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التغيير التدريجي يف إطار اآلليات احلالية أثبت فشله ونحتاج إىل حتول جذري
نغوزي-أوكوجنو إيوياال وثارمان ﺸﺎﻨﻤوﻏﺎراﺘﻨﺎم ولورنس سامرز
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ال

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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