــد
أصبحــوا أفضــل حــاال عــام  2021مقارنــة بمــا قبــل اجلائحــة،
ســتكون اإلجابــة نعــم ،إىل حــد مــا ،قياســا بنصيــب الفــرد مــن
إجمــايل النــاجت احمللــي .والســبب يف ذلــك أن نصيــب الفــرد
مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي (املعــدل الســتبعاد أثــر
التضخــم) ارتفــع مــن  58333دوالرا أمريكيــا خــال الربــع
الرابــع مــن عــام  2019إىل  58454دوالرا أمريكيــا خــال
الربــع الثــاين مــن عــام .2021
لكــن اإلجابــة بنعــم ربمــا تبــدو زائفــة للكثيريــن .فالواليــات
املتحــدة ال تبــدو أفضــل حــاال ،حيــث شــهدت موجــة رابعــة مــن
اإلصابــات بفيــروس كوفيــد 19-يف أواخــر عــام  2021أدت
إىل وفــاة اآلالف ،ويســتمر تعليــق األنشــطة يف العديــد مــن
الشــركات ،فضــا عــن املالييــن الذيــن ال يزالــون يف صفــوف
العاطليــن عــن العمــل .وتمــوج البــاد باالنقســامات االجتماعيــة
والسياســية .وبالرغــم مــن ذلــك ،ال يعكــس إجمــايل النــاجت
احمللــي التكلفــة البشــرية الباهظــة التــي خلفتهــا اجلائحــة أو
االضطرابــات االجتماعيــة والوجدانيــة التــي تعــاين منهــا األمــة.
وانطالقــا مــن اإلدراك بقصــور مقيــاس إجمــايل النــاجت
احمللــي عــن رصــد العديــد مــن جوانــب الرفاهيــة ،شــهدنا عــدة
جهــود الســتحداث مقاييــس أخــرى بغــرض إعطــاء صــورة
أشــمل عــن اهتمامــات املواطنيــن .وليــس املقصــود التخلــي عــن

اســتخدام إجمــايل النــاجت احمللــي— أو إحــال مقيــاس آخــر
أحــادي اجلانــب حملــه ،مثــل اآلراء الفرديــة بشــأن مــدى الرضــا
عــن احليــاة ،والتــي تعكــس ،علــى غــرار إجمــايل النــاجت احمللــي،
صــورة جزئيــة فقــط وبالتــايل قــد تكــون مضللــة .وبــدال مــن
ذلــك ،نحتــاج إىل مقيــاس لرصــد العديــد مــن جوانــب الرفاهيــة
يف االقتصــاد املعنــي كأداة مكملــة إلجمــايل النــاجت احمللــي.
وتتنــاول دراســة ) Fleurbaey and Blanchet (2013هــذه
الفكــرة إىل جانــب العديــد مــن مقترحــات ومبــادرات «مــا بعــد
إجمــايل النــاجت احمللــي» كمــا يُطلــق عليهــا.
ويناقــش هــذا املقــال مؤشــر التنميــة البشــرية ،وهــو مقيــاس
بديــل للرفاهيــة كان الســتخدامه تأثيــر بالــغ يف االقتصــادات
الناميــة .ونتنــاول الحقــا منهجنــا املقتــرح لقيــاس مســتوى
الرفاهيــة الوطنيــة اســتنادا إىل اإلجابــات اجملمعــة للمواطنيــن
عــن جمموعــة مــن املســوح التــي تغطــي العديــد مــن جوانــب
الرفاهيــة.
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نظرا العتماد إجمايل الناجت احمللي على بيانات املعامالت
السوقية ،فإنه يغفل عن بعض األمور التي تهم الفرد وال
جندها يف األسواق.
ذلــك دورة احليــاة ،والصحــة ،والتحــرر مــن العنــف والقيــود،
واخليــال والفكــر ،واملشــاعر ،وحريــة تقريــر الفــرد ملســاره يف
احليــاة ،وســامة العالقــات االجتماعيــة ،والعــامل الطبيعــي،
والترفيــه ،واملشــاركة السياســية ،وحقــوق امللكيــة.
ويقــوم مؤشــر التنميــة البشــرية علــى دمــج عــدد مــن جوانــب
الرفاهيــة ضمــن مؤشــر ســنوي واحــد لقيــاس أداء بلــد مــا.
وحذرت دراسة  Senمن دمج مقاييس القدرات اخملتلفة .ولكن
عندمــا يتطلــب صنــع السياســات إجــراء بعــض املفاضــات،
يتعيــن وجــود مؤشــر لتحديــد مــدى أفضليــة سياســة مــا علــى
السياســات البديلــة .كذلــك فــإن وجــود رقــم واحــد يجعــل مــن
الصعــب علــى مســؤويل احلكومــة اختيــار اإلحصــاءات التــي قــد
تظهــر األوضــاع يف أفضــل صــورة ممكنــة .ويتطلــب تصميــم
املؤشــر قيــاس الــوزن الترجيحــي للقــدرات بالنســبة لبعضهــا
البعــض.
وبالنســبة إلجمــايل النــاجت احمللــي ،تُســتمد األوزان
الترجيحيــة للســلع واخلدمــات مــن أســعارها .ولكــن نظــرا
العتمــاد إجمــايل النــاجت احمللــي علــى بيانــات املعامــات
الســوقية ،فإنــه يغفــل عــن بعــض األمــور التــي تهــم الفــرد وال
جندهــا يف األســواق — كأوقــات الفــراغ ،والعالقــات باألســرة
واألصدقــاء ،واخلبــرات الوجدانيــة مثــل القلــق وإدراك الغايــة.
وبالرغــم مــن أن األســعار قــد تعكــس أهميــة خمتلــف الســلع
واخلدمــات الســوقية بالنســبة لرفاهيــة الفــرد أو األســرة ،فإنهــا
ال تراعــي حقيقــة أن الــدوالر الــذي تنفقــه األســر الفقيــرة قــد
يكــون لــه تأثيــر إيجابــي أكبــر علــى الرفاهيــة الوطنيــة مقارنــة
بالــدوالر الــذي تنفقــه األســر مــن أصحــاب املليــارات.

بناء مؤشر التنمية البشرية

يصف برنامج األمم املتحدة اإلنمائي مؤشــر التنمية البشــرية
علــى موقعــه اإللكتــروين بأنــه «تــم اســتحداثه للتأكيــد علــى أن
املعيــار النهائــي لتقييــم التنميــة يف بلــد مــا يكمــن يف األفــراد
وقدراتهــم ،وليــس يف النمــو االقتصــادي فحســب» .وعقــب هــذه
الكلمــات البالغيــة ،يتنــاول الوصــف التفاصيــل الفنيــة« :مؤشــر
التنميــة البشــرية هــو عبــارة عــن مقيــاس موجــز ملتوســط
اإلجنــاز يف أهــم جوانــب التنميــة البشــرية :عيــش حيــاة مديــدة
وصحيــة ،واكتســاب املعرفــة ،واملســتوى املعيشــي الالئــق.
وهــو يســاوي الوســط الهندســي للمؤشــرات املســتعدلة لــكل مــن
اجلوانــب الثالثــة املذكــورة».
وتوضــح التفاصيــل الفنيــة كيــف ينفــذ برنامــج األمم
املتحــدة اإلنمائــي هــذا الهــدف النبيــل علــى أرض الواقــع :مــا
هــي جوانــب الرفاهيــة (أو القــدرات) التــي يرصدهــا مؤشــر
التنميــة البشــرية ،ومــا هــي اجلوانــب التــي يســتبعدها ،ومــا هــي
األهميــة النســبية للجوانــب التــي يرصدهــا بالفعــل .فحســب
الوســط الهندســي املســتخدم لقيــاس مؤشــر التنميــة البشــرية
علــى ســبيل املثــال ،يســاوي التغيــر بالنســبة املئويــة يف مؤشــر
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التنميــة البشــرية املتوســط املرجــح بالتســاوي للتغيــرات
بالنســبة املئويــة يف مكوناتــه.
ويعــد مؤشــر التنميــة البشــرية بالطبــع هــو أفضــل تطبيــق
عملــي معــروف ملنهــج القــدرات الــذي تتناولــه دراســة  .Senفهــو
عبــارة عــن رقــم واحــد بســيط يعكــس بإيجــاز حالــة البلــد املعنــي
يف نقطــة زمنيــة معينــة ،كمــا يســهل حســابه وتفســيره.

احلد من العشوائية يف بناء املؤشر

بالرغــم مــن أن مؤشــر التنميــة البشــرية يرصــد عــددا أكبــر مــن
جوانــب الرفاهيــة مقارنــة بإجمــايل النــاجت احمللــي ،فإنــه
يتســم بالعشــوائية يف اختيــار هــذه اجلوانــب وكيفيــة حتديــد
أوزانهــا الترجيحيــة .والهــدف مــن تعزيــز مؤشــر الرفاهيــة هــو
إدراج عــدد أكبــر مــن جوانــب الرفاهيــة بــدال مــن االقتصــار علــى
اجلوانــب الثالثــة املذكــورة وحتديــد أوزانهــا الترجيحيــة بنــاء
علــى قيمتهــا بالنســبة لســكان البلــد املعنــي.
ويتمثــل أحــد األســباب الرئيســية وراء تركيــز مؤشــر التنميــة
البشــرية علــى طــول العمــر والتعليــم والدخــل يف أن هــذا املؤشــر
تــم اســتحداثه عــام  1990عندمــا كانــت جوانــب الرفاهيــة
املهمــة تلــك مــن بيــن املتغيــرات القليلــة التــي يشــيع قياســها
عبــر البلــدان علــى نحــو يتيــح مقارنتهــا بدرجــة معقولــة.
وباملثــل ،ســاهم نقــص البيانــات يف تضييــق نطــاق تغطيــة
مبــادرات «مــا بعــد إجمــايل النــاجت احمللــي» األخــرى — مثــل
مؤشــر التقــدم احلقيقــي ،ومؤشــر احليــاة األفضــل الصــادر عــن
منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي .غيــر أن
نقــص البيانــات يف الوقــت احلــايل ينبغــي أال يؤثــر علــى رؤيتنــا
للســمات التــي حتــدد جــودة املؤشــرات.
وقــد تغلبــت بعــض مبــادرات «مــا بعــد إجمــايل النــاجت
احمللــي» علــى نقــص البيانــات مــن خــال اســتخدام املســوح
التــي يمكــن إجراؤهــا بصــورة آنيــة يف خمتلــف أنحــاء العــامل
بتكلفــة زهيــدة نســبيا .وتكتســب البيانــات اآلنيــة أهميــة بالغــة
يف ســياق صنــع السياســات .فعلــى ســبيل املثــال ،ال نــزال
جنهــل أداء مؤشــر التنميــة البشــرية خــال اجلائحــة نظــرا ألن
آخــر البيانــات املتاحــة حتــى وقــت كتابــة هــذا املقــال تعــود إىل
عــام .2019
وقــد اقتــرح بعــض الباحثيــن اســتخدام مســوح مكونــة مــن
ســؤال واحــد حلســاب مقاييــس الســعادة أو الرضــا عــن احليــاة.
غيــر أن البحــوث ،بمــا يف ذلــك بعــض البحــوث التــي أجريناهــا
بالتعــاون مــع أليكــس رييس-جونــز مــن جامعــة بنســلفانيا،
تشــير إىل أن اإلجابــات عــن أســئلة هــذه املســوح ال ترصــد
جميــع اهتمامــات الفــرد التــي حتــدد اختياراتــه .وللتغلــب جزئيــا
علــى هــذا القصــور ،تتضمــن املســوح التــي يســتند إليهــا عــدد مــن
مبــادرات «مــا بعــد إجمــايل النــاجت احمللــي» األخــرى ،بمــا يف
ذلــك املبــادرات التــي أطلقتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة يف
امليــدان االقتصــادي ومكتــب اإلحصــاءات الوطنيــة يف اململكــة

الصحة والرفاهية

املتحــدة ،أســئلة إضافيــة لقيــاس جوانــب الرفاهيــة األخــرى
بخــاف الســعادة أو الرضــا عــن احليــاة .غيــر أن احتــواء املســوح
علــى أكثــر مــن ســؤال يثيــر جمــددا مســألة كيفيــة حتديــد األوزان
الترجيحيــة خملتلــف جوانــب الرفاهيــة بالنســبة لبعضهــا
البعــض.
ويشــير بحثنــا بوضــوح إىل أهميــة إدراج مكونــات عديــدة
يف مؤشــر الرفاهيــة الوطنــي وحتديــد أوزانهــا الترجيحيــة
بدقــة .وتمثــل هــذه القضايــا حمــور جهودنــا نحــو بنــاء مؤشــر
رفاهيــة ســليم مــن الناحيــة النظريــة .ونوصــي بتحديــد األوزان
الترجيحيــة بنــاء علــى املنافــع احلديــة النســبية — التــي
تُعــرف عــادة بأنهــا زيــادة الشــعور بالرضــا املتحققــة للفــرد
مــع كل وحــدة إضافيــة مــن ســلعة أو خدمــة مــا ،أو مــع كل
وحــدة إضافيــة مــن أحــد جوانــب الرفاهيــة يف هــذه احلالــة.
ونقتــرح تقديــر املنفعــة احلديــة بنــاء علــى التفضيــات املعلنــة
للمجيبيــن يف املســوح املصممــة خصيصــا لهــذا الغــرض والتــي
يــرد وصفهــا الحقــا.
ويمكــن إلقــاء الضــوء علــى منهجنــا الــذي ال يــزال قيــد
التصميــم مــن واقــع بعــض النتائــج الســابقة .ففــي دراســة
)،Benjamin, Heffetz, Kimball, and Szembrot (2014
أجرينــا مســحا تضمــن أســئلة عــن  136جانبــا مــن جوانــب
الرفاهيــة — وكان الهــدف مــن هــذه القائمــة هــو إعطــاء
صــورة شــاملة عــن جميــع جوانــب الرفاهيــة املقترحــة.
(غيــر أن أي مؤشــر فعلــي ينبغــي أن يتضمــن عــددا أقــل مــن
جوانــب الرفاهيــة ،مــع جتنــب مشــكلة التداخــل بيــن املفاهيــم
أو اســتبعاد تأثيرهــا) .ويعــرض اجلــدول تقديــرات األوزان
الترجيحيــة بنــاء علــى خيــارات السياســات — التــي تُوصــف
بأنهــا «املســائل املتعلقــة بالسياســات الوطنيــة التــي يصــوت
عليهــا جميــع أفــراد الشــعب» .وكان علــى اجمليبيــن االختيــار
مــن بيــن سياســتين افتراضيتيــن يف كل ســؤال ،وانطــوت
األســئلة علــى مفاضــات بيــن خمتلــف جوانــب الرفاهيــة.
وحــددت دراســتنا اإلحصائيــة أوزانــا ترجيحيــة خملتلــف
جوانــب الرفاهيــة بنــاء علــى اختيــارات اجمليبيــن ،بحيــث تكــون
جلوانــب الرفاهيــة األكثــر تأثيــرا علــى تفضيــات اجمليبيــن
أوزان ترجيحيــة أعلــى .ولضيــق احليــز املتــاح ،يعــرض اجلــدول
نتائــج  18جانبــا فقــط مــن  136جانبــا مــن جوانــب الرفاهيــة،
وبيانهــا كالتــايل :اجلوانــب الثالثــة ذات األوزان الترجيحيــة
األعلــى علــى اإلطــاق ،وجوانــب مهمــة أخــرى مــن بيــن أهــم
عشــرة جوانــب ،وجميــع اجلوانــب التــي يبــدو ارتباطهــا وثيقــا
بمكونــات مؤشــر التنميــة البشــرية ،وبعــض اجلوانــب األخــرى
تمــع بياناتهــا بكثــرة ،وجانــب واحــد متعلــق بالبيئــة
التــي ُ
الطبيعيــة .وتــم اســتعدال الــوزن الترجيحــي للجانــب األول علــى
رأس القائمــة — التحــرر مــن الفســاد والظلــم وســوء اســتغالل
الســلطة — ليســاوي .1
ويمكننــا التعليــق باســتفاضة علــى هــذا اجلــدول ،ولكننــا
نحصــر نقاشــنا يف النقــاط الثــاث التاليــة.
·العديــد مــن اجلوانــب األكثــر أهميــة ينطبــق عليهــا بوضــوح
مفهــوم القــدرات كمــا ورد يف دراســة  ،Senبمــا يف ذلــك
اجلانــب األول علــى رأس القائمــة الــذي يســاعد يف حتقيــق
الرفاهيــة ولكــن ال يضمنــه.
·العديــد مــن مقاييــس الرفاهيــة الوطنيــة ،بمــا يف ذلــك مؤشــر
التنميــة البشــرية ،يغفــل عــددا مــن جوانــب الرفاهيــة املهمــة

— التــي تبلــغ أوزانهــا الترجيحيــة  %75علــى األقــل مــن
الــوزن الترجيحــي للجانــب األول علــى رأس القائمــة.
·العديــد مــن جوانــب الرفاهيــة التــي القــت اهتمامــا كبيــرا
تُعطــى أوزانــا ترجيحيــة أقــل كثيــرا مقارنــة باجلوانــب التــي
تأتي على رأس القائمة .فعلى ســبيل املثال ،جند أن «عدم
الشــعور بالقلــق» — وهــو أحــد أربعــة جوانــب يقــوم مكتــب
اإلحصــاءات الوطنيــة يف اململكــة املتحــدة بجمــع بيانــات
عنهــا باســتخدام عينــات كبيــرة مــن األفــراد — يُعطــى وزنــا
ترجيحيــا أقــل مــن ربــع الــوزن الترجيحــي للجانــب األول
علــى رأس القائمــة .وبالنســبة للجوانــب املرتبطــة بمؤشــر
التنميــة البشــرية ،يتــم إعطــاء «صحــة املواطنيــن» و«األمــان
املــايل للمواطنيــن» حــوايل ثالثــة أربــاع الــوزن الترجيحــي
للجانب األول على رأس القائمة ،بينما ال تتجاوز األوزان
الترجيحيــة جلوانــب أخــرى — املعرفــة واملهــارات وتوافــر
املعلومــات ،وفهــم العــامل احمليــط ،وطــول العمــر ،ومتوســط
الدخــل —  %54مــن الــوزن الترجيحــي للجانــب األول علــى
رأس القائمــة.

قياس الرفاهية

يستند مؤشر الرفاهية الشخصية إىل جمموعة من اجلوانب التي حتقق الرفاهية للفرد،
ويعزى لكل منها وزن ترجيحي بناء على املسوح التي حتدد قيم البشر وأولوياتهم.
الوزن
الترجيحي

جوانب الرفاهية
التحــرر مــن الفســاد والظلــم وســوء اســتغالل الســلطة يف بلــدك (تــم اســتعدال الــوزن
الترجيحــي ليســاوي )1

1.00

توافر العديد من اخليارات واإلمكانات يف حياة الفرد وحرية االختيار فيما بينها

0.90

املواطنون صاحلون وعلى خلق ويعيشون حياتهم وفق قيمهم الشخصية

0.90

شــعور الفــرد بقدرتــه علــى إحــداث فــارق يف حيــاة اآلخريــن واملســاهمة يف رفاهيتهــم
وجعــل العــامل مكانــا أفضــل

0.82

عدم تعرض الفرد للكذب أو اخلداع أو اخليانة

0.77

اجملتمع يساعد الفقراء وغيرهم ممن يتعرضون للمعاناة

0.77

صحة الفرد

0.74

حرية التعبير وقدرة الفرد على املشاركة يف العملية السياسية واحلياة اجملتمعية

0.74

األمان املايل للفرد

0.72

مدى شعور الفرد بقيمة خمتلف األدوار التي يؤديها يف احلياة

0.62

مدى شعور الفرد بالسعادة

0.59

حالة احليوانات والطبيعة والبيئة يف العامل

0.56

معرفة الفرد ومهاراته وقدرته على الوصول إىل املعلومات

0.54

فرصة الفرد يف عيش حياة مديدة

0.49

مدى رضا الفرد عن حياته

0.46

متوسط دخل الفرد يف بلدك

0.44

شعور الفرد بقدرته على فهم العامل واألحداث احمليطة به

0.38

عدم الشعور بالقلق

0.23

املصدر :دراسة ).Benjamin, Heffetz, Kimball, and Szembrot (2014
ملحوظــة :تُســتمد األوزان الترجيحيــة مــن مســوح للتفضيــات املعلنــة للمجيبيــن تغطــي  131جانبــا مــن جوانــب
السياســة العامــة .وتــم اســتعدال الــوزن الترجيحــي للجانــب األول علــى رأس القائمــة ليســاوي .1
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على صناع السياسات والعاملين يف جمال التنمية حتري
الدقة يف اختيار املقاييس التي تخضع ملراقبتهم.
استخدام التفضيالت املعلنة

حســب املنهج املســتخدم ،تســتند مؤشــرات الرفاهية الشــخصية
— التي يتم جتميعها لوضع مؤشــر الرفاهية الوطني — إىل
مســوح مكونــة مــن نوعيــن مــن األســئلة حــول خمتلــف جوانــب
الرفاهيــة ،وهــي أســئلة التقييــم وأســئلة املفاضــات .ويف
أســئلة التقييــم ،يقيــم اجمليــب مســتوى أحــد جوانــب الرفاهيــة
علــى مــدار العــام املاضــي وفــق مقيــاس مــن صفــر إىل .100
وتطلــب أســئلة املفاضــات مــن اجمليبيــن االختيــار مــن بيــن
خياريــن .ويف كل خيــار مــن اخلياريــن اللذيــن تتــم املفاضلــة
بينهمــا ،يكــون مســتوى جانــب أو أكثــر مــن جوانــب الرفاهيــة
أعلــى قليــا أو أقــل قليــا عــن مســتواه يف أســئلة التقييــم .ويف
اجلــدول التوضيحــي أعــاه ،تعــد االختيــارات بيــن السياســات
الوطنيــة أمثلــة علــى أســئلة املفاضــات.
ونشــير يف دراســة Benjamin, Heffetz, Kimball, and
) Szembrot (2014إىل إمكانيــة تصميــم مؤشــر الرفاهيــة
الشــخصية علــى غــرار طريقــة قيــاس االســتهالك يف احلســابات
القوميــة املســتخدمة يف حســاب إجمــايل النــاجت احمللــي.
فبينمــا تســتند حســابات االســتهالك إىل الكميــات واألســعار،
يمكــن حســاب مؤشــر الرفاهيــة باســتخدام مســتويات جوانــب
الرفاهيــة كمــا حددهــا اجمليبــون يف أســئلة التقييــم بــدال مــن
الكميــات ،واســتخدام األوزان الترجيحيــة املبينــة يف اجلــدول
بــدال مــن األســعار .وتمثــل األوزان الترجيحيــة — املســتمدة
مــن أســئلة املفاضــات التــي تكشــف عــن اختيــارات الفــرد بيــن
خمتلــف جوانــب الرفاهيــة — قيــم الفــرد وأولوياتــه.
ونوضــح يف دراســة Benjamin, Cooper, Heffetz, and
) Kimball (2017اخلطــوات التــي ال يــزال علينــا القيــام بهــا
لتصميــم مؤشــر رفاهيــة وطنيــة شــامل يتســق مــع نظريــة
الرفاهيــة احلديثــة يف علــوم االقتصــاد .وفيمــا يلــي ثالثــة
جمــاالت اســتطعنا حتقيــق القــدر األكبــر مــن التقــدم فيهــا.
أوال ،توجــد فــروق كبيــرة بيــن األفــراد يف كيفيــة اســتخدام
مقاييــس الرفاهيــة ،ممــا يضفــي طابعــا ذاتيــا علــى هــذه
املقاييــس .لذلــك صممنــا مــا نطلــق عليــه «أســئلة املعايــرة»
للتحقــق مــن وجــود فــروق متكــررة يف اســتخدام األفــراد
للمقاييــس — فعلــى ســبيل املثــال ،بعــض األفــراد يســتخدمون
املقيــاس بالكامــل ،مــن صفــر إىل  ،100بينمــا يســتخدم
البعــض اآلخــر املقيــاس مــن  50إىل  100فقــط .ويمكننــا
اســتخدام التقييمــات املســتمدة مــن أســئلة املعايــرة الســتبعاد
تأثيــر بعــض هــذه الفــروق — ســواء مــن شــخص آلخــر أو مــن
فتــرة ألخــرى لنفــس الشــخص.
وثانيــا ،نفتــرض أن مفاضــات األفــراد بيــن خمتلــف
جوانــب الرفاهيــة قــد تختلــف علــى األرجــح حســب العوامــل

36

التمويل والتنمية | ديسمبر 202١

الديمغرافيــة — كالســن والتعليــم — ومــدى ثرائهــم بوجــه
عــام .ويمكننــا بالتــايل اســتخدام امليــول املتكــررة حلســاب
أوزان ترجيحيــة دقيقــة بدرجــة معقولــة دون احلاجــة إىل جمــع
كــم ضخــم مــن البيانــات لتقديــر األوزان الترجيحيــة لــكل فــرد.
وثالثــا ،نقتــرح أن يأخــذ املؤشــر يف اعتبــاره خمتلــف أوجــه
عــدم املســاواة — ال مــن حيــث الدخــل أو الثــروة فحســب ،بــل
الرفاهيــة الشــخصية أيضــا .فنحــن ال نفتــرض أن مؤشــرات
الرفاهيــة الشــخصية يمكــن جتميعهــا ببســاطة لوضــع مؤشــر
وطنــي .ألن ذلــك قــد يعنــي ضمنــا ،علــى ســبيل املثــال ،أن
الرفاهيــة الوطنيــة ســتكون عنــد نفــس املســتوى ســواء كانــت
جميــع مؤشــرات الرفاهيــة الشــخصية تســاوي  50أو كان
نصفهــا يســاوي  10والنصــف اآلخــر يســاوي  .90وإذا ارتأينــا
مــن األفضــل كمجتمــع إظهــار اجلانــب األقــرب إىل املســاواة،
يعنــي ذلــك نفــور اجملتمــع إىل حــد مــا مــن عــدم املســاواة بيــن
مســتويات الرفاهيــة ،ممــا يتطلــب اســتخدام معامــل النفــور مــن
عــدم املســاواة لتحويــل مؤشــرات الرفاهيــة الشــخصية قبــل
جتميعهــا حلســاب املؤشــر الوطنــي.
ومــن القواعــد املهمــة أن «مــا يتــم قياســه ،تــزداد أهميتــه».
وفيمــا يتعلــق بالرفاهيــة ،يعنــي ذلــك أن صنــاع السياســات
والعامليــن يف جمــال التنميــة عليهــم حتــري الدقــة يف اختيــار
املقاييــس التــي يقومــون بمراقبتهــا .ولكــن مــن املهــم أيضــا
حتديــد األوزان الترجيحيــة املالئمــة لهــذه املقاييــس .لذلــك
يمكننــا ســن قاعــدة جديــدة مفادهــا أن «مــا يُعــرف وزنــه ،يعلــو
قــدره».
دانييل بنجامين أستاذ بجامعة كاليفورنيا يف لوس
أجنلوس .وكريستن كوبر أستاذ مساعد بكلية غوردون.
وأوري هيفيتز أستاذ مساعد باجلامعة العبرية يف
القدس وجامعة كورنيل .ومايلز كيمبول أستاذ بجامعة
كولورادو يف بولدر.
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االستماع إىل

الصمت
االجتماعي
األنثروبولوجيا مطلب ضروري إلعادة البناء بشكل أفضل

ابتهج

جيليان تيت

صنــاع السياســات والناخبــون يف جميــع أنحــاء العــامل عندمــا انتشــرت األخبــار يف عــام
 2020عــن تســابق العلمــاء يف اجلهــود املبذولــة البتــكار لقاحــات مضــادة لفيــروس

كوفيــد .19-وال عجــب يف ذلــك :فتطويــر هــذه اللقاحــات هــو انتصــار للعلــوم الطبيــة وعلــوم الكمبيوتــر يف القــرن
احلــادي والعشــرين ،ممــا يزيــد مــن احتمــاالت جنــاح العــامل يف دحــر اجلائحــة.
ومــع ذلــك ،تبيَّــن يف عــام  2021أن هنــاك مشــكلة :فبغــض النظــر عــن أن توزيــع اللقــاح قــد ثَبُــت أنــه غيــر
منصــف إىل حــد مؤســف وخطيــر ،وخاصــة بســبب هيــاكل االقتصــاد السياســي العاملــي ،تتضــح صعوبــة التطعيــم
حتــى يف بعــض البلــدان الغنيــة .والســبب؟ الثقافــة — التــي تُعـرَّف بأنهــا شــبكة مــن الطقــوس والرمــوز واألفــكار
الرسم التوضيحيISTOCK / RAWPIXEL; CNYTHZL; TATIANA PANKOVA :

واألنمــاط املكانيــة واالنتمــاءات االجتماعيــة تشــكل البشــر أينمــا كانــوا يعيشــون وال حتظــى بالتقديــر الكامــل رغــم
ذلــك .ففــي أماكــن مثــل الواليــات املتحــدة ،علــى وجــه اخلصــوص ،كانــت هنــاك مقاومــة شــديدة للقاحــات  -أو
«تــردد يف التطعيــم» إذا مــا أردنــا اســتخدام التعبيــر املهــذب — ممــا أدى إىل تقويــض اجلهــود املبذولــة لوقــف
انتشــار اجلائحــة.
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ورغــم جنــاح بعــض البلــدان — مثــل فرنســا — يف التغلــب
علــى ظاهــرة التــردد يف التطعيــم يف البدايــة (إىل حــد مــا علــى
األقــل) ،فــإن جمــرد وجــود مثــل هــذه املعــارك يوضــح نقطــة
بالغــة األهميــة ،وإن كان يتــم جتاهلهــا غالبــا ،حــول صنــع
السياســات اليوم .والفعالية يف مواجهة التحديات املتســارعة
(أو حتــى البطيئــة) تتطلــب مــا هــو أكثــر مــن االعتمــاد علــى مــا
يســمى بالعلــوم الطبيعيــة ،مثــل األبحــاث الطبيــة أو قــوى
البيانــات الضخمــة .فنحــن بحاجــة إىل العلــوم «االجتماعيــة»
أيضــا لفهــم ســلوك البشــر وثقافتهــم.
أو بعبــارة أخــرى ،إن عــدم حماولــة حــل مشــكالت السياســة
العامــة اليــوم إال باالعتمــاد علــى جمموعــة واحــدة مــن األدوات
الفكريــة التــي يتــم اســتخدامها برؤيــة ضيقــة يعــد خطــأ فادحــا.
فنحن بحاجة إىل رؤية أوســع نطاقا ،لتقدير الســياق اإلنســاين
األوســع نطاقــا وكيــف يمكــن للعناصــر التــي تقــع خــارج
النمــوذج اخلــاص بــك أو جمموعــة البيانــات الضخمــة ،أو
التجربــة العلميــة أن تؤثــر علــى مــا يحــدث .والثقافــة — حســب
التعريــف أعــاه ،مهمــة ،إىل جانــب النظــم البيئيــة والسياســية
— وليــس فقــط أجــزاء نظمنــا الثقافيــة التــي نذكرهــا صراحــة
(«الــكالم») ولكــن أيضــا األجــزاء التــي نتجاهلهــا غالبــا ألنهــا
حمرجــة أو مألوفــة أو شــديدة التعقيــد إىل حــد ال يســمح
بمناقشــتها («الصمــت»).
نحــن بحاجــة إىل رؤيــة أوســع نطاقــا للتعامــل ليــس مــع
اجلوائــح فحســب ،ولكــن أيضــا مــع جمموعــة مــن القضايــا
األخــرى املتعلقــة بالتنميــة االقتصاديــة وصنــع السياســات
— كتغيــر املنــاخ واملعاشــات التقاعديــة وغيرهمــا .إن
حماولــة وضــع سياســة فعالــة علــى أســاس فنــي فقــط ،كمــا هــو
احلــال مــع نمــوذج اقتصــادي حمــدود النطــاق أو مــع العلــوم
الهندســية ،يشــبه الســير عبــر غابــة مظلمــة يف الليــل ناظــرا
إىل بوصلــة فقــط .فأيــا كان مــدى جــودة أداتــك مــن الناحيــة
التقنيــة ،إذا قمــت بتثبيــت عينيــك عليهــا بمفردهــا ،ســوف تتعثــر
علــى جــذر شــجرة ،وهــو مــا يعنــي أن الســياق مهــم.
فكيف يمكن لصناع السياسات تطبيق تلك الرؤية األوسع
نطاقــا؟ أرى أن إحــدى الطــرق للقيــام بذلــك هــي اقتبــاس بعــض
األفــكار مــن جمــال تدربــت فيــه ،قبــل أن أصبــح صحفيــة يف
اجملــال املــايل ،وهــو :األنثروبولوجيــا الثقافيــة .وقــد يبــدو ذلــك
غريبــا لبعــض صنــاع السياســات ،نظــرا للصــورة الســائدة عــن
هــذا التخصــص والتــي غالبــا مــا تكــون قديمــة وغريبــة نوعــا
مــا — حيــث يُنظَــر إىل مؤيديــه علــى أنهــم نســخ أكاديميــة مــن
إنديانــا جونــز ،يقضــون وقتهــم يف الســفر إىل أماكــن نائيــة
لدراســة الطقــوس امللونــة التــي تبــدو بعيــدة كل البعــد عــن
التحديــات االقتصاديــة يف القــرن احلــادي والعشــرين.
غيــر أن هــذه الصــورة النمطيــة ليســت خاطئــة فحســب ،بــل
ينتــج عنهــا أيضــا فرصــة ضائعــة هائلــة .نعــم ،يكــرس علمــاء
األنثروبولوجيــا جهودهــم لدراســة الثقافــة اإلنســانية ،بــكل
اختالفاتهــا الرائعــة .لكنهــم ال يفعلــون ذلــك بأســلوب متعــا ٍل
(علــى خــاف علمــاء األنثروبولوجيــا يف أوائــل القــرن التاســع
عشــر ،الذيــن كان لديهــم ميــل مؤســف نحــو العنصريــة والتمييــز
علــى أســاس اجلنــس واإلمبرياليــة) .وبــدال مــن ذلــك ،يــرى علمــاء
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األنثروبولوجيــا يف القــرن احلــادي والعشــرين أنــه مــن املهــم
دراســة الثقافــات اخملتلفــة باحتــرام ،ألن ذلــك ال يــؤدي إىل
التعاطــف مــع الغربــاء فحســب ،وهــو أمــر بالــغ األهميــة يف ظــل
التكامــل العاملــي ،بــل إنــه يســاعدنا أيضــا علــى فهــم ثقافاتنــا
بشــكل أفضــل — أينمــا كانــت نشــأتنا يف البدايــة .ويحقــق هــذا
التوجــه مكاســب يف كل االجتاهــات.
ويف نهايــة املطــاف ،وكمــا يقــول املثــل الصينــي« :ال
تســتطيع الســمكة رؤيــة املــاء» .فــا يمكــن للنــاس إجــراء تقييــم
واضــح لالفتراضــات الثقافيــة األساســية التــي اســتوعبوها
مــن حميطهــم مــا مل يأخــذوا خطــوة إىل الــوراء ويقارنوهــا
بافتراضــات اآلخريــن — أو يقفــزون مــن حــوض الســمك .إن
انغماســك يف حيــاة اآلخريــن وتــذوق قــدر قليــل مــن الصدمــة
الثقافيــة ،كمــا يفعــل علمــاء األنثروبولوجيــا ،يجعلــك تــدرك
بمزيــد مــن املوضوعيــة نقــاط القــوة والضعــف يف جمتمعــك
— و«الصمــت االجتماعــي» .وكميــزة إضافيــة ،مــن شــأن
التمعُّــن يف الثقافــات األخــرى أن يعرفــك علــى أفــكار وطــرق
جديــدة حلــل املشــكالت .وأخيــرا وليــس آخــرا ،نظــرا ألن علمــاء
األنثروبولوجيــا يميلــون إىل النظــر إىل األمــور مــن منظــور
الــدودة (أي النظــر إىل األشــياء مــن أســفل إىل أعلــى ،بطريقــة
شــاملة) ،فــإن إلقــاء نظــرة فاحصــة علــى الثقافــات األخــرى
يقــدم منظــورا خمتلفــا عــن التحليــات مــن منظــور الطائــر (أي
مــن أعلــى إىل أســفل).
ويبــدو هــذا مفهومــا جمــردا .لكــن لنفكــر للحظــة فيمــا كان
يمكــن أن يحــدث إذا كان صنــاع السياســات قــد اســتخدموا
عدســة عــامل األنثروبولوجيــا عنــد وقــوع جائحــة كوفيــد.19-
إىل حــد مــا ،لــو كان لــدى احلكومــات الغربيــة والناخبيــن قــدر
أكبــر مــن املعلومــات عــن انتشــار األوبئــة يف الثقافــات األخــرى
ملــا ارتكبــوا هــذا اخلطــأ الكبيــر .فافتــراض أن أمراضــا مثــل
ســارس وإيبــوال — وكوفيــد — 19-كانــت مشــكالت تخــص
اجلانــب اآلخــر مــن العــامل ،يف ووهــان ،أو تخــص أشــخاصا
خ
بــدوا «غيــر مألوفيــن» أو «غريبــي األطــوار» ،أدى إىل تــرا ٍ
خطيــر .كذلــك لــو كان لــدى احلكومــات الغربيــة قــدر أكبــر مــن
املعلومــات ملــا شــعرت بالفخــر املبالــغ فيــه بنظــم الرعايــة
الصحيــة اخلاصــة بهــا .فالنظــر إىل الطريقــة التــي اســتطاع
بهــا الغــرب تطويــر األدويــة ،ونقــل رســائل الرعايــة الصحيــة،
وتعزيــز الصحــة العامــة كان مــن املفتــرض أن يس ـهِّل رؤيــة
أوجــه القصــور.
وكان يمكــن لعقليــة عــامل األنثروبولوجيــا أن تســاعد
احلكومــات الغربيــة علــى جلــب دروس قيِّمــة مــن مناطــق
أخــرى .فبالنظــر إىل الكمامــات كمثــال ،ســنجد أن علمــاء
األنثروبولوجيــا العامليــن يف آســيا قــد أشــاروا منــذ فتــرة
طويلــة إىل أن فعاليــة الكمامــات ال تعتمــد علــى جمــرد العوامــل
املاديــة — أي قــدرة النســيج علــى الوقايــة مــن اجلراثيــم —
بــل إن ارتــداء كمامــة يعــد بمثابــة حافــز نفســي قــوي يُذكِّــر
النــاس بتغييــر ســلوكهم ،ويشــير إىل التــزام مرتديهــا بحمايــة
جمموعــة اجتماعيــة ،وهــو أمــر بالــغ األهميــة أثنــاء أي جائحــة.
وهــذا يشــير إىل أن صنــاع السياســات الذيــن يحاولــون التصــدي
للجائحــة ينبغــي أن يســتخدموا كل إشــارة ممكنــة لتشــجيع

إذا جتاهلنا السياق الثقايف والبيئي حلياة الناس،
سنعاين جميعا.
النــاس علــى اتِّبــاع هــذه املمارســة ،حتــى لــو كانــت تتعــارض
مــع األفــكار الغربيــة حــول املذهــب الفــردي .لكــن ذلــك مل
يحــدث يف البدايــة يف بعــض األماكــن .ففــي اململكــة املتحــدة
علــى ســبيل املثــال ،قامــت احلكومــة بإثنــاء النــاس عــن ارتــداء
الكمامة يف البداية ،وحتى بعد أن غيرت أســلوبها يف التعامل
مــع الوضــع الحقــا ،جتنــب رئيــس الــوزراء ،بوريــس جونســون،
ارتــداء الكمامــات يف األماكــن العامــة .ورغــم أن هــذا املوقــف
تغيــر يف نهايــة املطــاف ،فــإن صنــاع السياســات يف بريطانيــا
(وبلــدان أخــرى) ربمــا كان يمكنهــم إيــاء اهتمــام أكبــر لنشــر
رســائل متســقة لــو كان لديهــم قــدر أكبــر مــن املعلومــات عــن
التجربــة اآلســيوية.
وباملثــل ،كان ينبغــي للحكومــات أن تــدرك يف وقــت ســابق
أهميــة الســياق الثقــايف عنــد حماولــة نشــر رســائل الرعايــة
الصحيــة وتغييــر الســلوك ،حيــث ينــدر أن يفكــر النــاس يف
اخملاطــر بالطريقــة التــي يفكــر بهــا العلمــاء .وأي شــخص
تمكَّــن مــن معرفــة أي شــيء عــن فيــروس إيبــوال يف غــرب
إفريقيــا عــام  2014يعــي هــذه النقطــة جيــدا ،حيــث مل يتــم
التغلــب علــى املــرض — بعــد أخطــاء ســابقة — إال عندمــا
أصبحــت الرســائل أكثــر حساســية جتــاه الســياق الثقــايف وتــم
مــزج العلــوم الســلوكية باألنثروبولوجيــا والعلــوم الطبيــة
واحلوســبة .فعلــى ســبيل املثــال ،عندمــا قامــت اجملموعــات
الصحيــة العامليــة يف البدايــة ببنــاء مراكــز لعــاج ضحايــا
فيــروس إيبــوال يف عــام  ،2014كانــت جــدران هــذه املراكــز
غيــر شــفافة ،وهــو األمــر الــذي جعــل مــن املســتحيل علــى أســر
الضحايــا رؤيــة مــا كان يحــدث ألحبائهــم ،وكانــت الرســائل
املقدمــة حــول فيــروس إيبــوال حتتــوي علــى مصطلحــات يتعــذر
علــى الســكان احمللييــن فهمهــا .وعندمــا أصبحــت الرســائل أكثــر
حساســية وأعيــد تصميــم جــدران مراكــز العــاج لتكــون شــفافة،
زاد االمتثــال لتعليمــات األطبــاء .وبالتــايل فــإن االســتماع إىل
األصــوات احملليــة أمــر بالــغ األهميــة.
وقــد تــم تطبيــق بعــض هــذه الــدروس حــول احلاجــة إىل
احلساســية جتــاه الســياق الثقــايف عنــد التعامــل مــع جائحــة
كوفيــد .19-ورغــم تقديــم رســائل التطعيــم عــن طريــق العلمــاء
فقــط يف البدايــة ،فــإن حكومــات الواليــات املتحــدة وأوروبــا،
علــى ســبيل املثــال ،أدركــت (بعــد تأخيــر) أن رســائل «النخبــة»
هــذه ال جتــد صــدى لــدى بعــض األشــخاص ،وحتولــت إىل
أصــوات اجملتمــع .لكــن يجــب تطبيــق هــذا الــدرس اآلن علــى
العديــد مــن التحديــات األخــرى علــى صعيــد السياســات أيضــا.
وربمــا يكــون تغيــر املنــاخ هــو املثــال األكثــر أهميــة .فمــا مل
تتمكــن احلكومــات والعلمــاء مــن تقديــم رســائل بيئيــة بطــرق
لهــا صــدى لــدى الثقافــات اخملتلفــة ،مــع تقديــم احلوافــز
املناســبة ،فلــن يســتطيعوا حشــد تأييــد الناخبيــن للسياســات

اخلضــراء أو إقنــاع النــاس بقبــول التغيــرات الســلوكية ،ناهيــك
عــن حتفيزهــم علــى التعــاون مــن أجــل صالــح اآلخريــن .غيــر أن
نمــاذج السياســات اخلضــراء مــن أعلــى إىل أســفل غيــر كافيــة:
فنحــن بحاجــة إىل منظــور الــدودة أيضــا ،إىل جانــب التعاطــف
مــع حيــاة النــاس ،إلحــداث حتــول عــادل وجتنــب ردود فعــل
عكســية جتــاه اإلصالحــات اخلضــراء.
ولنتأمــل املواقــف جتــاه الطاقــة املتجــددة .ففي رأي النخب
احلضريــة الغربيــة ،يبــدو بديهيــا أن مصــادر الطاقــة مثــل
الريــاح والطاقــة الشمســية أفضــل مــن الناحيــة األخالقيــة مــن
الوقــود األحفــوري مثــل الفحــم .غيــر أن هــذه النخــب احلضريــة
تعيــش بعيــدا عــن املناطــق الريفيــة التــي قــد تتضــرر مــن بنــاء
توربينــات الريــاح علــى ســبيل املثــال .كذلــك فــإن هــذه النخــب
ال تعــاين مــن فقــدان الهويــة (ومصــدر الــرزق) الــذي يمكــن
أن يحــدث يف بلــدة للتنقيــب عــن الفحــم عنــد إغــاق املنجــم
احمللــي أو مــن املشــاق االقتصاديــة التــي يواجههــا الفقــراء عنــد
ارتفــاع تكلفــة النقــل .وينبغــي التعاطــف مــع االســتراتيجيات
الفعالــة ملكافحــة تغيــر املنــاخ ،إىل جانــب الوعــي بــأن معظــم
املواطنيــن العادييــن ال يــرون العــامل بالطريقــة التــي يــراه بهــا
املهندســون واالقتصاديــون.
وأرجــو أال يُســاء فهمــي :فأنــا ال أقــول إن االقتصادييــن
واألطبــاء وعلمــاء الكمبيوتــر واملموليــن ينبغــي أن يتخلــوا عــن
أدواتهــم ،وال إن األنثروبولوجيــا الثقافيــة هــي عصــا ســحرية
تمنــح احلكمــة .فعلــى غــرار جميــع التقاليــد الفكريــة ،هنــاك
أوجــه قصــور تشــوب هــذا التخصــص ،وأبرزهــا صعوبــة قيــاس
أفــكاره .فنظــرا ألنــه يف الغالــب يمثــل عدســة نوعيــة ،وليســت
كميــة ،ننظــر مــن خاللهــا إىل العــامل ،قــد يكــون مــن الصعــب
توصيــل الرســائل .وقــد تبــدو حمــاوالت تعريــف الثقافــة كمــا لــو
كنــا نطــارد الصابــون يف حــوض االســتحمام :فهــو موجــود يف
كل مــكان ،ولكــن ال يمكــن حصــره يف مــكان حمــدد.
والنقطــة الرئيســية هــي أنــه إذا جتاهلنــا الســياق البيئــي
والثقــايف حليــاة النــاس ،فســنعاين جميعــا .وعلــى العكــس مــن
ذلــك ،إذا قمنــا بمراعــاة هــذا الســياق يف حتليلنــا ،يمكننــا إيجــاد
أدوات أكثــر فعاليــة مــن خــال السياســات ،مــع وجــود ضوابــط
وتوازنــات أفضــل .واألمــر األساســي هــو اجلمــع بيــن علــوم
الكمبيوتــر والعلــوم الطبيــة واالقتصاديــة واملاليــة والعلــوم
االجتماعيــة واملــزج بيــن منظــور الــدودة ومنظــور الطائــر .فمــن
شــأن ذلــك أن يســاعدنا يف دراســة كل مــن الــكالم يف حياتنــا
والصمــت — وإعــادة البنــاء بشــكل أفضــل.
جيليان تيت حصلت على شهادة يف جمال األنثروبولوجيا
الثقافية ،لكنها اآلن رئيس حترير جريدة الفايناشيال تايمز
بالواليات املتحدة .وهي مؤلفة كتاب Anthro-Vision: A
.New Way to See in Business and Life
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من وحي
البيانات
كريس ويليز يعرض حملة عن إيمي
فينكلستاين من معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا التي توظف جمموعات
ضخمة من البيانات يف اختبار
النماذج االقتصادية
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منذ

أن أعدت تقريرا عن األفيال يف الصف األول،
عرفت إيمي فينكلستاين أنها ستصبح عاملة مثل
أبويها اللذين يحمل كالهما درجة الدكتوراة يف
علم األحياء .ولكنها مل تختر التخصص يف االقتصاد حتى
عامها األخير يف كلية هارفارد.
فأثناء دراستها بقسم العلوم السياسية ،قررت دراسة
مادة االقتصاد اجلزئي التطبيقي .وكان ذلك يف عام ،1994
وتناولت املوضوعات حينها بعض القضايا التي كانت مثار
خالف يف الواليات املتحدة يف ذلك الوقت ،بما يف ذلك تأثير
مدفوعات الرعاية االجتماعية النقدية على املشاركة يف القوة
العاملة وحقيقة انتقال املواطنين عبر أنحاء البالد بحثا عن
املزيد من مزايا الرعاية االجتماعية.
وتتذكر قائلة «ساهمت هذه التجربة يف إحداث حتول كامل
يف رؤيتي لألمور .وتعلمت منها أنه يمكن استخدام البيانات
يف فهم ما قد يبدو كأوجه جدل أيديولوجية».
وخالل األعوام التالية ،استطاعت فينكلستاين ،التي تعمل
بالتدريس حاليا يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،أن
تضع نفسها يف مصاف العلماء البارزين يف جمال اقتصاديات
الصحة يف الواليات املتحدة .وقد ألفت سلسلة من الدراسات
الرائدة تعمقت من خاللها يف آليات قطاع يمثل  %18من
إجمايل الناجت احمللي األمريكي وكان حمور مناقشات مستعرة
حول دور احلكومة يف توفير التأمين الصحي .وبفضل هذه
الدراسات ،حصلت فينكلستاين على زمالة ماك آرثر ووسام
جون بيتس كالرك الذي تمنحه سنويا الرابطة االقتصادية
األمريكية لالقتصاديين األمريكيين حتت سن أربعين عاما
الذين قدموا إسهامات بارزة يف جمال االقتصاد.
وتغطي البحوث العديدة التي أجرتها فينكلستاين جمموعة
كبيرة من القضايا املهمة والفرعية ،بداية من تقدير مزايا
الرعاية االجتماعية املقدمة من برامج التأمين االجتماعي
البديلة وحتى فعالية التصوير الشعاعي للثدي .ويجمع هذه
الدراسات خيط واحد ،وهو استخدام جمموعات كبيرة من
البيانات الختبار النماذج االقتصادية — والتوصل إىل
استنتاجات غالبا ما تخالف الفكر التقليدي.
وتقول «ما أحبه يف االقتصاد هو النماذج واألطر — فهو
بمثابة عدسة يمكنك أن تنظر من خاللها يف خمتلف قضايا
السياسات االجتماعية .ولكن وظيفتي ليست وضع النظريات.
فما أود فعله يف نهاية املطاف هو توظيف تلك النماذج
والبحث يف كيفية استخدامها يف الواقع العملي وما ينتج عنها
من انعكاسات كمية».
وفينكلستاين هي أحد رواد «ثورة املصداقية» يف علم
االقتصاد التجريبي كما يسميها زمالؤها من االقتصاديين
يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجوشوا أنغريست احلائز
على جائزة نوبل عام  .2021ويركز هذا املفهوم على تصميم
الدراسات التي تسعى إىل حتقيق قدر من اليقين الذي جنده يف
جتارب العلوم الطبيعية.
ويقول جيمس بوتربا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
وهو أحد الذين قدموا النصح واإلرشاد لفينكلستاين يف إعداد

أطروحتها« ،شاع استخدام هذا املنهج يف العديد من جماالت
االقتصاد .وكان إليمي تأثير كبير يف التشجيع على استخدامه
يف جمال اقتصاديات الصحة».
وعلى غير املعتاد بالنسبة لشخص مل ينل حظا كبيرا
نسبيا من دراسة االقتصاد ،حصلت فينكلستاين على
منحة مارشال لدراسة املاجستير يف االقتصاد يف جامعة
أوكسفورد .ولكنها مل تكن متأكدة من رغبتها يف مواصلة
دراستها للحصول على شهادة الدكتوراة نظرا للطبيعة الفنية
للدراسة — التي بدت بعيدة بدرجة كبيرة عن حل مشكالت
العامل احلقيقي.

فاصل يف البيت األبيض

لذلك فقد قبلت العمل كموظفة مبتدئة يف جملس املستشارين
االقتصاديين بالبيت األبيض يف إدارة بيل كلينتون« .لقد
اتضح يل من العمل لعام كامل مع اقتصاديين استطاعوا
توظيف دراستهم األكاديمية يف حل قضايا عملية مثل احلد
األدنى لألجور «أنني أرغب حقا يف استكمال دراستي للحصول
على درجة الدكتوراه يف االقتصاد» ،على حد قولها.
ومن خالل عملها ،تعرفت أيضا على أسواق التأمين
ضد جميع أنواع اخملاطر ،بداية من البطالة وحتى الكوارث
الطبيعية .وقد أثار هذا اجملال اهتمامها ،نظرا ألن هذه
األسواق غالبا ما كانت تبدو وكأنها تتحدى قوانين العرض
والطلب لتتيح اجملال أمام اجلهود احلكومية لتصحيح عيوب
السوق وزيادة الرفاهية اإلنسانية.
وتقدمت لاللتحاق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا،
حيث كانت أطروحتها حول تأثير تغير السياسات على أسواق
التأمين الصحي أساسا للعديد من أبحاثها الالحقة .وتعاونت
مع بوتربا يف تأليف عدد من املقاالت ،بما يف ذلك عدة
دراسات حول قضية عدم اتساق املعلومات يف أسواق التأمين
كما يُطلق عليها ،حيث يعلم مشتري البوليصة عما يعرِض له
من خماطر — ومطالباته احملتملة — أكثر مما تعلمه شركة
التأمين.
ولسنوات ،اعتبرت فينكلستاين نفسها اقتصادية يف قطاع
التأمين وليس يف قطاع الصحة .ولكنها أصبحت أكثر ميال
بمرور الوقت إىل القطاع الصحي ،حيث اجنذبت يف البداية
إىل البيانات الثرية واألرضية اخلصبة التي أتاحت لها دراسة
تأثير خمتلف السياسات على أسواق التأمين ،ولكن ازداد
شغفها باجملال نفسه يف نهاية املطاف.
ويف دراسة عام  ،2007بحثت أسباب االرتفاع احلاد
يف تكلفة الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة باستخدام
بيانات برنامج «ميديكير» منذ إطالقه عام  ،1965وهو
البرنامج التأميني اخلاص بكبار السن .ولفصل تأثير
البرنامج ،استفادت فينكلستاين من حقيقة وجود تفاوت كبير
بين معدالت التأمين الصحي اخلاص عبر خمتلف املناطق يف
الواليات املتحدة قبل عام  .1965وخلصت إىل أن برنامج
«ميديكير» أدى إىل ارتفاع اإلنفاق على املستشفيات بستة
أضعاف املستوى املتوقع يف البحوث السابقة.
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وتقول فينكلستاين إنها حتتفظ يف عقلها بقائمة من
املسائل التي تثير اهتمامها وتبحث يف حميطها عما قد
يساعدها يف العثور على إجابات .وهذا ما حدث عام 2008
عندما شاهدت مذيع أحد البرامج الكوميدية يتحدث مازحا
عن والية أوريغون التي قررت استخدام اليانصيب يف اختيار
عدد حمدود من املواطنين لتسجيلهم يف برنامج «ميديكيد»
اخملصص للبالغين من أصحاب الدخل املنخفض .فقد
أتاح اليانصيب فرصة مثالية إلجراء جمموعة من التجارب
العشوائية املقارنة التي تعد املعيار الذهبي يف جمال البحث
العلمي.
وأخذت تردد يف ذهنها «يا إلهي! ها هي جتربة عشوائية
مقارنة! علينا احلصول على البيانات!»
وعادة ما كانت التجارب العشوائية املقارنة تُستخدم يف
الطب الختبار األدوية واللقاحات اجلديدة ،وكان من النادر نسبيا
استخدامها يف سياسات الرعاية الصحية .لكن فينكلستاين رأت
يف هذا األمر فرصة ملقارنة جمموعة ما — التي سيتم اختيارها
بشكل عشوائي لالستفادة من التغطية التأمينية التي يوفرها
برنامج «ميديكيد» — بمجموعة مماثلة شاركت يف اليانصيب
ولكن مل تنجح يف التسجيل يف النظام.

بحوث جماعية
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تعاونت فينكلستاين مع كاثرين بيكر ،وهي خبيرة يف
اقتصاديات الصحة وترأس حاليا كلية هاريس للسياسات
العامة بجامعة شيكاغو .وخالل فترة وجيزة ،جنحتا يف تشكيل
فريق ضم أطباء وخبراء يف علوم األوبئة وباحثين يف قطاع
اخلدمات الصحية وإحصائيين وشركاء من حكومة الوالية.
ويقول عنها بوتربا «لقد أدركت أهمية نموذج البحث
اجلماعي يف علوم االقتصاد الذي أصبح شائعا للغاية».
وسافرت فينكلستاين عدة مرات إىل والية أوريغون لاللتقاء
بالعاملين يف نظام الرعاية الصحية وحكومة الوالية ومراقبة
مقابالت جمموعات التركيز مع املشاركين يف الدراسة .وأجرى
الفريق جمموعة من املسوح عن طريق البريد اإللكتروين
ومقابالت شخصية واختبارات صحية خالل العامين األولين
عقب إعالن نتيجة اليانصيب.
وخلص إىل أن برنامج «ميديكيد» أدى إىل زيادة احتمالية
استخدام خدمات الرعاية الصحية بمختلف أنواعها —
الرعاية األولية والرعاية الوقائية وزيارات الطوارئ واإلقامة
باملستشفيات — مما ساهم يف ارتفاع جمموع نفقات الرعاية
الصحية بحوايل  .%25كذلك ساعد البرنامج على تعزيز شعور
املواطنين باألمان املايل واحلد من خطر اإلصابة باالكتئاب.
وتزامنت جتربة أوريغون مع اجلدال الدائر حول التكلفة
واملنافع الناجتة عن توسيع نطاق برنامج «ميديكيد» كجزء
من قانون الرعاية امليسورة الصادر عام  .2010ورأى
املؤيدون أن توسيع نطاق التغطية سيساهم يف تخفيض
التكلفة من خالل حتسين الصحة ،مما سيحد من عدم الكفاءة
يف استخدام املستشفيات .بينما أشار العديد من املنتقدين إىل
أن برنامج «ميديكيد» ال يقدم سوى القليل من املنافع التي ال

يمكن للمتلقين توفيرها بأنفسهم .غير أن نتائج فينكلستاين
ألقت بظالل الشك على احلجتين.
وباملثل ،أعدت فينكلستاين بمشاركة مؤلفين آخرين دراسة
عام  2016لبحث الرأي الشائع بأن قطاع الرعاية الصحية ال
يستجيب بالقدر الكايف للقوى السوقية التنافسية يف القطاعات
األخرى.
وحللوا اختيارات املرضى املسجلين يف برنامج «ميديكير»
(أو أطبائهم) للمستشفيات يف حالة اإلصابة بأمراض أو احلاجة
إىل إجراء عمليات جراحية مثل األزمات القلبية أو عمليات
استبدال مفصل احلوض التي تمثل حوايل خمس اإلنفاق على
البرنامج .وتوصلوا إىل شواهد قوية على أن املستشفيات األعلى
جودة تتمتع بحصة سوقية أكبر عادة ما تزداد بمرور الوقت ،مما
يشير إىل أن القوى السوقية كان لها دور أكبر مما كان يُعتقد يف
السابق.
ويقول عنها لورنس كاتز من جامعة هارفارد ،والذي قام
بتدريس املادة التي استمدت منها شغفها بعلم االقتصاد خالل
دراستها اجلامعية« ،إن لديها إيمانا قويا بالشواهد .وإذا تعارضت
الشواهد مع الفكر التقليدي أو النظريات  ...وجب االنتباه لها».
وحتول اهتمام فينكلستاين تدريجيا من تأثير السياسات
الصحية على سلوك املستهلكين ورفاهيتهم إىل بحث كيفية
استجابة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للحوافز .ورغم أنها
عادة ما تلتزم باستخدام اللغة احملسوبة التي تُعرف بها النشرات
العلمية ،فقد نشرت دراسة عام  2021شارك يف تأليفها ليران
إيناف ونيل موين وقصدت على ما يبدو إثارة اجلدل بعنوانها
– «مستشفيات الرعاية الطويلة األجل :دراسة حالة يف تبديد
املوارد» (Long-Term Care Hospitals: A Case Study in
). Waste
فحتى أوائل الثمانينات ،مل يكن هناك الكثير من املستشفيات
من هذا النوع .ولكن مع صدور نظام مدفوعات جديد ،تم فرض
حد أقصى لرد تكاليف مستشفيات الرعاية الوجيزة للحاالت
احلادة يف إطار برنامج «ميديكير» واستثناء مستشفيات الرعاية
الطويلة األجل التي أصبحت تسترد نسبة أعلى كثيرا من تكاليفها
مقارنة بدور الرعاية األخرى من نفس املستوى .ونتج عن ذلك
تضاعف عدد مستشفيات الرعاية الطويلة األجل ليصل إىل ما
يزيد على  400مستشفى.
وخلصت فينكلستاين واملؤلفون املشاركون إىل أنه يف
حالة تواجد مستشفيات الرعاية الطويلة األجل يف السوق ،فإنها
تقدم خدماتها للمرضى الذين يلجؤون عادة إىل دور الرعاية
املتخصصة يف حالة عدم وجود هذه املستشفيات .غير أن هذه
املستشفيات كانت حتصل يف املقابل على رسوم أعلى بحوايل
ألف دوالر يوميا «دون حتقيق أي منافع ملموسة من حيث
معدالت الوفاة أو فرصة العودة إىل املنزل خالل  90يوما».
وعقب حتليل  17عاما من البيانات ،توصلوا إىل أن برنامج
«ميديكير» يمكنه توفير حوايل  4,6مليار دوالر أمريكي سنويا
من خالل منح مستشفيات الرعاية الطويلة األجل نفس نسبة
االسترداد املطبقة على دور الرعاية املتخصصة – دون أن يكون
لذلك أي آثار سلبية على املرضى.

«أقدر كثيرا كتابات األكاديميين يف اجملاالت األخرى ويف جمال عملي
أيضا التي ينقلون من خاللها ما تعلموه بلغة بسيطة يسهل فهمها على
القارئ»
وتقول فينكلستاين إن هذه الدراسة مثالٌ على «النهج
اإلصالحي» يف علم االقتصاد كما تسميه إستير دوفلو
األستاذ بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا واحلائزة على
جائزة نوبل – أي حتديد العيوب التي يمكن إصالحها
بسهولة نسبيا ،بدال من وضع حلول نظامية شاملة قد تؤدي
إىل نتائج خميبة لآلمال أو تداعيات غير مقصودة.
وأثارت الدراسة اهتمام الكونغرس ونتجت عنها سلسلة
من االجتماعات مع اخلبراء التشريعيين دون اتخاذ أي
إجراءات ملموسة .وظهرت أصوات معارضة من القطاع
زعمت أن املرضى يف مستشفيات الرعاية الطويلة األجل
يحصلون على مزايا أغفلتها الدراسة ،مثل تقليل األمل وزيادة
الشعور بالراحة.
وتقول فينكلستاين «هذه إحدى املشكالت األزلية يف
بحوث اقتصاديات الصحة ،نظرا ألننا ال نستطيع غالبا
قياس جميع جوانب الصحة».

إحداث فرق

وتقول فينكلستاين إن عدم التأثير بشكل مباشر على السياسات ال
يشعرها باإلحباط .وتأمل يف ترك بصمتها بطرق أخرى ،بما يف
ذلك التأثير على عمل االقتصاديين اآلخرين وتدريب اجليل التايل
من العلماء ودعمهم.
ولهذا الغرض ،اشتركت فينكلستاين مع كاتز عام  2013يف
إنشاء ورئاسة فرع يف أمريكا الشمالية خملتبر عبد اللطيف اجلميل
ملكافحة الفقر الذي شاركت دوفلو يف تأسيسه .ويوفر هذا الفرع
اخلبرة واألموال والتدريب ملساعدة العلماء يف إجراء جتارب
عشوائية مراقبة عبر خمتلف اجملاالت ،بدءا من الرعاية الصحية
واإلسكان وحتى العدالة اجلنائية والتعليم.
وتقول «إن بعض املبتدئين الذين ساعدناهم يف إجراء جتاربهم
العشوائية املراقبة األوىل يوشكون حاليا على بدء مسيرتهم يف
العمل األكاديمي أو يشغلون وظائف أكاديمية بالفعل ويف طريقهم
للوصول إىل مناصب قيادية من أجل مساعدة اآلخرين».
ويشيد اجلميع بجهودها يف التدريس للطالب وتقديم النصح
واإلرشاد لهم ،وأصبح عدد من طالبها السابقين يشاركونها حاليا
إعداد الدراسات البحثية .ومنهم هايدي ويليامز التي عملت مع
فينكلستاين كباحث مساعد وتعمل مدرسا بجامعة ستانفورد
حاليا .وتعاونت مع فينكلستاين يف إجراء دراسات حول تأثير
االنتقال من مكان آلخر على مستوى إنفاق الفرد على خدمات
الرعاية الصحية ،وعلى صحته ،واحتماالت إدمانه لألفيون.
وتُعجب ويليامز بقدرة فينكلستاين على إيجاد حلول للقضايا
املنهجية املعقدة ،مثل كيفية حساب تأثير املتغيرات غير
املالحظة.

وتضيف ويليامز قائلة «لقد تعلمت منها الكثير ،سواء من خالل
تعاوين معها يف بعض الدراسات أو كطالبة أو أثناء عملي معها
كباحث مساعد».
وكما يصفها بوتربا ،فإن فينكلستاين من «مقدمي السلع
العامة املهمين يف املهنة» .ففي عام  ،2017أطلقت فينكلستاين
دورية باسم  American Economic Review: Insightsوالتي ال
تزال تشرف على حتريرها حتى اآلن .وتعد هذه الدورية التي
تصدرها الرابطة االقتصادية األمريكية حماولة للتغلب على عملية
املراجعة والتنقيح الطويلة التي نراها عادة يف الدوريات التقليدية
ونشر مقاالت قصيرة نسبيا يف وقت قصير .وتشترك فينكلستاين
مع ويليامز يف إدارة برنامج الرعاية الصحية باملكتب الوطني
للبحوث االقتصادية.
ونظرا لتركيزها الكبير على العمل األكاديمي ،ربما ليس من
املستغرب أنها التقت بزوجها املستقبلي ،بنجامين أولكن ،يف ندوة
اقتصادية يف مرحلة الدراسات العليا .ويعمل أولكن حاليا أستاذا
يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،حيث يختص بالقطاع العام
يف االقتصادات النامية.
وخالل أوقات فراغها احملدودة ،تقول فينكلستاين إنها تستمتع
بقراءة الكتب غير الروائية التي تستهدف اجلمهور العام من القراء.
وتقول «أقدر كثيرا كتابات األكاديميين يف اجملاالت األخرى
ويف جمال عملي أيضا التي ينقلون من خاللها ما تعلموه بلغة
بسيطة يسهل فهمها على القارئ .لذا شعرت بأنها ستكون جتربة
ممتعة».
وتعمل حاليا على تأليف كتاب بالتعاون مع ليران إيناف من
جامعة ستانفورد الذي طاملا تعاونت معه يف السابق ،وريموند
فيزمان من جامعة بوسطن .وتقول فينكلستاين عن الكتاب إنه
يخاطب اجلمهور العام «ويشرح كيف يمكن للمرء أن يكون مناصرا
قويا ملذهب الليبرتارية ويؤمن يف الوقت نفسه بوجود جمال
لتدخل احلكومة يف أسواق التأمين».
وتقول فينكلستاين كنا أنا وزمالئي من املؤلفين املشاركين
نتمازح حول الكتاب ،وعنوانه  ،Risky Businessقائلين إنه ربما
كان علينا أن نسميه ? – Is Insurance Different from Broccoliيف
إشارة إىل الراحل أنتونين سكاليا ،القاضي باحملكمة العليا ،الذي
تساءل مازحا عما إذا كان من املمكن ،يف حال إلزام األمريكيين
بشراء التأمين الصحي بموجب قانون الرعاية امليسورة ،إرغامهم
أيضا على شراء البروكلي.
وتقول إن الكتاب امتداد للعمل بالتدريس «فيما عدا أنهم
يحاولون الوصول إىل اجلمهور العام يف الوقت احلايل بدال من
التدريس للطالب».
كريس ويليز كاتب وحمرر حر.
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اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ
،1882ﰲ
زﻳﺎدة ﺳﺮﻳﻌﺔ
الطبيــب روبــرت كــوخ البكتريــا
اكتشــف
يف عــام
ﻣﺮ ﻧﺤﻮ ﻋﺎم ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻄﻌﻴﻢ  ٪٤٠ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺘﻰ اﻵن.
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ﺳﻜﺎن
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()91-DIVOC tsniaga detaniccav ylluf noitalupop dlrow fo erahS
)ﻧﺴﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﻘﻮا ﺗﻄﻌﻴﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ(١٩-
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٪٣٠
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تأمل معي

sdlrow eerht fo elat A

أنــدرو ســتانلي هــو أحــد أعضــاء فريــق جملــة التمويــل
والتنمية.
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)noitalupop fo tnecrep( tcirtsid yb aidnI ni detaniccav ylluf noitalupop—lanoitanbuS :3 erutciP
اﻟﺼﻮرة  :٣اﳌﺴﺘﻮى دون اﻟﻮﻃﻨﻲ  -اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻄﻌﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ ) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(
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+٪٤٠
٪٣٠
٪٢٠
٪١٠

ffatS FMI ;NIWoC :secruoS
91-DIVOC eht dnE ot lasoporP
dna ;ataD ni dlroW ruO ;cimednaP
.snoitaluclac ffats FMI
ton od sredrob yrtnuoC :etoN
laicffio s’FMI eht tcefler ylirassecen
sa detadpu saw 1 erutciP .noitisop
fo sa 2 erutciP ;5 rebmevoN fo
fo sa 3 erutciP ;9 rebmevoN
.62 rebotcO

اﳌﺼــﺎدر :ﻣﻮﻗــﻊ CoWIN؛ واﻗﺘــﺮاح ﺧﺒــﺮاء
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻹﻧﻬﺎء ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ١٩-؛
واﻟﻨﺸــﺮة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ Our World in Data؛
وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺒﺮاء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﻣﻠﺤﻮﻇــﺔ :ﺣــﺪود اﻟﺒﻠــﺪان ﻻ ﺗﻌﻜــﺲ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة
اﳌﻮﻗــﻒ اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﺼﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟــﺪوﱄ.
اﻟﺼﻮرة  ١ﺗﻢ ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﰲ  ٥ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،واﻟﺼﻮرة ٢
ﺗــﻢ ﲢﺪﻳﺜﻬــﺎ ﰲ  ٩ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ،واﻟﺼــﻮرة  ٣ﺗــﻢ
ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﰲ  ٢٦أﻛﺘﻮﺑﺮ.
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غيــر أن رحلــة لقــاح كوفيــد 19-قــد بــدأت لتوهــا
فحســب .والتحــدي الراهــن هــو تطعيــم العــامل ومواصلــة
دحر الســاالت املتحورة اجلديدة .وقد حتقق تقدم جيد
علــى اجلبهــة األوىل حتــى اآلن  -فقــد ارتفعــت معــدالت
التطعيــم الكليــة وهــي تواصــل االرتفــاع بســرعة.
غيــر أنــه بالنظــر إىل البيانــات التــي حتجبهــا
اجملاميــع الكليــة ،تتضــح بعــض األمــور املثيــرة للقلــق
التــي يجــب معاجلتهــا بســرعة للوصــول إىل هــدف
التطعيــم العاملــي البالــغ  %40مــن الســكان يف كل بلــد
مــع نهايــة عــام  ،2021و %70بحلــول منتصــف .2022
ويبدو على الســطح  -من حيث اجلرعات املضمون
تســليمها أو املتوقــع تســليمها  -أن األمــور تســير علــى
مــا يــرام .فمعظــم االقتصــادات املتقدمــة تعاقــدت
علــى لقاحــات تفــوق مــا يكفــي لتغطيــة عــدد ســكانها
بالكامــل ،وحتــى الكثيــر مــن البلــدان الناميــة جنحــت يف
فعــل الشــيء نفســه بشــكل مباشــر ،أو بشــكل غيــر مباشــر
مــن خــال آليــات مثــل كوفاكــس.
ورغــم ذلــك فهنــاك مشــكلة تتعلــق باجلرعــات
املس ـلَّمة ،وهــي االنفصــال بيــن أعــداد جرعــات اللقــاح
علــى الــورق وأعــداد مــا وصــل منهــا إىل املوانــئ .فعلــى
ســبيل املثــال ،آليــة كوفاكــس ،التــي توفــر اللقاحــات
لالقتصــادات الناميــة ،أبرمــت تعاقــدات وحصلــت علــى
تعهــدات بالتبــرع تغطــي أكثــر مــن  3مليــارات جرعــة،
لكنهــا مل تتســلم حتــى اآلن ســوى  440مليــون جرعــة
تقريبــا.
وأســفر ذلــك عــن عــدم مســاواة عميــق يف اجلرعــات
املقدمــة لســكان البلــدان اخملتلفــة .فالبلــدان ذات
الدخــل املرتفــع تتجــاوز معــدالت التطعيــم فيهــا %65
مــن الســكان ،بينمــا الكثيــر مــن البلــدان منخفضــة
الدخــل ال تــكاد معــدالت التطعيــم فيهــا تتجــاوز  %3مــن
الســكان .وهــذا هــو ســبب إحلــاح صنــدوق النقــد الــدويل
علــى التحــرك العاجــل مــن أجــل إعطــاء أولويــة لعمليــات
التســليم إىل البلــدان الناميــة ذات معــدالت التطعيــم
املنخفضــة.
وتكشــف البيانــات علــى املســتوى دون الوطنــي
عــن مشــكلة أخــرى — وهــي تفــاوت التوزيــع يف تغطيــة
اللقاحــات .فكمــا هــو مُشــاهَد يف بعــض االقتصــادات
املتقدمــة ،قــد يصبــح الطلــب علــى اللقاحــات والتــردد يف
أخذهــا العقبــة الكبــرى التاليــة أمــام البلــدان الناميــة بمجــرد
معاجلــة حتــدي التوريــد يف املــدى القريــب.

ﺛﻼﺛﺔ
ﻋﻮاﱂyrev eerht tniap sesod fo noitartsinimda lanoitanbus dna ,seniccav d
eretsinim
ﻗﺼﺔda ,sen
iccav deruceS
اﳌﻌﻄﺎة.ssergor،
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎتp noitan
اﳌﺆﻣﻨﺔiccav s’dlrow،
اﻟﻠﻘﺎﺣﺎتeht fo s
erutcip tnereffid
وإﻋﻄﺎء اﳉﺮﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى دون اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺮﺳﻢ
ﺛﻼث ﺻﻮر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
)noitalupop fo tnecrep( ylppus eniccav detcepxe ro/dna seniccav deruceS :1 erutciP
اﻟﺼﻮرة  :١اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﳌﺆﻣﻨﺔ و/أو إﻣﺪادت اﻟﻠﻘﺎح اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ) ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(

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.

Patel, 10/4

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.

48

التمويل والتنمية | ديسمبر ٢٠٢١

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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والدروس املُستفادة

بيتر ساندز من الصندوق العاملي يعتقد أنه ينبغي خلبراء
االقتصاد إعطاء مزيد من االهتمام للصحة العاملية
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جملة التمويل والتنمية :ما هو املنظور املتميز الذي
يمكن أن يسهم به الصندوق يف تقييم تأثير تفشي مثل هذه
اجلوائح مقدما؟
بيتر ساندز :إن تفشي اجلوائح الصغيرة نسبيا يحدث بانتظام،
ولكن هناك طفرات حتدث من وقت إىل آخر ،كما رأينا يف حالة
كوفيد .19-ويمكن تقييم مدى تعرض أحد البلدان خملاطر تفشي
اجلوائح وقدرته على التعامل معها ،تماما كما يُجري الصندوق
تقييما لقدرة بلد ما على التعامل مع التحديات بالغة التأثير
على االقتصاد الكلي ،مثل صدمات السيولة .ويستطيع الصندوق
أن يعتمد على أطراف أخرى يف اجلوانب املتعلقة بعلم األوبئة
ولكنه ينظر إىل التأثير الذي يمكن أن يُحدثه تفشي جائحة يف
االقتصاد .وهذه املسألة تقتضي التمتع باملهارات والقدرات
التي تشكل نقاط القوة األساسية يف الصندوق.
جملة التمويل والتنمية :هل ألقت جائحة كوفيد19-
الضوء على اجلوانب الصحية بالغة التأثير على االقتصاد
الكلي؟ وهل أنت متفائل بأن مؤسسات مثل صندوق النقد
الدويل سوف توليها اهتماما أكبر اآلن؟

الصورة :مُهداة من الصندوق العاملي

كوفيد 19-أخذت اجلميع ،بما يف ذلك خبراء االقتصاد ،على حين
غرة .وبرغم ما تفرضه اجلوائح من تكاليف اقتصادية كلية باهظة،
فهي مل تلقَ االهتمام الذي تستحقه إال مؤخرا.
وهذا االنفصال يؤرق بيتر ساندز ،املدير التنفيذي للصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل
واملالريا ،وصاحب اخللفية املالية والصحية .وكان ساندز قد شغل من قبل منصب الرئيس
التنفيذي يف بنك ستاندرد تشارترد ،ومدير أول غير تنفيذي يف جملس إدارة الصحة يف اململكة
املتحدة ،وعضو جملس حتالف مؤسسات األعمال التجارية العاملي ملكافحة اإليدز والسل
واملالريا.
ويف مقابلة مع روشير أغاروال — رئيس فرقة العمل املعنية بالصحة واالستجابة للجائحة
على مستوى العامل التي أسسها صندوق النقد الدويل لتعزيز مساهماته يف مكافحة جائحة
كوفيد — 19-يستعرض بيتر ساندز خواطره حول الصحة العاملية واجلوائح واألسباب التي
تدعو خبراء االقتصاد إىل االهتمام بهذه األمور.

جملة التمويل والتنمية :يف بداية اجلائحة ،كتبت
مقاال بعنوان «عندما يفشل التمويل» تناولت فيه
أسباب فشل خبراء االقتصاد يف توقع االنهيار الناجم
عن مرض فيروس كورونا .فلماذا حدث ذلك؟
بيتر ساندز :بعد أن تركت عملي يف بنك ستاندرد تشارترد،
أمضيت بعض الوقت كزميل باحث يف جامعة هارفارد وانصب
اهتمامي على اقتصاديات الصحة العاملية وتمويلها ،وال سيما
يف فترات اجلوائح .واألمر الذي لفت انتباهي بصفة خاصة هو
ما بدا يل من أنه ال أحد تقريبا يف عامل املال أو االقتصاد ،بما
يف ذلك صندوق النقد الدويل ،يأخذ خماطر تفشي هذه اجلوائح
على حممل اجلد .وحتديدا ،اخترت  15بلدا عانت من تفشي
أمراض معدية وطالعت التقارير القُطْرية التي نشرها الصندوق،
وستاندرد آند بور ،ووحدة االستخبارات االقتصادية بمجلة ذي
إيكونوميست قبل تفشي هذه اجلوائح بعامين ثم بعد تفشيها
بعامين .وبينما أُشير إىل تفشي اجلوائح يف  %63من تقارير
الصندوق التي نُشِرَت الحقا ،مل يُلقِ أي تقرير منها نُشِر قبل
تفشي اجلائحة الضوء على خماطرها .ومل يقتصر ذلك على
تقارير صندوق النقد الدويل.
فما هو السبب وراء احتجاب هذه البقعة؟ يرجع أحد األسباب
إىل أن البشر ،حتى خبراء االقتصاد ،ال يحسنون تقدير األحداث
التي تتسم بانخفاض احتمالية وقوعها وارتفاع درجة تأثيرها.
فنحن إما نبالغ يف احلديث عنها أو نتجاهلها .والناس غالبا ما
يتناولون يف أبحاثهم اخملاطر التي يفهمونها ،وألن مؤسسات
مثل صندوق النقد الدويل مل تشعر باالرتياح إزاء تناول قضايا
مرتبطة بعلم األوبئة ،فلم تتطرق إليها .وكانت هناك فجوة يف
التفاهم بين عاملي الصحة واالقتصاد ،كالهما متخصص وفني
إىل أبعد حد ،ومن يتخصص يف أي منهما ال يستطيع التحدُّث
بلغة اآلخر.

«عندما كنت أعمل يف قطاع البنوك ،كنت أسمع بعضهم يقول «الوقت
يعني املال» .أما يف عامل الصحة العاملية ،فالوقت يعني حياة اإلنسان».
بيتر ساندز :إذا مل تتوصل املؤسسات الكبيرة مثل الصندوق
إىل أن األمراض املعدية يمكن أن تكون لها آثار اقتصادية كلية
ومالية بالغة مثلما فعلت جائحة كوفيد ،19-فال أعلم متى
ستقتنع بذلك .إنها أكبر حتى من األزمة املالية العاملية .فقد
كشفت اجلائحة كيف تنتقل اآلثار بين األمراض واالقتصادات،
تماما كطرف رابح وطرف خاسر — بعضها على نحو مثير
للدهشة .ولكنني ال أظن أنه يف وسع أي أحد اليوم أن يقول «إذا
كنت سأقوم بتقييم اخملاطر االقتصادية مستقبال ،يمكنني أن
أغض الطرف عن التهديدات باحتمال تفشي جائحة ما».
جملة التمويل والتنمية :من موقعك املتميز يف
الصندوق العاملي ،ما أهم األولويات يف األجل القريب
ف اقتصادي واسع النطاق؟
إلنقاذ األرواح ودعم حتقيق تعا ٍ
بيتر ساندز :لقد تأسس الصندوق العاملي ملكافحة أكبر
اجلوائح األخيرة فيروس نقص املناعة البشرية/متالزمة
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) ،الذي أودى بحياة نحو 40
مليون إنسان .وتكمن قوتنا بصفة أساسية يف مكافحة أكبر
األمراض املعدية .وقد حتركنا بسرعة كبيرة يف مواجهة
أزمة كوفيد ،19-ووفرنا األموال الالزمة يف مارس .2020
ومنذ ذلك احلين ،قمنا بتوزيع حوايل  4مليارات دوالر .وكان
الصندوق العاملي يف طليعة مقدمي الدعم للبلدان منخفضة
الدخل والبلدان يف الشريحة األدنى من فئة الدخل املتوسط لكي
حتصل على العناصر الصحية األخرى بخالف اللقاحات ،مثل
االختبارات ومعدات احلماية الشخصية ،واألكسجين.
وللتغلب على اجلائحة ،من الضروري أن نتخذ خطوات أكبر
وأسرع .واملنطق يف مكافحة األمراض املعدية هو القضاء
عليها بسرعة ألن هناك تأثيرا ال خطيا على التغلب عليها وإذا
تركتها تستشري سواء بسواء .ويجب جتنب صدور استجابة غير
متوازنة .فاللقاحات هي أكثر أسلحتنا الفعالة ،ولكن اللقاحات
وحدها لن تقضي على مرض فيروس كورونا .ويتعين مواجهته
بشكل أشمل يتضمن جمموعة أوسع من العناصر.
جملة التمويل والتنمية :هل أثرت اجلائحة على قدرة
العامل على معاجلة األمراض الكبيرة األخرى؟
بيتر ساندز :إن جائحة كوفيد 19-هي أسوأ ما أصاب الكفاح
ضد اإليدز والسل واملالريا على اإلطالق .وقد نشر الصندوق
العاملي مؤخرا تقريره عن نتائج عام  ،2020وللمرة األوىل
يف تاريخنا الذي يمتد عشرين عاما ،تراجعت النتائج الرئيسية
على مستوى األمراض الثالثة .ولكي نضع األمور يف نصابها،
يف معظم البلدان منخفضة الدخل والبلدان يف الشريحة األدنى
من فئة الدخل املتوسط ،جند أمراض اإليدز والسل واملالريا

تودي بحياة أعداد أكبر مما يفعل مرض فيروس كورونا .نحن
يف حاجة إىل استجابة تعالج التأثير املباشر ملرض فيروس
كورونا وتبعاته على هذه األمراض األخرى.
جملة التمويل والتنمية :هل يمكن جلائحة
كوفيد 19-أن حتفز الدعم ملنهج شامل يف التعامل
مع الصحة العاملية ،ال يقتصر على جمرد مكافحة كل
مرض على حدة وإنما يغطي طائفة واسعة منها؟
بيتر ساندز :يتعين علينا حماية الناس من مستنقع
العوامل املسببة لألمراض .فال معنى إلنقاذ أحدهم من مرض
كوفيد 19-ليلقى حتفه بمرض السل .وهناك درس آخر
تعلمناه هو قيمة املنظور الشامل ،أي التعاون بين املعنيين
بنشر أدوات طبية جديدة وأولئك العاملين على تطويرها
وإطالقها.
والدرس الثالث هو معرفة قيمة الوقت .فعندما كنت أعمل
يف قطاع البنوك ،كنت أسمع بعضهم يقول «الوقت يعني
املال» .أما يف عامل الصحة العاملية ،فالوقت يعني حياة
اإلنسان .ولكن عامل الصحة العاملية ال يعمل على هذا النحو
دائما ،فهو يتحرك على نحو أكثر تدرجا .وقد حتركنا يف
مواجهة مرض فيروس كورونا بوتيرة غير مسبوقة .وينبغي
أن تنعكس هذه احلاجة امللحة على تصدينا لألمراض األخرى.
جملة التمويل والتنمية :وردت أنباء سارة مؤخرا
عن املوافقة على لقاح ملرض املالريا .هل أنت متفائل
بشأن جماالت أخرى يف السنوات واألشهر القادمة؟
بيتر ساندز :إن جتربة كوفيد — 19-التي فندت
الفرضيات السابقة عن الوقت الذي يحتاجه تطوير طرق
االستجابة مثل الفحوص التشخيصية السريعة واللقاحات
– تشكل حتديا للتوقعات بشأن الوقت الذي يحتاجه تطوير
هذه الطرق يف مواجهة أمراض أخرى كذلك .وكانت املوافقة
على لقاح املالريا اجلديد  ،RTS,Sقد استغرقت سنوات ،بينما
خصص الصندوق العاملي أمواال لعملية إنتاجه .وهناك
أمثلة أخرى .لقد حتدثنا مع أناس متخصصين يف عامل السل
وهم متحمسون بشأن إمكانية التوصل إىل لقاح خالل أربع
أو خمس سنوات .وكنت أتساءل ،إذا كان بإمكاننا أن نأتي
بلقاح خالل عام ال أكثر لعالج فيروس مل نره قط من قبل ،فلم
نحن متحمسون إزاء االنتظار أربع أو خمس سنوات للتوصل
إىل لقاح يعالج مرضا عرفناه ملئات السنين؟ ال بد لنا من
التوصل إىل مفهوم خمتلف للحاجة امللحة.
أجريت تعديالت حتريرية على نص هذه املقابلة ملراعاة
الطول املناسب والوضوح.
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وجهة نظر

نظام جديد للصحة العامة من أجل إفريقيا
احللول اإلقليمية هي ما نحتاج إليه لكي نتجاوز اجلائحة القادمة
جون نكنغاسونغ

أي  3أطباء لكل  10آالف نسمة ،مقارنة بنحو  30طبيبا يف
األمريكتين وما يزيد على  40طبيبا يف أوروبا.

حلول حملية

الصورة :مُهداة من جون نكنغاسونغ

نحن اآلن يف خضم موجة ثالثة من جائحة كوفيد.19-
والبلدان القادرة على احلصول على اللقاحات سجلت هبوطا
يف معدالت اإلصابة باملرض والوفيات .ولكن يف إفريقيا،
حيث مل يحصل على تطعيم تام سوى أقل من  %3من السكان،
يصل عدد احلاالت األسبوعية إىل مستويات قياسية .وحسب
الوضع يف  3نوفمبر  ،2021كانت هناك  8,5مليون حالة
إصابة مؤكدة وما يزيد على  218حالة وفاة بمرض
كوفيد 19-على مستوى القارة.
لقد أثقلت اجلائحة كاهل النظم الصحية ،واستأثرت
باملوارد النادرة بعيدا عن تفادي األوبئة املتزامنة والتعامل
مع عبء املرض الثقيل بالفعل .ويرتبط هذا العبء بعوامل
منها سرعة النمو السكاين ،واألمراض املعدية وغير السارية،
وارتفاع معدالت أمراض األمومة ،والتغيرات البيئية
واملناخية واإليكولوجية .وتخوض إفريقيا هذه املعارك
بنحو  3ماليين من العاملين يف قطاع الرعاية الصحية —
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إن تفشى فيروس إيبوال يف غرب إفريقيا يف الفترة من
 2016-2014قد علمنا دروسا عديدة .فمن الواضح أن
القارة كانت يف حاجة إىل نظم رقابة وحوكمة أقوى وإىل
حتسين القدرات واإلمكانات الوطنية للتعامل مع اجلوائح
— فضال على تمويل يمكن التنبؤ به بشكل أكبر بكثير .ولكن
التنسيق والتواصل والتعاون من خالل االحتاد األفريقي
كانت مطلبا حيويا لتحقيق النجاح.
وقامت املراكز اإلفريقية ملكافحة األمراض والوقاية
منها بدور حموري يف تنسيق استراتيجية استجابة االحتاد
اإلفريقي على مستوى القارة أثناء اجلائحة احلالية.
وانطلقت االستراتيجية بعد أقل من ستة أسابيع عقب أول
حالة إصابة مؤكدة يف القارة وأوجدت العديد من اآلليات
غير املسبوقة.
وبدأت يف إبريل  2020الشراكة عبر إفريقيا لتعجيل
فحوص كوفيد 19-التي أطلقتها مفوضية االحتاد اإلفريقي
ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف إفريقيا .ونتيجة
لفجوة التطعيم ،اعتمدت البلدان اإلفريقية بشكل كبير على
الفحوص لكي تتغلب على الفيروس .وبفضل هذه الشراكة،
ارتفع عدد البلدان التي تمتلك القدرة على إجراء الفحوص
من بلدين إىل  43بلدا يف غضون ثالثة أشهر .فتم شراء أكثر
من  90مليون جمموعة من أدوات الفحص وتدريب آالف
العاملين يف اخملتبرات.
وعقد االحتاد اإلفريقي عالقة شراكة مع مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها يف إفريقيا ،واللجنة االقتصادية
إلفريقيا التابعة لألمم املتحدة ،والبنك اإلفريقي للتصدير
واالستيراد بغرض إنشاء منصة لإلمدادات الطبية.
وتسهل هذه املنصة على احلكومات إيجاد معدات احلماية
الشخصية احليوية وشراءها حيث أصبحت بمثابة نافذة
موحدة لعملية الشراء ،مما حسن القوة التفاوضية إلفريقيا
ويف الوقت نفسه دعم املُصَنِّعين األفارقة.
وأطلقت مفوضية االحتاد اإلفريقي ومراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها يف إفريقيا «منصة السفر املوثوقة»
لتبسيط عملية التحقق من نتائج فحص كوفيد19-
والتوثيق العام للمسافرين .وفضال على كوفيد ،19-يمكن
استخدام هذا النظام ألغراض منطقة التجارة احلرة القارية
اإلفريقية.

وجهة نظر

وتأسس الصندوق االستئماين اإلفريقي القتناء اللقاحات
ليكمل مبادرات مثل «كوفاكس» — وهي آلية عاملية
القتسام اخملاطر تهدف إىل جتميع املشتريات وضمان
العدالة يف توزيع لقاحات كوفيد .19-وقد وفر هذا الصندوق
االستئماين جرعات كافية من اللقاح لتغطية ثلث سكان
إفريقيا.

احلجة املؤيدة لترسيخ التوجه اإلقليمي

يتضح من األمثلة املذكورة أن للمؤسسات اإلقليمية دورا
مهما يتجاوز مساندة البلدان .ففي استطاعتها أن تبتكر وأن
تساعد على تطويع االستجابات حسب االحتياجات اإلقليمية،
ف من صناع القرارات مما يضمن كسب
وهي قريبة بقدر كا ٍ
التأييد السياسي الالزم — وكلها عناصر مهمة للنجاح.
إن عملنا يف مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف
إفريقيا يسترشد باحلاجة إىل نظام جديد للصحة العامة يف
إفريقيا والتركيز على خمسة جماالت أساسية من أجل األمن
الصحي للقارة على املدى املتوسط والطويل:
· مؤسسات إقليمية قوية لتوجيه األولويات ،وتنسيق
السياسات والبرامج ،ودفع عمليات وضع املعايير
ومراقبة األمراض،
·اإلنتاج احمللي للقاحات ووسائل العالج والتشخيص
لتخفيض تكاليف املشتريات وزيادة سرعة االستجابة،
·االستثمار يف العاملين يف جمال الصحة العامة
ويف برامج القيادة،
· عالقات شراكة قوية رفيعة املستوى ،بما فيها
العالقات بين املانحين واحلكومات وبين القطاع العام
والقطاع اخلاص ومع مؤسسات الصحة العامة،
·إعطاء دور أكبر للمنظمات اإلقليمية يف إرساء
أسس حسن ممارسة الصالحيات يف التصدي
للجائحة ،عن طريق إضفاء الصبغة الالمركزية على
املؤسسات ومن خالل املمثلين اإلقليميين يف الهيئات
الرئيسية لضمان مراعاة اخلصائص واالحتياجات
احملددة لكل منطقة عند التخطيط لآلليات املركزية
مثل نظم الرقابة.
وهذا النظام اجلديد للصحة العامة يقتضي زيادة
الوضوح بشأن التمويل طويل املدى .فالتمويل الالزم
ملعاهد الصحة العامة الوطنية يختلف تماما حسب احلجم
واملهمة والبلد ،ولكن يلزم كبداية توفير ميزانية بقيمة 20
مليون دوالر على األقل .واألهم من ذلك ،سوف تكون هناك
حاجة إىل عشرات املليارات من الدوالرات لتدريب أطقم
التمريض واألطباء وعلماء األوبئة وغيرهم من العاملين يف
قطاع الرعاية الصحية .فتصنيع اللقاحات وتوفير وسائل
التشخيص والعالجات على مستوى القارة سوف يقتضي
كذلك تنفيذ استثمارات يف بداية الفترة يف البنية التحتية
واملواد واملوظفين.

وال تتضمن هذه احلسابات االحتياجات التمويلية اإلضافية
احملددة على مستوى عاملي .على سبيل املثال ،الدعم لصالح
املؤسسات الدولية ،مثل منظمة الصحة العاملية ،واحلصول على
اللقاحات ووسائل التشخيص ،ونظم الرقابة واإلنذار العاملية،
وسرعة زيادة التمويل ألنشطة االستجابة (املبكرة).
وبينما ينبغي توفير مزيد من التمويل احمللي ،فلن
يكون هذا التمويل كافيا لتلبية احتياجات البلدان منخفضة
الدخل وكثير من البلدان يف الشريحة األدنى من فئة الدخل
املتوسط ،ليس يف املستقبل القريب على أقل تقدير .ويجب
تعزيزه بخيارات تمويل مواتية ،تدعمها عالقات شراكة
واستثمارات قوية لالستعداد للجوائح ومواجهتها ،ويدعمها
صندوق يستطيع أن يسدد طفرة املصروفات عند احلاجة.

على املؤسسات اإلقليمية القيام
بدور مهم يتجاوز جمرد مساندة
البلدان.
ق عامل ٍي كلٌ من الفريق املستقل
وقد أوصى بإنشاء صندو ٍ
لالستعداد واالستجابة للجوائح ،والهيئة املستقلة رفيعة
املستوى لتمويل املشاعات العاملية واملعنية باالستعداد
واالستجابة للجوائح التابعة جملموعة العشرين .وتشير تقديرات
الهيئة التابعة جملموعة العشرين إىل أن تكلفة هذا الصندوق
ستبلغ  75مليار دوالر على مدار اخلمس سنوات القادمة لسد
الفجوات يف منع تفشي اجلوائح واالستعداد ملواجهتها.

نظم صحية تركز على اإلنسان
إن استمرار تهديدات كوفيد ،19-وجهود إعادة بناء ما خسرناه
على مدار العام ونصف املاضي ،ومهمة ضمان التعامل مع
اجلائحة القادمة بشكل أكثر فعالية ،كلها أمور تقتضي إعادة
التفكير يف أسس منهجنا يف التعامل مع الصحة العامة
العاملية .نحن يف حاجة إىل نظم صحية تركز على البشر
وتشمل اجلميع .ويبدأ حتقيق العدالة بإضفاء الطبيعة اإلقليمية
على النظم الصحية حتى تتوافر لهذه املناطق اإلمكانات
والقدرات التي تتيح لها االستجابة إذا وقعت يف أزمة.
لقد علمتنا مأساة جائحة كوفيد 19-دروسا مهمة ال
يسعنا أن نتجاهلها .وإذا أخذنا تلك الدروس التي تعلمناها
وترجمناها إىل نظام جديد للصحة العامة ،سنستطيع أن نقلل
آثار اجلوائح مستقبال على حياتنا ومصادر أرزاقنا.
جون نكنغاسونغ مدير مراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها يف إفريقيا.
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عاصفة
اخلَرَف
تلوح يف األفق

تزايد معدل اإلصابة باخلَرَف حول العامل يدعو إىل تعاون عاملي
وتمويل حاسم

ناثانييل كاونتس ،وأريندام ناندي ،وبنجامين سيليغمان ،ودانييل تورتوريس

ظلت

جائحة كوفيد 19-بالطبع هي الشغل
الشاغل للعامل طوال ما يقرب من عامين.
لكن هذه األزمة اآلنية ال ينبغي أن تمنعنا
من االستعداد لتهديد آخر وشيك للصحة العامة ،وهو :مرض
ألزهايمر وما يرتبط به من أنواع اخلَرَف .فبدون االستثمار
يف عالجات أكثر فعالية يسهل الوصول إليها واستراتيجيات
وقائية ،سيؤدي اخلَرَف إىل بطء النمو االقتصادي وتقويض
الصحة العاملية والعدالة االقتصادية .ويجب على البلدان أن
تتحرك اآلن استعدادا لهذا التحدي الصحي العاملي الذي مل
يحظ بالتقدير الكايف.
واخلَرَف يؤدي إىل انخفاض كبير ليس يف األداء املعريف
فحسب ولكن أيضا يف األداء النفسي والبدين بشكل عام ،مما
يتعارض حتما مع قدرة الفرد على أن يظل مستقال .واحلاالت
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التي تم جتميعها معا حتت مرض ألزهايمر وما يرتبط به
من أنواع اخلَرَف (خَرَف ألزهايمر ،واخلَرَف الوعائي ،وخَرَف
أجسام ليوي ،واخلَرَف اجلبهي الصدغي) تنطوي على تغيرات
مرضية أساسية خمتلفة ولكنها تشترك يف سمات مهمة.
فجميعها أمراض مستفحلة تؤدي إىل الوفاة يف نهاية
املطاف ،وجميعها يتعذر شفاؤها ،وال عالج لها .وتعتبر
أعراض مرض ألزهايمر وما يرتبط به من أنواع اخلَرَف
نادرة نسبيا لدى األشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50
عاما ،ولكن انتشارها يتضاعف تقريبا كل خمس سنوات بعد
ذلك.
واخلطوة األوىل يف معاجلة أي مشكلة هي فهم نطاقها.
وهناك مقياس شائع لعبء املرض وهو سنوات العمر املعدلة
حسب اإلعاقة ،والذي يُقدِّر اآلثار على كل من األداء ومتوسط

العمر املتوقع .ورغم أن هذا املقياس ليس مثاليا ،حيث يمكن
أن يعزز التمييز ضد ذوي اإلعاقة والتمييز ضد كبار السن،
فإنه ال يزال يعطي تقييما موجزا للضرر الناجم عن اخلَرَف.
ويُعد اخلَرَف يف الوقت احلايل سادس أكبر مساهم يف
أعباء اإلعاقة على مستوى العامل بين األشخاص الذين
تبلغ أعمارهم  55عاما فأكثر .ويتصاعد عبء اإلعاقة مع
شيخوخة السكان :حيث بلغت مساهمة اخلَرَف  33,1مليون
سنة من سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة يف عام ،2019
وإذا استمر نمو العبء بنفس املعدل الذي كان عليه يف العقد
املاضي ،فسوف تبلغ مساهمته  55,1مليون سنة يف عام
 ،2030و 81,1مليون سنة يف عام  ،2040و 115,8مليون
سنة يف عام  .2050ويف نهاية املطاف ،سيزيد العبء
العاملي للخَرَف بأكثر من ثالثة أضعاف خالل الثالثين
عاما القادمة وسيصبح خامس أكبر مساهم يف اإلعاقة على
مستوى العامل يف هذه الفئة العمرية (راجع دراسة Bloom
.)and others 2021
واألسوأ من ذلك أن مركز ثقل العبء العاملي للخَرَف
ينتقل من االقتصادات املتقدمة إىل البلدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط ،مما يعكس التغيرات يف التوزيع
العاملي لكبار السن .وستسهم البلدان يف الشريحة األدنى
من الدخل املتوسط بنحو  %30من النمو يف سنوات العمر
املعدلة حسب اإلعاقة املرتبطة باخلَرَف خالل الفترة
 .2050-2019كذلك ستسهم البلدان يف الشريحة األعلى
من الدخل املتوسط بحصة متزايدة (نمو بنسبة  %12خالل
الفترة  .)2050-2019ويف املقابل ،ستنخفض مساهمة
االقتصادات املتقدمة بنسبة  .%30وبحلول عام  ،2050من
املتوقع أن تكون مساهمة البلدان األفقر يف العبء العاملي
للخَرَف أكبر من مساهمة البلدان األغنى (راجع دراسة
.)Bloom and others 2021

العبء االقتصادي للخَرَف

عدم كفاية التمويل

يف ضوء تزايد األعباء االقتصادية واالجتماعية ملرض
اخلَرَف ،هناك نقص شديد يف االستثمارات العاملية املوجهة
لعالجه ،ويف تقديم الرعاية الداعمة للمصابين ،ويف الوقاية
منه .وتزيد التجارب السريرية التدخلية املسجلة على موقع
 ClinicalTrials.govلعالج السرطان بأكثر من  50ضعفا
مقارنة بمرض اخلَرَف ،رغم أن مساهمة األخير يف اإلعاقة
تزيد بمقدار ثمانية أضعاف تقريبا .وإذا تلقى مرض اخلَرَف
استثمارات مماثلة ملا يتلقاه مرض السرطان ،من املرجح أن
يكون ذلك بداية لسلسلة من االنفراجات العالجية الضرورية.
ولسوء احلظ ،فإن التمويل الالزم لرعاية مرضى اخلَرَف
ليس كافيا .ويوضح العديد من التجارب العشوائية املراقَبة
مزايا الرعاية القائمة على تعدد التخصصات والعمل
اجلماعي ملقدمي الرعاية واملرضى .ورغم األدلة الكثيرة
على مزاياها ،فإن هذه املناهج املتبعة للحد من تكاليف
اخلَرَف ال تُنفذ بالقدر الالزم .والتنفيذ على نطاق أوسع قد
تعوقه نماذج دفع رسوم الرعاية الصحية مقابل اخلدمة،
والتي تقلل من قيمة الرعاية القائمة على العمل اجلماعي.
ومن حيث أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بالعالجات
اجلديدة ،حتقق عالجات اخلَرَف واحدة من أعلى معدالت الفشل
يف مرحلة التطوير السريري .فقد توصل حتليل  150جتربة تمت
بين عامي  1998و 2017على مرض ألزهايمر إىل فشل 146
جتربة؛ حيث مل توافق إدارة الغذاء والدواء األمريكية سوى على
نتائج  4منها ) .(PhRMA 2018وهذا يعني أن معدل النجاح
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الرسم التوضيحيISTOCK / FRANCESCOCH; MILANTE; MAXIPHOTO :

إىل جانب اخلسائر البشرية ،يفرض اخلَرَف عبئا اقتصاديا
كبيرا .وقد بذل الباحثون جهودا عديدة لتقدير األعباء
االقتصادية واالجتماعية لهذه الفئة من األمراض والتنبؤ
بالتكاليف احملتملة يف املستقبل .وقد اخترنا خمس
دراسات ممثلة تتنبأ بالعبء االقتصادي أو االجتماعي
للخَرَف لتوضيح العبء املتوقع (انظر اجلدول).
وتشير تنبؤات جميع الدراسات إىل حدوث ارتفاعات
كبيرة يف العبء االقتصادي واالجتماعي للخَرَف يف
العقود القادمة .ويرى الكثيرون أن العبء سيزيد بأكثر من
الضِّعف بين عامي  2020و ،2050حيث تشير تنبؤات إحدى
الدراسات إىل ارتفاع العبء بمقدار تسعة أضعاف .وتختلف
تقديرات نصيب الفرد من األعباء االقتصادية واالجتماعية
باختالف التكاليف التي تتضمنها الدراسات ،واألساليب
املستخدمة يف قياس واستقراء هذه التكاليف ،والسياق الذي
يتم فيه تقدير العبء .وتناولت جميع الدراسات التكاليف
الطبية املباشرة ،مثل تكاليف رعاية املرضى اخلارجيين

والداخليين وتكاليف الرعاية طويلة األجل ،وأدرجت بعض
الدراسات أيضا التكاليف غير الطبية ،مثل تكاليف النقل إىل
أماكن الفحص الطبي .وحاول العديد من الدراسات أيضا
إدراج التكاليف املرتبطة بتقديم الرعاية غير الرسمية.
وهذه النتائج املتعلقة باألعباء االقتصادية واالجتماعية
املتزايدة ملرض اخلَرَف ال تأخذ يف احلسبان بعض اجلوانب
الرئيسية حلجم األعباء بالكامل .فعلى سبيل املثال ،مل
تتناول أي من هذه الدراسات آثار اخلَرَف على األنشطة
اإلنتاجية خارج السوق (مثل الرعاية التي يقدمها كبار
السن لألطفال بدون مقابل) ومل تأخذ يف االعتبار أيضا مدى
تقدير األفراد ألهمية جتنب اخلَرَف .وبالتايل ،من املرجح أن
تكون األعباء االقتصادية واالجتماعية الفعلية أكبر مما
أشارت إليه تنبؤات الدراسات.
وهذه اآلثار املترتبة على اخلَرَف تعوق النمو االقتصادي.
فالنتائج املذكورة أعاله تشير إىل أن العبء املتزايد للخَرَف
سيؤدي إىل تقلص القوى العاملة وانخفاض اإلنتاجية ،حيث
يتوىل األفراد أدوار تقديم الرعاية غير الرسمية للمصابين
باخلَرَف ،باإلضافة إىل انخفاض املعروض الرأسمايل
املتاح لالستثمار يف جماالت أخرى ،حيث تستهلك رعاية
مرضى اخلَرَف موارد كبيرة .وستؤثر هذه اآلثار على العدالة
االقتصادية على مستوى العامل ،حيث يبدأ العبء يف االنتقال
إىل البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
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تكلفة اخلَرَف املتزايدة

تشير تنبؤات خمس دراسات إىل العبء املتزايد ملرض اخلَرَف على اجملتمع واالقتصاد.
جمموع التكاليف
املتوقعة (على أساس
قيمة الدوالر عام
 ،2020باملليارات)

نصيب الفرد من
التكاليف املتوقعة
(على أساس قيمة
الدوالر عام )2020

املقال

ألزهايمر/
اخلَرَف

البلد

أنواع التكاليف

Cimler and
)others (2019

ألزهايمر

االحتاد
األوروبي

التكاليف الطبية املباشرة (تكاليف رعاية
املرضى الداخليين واخلارجيين ،والعالج
املرتبط بمرض ألزهايمر) وتكاليف الرعاية
طويلة األمد ،والرعاية غير الرسمية (تكلفة
الفرصة البديلة)

Jia and others
)(2018

ألزهايمر
واخلَرَف

الصين/
العامل

Sado and
)others (2018

اخلَرَف

اليابان

Wimo and
)others (2017

اخلَرَف

العامل

Hurd and
)others (2013

اخلَرَف

الواليات
املتحدة

التكاليف الطبية املباشرة (تكاليف رعاية املرضى تكاليف ألزهايمر يف تكاليف ألزهايمر يف
الصين
الداخليين واخلارجيين ،والتكاليف التي يتحملها الصين
املرضى)
571 :2015
183 :2015
820 :2020
التكاليف غير الطبية املباشرة (تكاليف القطاع 272 :2020
االجتماعي ،ورسوم الرعاية الرسمية طويلة األجل554 :2030 ،
1,585 :2030
وتكاليف التغذية)
2,979 :2040
التكاليف غير املباشرة (تكلفة الفرصة البديلة1,092 :2040 ،
الصحة العقلية ملقدمي الرعاية ،واألمراض 2,064 :2050
5,439 :2050
املتزامنة التي يعاين منها املرضى)
تكاليف اخلَرَف يف
تكاليف اخلَرَف يف
العامل
العامل
1,046 :2015
3,259 :2015
4,388 :2020
1,452 :2020
2,774 :2030
7,933 :2030
14,388 :2040
5,274 :2040
26,247 :2050
9,959 :2050
1,129 :2015
التكاليف الطبية املباشرة (تكاليف رعاية املرضى 144 :2015
الداخليين واخلارجيين)
1,325 :2020
168 :2020
1,704 :2030
تكاليف الرعاية الرسمية طويلة األجل ،وتكاليف 206 :2030
الرعاية غير الرسمية
1,947 :2040
221 :2040
(مزيج من تكلفة اإلحالل وتكلفة الفرصة البديلة)
2,071 :2050
219 :2050
2,784 :2015
893 :2015
التكاليف الطبية املباشرة
تكاليف الرعاية االجتماعية املباشرة
6,246 :2030
2,180 :2030
تكاليف الرعاية غير الرسمية (تكلفة الفرصة البديلة)
تكلفة اإلحالل
الرعاية املشتراة يف السوق (التكاليف التي يتحملها تكلفة اإلحالل
1,244 :2010
املرضى ،والرعاية الطبية ،ومساعدات الرعاية طويلة 385 :2010
األجل)
1,377 :2020
456 :2020
التكاليف غير الرسمية (تكلفة اإلحالل أو األجور 646 :2030
1,847 :2030
الضائعة ملقدمي الرعاية)
2,493 :2040
914 :2040

281 :2015
510 :2030
636 :2040
766 :2050
862 :2060
906 :2070
933 :2080

األجور الضائعة
318 :2010
377 :2020
534 :2030
757 :2040

553 :2015
988 :2030
1,239 :2040
1,511 :2050
1,735 :2060
1,857 :2070
1,935 :2080

األجور الضائعة
1,029 :2010
1,140 :2020
1,528 :2030
2,066 :2040

املصادر :كما وردت يف اجلدول.
ملحوظة :تُعدَّل جميع التكاليف على أساس قيمة الدوالر األمريكي عام  ،2020وتُسب على أساس نصيب الفرد من التكاليف استنادا إىل عدد السكان يف املنطقة .ونظرا الختالف أسعار
اخلصم ،قد ال تكون جميع التنبؤات قابلة للمقارنة بشكل مباشر.

بلغ  ،%2,7يف حين أن معدل جناح برامج تطوير األدوية بشكل
عام (التي تؤدي يف نهاية املطاف إىل موافقة إدارة الغذاء
والدواء) بلغ .(Wong, Siah and Lo 2019) %13.8
وال تزال مراحل تطور مرض اخلَرَف غير مفهومة جيدا ،مما
يمكن أن يعوق أيضا أنشطة البحث والتطوير .ورغم أن املئات
من العالجات املرشحة تُظهر فعاليتها يف النماذج احليوانية،
ال تبدي النتائج انعكاسا جيدا على البشر .كذلك فإن أنشطة
البحث والتطوير ليست منسقة جيدا على املستوى العاملي،
وكان تبادل البيانات حمدودا .وأخيرا ،غالبا ما تكون التجارب
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السريرية املتعلقة بمرض اخلَرَف باهظة التكاليف بسبب
صعوبة إقناع املشاركين.

التعلم من كوفيد19-

ولكن هناك دروسا يمكن تعلمها من جائحة كوفيد ،19-والتي
أظهرت احلاجة إىل مزيد من التخطيط لتاليف دورات اإلهمال والذعر
البعيدة كل البعد عن املستوى األمثل :حيث نهمل التحديات الصحية
إىل أن تقع ،ثم نصاب بالذعر عند التصدي لها يف وقت متأخر.

وعلى خالف اجلوائح من نوع كوفيد ،19-التي تتسم
بانخفاض احتماالت احلدوث ووضوح الرؤية ،فإن عاصفة
اخلَرَف املتجمعة تتسم بارتفاع احتماالت احلدوث وضعف
الرؤية .وأوضحت جائحة كوفيد 19-أن اجملتمع العاملي
قادر على معاجلة حتديات البحث األكثر تعقيدا بسرعة
وفعالية عندما تكون اخملاطر االقتصادية لعدم اتخاذ أي
إجراء واضحة وعندما نقوم باستثمار موارد كافية.
وحتتاج نظم الرعاية الصحية حول العامل إىل البدء يف
إعادة النظر يف منهجها املتبع لتقديم الرعاية للمصابين
باخلَرَف .وينبغي إيالء األولوية لدعم الرعاية القائمة على
تعدد التخصصات والعمل اجلماعي التي تُقدَّم ملرضى
اخلَرَف واألسر التي تعيش مع هؤالء املرضى ،وال سيما
يف البلدان ذات الدخل املرتفع واملتوسط .وتعد برامج إدارة
املرض ،التي تطبق مناهج موحدة لتقديم وتنسيق الرعاية
للمصابين بأمراض مزمنة معينة ،وآليات التمويل املبتكرة
(مثل التعاقد على أساس القيمة أو التعاقد على أساس
النتائج) أمثلة على كيفية توسيع نطاق هذه الرعاية يف
العديد من السياقات.
وفيما يتعلق بتطوير عالجات جديدة ،يجب على حكومات
االقتصادات املتقدمة أن تقود اجلهود الرامية إىل زيادة
اإلنفاق على عالج مرض اخلَرَف .وتتحمل هذه البلدان حاليا
معظم التكاليف االقتصادية واالجتماعية ملرض اخلَرَف
بسبب التركيبة العمرية لسكانها ،ويُتوقع بالتايل أن حتقق
أكبر املكاسب على املدى القصير .كذلك فإن زيادة االستثمار
ستدعم اقتصاداتها ،مما يتيح مزايا مالية إضافية.
وينبغي أن تستثمر االقتصادات املتقدمة يف ثالثة
جماالت لتعزيز البحث والتطوير يف جمال مرض اخلَرَف:
التمويل املباشر (خاصة لألبحاث األساسية)؛ وتقديم مزيد
من احلوافز لالستثمار اخلاص يف أنشطة البحث والتطوير؛
ودعم استفادة املريض من ثمار أنشطة البحث والتطوير ،بما
يف ذلك استيعاب تكاليف املرضى — وال سيما يف البلدان
ذات الدخل املنخفض واملتوسط .وقد يمتد هذا الدعم ليشمل
تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية .ويف إطار أي مبادرة
من هذا القبيل ،ينبغي حلكومات االقتصادات املتقدمة
بناء منظومة عاملية للبحث والتطوير يمكنها تطوير البنية
التحتية الالزمة للتجارب السريرية ومستودعات العينات
البيولوجية (البنوك احليوية) .وينبغي لهذه احلكومات
كذلك تشجيع االستثمار يف العديد من املشروعات املتزامنة
لتطوير األدوية ،وهو األمر الذي من شأنه ،من خالل تنويع
املشروعات ،أن يخفف من اخملاطر الشديدة التي ينطوي
عليها مشروع تطوير واحد .ويمكن جمع رأس املال الالزم
من خالل إنشاء صندوق ضخم بضمان حكومي على
االستثمارات األصلية .كذلك يمكن أن تكون االستثمارات يف
الصندوق بمثابة تمويل بالسندات :حيث يستعيد املستثمرون

استثماراتهم األصلية باإلضافة إىل فائدة من عائدات تطوير
األدوية الناجحة ).(Fagnan and others 2013
وهذه االستثمارات ضرورية لتحسين العدالة االقتصادية
على مستوى العامل .ويشكل تقديم الرعاية غير الرسمية
جانبا كبيرا من واقع التعايش مع اخلَرَف ،وال سيما مع تقدم
املرض .فغالبا ما يؤدي أفراد األسرة هذا الدور ،وهو عمل
مكثف وصعب وحمزن يف كثير من األحيان .وعادة ما تتحمل
النساء عبء الرعاية األكبر يف العديد من البلدان ،مما يعوق
تقدمها نحو حتقيق العدالة يف القوى العاملة .والعدالة لها
أهميتها على وجه اخلصوص يف البلدان ذات الدخل املنخفض
واملتوسط ،حيث إن العديد من عوامل اخلطر املتعلقة باخلَرَف
مرتبطة باألوضاع النظامية غير املواتية (بما يف ذلك تلوث
الهواء وعدم احلصول على التعليم أو األطعمة املغذية).
وبالتايل يتركز العبء االقتصادي بين أولئك الذين يواجهون
بالفعل أصعب األوضاع املالية ،مما يؤدي إىل تفاقم دورة
الفقر .ويمكن أن تؤدي جهود البلدان الغنية يف جمال تبادل
املعرفة واالستثمار يف مشروعات جديدة ،والتوسع يف
االستثمارات القائمة إىل مساعدة البلدان األفقر على حتقيق
قدراتها اإلنتاجية الكاملة يف السنوات القادمة.

«ما هي املشكلة؟ وما أهميتها؟ وما العمل اآلن؟»

باختصار ،تكمن املشكلة يف أن يتحول مرض اخلَرَف تدريجيا
إىل عبء ثقيل على اجملتمع .وما أهمية هذه املشكلة؟ باإلضافة
إىل العبء الصحي واالجتماعي الهائل ،يعد مرض اخلَرَف كابوسا
اقتصاديا على وشك االنتشار ،حيث يعاين العامل ،وخاصة البلدان
األفقر ،من شيخوخة السكان بمعدالت غير مسبوقة .وكيف نعالج
هذه املشكلة؟ نحن بحاجة إىل استثمارات مثلى — أي ضخمة —
يف الرعاية والوقاية والبحث والتطوير ،بقيادة االقتصادات املتقدمة
التي حتفز االستثمار اخلاص وجتعل أولويتها حصول االقتصادات
األفقر على املكاسب .إنه ليس جمرد عمل إنساين ينبغي القيام به —
ولكنه أيضا منطقي للغاية من الناحية االقتصادية.

ناثانييل كاونتس هو نائب أول رئيس االبتكار يف جمال
الصحة السلوكية يف مؤسسة »«Mental Health America
وأريندام ناندي هو مساعد ثان يف جملس السكان ،وبنجامين
سيليغمان هو مدرب سريري يف كلية طب ديفيد غيفين بجامعة
كاليفورنيا بلوس أجنلوس ،ودانييل تورتوريس هو أستاذ
مشارك يف كلية الصليب املقدس.
كتب هذا املقال فريق أبحاث مرض اخلَرَف التابع لصنـدوق البيانـات مـن أجـل
صنـع القـرارات ،والذي يضم ديفيد بلوم ،وجانينا بروكر ،وسيمياو تشين ،وراشيل
هان ،وجيسيكا كالستي ،وسابرينا مالك ،ودانييل فيغو ،باإلضافة إىل املؤلفين
األربعة املدرجين عاليه.

املراجع:

لالطالع على املراجع الكاملة املذكورة يف املقال واجلدول ،يرجى
االطالع على موقع جملة التمويل والتنمية على شبكة اإلنترنت
.www.imf.org/fandd
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احلياة اليومية يف كامباال ،أوغندا

اتخاذ اإلجراءات السليمة يف الوقت احلايل سيضمن ازدهار
إفريقيا جنوب الصحراء يف عامل ما بعد كوفيد19-
أبيبيه آمرو سيالسي
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الصورةIMF/ESTHER RUTH MBABAZI :

القرن
اإلفريقي

لنسافر

عبر الزمن إىل املستقبل يف عام .2081
إن الطفرة الديمغرافية التي يتكشف
عنها النقاب حاليا يف معظم بلدان
إفريقيا جنوب الصحراء ستكون قد ساهمت على األرجح
حينها يف حتويل العديد من اقتصادات املنطقة لتصبح األكبر
واألكثر ديناميكية على مستوى العامل.
تفكير متفائل؟ ربما .ولكن منذ ثالثين أو أربعين عاما ،ما
كان الكثيرون ليرون ذلك أمرا ممكنا أيضا للصين أو الهند أو
إندونيسيا أو تركيا.
وهناك ثالثة عوامل سيكون لها دور مؤثر يف حتقيق هذه
الرؤية:
·التحول الديمغرايف املستمر :فمع حلول عام ،2050
سيصبح العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من
بين البلدان القليلة التي تمتلك ثروة متنامية من السكان
يف سن العمل .وسيزداد االستثمار والطلب االستهالكي
نتيجة جمموعة من العوامل التي ستجتذب حتما الكثير
من االبتكارات.

·الثورة الرقمية احلالية — التي تتيح جماال كبيرا لنشر
املعرفة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة اخلدمات
املقدمة.
·كفاءة اقتصادات املنطقة يف التعامل مع التحول إىل
اقتصاد منخفض الكربون والتداعيات السلبية املتوقعة
نتيجة تغير املناخ.
ويصعب تخيل هذا املستقبل يف الوقت احلايل وسط
التحديات غير املسبوقة الناجمة عن اجلائحة .ولكنه مستقبل
يمكن حتقيقه بفضل اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها
املنطقة .وال بد أن يكون ذلك هو الهدف الذي ترتكز عليه
السياسات.
وال يسعنا إغفال حتديات األجل القريب .فمعدالت التلقيح
أقل كثيرا عن مستوياتها يف البلدان مرتفعة الدخل ،حيث
بلغت املعدالت يف املتوسط حوايل  %2,5من جميع سكان
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حتى أوائل أكتوبر  .2021وال
يتوافر ملعظم بلدان املنطقة سوى حيز مايل حمدود لتلبية
احتياجات االستثمار ،وال تزال آفاق النمو على املدى القريب
دون توقعات ما قبل اجلائحة.
ورغم أن التركيز ينصب يف الوقت احلايل على التصدي
لتلك التحديات على املدى القريب ،وهو أمر واجب يف ظل هذه
الظروف ،ينبغي أن تظل إمكانات البلدان على املدى الطويل
جزءا من أولوياتنا .وللتعايف من اجلائحة وتعظيم اإلمكانات
على املدى الطويل ،سيتعين تنفيذ جمموعة من اإلصالحات
االقتصادية والهيكلية إلحداث التحول املرجو ،إىل جانب
احلصول على قدر هائل من التسهيالت التمويلية امليسرة من
اخلارج.

االستفادة القصوى
من املكاسب الديمغرافية

تشير التوقعات إىل تضاعف عدد سكان إفريقيا جنوب
الصحراء من مليار إىل ملياري نسمة بحلول عام 2050
تقريبا .وهو ما سيمثل نصف النمو السكاين العاملي.
وسيكون السكان يف سن العمل هم الفئة العمرية األسرع نموا
على اإلطالق .وهذه التوقعات — رغم تفاوتها عبر خمتلف
بلدان القارة — ينبغي النظر إليها جنبا إىل جنب مع االجتاه
املعاكس يف االقتصادات املتقدمة التي تشهد عادة ارتفاعا
يف أعداد املسنين ،وهو ما يدل على انقالب الهرم السكاين،
وتراجعا يف عدد السكان عند استبعاد تدفقات املهاجرين.
وهذا االجتاه ربما يكون أعظم فرصة قد حتظى بها
املنطقة على اإلطالق ،حيث يساهم يف بناء مستودع متنام
من املواهب واالبتكارات البشرية يف ظل وجود سوق ضخمة
— ودائما ما اعتُبر ذلك من العوامل الدافعة لديناميكية
االقتصاد .غير أن ذلك ليس أمرا مسلما به ويستلزم اختيار
سياسات حكيمة لضمان حتقق هذه اإلمكانات.

وسيكون من الضروري االستثمار يف رأس املال البشري.
وبينما تتفاوت الظروف القُطرية عبر بلدان املنطقة ،سيتطلب
ذلك خصوصا توفير املزيد من فرص التعليم عايل اجلودة
لهذه األعداد السكانية املتزايدة ،سواء يف املرحلة االبتدائية
أو الثانوية ،وتطوير التعليم اجلامعي لتلبية طلب القطاعات
الداعمة للنمو .وسيتعين أيضا التوسع يف االستثمارات يف
قطاع الرعاية الصحية ،بما يف ذلك إتاحة احلصول على
جمموعة متنوعة من اللقاحات (ربما من خالل مراكز اإلنتاج
اإلقليمية) ،وضمان توافر حد أدنى على األقل من اخلدمات
الصحية للجميع ،وتوفير خدمات تنظيم األسرة.
غير أن التعجيل بتوفير خدمات الصحة والتعليم لن يكون
أمرا سهال ،حيث يتعين بناء البنية التحتية الالزمة وتدريب

ينبغي أن تظل إمكانات البلدان على املدى
الطويل جزءا من أولوياتنا.
املعلمين واألطباء وغيرهم من مقدمي اخلدمات ،إىل جانب
تدريب املدربين أنفسهم .ويف ظل التغيرات السكانية السريعة
التي تشهدها بلدان عديدة ،لن يؤدي تأخر السلطات يف اتخاذ
هذه التدابير سوى إىل املزيد من التحديات .ومن الضروري وضع
خطط متعددة السنوات ،وموازنة املفاضالت بين االستثمار يف
زيادة اخلدمات من أجل الوصول إىل الطاقة اإلنتاجية القصوى
وإيالء األولوية لتوفير اخلدمات يف املدى القريب.
وتكتسب هذه االستثمارات أهمية أكبر يف مرحلة التعايف
من كوفيد .19-فقد فرضت اجلائحة املزيد من الضغوط على
مرافق الرعاية الصحية يف معظم بلدان إفريقيا ،فضال عن
خسائر التعليم التي تركزت ضمن فئة الشباب بسبب التباعد
االجتماعي وضعف القدرة على توفير خدمات التعليم من بُعد
بسبب حمدودية أدوات االتصال الرقمي املتاحة — وال سيما
يف املناطق الريفية حيث يعمل الكثيرون .كذلك سيساعد سد
الفجوة بين اجلنسين يف احلصول على التعليم وفرص العمل
على دعم التحول الديمغرايف (من خالل خفض مستويات
اخلصوبة) وتعزيز اإلنتاجية.
ولن يكفي جمرد تدريب األجيال التالية .فيجب حتقيق
االتساق بين مهارات الداخلين اجلدد يف سوق العمل
والوظائف املتاحة ،فضال عن ضرورة زيادة فرص العمل
اجليدة ال لتسع نسبة أكبر من السكان احلاليين فحسب ،بل
لتواكب أيضا االرتفاع املستمر يف أعداد الباحثين عن عمل.
ويمكن التصدي لهذه التحديات من خالل إطالق إمكانات
القطاع اخلاص .لذلك يتعين على صناع السياسات خلق
مناخ أعمال داعم للنمو وتشجيع استثمارات القطاع اخلاص.
وسرعان ما سيساهم ذلك يف زيادة احلافز على مراكمة رأس
املال كأداة مكملة لعرض العمالة املتزايد.
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التحول الرقمي يف إفريقيا

يبشر انتشار التكنولوجيات الرقمية عبر بلدان العامل بفرص
جديدة .ومن شأن اإلصالحات والبنية التحتية الرقمية
مساعدة املنطقة يف حتقيق قفزة نوعية – تعزيز الصالبة
والكفاءة ،وزيادة فرص النفاذ إىل األسواق العاملية ،وحتسين
اخلدمات العامة املقدمة ،وزيادة الشفافية واملساءلة ،وتوفير
املزيد من فرص العمل اجلديدة.
ويتيح التحول الرقمي فرصا لزيادة كفاءة احلكومات
وشفافيتها (وتعزيز احلوكمة بالتايل) .ومن األمثلة
على زيادة الكفاءة إتاحة خدمات مثل تقديم اإلقرارات
الضريبية وتأسيس الشركات عبر شبكة اإلنترنت ،واستخدام
نظم الكمبيوتر يف اإلدارة اجلمركية ،وتقديم املساعدات
االجتماعية من خالل إرسال األموال عبر الهواتف احملمولة.
ويمكن حتسين الشفافية من خالل نشر املعلومات عبر
شبكة اإلنترنت ،واملشاركة اإللكترونية ،وأتمتة عملية تقديم
اخلدمات (للحد من االحتكاك البشري الذي قد يؤدي إىل
الفساد) .ومن شأن هذه الفرص بناء الثقة وزيادة حصيلة
اإليرادات وحتسين جودة اإلنفاق.
كذلك تساعد التكنولوجيا سريعة التطور يف قطاعات
األتمتة والذكاء االصطناعي واالتصاالت على إحداث تغيرات
هائلة يف طبيعة القطاع اخلاص .وقد تعني وتيرة التغيير
تلك أن مسارات التنمية التي طاملا عرفناها – صعود سلم
التنمية بدءا من الصناعات اخلفيفة ووصوال إىل مستويات
أعلى من التعقيد والتطور – مل تعد عملية أو مرغوبة .عوضا
عن ذلك ،يرجح أن تزداد أهمية خدمات أخرى مثل التعهيد
اخلارجي للعمليات ،والتجارة اإللكترونية ،والتكنولوجيا
املالية .ويمكن للتكنولوجيا املالية على سبيل املثال زيادة

 60عاما من الشراكة

يوافق هذا العام الذكرى الستين إلنشاء اإلدارة اإلفريقية يف
صندوق النقد الدويل .وتم تأسيس اإلدارة عام  ،1961بعد مرور
 17عاما على مؤتمر بريتون وودز ،استجابة الحتياجات جمموعة
كبيرة من البلدان اإلفريقية حديثة االستقالل .وعلى مدار السنوات،
طرأت عدة تطورات ملموسة على أدوات الصندوق ،حيث حتول من
تقديم الدعم الحتياجات ميزان املدفوعات على املدى القصير
إىل التصدي للتحديات األطول أجال ،ورفع حدود االستفادة من
املوارد التمويلية امليسرة ،وقام باملزيد من اجلهود يف جمال
تنمية القدرات .وبلغ التعاون بين الصندوق واملنطقة مستويات
غير مسبوقة خالل أزمة كوفيد ،19-حيث قدم الصندوق ما يقرب
من  27مليار دوالر أمريكي يف صورة مساعدات مالية إىل  39بلدا
إفريقيا .وتم توفير ثالثة أرباع هذه القروض من خالل الصندوق
االستئماين للنمو واحلد من الفقر – وهو أداة صندوق النقد الدويل
لتقديم القروض للبلدان منخفضة الدخل بسعر فائدة صفري.
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النمو وتشجيع الشمول املايل من خالل إتاحة اخلدمات
للعمالء الذين مل تتح لهم االستفادة من اخلدمات املصرفية
يف السابق ،وإن كان من الضروري املوازنة بين استخدام
التكنولوجيا املالية وخماطرها على االستقرار املايل .وبوجه
أعم ،يساهم التحول الرقمي يف تشجيع ريادة األعمال عن
طريق السماح للشركات بالنمو سريعا اعتمادا على رأس مال
مادي قليل وبصمة جغرافية حمدودة .غير أن األتمتة والذكاء
االصطناعي قد يؤديان إىل ضغوط خافضة لنصيب العمالة
من الدخل إذا ما تم استخدامهما لالستغناء عن العمالة بدال
من دعمها ،مما قد يحد من الطلب على العمالة.
ويعد االستثمار يف رأس املال البشري مهما بقدر
املكاسب الديمغرافية .وسيتعين أن تدمج نظم التعليم
تكنولوجيا املعلومات يف املناهج التي يدرسها الطالب يف
سن صغيرة للغاية – كما يتعين أن يؤكد التعليم املهني
والثانوي على املهارات الفنية الالزمة لركوب موجة التحول
الرقمي .وقد يُستفاد من أحد جوانب هذا التحول ،وهو التعليم
عبر اإلنترنت .فاالطالع على هذه املصادر يمكن أن يساعد
الشباب يف إفريقيا جنوب الصحراء على جتاوز حدود نظم
التعليم الوطنية التي تتطور بدورها مع الوقت.
وبدون االستثمار يف البنية التحتية األساسية ،سيظل
تأثير التحول الرقمي حمدودا — حتى يف البلدان األكثر
تطورا يف هذا اجملال ،وقد تؤول ثماره إىل الصفوة فحسب
بدال من توليد مكاسب واسعة على النحو الذي نتوقعه جميعا.
ويتعين كشرط أساسي توفير البنية التحتية األساسية لتوليد
الطاقة وإتاحة مصدر كهرباء موثوق يمكن لألسر االعتماد
عليه بأسعار معقولة .كذلك سيستلزم توفير اإلنترنت عايل
السرعة لقطاع كبير من اجملتمع مد كابالت بحرية ذات سعة
مالئمة لتوفير حيز ترددي كاف وبنية حتتية لالتصاالت
لنشر خدمات اإلنترنت يف جميع أنحاء البالد .وكأداة مكملة
لذلك ،ينبغي إخضاع قطاع االتصاالت لضوابط تنظيمية
حمكمة لفرض أسعار تنافسية يف متناول املستهلكين.

إدارة خماطر تغير املناخ

يشكل تغير املناخ تهديدا جسيما للعديد من بلدان املنطقة.
وتتفاوت آثاره عبر البلدان .فالبعض يواجه موجات جفاف،
والبعض اآلخر يواجه ارتفاعا يف منسوب مياه البحار
وأعاصير وفيضانات ،وتشهد معظم البلدان ارتفاعا يف
درجات احلرارة وتغيرات يف أنماط هطول األمطار .غير أن
جميع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تشترك يف االفتقار إىل
الصالبة إزاء تغير املناخ وحمدودية آليات التكيف ،فضال عن
االعتماد على الزراعة البعلية .لذلك يزداد تأثير تغير املناخ
على النشاط االقتصادي يف إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة
باملناطق األخرى.

يتطلب استغالل هذه التحوالت ضخ استثمارات هائلة يف البنية
التحتية البشرية واملادية.
ويتعين تسريع وتيرة التكيف مع تغير املناخ باعتباره
عنصرا حاسما يف التصدي لهذه التحديات .ويتطلب ذلك
تنفيذ استثمارات موجهة يف البنية التحتية واألفراد
وآليات التكيف ،مما سيساهم يف زيادة الصالبة إزاء تغير
املناخ وتعزيز اإلنتاجية واحلد من عدم املساواة .وينبغي
النظر أيضا يف حتسين نظم الري ونشرها على نطاق أوسع
حلماية احملاصيل من اجلفاف ،وزيادة صالبة املباين
ونظم الصرف للحماية من األعاصير .ويساعد االستثمار
يف الرعاية الصحية والتعليم على جعل الفرد أكثر قوة
من الناحية اجلسمانية وأكثر دراية بكيفية التعامل مع
خماطر املناخ .كذلك تعد املساعدات االجتماعية وتوافر
التمويل عوامل من شأنها مساعدة املواطنين على بناء
مساكن أكثر صالبة واالستثمار يف الزراعة املراعية
للمناخ والرعاية الصحية والتعليم ،كما تمثل هذه العوامل
هامش أمان ملساعدة األفراد والشركات على التكيف
يف أعقاب الصدمات .ومن شأن السياسات االقتصادية
الكلية السليمة — مثل زيادة احليز املايل ،ودعم التنوع
االقتصادي ،والسعي إىل تطبيق أسعار صرف مرنة —
احلد أيضا من تأثير الصدمات املناخية.
وتنشأ حتديات إضافية نتيجة التحول العاملي إىل
اقتصاد منخفض الكربون ،حيث ستواجه بلدان املنطقة
املصدرة للنفط والغاز تراجعا يف اإليرادات ،وضعفا يف
االستثمارات املتعلقة بهما .لذلك يتعين التعجيل بتنويع
أنشطة هذه االقتصادات لزيادة الدخول وتوفير فرص عمل
للجميع يف ظل الزيادة السكانية السريعة .ويف الوقت نفسه،
فإن تراجع العرض العاملي من هذه املوارد والضغوط
من أجل االعتماد على الطاقة اخلضراء يتطلبان أيضا
حتول املنطقة بأسرها إىل أنشطة أكثر مراعاة للبيئة يف
قطاعات الصناعة وتوليد الكهرباء — من خالل جمموعة
خمتلفة من السياسات ،بداية من التنظيم املايل وحتى
االستثمارات الضخمة يف الطاقة املتجددة مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح .وبالنسبة إلفريقيا ،سيكون من
الضروري تسهيل نقل التكنولوجيا من االقتصادات األكثر
تقدما ،وال سيما يف ظل تسارع وتيرة التوسع االقتصادي
املصاحب للنمو السكاين السريع .كذلك ستزداد الضغوط
من أجل زيادة مصارف ومستودعات الكربون وصونها
على حساب الفرص احملتملة يف جمايل قطع األشجار
والتعدين.

الوصول إىل التمويل

يتطلب استغالل هذه التحوالت ضخ استثمارات هائلة يف
البنية التحتية البشرية واملادية .غير أن العديد من بلدان

إفريقيا جنوب الصحراء أصبحت تواجه حيزا ماليا حمدودا
واملزيد من أعباء الدين بسبب اجلائحة.
وعلى السلطات تكثيف جهودها لزيادة إيرادات املالية
العامة من خالل تنفيذ اإلصالحات الضرورية لضمان
كفاءة السياسة الضريبية ،واإلدارة املالية العامة الشاملة،
والشفافية واحلوكمة الرشيدة .كذلك يجب على بنوك التنمية
متعددة األطراف وشركاء التنمية زيادة التمويل املتاح من
خالل املنح والقروض امليسرة إن أمكن .ومن خالل إعادة
توزيع حقوق السحب اخلاصة من االقتصادات املتقدمة التي
تتمتع بموازين مدفوعات قوية ،قد يمكن توفير قروض أطول
أجال للمساعدة يف هذا الصدد.
غير أن زيادة مستويات الديون عبر القارة خالل العامين
األخيرين تثير املزيد من اخملاوف بشأن إمكانية احلصول
على ديون جديدة .وقد بات من املهم أكثر من أي وقت مضى
أن تضمن البلدان حتقيق عائد جيد على االستثمارات املمولة
بالديون وأن تستهدف مشروعات عالية اجلودة استنادا إىل
دراسات جدوى شاملة وعمليات شراء عامة تتسم بالكفاءة
والشفافية.

مباراة طويلة األجل

بالرغم من أن االستجابة للجائحة على املدى القصير تعد
األولوية الواضحة يف الوقت احلايل ،تتطلب اإلدارة الفعالة
لعملية التعايف مراعاة االجتاهات طويلة األجل.
فاملنطقة تواجه حتديات ،ولكنها تتمتع يف الوقت نفسه
بإمكانات كبيرة للنمو خالل الستين عاما القادمة .وينبغي
أن حتقق البلدان أقصى استفادة ممكنة من هذه اإلمكانات
من خالل زيادة إيرادات املالية العامة وتعظيم العائد على
االستثمارات املوجهة يف رأس املال البشري واملادي – بما
يف ذلك إنشاء بنية حتتية أساسية مقاومة لتقلبات الطقس
لتوفير الكهرباء للمزيد من املواطنين .وينبغي أن يضطلع
الشركاء الدوليون بالدور املنوط بهم يف دعم هذه اجلهود من
خالل توفير املساعدة الفنية والتمويل.
وبالرغم من انتشار التداعيات السلبية للجائحة ،يتعين
على بلدان املنطقة استغالل هذه الفرصة كدافع لتنفيذ
اإلصالحات الالزمة تمهيدا ملائة عام من النمو الشامل يف
القارة اإلفريقية.
أبيبيه آمرو سيالسي مدير اإلدارة اإلفريقية بصندوق
النقد الدويل.
ديسمبر  | ٢٠٢١التمويل والتنمية
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ما هي السلع العامة العاملية؟

على املؤسسات العاملية أن تنسق فيما بينها للحفاظ على السلع التي تعود بالنفع علينا جميعا

مويا تشين

من توريد السلع اخلاصة ،وتوفير سلع عامة عاملية يفرض
حتديا فريدا من نوعه.

ما السبب يف نقص املعروض من السلع العامة؟
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ولهذه األسباب ،غالبا ما يكون هناك نقص يف املعروض
من السلع العامة إذا تُرِك أمرها للقطاع اخلاص.
وحتى يومنا هذا ،ظلت مشكلة توفير السلع العامة تكمن
يف التنسيق الذي يضمن مساهمة كل طرف يف توفير سلعة
عامة واملراجحة بين تكاليفها ومنافعها بدون تشويه .وتقوم

الرسم التوضيحيISTOCK / RASTUDIO :

جائحة كوفيد ،19-وأزمات الالجئين ،وتغير املناخ –
كشفت هذه املشكالت العاملية الستار عن احلاجة إىل السلع
العامة التي تتشابه يف صفة العاملية .فما هي السلع العامة،
وكيف يمكن توريدها عامليا؟
السلع العامة هي تلك التي تُتاح للجميع (فهي ال تستبعد
أحدا) ويمكن ألي أحد االستفادة منها مرارا وتكرارا دون
أن يقلل ذلك من املنافع التي تعود على غيره (أي أنها
غير تنافسية) .ونطاق السلع العامة يمكن أن يكون حمليا
أو وطنيا أو عامليا .فاأللعاب النارية العامة سلعة عامة
حملية ،ألن بإمكان أي شخص يف مرمى البصر أن يستمتع
بالعرض .والدفاع الوطني سلعة عامة وطنية ،فهو يعود
بالنفع على جميع مواطني الدولة .والسلع العامة العاملية
هي تلك التي تؤثر منافعها على كافة مواطني العامل .وهي
تشمل الكثير من نواحي حياتنا :بدءا من بيئتنا الطبيعية،
وتاريخنا وثقافاتنا ،والتقدم التكنولوجي حتى األجهزة التي
نستخدمها يف حياتنا اليومية كنظام القياس املتري.
فال يمكن منع أحد من استخدام نظام القياس املتري،
وكلما استخدمه أحد ال ينتقص ذلك من منفعته التي يستفيد
منها اآلخرون .وطبيعة منافع السلع العامة هي التي تميزها
عن السلع اخلاصة التي نراها يف املتاجر أو حمالت بيع
السلع التي يمكننا سداد رسوم لدخولها ،ولكن هذا األمر يعني
كذلك أنها غير موجودة يف أي متجر عادي وال يمكن احلصول
عليها مقابل رسم بسيط .وإنشاء السلع العامة أصعب بكثير

السبب ببساطة هو عدم وجود حوافز .فلكي يقوم فرد بعرض
سلعة عامة بينما يسعى إىل حتقيق ربح ،يجب أن تكون
املنفعة التي يتوقعها تتجاوز التي يتحملها .وبالنسبة للسلع
العامة ،عادة ما يكون العكس صحيحا لعدة أسباب:
·ال يمكن فرض رسوم على األفراد مقابل استخدامها:
فنتيجة لطبيعة السلع العامة ،ال يستطيع موردوها أن
يمنعوا األفراد من استخدامها .ومتى عُرِضَت سلعة عامة،
يستطيع اجلميع استخدامها سواء ساهموا أم مل يساهموا
يف توفيرها .وتُعرف هذه املسألة بأنها «مشكلة الراكب
باجملان».
· ويف حالة معظم السلع العامة ،فإن املنفعة
التي تعود على كل فرد هي منفعة صغيرة :وهذا
هو احلال يف أغلب األحيان عندما يكون استخدام أحد
األفراد للسلعة يؤثر على اآلخرين .وهذه «التداعيات» أو
«املؤثرات اخلارجية» يمكن أن جتعل املنفعة التي تعود
على أي فرد صغيرة للغاية (يف حالة التداعيات املوجبة)
أو كبيرة للغاية (يف حالة التداعيات السالبة) .وهكذا
احلال بالنسبة لسلع مثل الصحة العاملية – فباختيار
احلصول على اللقاح يظل الشخص بصحة جيدة (منفعة
فردية قد تكون صغيرة بالنسبة لغير املعرضين خملاطر)
ويقي اآلخرين من الوقوع يف املرض (تداعيات إيجابية
كبيرة).
·ويف حالة كثير من السلع العامة ،تتحقق منافعها
بعد فترة طويلة مستقبال بينما تُنفق تكاليفها اليوم.
والناس غالبا ما يغالون يف القيمة يف الوقت احلاضر
مقارنة باملستقبل .وقِصَر النظر يمكن أن يشوه التكاليف
واملنافع التي تعود من سلع مثل التعليم (فأنت تدفع
اليوم تكلفة التعليم يف املدارس ،بينما منفعتها تتحقق
عندما يكبُر الطالب) والبيئة الطبيعية (فنحن ندفع اليوم
تكلفة تخفيف آثار تغير املُناخ ،بينما معظم منافعها
ستعود على أجيال املستقبل).

عودة إىل األسس

من الناحية النظرية ،السلع العامة العاملية ال تختلف عن
السلع العامة احمللية أو الوطنية .فال يمكنها أن تستبعد أحدا
كما أنها غير تنافسية .ومن خصائص هذه السلع أنها تنطوي
على مشكالت «الراكب باجملان» ،وبانتشار تداعياتها ،كما
أن آفاقها الزمنية قصيرة .ملاذا إذن جند سلعا عامة حملية
ووطنية أكثر من السلع العامة العاملية؟ ملاذا تُرصد للدفاع
الوطني أموال أكثر مما يُخصص ملكافحة تغير املناخ على
مستوى العامل؟
إن إخفاقات احلكومة التي ال توفر ما يكفي من السلع
العامة تتفاقم عندما يتعلق األمر بالسلع العامة العاملية.
وغالبا ما تفتقر املؤسسات العاملية – أينما وُجِدَت – إىل
السلطة القانونية التي تخول لها إنفاذ القواعد التنظيمية
والضرائب أو إىل القدرات املؤسسية للتنسيق بين احتياجات
جميع املواطنين يف العامل وعبر األجيال .والتحدي أمام
عملية التنسيق أكبر كذلك .فاملؤسسات العاملية تتعامل مع
احلكومات الوطنية ،على عكس املواطنين األفراد .وهناك
كثير من احلكومات الوطنية التي تكافح جملرد توفير السلع
العامة حتى داخل بلدانها.
وكانت املصادقة على «اتفاقية باريس» تمثل جناحا
وبرهانا على قصور التنسيق على املستوى الدويل ،يف آن
واحد .فمن خالل حتديد خمصصات حسب االحتياجات
واملسؤوليات اخلاصة للبلدان ،تأخذ االتفاقية يف اعتبارها
الرفاهية يف كل بلد .وكانت ثمرة التزام االقتصادات املتقدمة
بتقديم  100مليار دوالر لتمويل األنشطة املناخية كل عام
هي تعبئة موارد القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية .ومع هذا ،كان انسحاب الواليات املتحدة يف عام
 2020والقصور املزمن يف توفير التمويل الالزمة لألنشطة
املناخية قد سلطا الضوء على حمدودية قدرة االتفاقية على
إنفاذ املساهمات والقضاء على مشكلة «الراكب باجملان».

العرض والطلب

من غير احملتم ،رغم ذلك ،أن يستمر إخفاق العامل يف توفير
السلع العامة العاملية .فكثير من املؤسسات التي توفر

يمكن استبعادها

فهل السلع العامة العاملية خمتلفة؟

ال يمكن استبعادها

الهيئات الرسمية ،وال سيما احلكومات ،بدور املنسق الرئيسي
لتوفير السلع العامة احمللية والوطنية.
وحتقق احلكومات أكبر درجات النجاح يف توفير السلع
العامة عندما تكون لديها مؤسسات قوية .فمن خالل إنفاذ
القواعد التنظيمية والضرائب ،تتمكن احلكومات من تعبئة
املوارد لتوفير السلع العامة والقضاء على مشكلة «الراكب
اجملاين» .واحلكومة الشمولية جلميع الفئات تُقَدِّر قيمة
رفاهية كل مواطنيها – املقيمين ضمن حدودها وعبر
األجيال اخملتلفة .وتستطيع هذه احلكومات أن حتقق املنفعة
اجملتمعية الكاملة من السلع العامة (حاصل املنافع وكذلك
التداعيات الفردية) وأن توازن بين احتياجات مواطنيها يف
احلاضر واملستقبل.

تنافسية

غير تنافسية

السلع اخلاصة

سلع املتاجر برسوم
اشتراك

السلع املشتركة

السلع العامة

األغذية واألدوية
والكتب

املوارد الطبيعية
والنظم القضائية

الطرق اخلاضعة لرسوم
واإلنترنت ودور السينما

البيئة والثقافة
والتكنولوجيا
والصحة العامة

ملحوظة :السلع الواردة أعاله جمرد أمثلة؛ وهذه القائمة ليست شاملة لكل السلع.

السلع العامة اليوم مل تتواجد بدافع ذاتي ،وإنما تشكلت
لتلبية الطلب .فكان تطور التعليم احلكومي يف الواليات
املتحدة استجابة لطلب املواطن يف عامل يتقدم تكنولوجيا.
وكان صندوق النقد الدويل قد تأسس بعد «الكساد الكبير»
واحلرب العاملية الثانية بعد أن أدركت البلدان احلاجة إىل
تعزيز االستقرار املايل العاملي.
وهناك من األسباب ما يدعو إىل االعتقاد بأن الطلب
على السلع العامة العاملية متنا ٍم .وسواء كان األمر يتعلق
بالتجارة أو التدفقات الرأسمالية أو الهجرة ،فالعامل اليوم
أكثر ترابطا بكثير مما كان عليه يف عام  ،1945عندما
أُنشئ العديد من املؤسسات الدولية مثل األمم املتحدة
وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة الصحة
العاملية .وتزداد أهمية السلع العامة العاملية يف حياتنا
اليومية مع كل أزمة جديدة – فكانت نتيجة جائحة
كوفيد 19-هي زيادة الطلب على الصحة العامة العاملية،
ونتيجة أزمات الالجئين هي زيادة احلرص على السالم
العاملي ،ونتيجة تغير املناخ هي زيادة الرغبة يف احلفاظ
على البيئة العاملية .وتقتضي هذه األزمات وضع إطار
عاملي يقر بااللتزام املشترك ،ويحدد بوضوح مسؤولية
كل بلد ،ويحقق إنفاذ هذه االلتزامات .ولكي تستطيع
املؤسسات العاملية أن تعزز عملية التنسيق ،يتعين أن
تكون لديها هياكل شاملة للحوكمة تضمن شرعية القرارات
وتمثل كل املواطنين يف احلاضر واملستقبل على مستوى
العامل قاطبة .وإذا أمكن االستفادة من الزخم املتزايد اليوم
وتعبئته لبناء هذا اإلطار العاملي ،ربما أصبح توفير السلع
العامة العاملية حقيقة واقعة.
مويا تشين اقتصادي يف معهد صندوق النقد الدويل
لتنمية القدرات.
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الفيزيائي نيكوالس
بوليدو يقف أمام
نموذج أويل جلهاز
كمبيوتر كمي يف
برونزويك بأملانيا.

احلوسبة الكمية:

الفرص
واخملاطر

يمكن ألجهزة الكمبيوتر الكمية فك التشفير الذي يدعم االستقرار املايل

خوسيه ديودورو ،ومايكل غوربانيوف ،وماجد مالئكة ،وحتسين سعدي صديق

كان

اجلنود يف اليونان القديمة يبعثون رسائل
سرية عن طريق لف شريط من اجللد الرقيق
حول عصا والكتابة عليه .وال يمكن فك
شفرة رسائلهم إال عن طريق شخص معه عصا لها نفس
السُّمْك .إنه أحد أقدم األمثلة على التشفير .أما أسرار اليوم،
مثل االتصاالت عبر اإلنترنت والصيرفة الرقمية والتجارة
اإللكترونية ،فتتم حمايتها من أعين املتطفلين عن طريق
خوارزميات حاسوبية قوية .ومع ذلك فإن هذه الرموز
التشفيرية التي ال يمكن اختراقها حتى اآلن يمكن أن تصبح
جزءا من التاريخ عما قريب.
ويمكن ألجهزة الكمبيوتر الكمية أن تصل إىل مستوى
من التحسين من شأنه فك العديد من مفاتيح التشفير
احلالية يف وقت أقل مما يحتاجه إنشاؤها باستخدام أجهزة
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الكمبيوتر الرقمية التقليدية .وينبغي للمؤسسات املالية أن
تعمل دون تأخير على حماية نظم األمن السيبراين اخلاصة
بها من التقادم يف املستقبل ،وإال سيتعرض االستقرار
املايل للخطر.

ثورة كمية

احلوسبة الكمية هي استخدام الظواهر الكمية مثل التراكب
والتشابك إلجراء العمليات احلسابية .والوحدة األساسية
جلهاز الكمبيوتر الكمي هي البت الكمي (أو اختصارا
الكيوبت) التي تستمد إمكاناتها عادة من خالل اخلصائص
الكمية للجسيمات دون الذرية ،مثل دوران اإللكترونات أو
استقطاب الفوتون .ويف حين أن كل بت ثنائي مستخدم يف
أجهزة الكمبيوتر الرقمية اليوم يمثل قيمة الصفر أو الواحد

تفوق أجهزة الكمبيوتر الكمية نظيراتها الرقمية التي تتبع قوانين
الفيزياء التقليدية من حيث قدرتها الهائلة على معاجلة البيانات.
الصحيح ،فإن الكيوبتات تمثل كال من الصفر والواحد
الصحيح (أو مزيجا من االثنين) يف نفس الوقت .وهذه
الظاهرة تسمى التراكب .أما التشابك الكمي فهو ارتباط
خاص بين أزواج أو جمموعات من العناصر الكمية .ويؤثر
تغير حالة أحد العناصر على العناصر املتشابكة األخرى
على الفور – بغض النظر عن املسافة بينها.
وتؤدي زيادة عدد الكيوبتات إىل زيادة أسية يف سرعة
معاجلة العملية احلسابية .وهناك حاجة إىل اثنين من
البتات الثنائية التقليدية ملضاهاة قوة كيوبت واحد؛ وإىل
أربعة بتات ملضاهاة اثنين من الكيوبتات؛ وإىل ثمانية
بتات ملضاهاة ثالثة كيوبتات؛ وهكذا .وهناك حاجة إىل
حوايل  18كوادريليون بت من الذاكرة التقليدية لتصميم
نموذج جلهاز كمبيوتر كمي يستخدم  54كيوبت فقط.
ويحتاج جهاز كمبيوتر كمي يستخدم  100كيوبت عددا
من البتات يفوق عدد الذرات املوجودة على سطح الكرة
األرضية .ويحتاج جهاز كمبيوتر يستخدم  280كيوبت عددا
من البتات يفوق عدد الذرات املوجودة يف الكون املعروف.
وتفوق أجهزة الكمبيوتر الكمية نظيراتها الرقمية التي
تتبع قوانين الفيزياء التقليدية من حيث قدرتها الهائلة على
معاجلة البيانات .فقد شبه ويليام فيليبس ،الفيزيائي احلائز
على جائزة نوبل ،القفزة من تكنولوجيا اليوم إىل تكنولوجيا
الكم بالقفزة من العدَّاد اليدوي إىل جهاز الكمبيوتر الرقمي
نفسه .وحتى وقت قريب ،كانت هذه امليزة التي تسمى
امليزة الكمية أو «التفوق الكمي» جمرد نظرية .لكن يف عام
 ،2019استخدمت شركة غوغل جهاز كمبيوتر كميا ألداء
مهمة حسابية حمددة يف  200ثانية فقط .وقالت الشركة إن
املهمة نفسها كانت ستستغرق يف ذلك الوقت  10آالف سنة
باستخدام أقوى جهاز كمبيوتر رقمي فائق السرعة.

الفرص املتاحة

واخملاطر

ومع ذلك ،هناك خماطر .فقوة املعاجلة احلاسوبية التي تتميز
بها هذه اآلالت الكمية القوية يمكن أن تهدد أساليب التشفير
احلديثة ،وهو ما يكون له انعكاسات واسعة النطاق على
االستقرار املايل واخلصوصية .ويستند التشفير يف الوقت احلايل
إىل ثالثة أنواع رئيسية من اخلوارزميات :املفاتيح املتماثلة،
واملفاتيح غير املتماثلة (املعروفة أيضا باسم املفاتيح
العامة) ،ووظائف التجزئة .فاستنادا إىل خوارزمية املفاتيح
املتماثلة ،يتم استخدام نفس املفتاح لتشفير الرسالة وفك
تشفيرها .أما خوارزمية التشفير غير املتماثل فتستخدم زوجا
مترابطا من املفاتيح (أحدهما خاص واآلخر عام) .وال يمكن فك
تشفير رسالة مشفرة بمفتاح واحد إال عن طريق الزوج اخلاص
بهذا املفتاح .وتُستخدم هذه اخلوارزميات على نطاق واسع يف
التحقق الرقمي من الهوية ،والتوقيعات الرقمية ،وأمن البيانات.
وتعمل وظائف التجزئة على حتويل املُدخل الرقمي إىل جمموعة
فريدة من البايتات ذات احلجم الثابت .ويتم استخدامها لتخزين
كلمات السر بشكل آمن ودعم الهويات الرقمية.
وقد جنحت هذه اخلوارزميات التشفيرية غالبا يف حماية
البيانات .فحتى أجهزة الكمبيوتر الرقمية فائقة السرعة وتقنيات
حتليل الشفرات األكثر تقدما اليوم ال يمكنها فك تشفير هذه
البيانات بالسرعة الكافية .ومع ذلك ،ستكون أجهزة الكمبيوتر
الكمية قادرة على حل املشكالت الرياضية بسرعة أكبر بكثير
من أجهزة الكمبيوتر الرقمية فائقة السرعة .وسيؤدي ذلك إىل
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إن املهام احلسابية املعقدة تشبه إيجاد املَخْرَج من متاهة.
فالكمبيوتر التقليدي سيحاول الهروب باتباع كل املسارات
بصورة متسلسلة إىل أن يصل إىل املَخْرَج .ويف املقابل،
يسمح التراكب للكمبيوتر الكمي بتجربة جميع املسارات يف
آن واحد .ويؤدي ذلك إىل خفض كبير يف الزمن الالزم إليجاد
حل.
ومن خالل حل املسائل بدقة وسرعة أكبر مقارنة بأجهزة
الكمبيوتر الرقمية ،فإن أجهزة الكمبيوتر الكمية يمكنها تعجيل
االكتشافات واالبتكارات العلمية ،وإحداث ثورة يف نماذج
وعمليات حماكاة األسواق املالية ،واملساعدة على تَعَلُّم اآللة
واستخدام الذكاء االصطناعي .كذلك يمكن استخدام أجهزة
الكمبيوتر الكمية يف وضع نموذج للجسيمات دون الذرية،

والتفاعالت اجلزيئية ،والتفاعالت الكيميائية .ويمكن أن يُحدث
ذلك ثورة يف الهندسة الكيميائية وعلوم املواد ،ويسمح بتصميم
مواد جديدة ،مثل بطاريات احلالة الصلبة .ويمكن ألجهزة
الكمبيوتر الكمية أيضا أن تساعدنا يف فهم تغير املناخ.
ويمكن ألجهزة الكمبيوتر الكمية أن تُدث حتوال يف
النظام املايل أيضا ،حيث يمكنها إجراء عمليات حماكاة
مونت كارلو– التي تُستخدم يف التنبؤ بسلوك األسواق من
خالل نماذج حماكاة األسعار واخملاطر – بصورة أكثر دقة
يف الوقت احلقيقي تقريبا .ولن تكون هناك حاجة إىل تبسيط
هذه النماذج بوضع افتراضات غير واقعية .ويمكن ألجهزة
الكمبيوتر الكمية أيضا حل املشكالت املتعلقة بتعظيم الفائدة
– مثل تخصيص رأس املال ،أو حتديد استثمارات احلافظة،
أو إدارة النقود يف شبكات ماكينات الصراف اآليل – يف جزء
من الوقت الذي حتتاجه أجهزة الكمبيوتر الرقمية .ويمكن
ألجهزة الكمبيوتر الكمية أيضا تعجيل تدريب خوارزميات
تَعَلُّم اآللة .ويزداد الوقت الذي حتتاجه أجهزة الكمبيوتر
الرقمية للقيام بذلك زيادة أسية مع كل بُعد تتم إضافته .وال
يكون احلال كذلك مع أجهزة الكمبيوتر الكمية.
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يجب على املؤسسات املالية اتخاذ خطوات فورية لالستعداد
لعملية حتول التشفير.
جعل التشفير غير املتماثل غير قابل للتطبيق وسيُضعف مفاتيح
التشفير ووظائف التجزئة األخرى .ومن الناحية النظرية ،يمكن
جلهاز كمبيوتر كمي يعمل بكامل طاقته فك مفتاح تشفير
غير متماثل يف غضون دقائق .وتكون مفاتيح التشفير العامة
معرضة للخطر بوجه خاص ألن معظمها يستند إىل مسألة
التحليل إىل العوامل :حيث يصعب على أجهزة الكمبيوتر الرقمية
إيجاد عددين أوليين من حاصل ضربهما .ويف املقابل ،يمكن
ألجهزة الكمبيوتر الكمية أن تفعل ذلك بسهولة.
وتُستخدم مفاتيح التشفير غير املتماثلة على نطاق واسع
لتأمين االتصاالت عبر اإلنترنت .وقد تؤدي الهجمات الناجحة
ضد هذه اخلوارزميات إىل تعريض الروابط التي يستخدمها
النظام املايل للخطر ،بما يف ذلك على سبيل املثال الصيرفة
عبر الهاتف احملمول ،والتجارة اإللكترونية ،ومعامالت الدفع،
والسحب النقدي من ماكينات الصراف اآليل ،واتصاالت الشبكة
اخلاصة االفتراضية .أما التطبيقات املعرضة للخطر التي تعتمد
على التشفير باستخدام املفاتيح العامة أيضا فتشمل األصول
الرقمية الشهيرة ،مثل البيتكوين واإلثيريوم ،باإلضافة إىل
تطبيقات شبكة اإلنترنت احملمية بكلمة السر .وأشهر هذه
البروتوكوالت ،وهو « ،»HTTPSيستخدمه  97من أفضل 100
موقع إلكتروين يف العامل.
وربما يكون الوقت قد فات بالفعل بالنسبة لبعض
التطبيقات .فأي معلومات يُفترض أنها آمنة اليوم يمكن
رصدها وتخزينها لفك تشفيرها الحقا بمجرد إنشاء أجهزة
كمبيوتر كمية تتسم بقدر كاف من القوة .والواقع أن أي رسالة
شخصية أو مالية مشفرة يتم إرسالها وتخزينها اليوم يمكن فك
تشفيرها بأثر رجعي باستخدام جهاز كمبيوتر كمي قوي .غير
أن معظم املؤسسات املالية واألجهزة التنظيمية مل تنتبه بعد
لهذه اخملاطر اجلديدة.

سباق مع اآللة

بدأ بالفعل السباق لتطوير معايير وخوارزميات جديدة
للتشفير مضادة لهجمات أجهزة الكمبيوتر الكمية.
ففي الواليات املتحدة ،يُجري املعهد الوطني للمعايير
والتكنولوجيا مسابقة لتطوير خوارزميات التشفير املضادة
لهجمات أجهزة الكمبيوتر الكمية .ويأمل املعهد أن يعلن عن
فائز بحلول عام  .2024ويقوم املعهد األوروبي ملعايير
االتصاالت بدور قيادي أيضا .وتساهم هذه اجلهود يف
أنشطة اجلهات األخرى املعنية بوضع املعايير .ولكن بسبب
اخملاطر ذات األثر الرجعي ،فإن املؤسسات املالية لديها
فرصة حمدودة لتنفيذ املعايير اجلديدة.
ويجب على املؤسسات املالية اتخاذ خطوات فورية لالستعداد
لعملية حتول التشفير .وينبغي أن تبدأ بتقييم اخملاطر ذات األثر
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الرجعي واخملاطر املستقبلية الناشئة عن أجهزة الكمبيوتر الكمية،
بما يف ذلك خماطر املعلومات التي ربما تكون قد تم رصدها
بالفعل ويمكن استغاللها بعد سنوات .وينبغي للمؤسسات املالية
بعد ذلك وضع خطط لتحويل التشفير احلايل إىل خوارزميات
التشفير املضادة لهجمات أجهزة الكمبيوتر الكمية .ويتضمن ذلك
إجراء حصر لعمليات التشفير باستخدام املفاتيح العامة التي
تستخدمها هذه املؤسسات باإلضافة إىل تلك التي يستخدمها أي
موردين آخرين .وسيتطلب األمر حتويل اخلوارزميات الضعيفة
إىل خوارزميات تشفير مضادة لهجمات أجهزة الكمبيوتر الكمية.
وينبغي أن تعمل املؤسسات املالية أيضا على زيادة مرونة التشفير
بحيث يمكن االرتقاء باخلوارزميات بسالسة .وتوضح جتارب
عمليات استبدال اخلوارزميات ،رغم أنها أبسط بكثير من االنتقال
إىل معايير التشفير املضادة لهجمات أجهزة الكمبيوتر الكمية ،أنها
يمكن أن تكون مربكة للغاية .كذلك فإن إجراء عمليات االستبدال
هذه غالبا ما يستغرق سنوات أو عقودا.
وهناك دور مهم يقوم به صندوق النقد الدويل يف زيادة وعي
بلدانه األعضاء باخملاطر التي يتعرض لها االستقرار املايل من
أجهزة الكمبيوتر الكمية ويف تعزيز معايير وممارسات التشفير
املضادة لهجمات أجهزة الكمبيوتر الكمية .وينبغي للصندوق أن
يشجع البلدان األعضاء على التعاون الوثيق يف جمال تطوير معايير
التشفير املضادة لهجمات أجهزة الكمبيوتر الكمية لضمان إمكانية
التشغيل البيني واعتماد خطط حتويل التشفير يف قطاعاتها املالية.
وتتسم أجهزة الكمبيوتر الكمية اليوم باحلساسية الشديدة .فأي
اضطراب بيئي ،مثل احلرارة أو الضوء أو االهتزاز ،يؤدي إىل حتول
الكيوبتات من حالتها الكمية إىل بتات منتظمة .وينتج عن ذلك أخطاء
حسابية .ومع ذلك فإن اآلالت التي حتسب بأخطاء أقل وقادرة على
فك الرموز ليست بعيدة .وينبغي للمؤسسات املالية إدراك اخملاطر
وتأمين نظمها قبل فوات األوان .ويف نهاية املطاف ،يزخر التاريخ
بالقصص التي حتذر من رموز كان من املفترض أنها غير قابلة
لالختراق ولكن تم اختراقها عن طريق التكنولوجيا اجلديدة.

خوسيه ديودورو هو مالك منصة جمع البيانات ،وماجد
ماليكا هو خبير أول يف التحول الرقمي وخماطر األمن السيبراين
يف إدارة تكنولوجيا املعلومات بصندوق النقد الدويل .ومايكل
غوربانيوف هو اقتصادي أول يف إدارة االستراتيجية
والسياسات واملراجعة بصندوق النقد الدويل ،وحتسين سعدي
صديق هو نائب رئيس قسم يف إدارة آسيا واحمليط الهادئ
بصندوق النقد الدويل.
يستند هذا املقال إىل ورقة العمل رقم  71/21الصادرة عن الصندوق بعنوان
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إدارة
االضطرابات

ماساكي شيراكاوا أمضى عقوده األربعة األخيرة يف
بنك اليابان ،من  1972إىل  ،2013يف بيئة شكلتها ظروف
اقتصادية متنوعة ،وغالبا ما كانت قاسية .فقد خفت وهج
املعجزة االقتصادية التي أعقبت احلرب العاملية الثانية ،ومر
االقتصاد «الفقاعي» بمرحلتي تضخم وانفجار ،وتوالت العقود
الضائعة .وكانت هناك حتديات من اخلارج ،بما يف ذلك األزمة
املالية العاملية والصعود االقتصادي للصين  -ففي عام
 ،2000كان حجم اقتصاد الصين ربع حجم اقتصاد اليابان،
ولكنه أصبح ضِعف هذا احلجم بحلول عام .2015
وهذه التطورات ،إىل جانب غيرها مما خبِرَه شيراكاوا،
احملافظ السابق لبنك اليابان ،قادت إىل فترة تموج
باالضطرابات .فقد ظلت السياسة النقدية مقيدة بحدود أسعار
الفائدة األساسية طوال ربع قرن .وباتت ظالل أسعار الفائدة
الصفرية ظاهرة للعيان بحلول عام  .1995لكن منذ عام
 ،1999أصبح احلد األدنى الصفري مهيمنا على صنع السياسة
النقدية يف اليابان ،مما أجبر بنك اليابان على استكشاف
أدوات غير تقليدية للسياسة النقدية والتوسع يف ميزانيته
العمومية .وقد قدمت اليابان نموذجا استرشاديا مبكرا ملثل
هذه املبادرات حذا حذوه فيما بعد الكثير من البنوك املركزية
يف االقتصادات املتقدمة األخرى.
ويقدم شيراكاوا رؤية شخص مطلع عن سياسات البنك
املركزي ،ويحكي بصراحة عن التفاعالت داخل احلكومة
والبرملان .ويعكس فصالن من أطول فصول الكتاب أوجه
القلق لدى حمافظ بنك مركزي يعمل يف بيئة ذات طابع سياسي
مشحون .ويأتي جزء بعنوان «شهري األخير يف املنصب» يف
نهاية فصل يعرض لتلك العملية الطويلة والصعبة التي أدت إىل
صدور بيان مشترك من احلكومة وبنك اليابان .غير أن نهاية
فصل عن العوامل الديمغرافية أخفت يف طياتها درة من أنفس
درر الرؤى السياسية .ففيها يعترف الكاتب أن شيراكاوا الشاب
قد غض الطرف عن األهمية السياسية واالجتماعية للعوامل
الديمغرافية .أما شيراكاوا األكبر سنا فهو يدرك أن ديمقراطية
الشعر األبيض ظهرت مالحمها مع ارتفاع أعمار الناخبين ،مما
صعوبة.
يجعل اإلصالح أكثر
ً
أما الفصل املفضل لديَّ فهو الذي يحمل عنوان «ما الذي
ينبغي أن نتوقعه من البنك املركزي؟» وهنا يناقش شيراكاوا

ماساكي شيراكاوا

فترة مضطربة :الصيرفة
املركزية يف عصر األزمة

Masaaki Shirakawa

Tumultuous Times: Central
Banking in an Era of Crisis
Yale University Press,
New Haven, CT, 2021, 536 pp., $40.00

عمل البنوك املركزية من حيث النظرية والتطبيق ،متجاوزا
حدود السياسة النقدية .ويذهب الفصل إىل أن أول أهداف
البنك املركزي هو حتقيق االستقرار املايل ،حتى قبل استقرار
األسعار .ويتعارض هذا مع الرؤية التقليدية من أن استقرار
األسعار يجب أن يكون الهدف األساسي للسياسة النقدية.

أما شيراكاوا األكبر سنا فهو يدرك أن ديمقراطية
الشعر األبيض ظهرت مالحمها مع ارتفاع أعمار
الناخبين ،مما يجعل اإلصالح أكثر صعوبة.
إنه كتاب زاخر باملعلومات العميقة يف فصول قصيرة
متكاملة .فإذا كنت مهتما بالتعرف على عامل البنوك املركزية
يف بلد يتسم بتناقص تعداد سكانه وانخفاض نموه وأسعار
فائدته ،فال غنى لك عن قراءة كتاب فترة مضطربة.
وقد كتب ميلتون فريدمان ذات مرة« :النظرية النقدية مثل
حديقة يابانية .ففيها وحدة جمالية تولد من رحم التنوع،
وبساطة ظاهرة تخفي واقعا معقدا ،ومشهدا سطحيا يتماهى
مع منظورات مغرقة يف العمق» .ويمكن أن يسري القول نفسه
على كتاب شيراكاوا بفكره العميق وجوانبه املتعددة.
فيتور غاسبار ،مدير إدارة شؤون املالية العامة بصندوق
النقد الدويل
ديسمبر  | ٢٠٢١التمويل والتنمية
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هل ينتظر النقود
مستقبل زاهر؟

يف خضم التحول التكنولوجي الذي يشهده االقتصاد
الرقمي حاليا ،هناك ابتكارات إحاللية أيضا تشهدها
واحدة من أهم التكنولوجيات يف جمتمعاتنا ،أال وهي
النقود ذاتها.
ويضع إسوار براساد هذا االضطراب يف سياق أوسع
ضمن كتابه اجلديد ،مستقبل النقود :كيف تُْدِث الثورة
الرقمية حتوال يف العمالت والتمويل .فهو يذهب إىل أنه
مع كل االبتكارات الرقمية التي حدثت يف جمال التمويل
خالل العقود املاضية ،فإننا نقف على حافة ما قد يكون
تغيرا أكثر حدة ينطوي على انعكاسات واسعة النطاق على
الصعيد االجتماعي واالقتصادي والسياسي .ويبين بصورة
مقنعة أنه يف سياق التكنولوجيا املالية ،والعمالت املشفرة،

إسوار براساد

مستقبل النقود:
كيف تُْدِث الثورة الرقمية
حتوال يف العمالت والتمويل

Eswar S. Prasad

The Future of Money:
How the Digital Revolution
Is Transforming
Currencies and Finance
Belknap Press,
Cambridge, MA, 2021, 496 pp., $35.00

والعمالت املستقرة — واحتماالت اختفاء النقد — ستكون
العمالت الرقمية للبنوك املركزية ،وهي شكل جديد من نقود
البنك املركزي ،واحدا من االبتكارات األوسع انتشارا.
ويقدم الكتاب استعراضا رائعا للتغيرات العديدة التي
مرت بها التكنولوجيات الرقمية بالفعل .فبدءا من النمو
الهائل للخدمات املالية عبر األجهزة احملمولة يف شرق
إفريقيا والصين وحتى ظهور إقراض النظراء عبر املنصات
اإللكترونية والتأمين األصغر ،أحدثت التكنولوجيا املالية
هزة فعلية يف التمويل وأدت إىل شمول مئات املاليين من

68

التمويل والتنمية | ديسمبر ٢٠٢١

املستخدمين يف النظام املايل — وال سيما يف اقتصادات
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية .ويصف عملتي
البيتكوين واإلثيريوم وتكنولوجيات دفاتر احلسابات الرقمية
املوزعة التي تؤسس لهما — لكنه يصف أيضا خيبة األمل
التي حتيط باستخدامهما الفعلي يف املدفوعات حتى اآلن.
وتمثل العمالت الرقمية للبنوك املركزية ،يف رأي براساد،
إجنازا أكبر بكثير .فبإمكانها أن تقوم بدور املساند ألنظمة
الدفع التي يديرها القطاع اخلاص ،وتزيد من تعزيز الشمول
املايل ،وحتسن انتقال تأثير السياسة النقدية ،بل إنها تكافح
الفساد أيضا .لكنه يدرك باملثل خماطر جتاوز البنوك ،وفقد
اخلصوصية ،والرقابة السلطوية على املواطنين —حسب
مفهوم جورج أورويل— وهي خماطر يمكن تخفيف حدتها
عن طريق التصميم السليم واإلشراف التشريعي.
ويقدم الكتاب استعراضا مستفيضا للتطورات يف جمال
املدفوعات ،بدءا من تفاصيل عمل شركة آنت جروب (Ant
) ،Groupوحتى مشروع عملة إي-كرونا )(e-kronaوعملة
بيترو ) (Petroاملشفرة يف فنزويال .ويتخلل الكتاب الكثير من
االستشهادات ،مثل معركة مغني فرقة آبا ،بيورن أولفيوس،
ضد النقود السائلة يف السويد (واجلريمة التي قال إنها
تتسبب يف استعارها) ،وحتى الرفض الالذع من جانب ماريا
فولو ،املراقِبة السابقة إلدارة اخلدمات املالية بنيويورك،
للمختبرات التنظيمية التي تسمى «صناديق الرمال» (وهي
بيئات اختبار حمكومة للخدمات االبتكارية)«( .الصغار
يلعبون يف صناديق الرمال ،أما الكبار فيلعبون بالقواعد»).
وكما يمكن أن نتوقع من خبير يف االقتصاد الكلي الدويل
مثل براساد ،يتضمن الكتاب نقاشات عديدة بشأن انعكاسات
التكنولوجيا املالية والنقود الرقمية للبنك املركزي بالنسبة
على املدفوعات العابرة للحدود ودور الدوالر األمريكي
باعتباره عملة لالحتياطي.
إن كتاب مستقبل النقود مادة ممتعة للقراءة وإسهام
متفرد األسلوب .وهو مؤهل تماما ليوضع يف مصاف كتاب
فيليكس مارتن النقود :السيرة الذاتية غير املصرح بها،
وكتاب النا سوارتز الالمع النقود اجلديدة .فعلى غرارهما،
يدرك الكتاب أن تصميم النقود ليس جمرد مسألة تكنولوجية،
لكنها قضية اجتماعية بالغة األهمية تؤثر فينا جميعا.
ويؤكد براساد أن البنوك املركزية تتعامل مع التحدي
اجلسيم الذي تمثله املفاضلة بين السياسات فيما يتعلق
بنقود املستقبل ،ومن ثم فإن إصدار النقود الرقمية للبنك
املركزي وعدم إصدارها هما إجراءان واعيان على صعيد
السياسات .ويعد إجراء حوار واسع النطاق مع جمهور مستنير
عامال أساسيا للوصول إىل االختيار الصحيح.
جون فروست ،اقتصادي أول يف إدارة االبتكار واالقتصاد
الرقمي ،بنك التسويات الدولية.
اآلراء املعبر عنها هنا تخص كاتب املقال وال تعبر
بالضرورة عن آراء بنك التسويات الدولية.
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اقتراض أفضل

كثير من البلدان اإلفريقية يتعين عليها النهوض
باالستثمارات ومستويات املعيشة ،ولكنها تعاين من
انخفاض اإليرادات احمللية وارتفاع الدين العام .وقد فاقمت
اجلائحة من هذا التحدي يف ظل زيادة ارتفاع نسب الدين إىل
إجمايل الناجت احمللي ،مما يثير قضايا تتعلق باملدى القصير
كما يثير تساؤال عن أفضل السبل التي تتيح إلفريقيا استخدام
الدين لتحقيق إمكاناتها على املدى الطويل.
ويحدد االقتصادي غريغوري سميث يف كتابه اجلديد
منهجا يسميه «االقتراض ذو الغرض» ،وهو ينطوي على
ربط االقتراض العام باستراتيجيات تنموية واضحة ،وتنسيق
أفضل فيما بين الدائنين الرسميين ،ومزيد من اإلجراءات
املسؤولة و»احلميدة» من جانب الدائنين من القطاع اخلاص،
واملرونة من جانب «حمكمي ومهندسي» النظام الدويل.
ويقدم سميث زخيرة من املعلومات عن مشهد الدين العام
يف إفريقيا ،واملشكالت املرتبطة بارتفاع الدين ،واقتراحات
لتجنب  -أو حل  -أزمات الدين وحتقيق أقصى استفادة
ممكنة من الدين مع تقليل اخملاطر إىل احلد األدنى .وتناقش
فقرة «قصص البلدان» يف كل فصل األوضاع يف بلدان
إفريقية بعينها.
وقد ارتفعت ديون القارة اإلفريقية منذ عام  2010بعد
ما شهدته من انخفاضات كبيرة من خالل «املبادرة املعنية
بالبلدان الفقيرة املثقلة بالديون» و»املبادرة متعددة األطراف
لتخفيف أعباء الديون» ،وكذلك من خالل عمليات إعادة
التفاوض على هذه الديون مع الدائنين الرسميين والدائنين
من القطاع اخلاص .ويتسم هذا الدين األخير بدرجة تيسير أقل
وطابع جتاري أكبر مقارنة بالديون السابقة ،كما أنه يضم
مقرضين متنوعين ،بما يف ذلك الصين ،ومؤسسات إقليمية
إفريقية ،وغيرها .وباإلضافة إىل قروض البنوك التجارية
التي تمكنت البلدان من احلصول عليها ،فقد تزايدت قدرتها
على النفاذ إىل األسواق املالية العاملية وإصدار سندات
اليوروبوند ،مما يساعد على تمويل موازناتها يف مواجهة
تراجع املساعدات األجنبية ويصدر إشارة جاذبة لتدفقات
رأس املال األخرى ،وإن كان يحمل خماطر جديدة أيضا.
ويخصص سميث فصال عن إقراض الصين إلفريقيا،
ملقيا الضوء على حجم هذا اإلقراض وشروطه وطبيعته
وأغراضه وخماطره ،ويناقش تخفيف الصين ألعباء ديون
البلدان اإلفريقية على مر العقود.
ومل يكن تخفيف اجملتمع الدويل ألعباء ديون إفريقيا
كافيا خالل أزمات الدين يف ثمانينات وتسعينات القرن
املاضي ،وهو ما يرجع يف جانب منه ،حسبما يرى سميث،
إىل وجود ثغرات يف فهم مقدار الدين الذي يعتبر مفرطا.
ويوجه سميث انتقادا لبرامج التصحيح املايل التي كانت
تدعمها املؤسسات متعددة األطراف خالل هذه الفترة ،غير أنه
مل يطور فكرته على نحو كامل .وبالنظر إىل املستقبل ،تتمثل
الرسالة األساسية يف ضرورة العمل على إحداث «تطور ،وليس
ثورة» يف النظام الدويل إلعادة التفاوض على الديون ،مثلما
حتاول أن تفعل جمموعة العشرين من خالل إطارها املشترك
وما تسعى إليه اجلهود األخرى ذات الصلة.

غريغوري سميث

حين يكون االئتمان يف
موضعه:
كيف تصبح الديون اإلفريقية
نفعا ال عبئا؟

Gregory Smith

Where Credit Is Due:
How Africa’s Debt Can Be
a Benefit, Not a Burden
Hurst Publishers,
London, UK, 2021, 240 pp., $34.95

وينبغي للمقترضين والدائنين واملدخرين وحمكمي
ومهندسي النظام الدويل اتخاذ إجراءات للوصول إىل
«اقتراض أفضل» من شأنه املساعدة يف تنمية البلدان مع
الوصول بمخاطر األزمات إىل أقل درجة ممكنة .ويقول سميث
إنه ينبغي االقتراض بحذر ،واستخدام الدين لالستثمار
املنتج ،واتباع استراتيجية اإلدارة النشطة للدين ،وزيادة
الشفافية بشأن الدين ،وتعميق األسواق احمللية ،وإتاحة

تتمثل الرسالة األساسية يف ضرورة إحداث
تطور ،وليس ثورة ،يف النظام الدويل إلعادة
التفاوض على الديون.
املزيد من التمويل اخلارجي املرن — وكلها توصيات
سيكون لها صدى لدى القراء ،الذين ربما كانوا سيهتمون
أيضا بقراءة بعض الرؤى عن كيفية حتقيقها.
إن القارئ لهذا الكتاب ليستهويه منهجه املنطقي وأسلوبه
الشيق ،ولعل تضمين الكتاب تعريفات ملصطلحات مثل رأس
املال «األهدأ» واالستثمار «األذكى» والسياسات «املضبوطة»
كان سيجعل فيه نفعا أكبر .وقد ينزعج بعض القراء املتابعين
إلصدارات صندوق النقد الدويل من استخدام تعبير «عمليات
اإلنقاذ» لإلشارة إىل برامج الصندوق .غير أن هذه جمرد
تفاصيل.
وبوجه عام ،يعد الكتاب إضافة قيمة لألدبيات املتخصصة
يف هذا اجملال ويستحق القراءة من جانب املهتمين بقضايا
الديون اإلفريقية.
فيفيك أرورا ،نائب مدير اإلدارة اإلفريقية بصندوق النقد الدويل.
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