ملخص واف
فع عدد ا�صابات الجديدةفي العالم عما كان علي هفي أي مرحل ة من مراحل ها
فيد ،19-وارت
مر أكثر من عام علىبداي ة جائح ة كو
لسابق ة .وينبغي اتخاذ خطوات عاجل ة لوقفخسائر ا�رواح المتزايدة والضغوط ا�تصادي ة المتصاعدة من جراء الجائح ة التي
ا
نسيقا.
فعل .إن إن هاء الجائح ة مشكل ةقابل ةللحل ولكن هاتتطلبتحركا عالميا أكثرت
افي المتباين ةبال
تضع عراقيل أمام مسارات التع
فيد-
افح ة كو
افح ة الجائح ة،بمافي ذلك مبادرةتسريعإتاح ة أدوات مك
وقد اضطلع الكثير من المنظمات والمبادراتبقيادة ج هود مك
افي"
تحالف "غ
سس ة غيتس ،و
بئ ة ) ،(CEPIومؤ
تحالفابتكارات ا�تعدادلمواج ه ة ا�و
( 19مبادرة  ،) ACT-Acceleratorو
يسعى المقترح المقدمفي هذه
للقاحات ،والصندوق العالمي ،والبنك الدولي ،ومنظم ة الصح ة العالمي ة ،ومنظم ة التجارة العالمي ة .و
تكميل ها.
ال ورق ة إلى البناء على هذه الج هود الم هم ة و
ف هوم جيدا أن ا�زم ة ا�تصادي ةلنتنت هيبشكل دائم دون انت هاء ا�زم ة الصحي ة .ومن هناتكون سياس ة الجائح ة هيفي
ومن الم
الواقع سياس ةاقتصادي ة .وإن هاء ا�زم ة الصحي ة مطلب حيويلتحقيق ا�تقرار المالي وا�تصادي الكلي على مستوى العالم ،مما
سسات ا�تصادي ة ا�رى.
في أ همي ة كبرى على دور صندوق النقد الدولي والمؤ
يض
افح ة الجائح ة،بمافي ذلكتوقع معد�ت التطعيم العالمي ة والمقارن ةبين البلدانفي
بالتالي،تحلل هذه ال ورق ة ا�بعاد المتعددةلمك
و
فرض مخاطر
فاوت كبيرفي ا�اق الصحي ة حتىفترة طويل ة من عام  ،2022مماي
تشير التوقعات إلىت
ظلسيناريو هات متعددة .و
حادة على العالمبأسره .وكما أشار مسؤولو الصح ة العام ة مرات عديدة،فإن "الجائح ةلنتنت هيفي أي مكان إلى أنتنت هيفيكل
مكان".
يست هدف هذا
ونقترح إجراءات واقعي ة على المستوى الوطني والمستوى متعدد ا�طرافللتعجيلبمعالج ة ا�زم ة الصحي ة العالمي ة .و
لسكانفي كل البلدان معن هاي ة عام  ،2021و %60على ا�لبحلول النصف ا�ول من
المقترح ()1تطعيم  %40على ا�ل من ا
تتبع المخالطين على
عام  ) 2( ،2022معتتبع المخاطر المعاكس ة والوقاي ة من ها ،و ( ) 3ضمان إجراء اختباراتكشف ا�صابات و
تسمتغطي ة اللقاحاتفي ها
فاذتدابير الصح ة العام ةفي ا�ماكن التيت
افي ة من ا�دوي ة ،وإن
فاظ على أرصدة ك
نطاق واسع ،مع الح
بنطاق ها المحدود.
�ر أمريكيتقريبا
ف ةقدر ها  50مليار دو
بناء على عملي ة إعداد الميزاني ة التيقامتب ها مبادرة  ،ACT-Acceleratorنقدرتكل
و
افع المحتمل ة التيتتمثلفيتسريع القضاء على الجائح ة والتيتقدرقيمت هابنحو
بسيط ة مقارن ةبالمن
فة
فيذ هذا المقترح ،و هيتكل
لتن
�ر أمريكيفيشكل
اف ة إلى ذلك،فإن ا�تصادات المتقدم ةيُتوقع أنتكسب ح واليتريليون دو
با�ض
�ر أمريكي .و
9تريليونات دو
افي ة ،ممايعني أنتمويل هذا المقترحقديكون ا�تثمار العام المحقق� على عائد على ا��ق.
إيرادات ضريبي ة إض
�ر على ا�ل
ونظرا�ن إن هاء الجائح ةفي الوقت المناسب هو مصلح ة عام ة عالمي ة،فإن هناك مبرراقويالتخصيص  35مليار دو
�ر �تخدام هافي شكل ِمنَحتمويلي ةيقدم ها مانحون من القطاعين العام والخا ص
ف ة المقترح الكلي ة البالغ ة  50مليار دو
منتكل
يسر من جانب هيئات متعددة
ف ة ،ربمابدعم من التمويل ال م
ومانحون متعددو ا�طراف،بينماتتحمل الحكومات الوطني ةبقي ة التكل
ا�طراف.
�ر أمريكي ،و هيفجوةتدرك مجموع ة
تبلغفجوةتمويل المنح التي حددت ها مبادرة  ACT Acceleratorحوالي  22مليار دو
و
�ر على ا�ل متاح ة من آلياتتمويل
اف ة إلى ذلك ،هناك  15مليار دو
با�ض
العشرين وحكومات البلدان ا�رى أ همي ةتغطيت ها .و
�ر أمريكي من
بذلكيتبقى مايقدربنحو  13مليار دو
نشأت هابنوك التنمي ة متعددة ا�طراف .و
فيد 19-التي أ
التصديلجائح ة كو
�ر أمريكي التي حددنا هافي مقترحنا .و هذا المبلغ
ف ة البالغ ة  50مليار دو
ب ةلتغطي ة التكل
افي ةفي ال ِمنَح المطلو
المسا همات ا�ض
فاكس) إلى  ،%30وشراء قدر
فيد 19-على الصعيد العالمي (كو
رفعتغطي ة آلي ةإتاح ةلقاحات كو
افي مطلوبفي ا�اس ل
ا�ض
فيروس كورونا ،والتوسعفي طاق ة إنتاج اللقاحات المعرض ةللخسارة من أجل الوقاي ة
افي من اختبارات الكشف عن ا�صاب ةب
إض
من المخاطر المعاكس ة.
تبرعات مسبق ةباللقاحات ،واستثمارات مسبق ة معرضة
ومن الم همفي هذا الصدد أن المقترح�يتطلبتع هداتبلتمويل مسبق ،و
تتضمن الخطوات المقترح ة ا �اسي ةفي هذا الصدد
فور .و
فير كل التمويل ا�زم على ال
للخسارة ،للعالم كل ه .ومن الضروريتو
(انظر الجدول أدناه) ،مايلي:
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تحقيق أ هداف التطعيم
�ر من أجلرفع هدف ها المحددلتغطي ة اللقاحات من
فاكسبقيم ة�تقل عن  4مليارات دو
افي ة�لي ة كو
 - 1تقديم منح مسبق ة إض
يساعد هذافي ا�نت هاء منتغطية
فض والمتوسط ) :(LMICsس
 %20إلى %30لعدد 91بلدا من البلدان ذات الدخل المنخ
فعيل الطاق ة المعطل ة�نتاج اللقاحات.
ت
طلبات ها الحالي ة ،و

دفق المواد الخام واللقاحات المصنع ة عبر الحدود :قيود الحرك ة على المواد الخام واللقاحات المصنع ةت هدد
 - 2ضمان حري ةت
بشر على اللقاحاتفي العالم النامي.
حصول مليارات ال
 - 3التبرعباللقاحات الزائدة عن الحاج ة :نتوقع إمكاني ة التبرعبعدد�يقل عن خمسمائ ة مليون جرع ة كامل ة من اللقاحات (مايعادل
فردة)في عام  ، 2021حتى إذا أعطت البلدان المتبرع ة أولوي ةلسكان ها .وينبغي القيامبالتبرع،بمافي
حوالي مليار جرع ة م
افؤفيتوزيع اللقاحات واستناده إلى مبادئ الصح ة العام ة.
فاكسلضمان التك
��ل آلي ة كو
ذلك التبرعبتكاليف التوصيل ،من

الوقاية من المخاطر المعاكسة
 - 4القيامباستثمارات معرض ةللخسارة من أجلتنويع طاق ة إنتاج اللقاحات وزيادت هابمقدار مليار جرع ةفي أوائل عام ،2022
معززة 8[ .مليارات
بغي ة التصديللمخاطر المعاكس ة،بمافي ذلك مخاطر س��ت ال
فيروس الجديدة التيتتطلب جرعات ِ

�ر أمريكي]
دو

لسل ة ا�مداد مع وضع خطط ملموس ةللطوارئبغي ة التعامل مع
 - 5التوسعفي عمليات الترصد الجينومي والرقاب ة المنتظم ة علىس
نسيات،
لسل ة ا�مداد .وينبغي أنيتم إعداد ذلكبمشارك ة الهيئات متعددة الج
فيروس أو الصدماتفي س
سيناريو هاتتحور ال
�ر أمريكي].
والج هات القائم ةبتطوير اللقاحات والقائمينبتصنيع ها ،والحكومات الوطني ة ا�اسي ة 3[ .مليارات دو

إدارة الفترة البينية التيتتسمبمحدودية إمدادات اللقاح
نشر اللقاحات.
��ئم ة ،وا�تعدادل
 - 6ضمان إجراء ا�تبارات علىنطاق واسع ،وكفاي ة ا�دوي ة ،واتخاذتدابير الصح ة العام ة ا
�ر أمريكي]
[ 30مليار دو
افق ة علي ها) للتوسعفي إتاح ة
 - 7التحركبصورة عاجل ةفيتقييم استراتيجيات المباعدةبين جرعتي اللقاح وتنفيذ ها (حال المو
�ر أمريكي]
ا�مدادات الفعلي ة 2[ .مليار دو
�ر .وطبقالتوقعاتنا،فإن التدابير الموضح ةفي الخطوات 3-1قد
فت هابنحو  3مليارات دو
افي ةفتقدرتكل
ب ة ا�ض
أما التدابير المطلو
افي ةلتحقيق هدف التطعيم البالغ ةنسبت ه  %40معن هاي ة عام  2021و%60بحلول النصف ا�ول من عام  ،2022مالمتتحقق
تكون ك
فيف العواقب الصحي ةللجائح ة
تخ
فس ه ،هناك حاج ةللخطوات 7-4للوقاي ة من المخاطر المعاكس ة و
في الوقت ن
المخاطر المعاكس ة .و
فت ه الخطوات  4و  5و ، 7ومعظم التمويل المطلوبفي الخطوة ،6ينبغي أنيكون
فترة البيني ة .وكل التمويلتقريباحسبما وص
في ال
ف ةلمبادرة .ACT Accelerator
على هيئ ة ِمنَحتتلقا ها ا�ذرع المختل
ف ة الذكر ومن النقاش مع عدد من الخبراءفي عدة مجا�ت .ويركز المقترح
فاد هذا التحليل إلى حدكبير من عمل المنظمات آن
وقداست
فريق المستقلرفيع المستوى التابعلمجموع ة العشرين،
لسيطرة على الجائح ة الحالي ة .ويأتي هذا استكما� لعمل ال
على مايلزمل
فريق المستقل المعنيبالتأ هب وا�تجاب ةللجوائح،
تقرير ال
لسبع ة ،و
ومجموع ةشراك ة ا�تعدادلمواج ه ة الجوائح التابع ةلمجموع ة ا
بشأن هذا التحليل
وكل هاتركزفي ا�اس على معالج ة الجوائح المستقبلي ة .ونود ا�ارة أيضا إلى وجودقدر كبير من عدم اليقين
فيروس .ومع ذلك،يحدونا ا�ملفي أنيسا هم هذا المقترحفي الج هد الدولي الجاريلمعالج ة
�تفي مش هد اللقاحات وال
نظراللتحو
المشكل ة الصحي ة وا�تصادي ة المركزي ةفي عصرنا الحالي.
�
ومالم ُ
تخذ إجراءات عاجل ة،فقديضطر الكثير من ا�تصادات الصاعدة والنامي ة إلى ا�نتظار حتىن هاي ة عام  2022أوبعدهلكي
ت
ب هذايكون ا�وانقدفات،ليسلتلك البلدانفحسب،بل وللعالم كل ه.فنحن جميعافيقارب واحد.
تسيطر على الجائح ة .و

2
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�ساسيةفي مقترح القضاء على جائحةكوفيد19-
العناصر ا
بة للبلدان منخفضة
الفجوة التمويلية بالنس
2021
الطرف
المعني

الدخل ومتوسط الدخل والسلع العامة العالمية

2022

�مريكية)
�رات ا
(بمليارات الدو

�جراءات
ا
الربع

الربع

الربع

الربع

الربع

الربع

الربع

المجموع

الثاني

الثالث

الرابع

�ول
ا

الثاني

الثالث

الرابع

(ألف +باء)

فاظ على التباعد ا�جت ماعي وارتداء الك ما مات وغير ذلك من إجراءات الصحة العا مة،
الح
فير الع�جات و معدات الوقاية الشخصية
وتشجيع التحرك العاجلفي إجراء ا�ختبارات وتو
شراء مخزون كاف من ا�ختبارات والع�جات و معدات الوقاية الشخصية ،وزيادة الطاقة
فيد19-
فيروس كو
فيات�ستقبال ال مصابينب
ا�ستيعابيةفي ال مستش
السلطات
الوطني ة

منه:
المنح
(ألف)

منه :التمويل
الميسر (باء)

4

2

2

20

15

5

ا�ستعداد لتكثيف ع ملياتتوصيل اللقاحات وتلقي ها (ب مافي ذلك حل مشك�ت التخزين والنقل،
فئات ذات ا�ولويةفي التطعيم ،والتصدي لل معلو مات ال مغلوطة على
وإعدادنظم لتحديد ال

6

2

4

فقة على ا�ستخدام الطارئ للقاحات)
شبكات التواصل ا�جت ماعي ،وسرعة ال موا
است مرار ج هود الترصد الجينو مي للس��ت المتحورة منفيروس كورونا-سارس  2وا�ستث مار
في هذا ال مجال
تيسير الترخيص الطوعي ونقل التكنولوجيا عبر الحدودب هدفبناء طاقة تصنيعيةفي مختلف
مناطق العالم
الحكومات
ذات الطاق ة
التصنيعي ة

3
1

2

➖

1
1

فر ال مواد
مراقبة ال مخاطر التيت هدد س�سل ا� مدادات على مستوى النظام ككللض مانتوا
الخام وا� مدادات ال�ز مة (بالتعاون مع ال مؤسسات متعددة ا�طراف والبلدان ا�خرى و مُصَنعي
اللقاحات)

<1

➖

<1

إعداد خطط للطوارئت هدف إلىتحويل الطاقة ا�نتاجيةفي مابين اللقاحات الواعدةتحسبا
فة منتظ مة
�حت ما�تتحقق ال مخاطر ال معاكسة ،وتحديث هذه الخططبص
فعالية ضد الس��ت الجديدة ،ورب مات مويل ها من خ�ل مِنَحتقد م ها
إجراءتجارب لتقييم ال
شركات
تطوير
اللقاحات
والسلطات
التنظيمي ة

الج هات ال مانحة
فؤ للوقاية من الس��ت الجديدة ال محت ملة (إذا دعت
معززة أو متعددة التكا
تطوير جرعات
ِ
2

الحاجة)

1

1

فقة علي ها ،ورب مات مويل ها
فيذ ها حال ال موا
التعجيلبتقييم استراتيجيات المباعدةبين الجرعات وتن
من خ�ل مِنَحتقد م ها الج هات ال مانحة
التوسعفي استخدامتسهي�ت ا�قراض المتاحة ل مواج هة الجائحة ،وتحويل ال منح ال ملتزمب ها إلى
فوعة مسبقا
مسا ه مات نقدية مد

المؤسسات
متعددة
�طراف
ا

الرقابة العالمية على ال مخاطر التيت هدد س�سل ا� مداد النظاميةفي مجال إنتاج اللقاحات؛
وإعداد خطط للطوارئتقوم على التخطيطباستخدام السيناريو هات ال محت ملة

<1

<1

➖

فضة الدخل ومتوسطة الدخلفي الحصول على اللقاحاتبسبب
ض مان عدم مزاح مة البلدان منخ
معززة أوتطعيم الشباب ،إلخ)
فير جرعات
فعة الدخل (كتو
ا�حتياجات الجديدة لدى البلدان مرت
ِ
فة إلىقدر
فاكس،با�ضا
صرف منحة نقدية مسبقةبقي مة  4مليارات دو�ر أ مريكي�لية كو
في من ال منح والت مويل الميسر لشراء اللقاحات ،حسب الحاجة
إضا
مجموع ة
العشرين
والبلدان
المانح ة

القيامباستث مارات معرضة للخسارة لتوسيع طاقة تصنيع اللقاحاتب هدف التصدي لل مخاطر
فضة الدخل ومتوسطة الدخل
ال معاكسة و /أو ا�حتياجات طويلة ا�جل لدى البلدان منخ
فردة) من
التبرعب ما�يقل عن  500مليون جرعة كا ملة (أي مايعادل مليار جرعة م

6

5

1

8

8

➖

➖

➖

➖

➖

➖

➖

≈ 50

≈ 35

≈ 15

تخدم ة وتع هدات المانحين قيد النظر *
�قراض غير المس
تسهي�ت ا

22

15

�ضافي ة
�حتياجات ا
ا

13

➖

اللقاحات الزائدة عن الحاجة خ�ل عام * 2021
ا�لتزامبحريةتصدير إ مدادات اللقاح و منتجاته الن هائية
�حتياجات
مجموع ا

بيرا من
با ك
برعات العيني ةباللقاحات الزائدة عن الحاج ة نظرا�ن جان
ت
فري ة لل
تي أجرينا هاتكلف ة إضافي ة ص
بينماتعزو عملي ة إعداد الميزاني ة ال
بين .و
بع السن ة الم
بر�جراء المشار إلي هفي ر
ملحوظات :الخانات الداكن ة تعني أ همي ة أك
تيح ها
تيي
تمد من تس ه�ت ا�قراض يقوم علىتس ه�ت ا�قراض ال
تخدمبالكامل المس
تمويل غير المس
برعات�لي ة كوفاكس من ضمن المساعدات ا�نمائي ة الرسمي ة .وال
ت
بار ال
ت
برراقويا�ع
ثلتكلف ة غارق ة،فإن هناك م
تريات يم
المش
ت ها.
تعين معالج
تاح ة أدوات مكافح ة كوفيد 19-حوالي  22مليار دو�ر أمريكي ،و هو ماتقر مجموع ة العشرينبأن ها مشكل ةي
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