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-(كوفید فایروس كورونا جائحةالناجمة عن ال تزال الحكومات في جمیع أنحاء العالم مصممة على معالجة التحدیات المباشرة 
ایروس عالیة في كل مكان تقریباً. ، لمعالجة تفشي الفاالجتماعي والماليعلى الصعید ، ستكون التكالیف الفوریةو. )19

لمجموعة كاملة من األنظمة السیاسیة المعیاریة تتطلب التفكیر في اإلجراءات سو ن التكالیف الثانویة مرتفعة أیضاً وستكو
المجاالت التي یجب أن تعالجھا جمیع الدول القومیة نتیجة لھذا الوباء ھي كفاءة وثبات بین أحد من . وواألمنیة واالقتصادیة

 .الطبیة العالمیة التوریدسالسل 
 

ال یحصلون الدول أحد الجوانب الخبیثة بشكل خاص لھذا التفشي الفیروسي ھو أن المھنیین الطبیین في العدید من ومن بین 
، وھذا ھو شائعة ومتوقعة خالل األزماتبأنھا ندرة العرض وتُعتبر . عالجة تفشي المرضعلى اإلمدادات الرئیسیة الالزمة لم

البحث لسد الفجوة الناشئة عن ومراكز السبب في أن العدید من الدول تحتفظ بمخابئ لألدویة الرئیسیة واألدوات الطبیة 
بعضھا . استجابات سیاسیة مختلفة حول العالمسطة ابوفایروس كورونا  تمت مواجھة تحدي. وقد اضطرابات سلسلة التورید

تواجھ ھذا تقریباً كل حكومة فإن ، ومع ذلك. استجابت بعض الدول بسرعة أكبر من غیرھاوقد احاً من اآلخر. كان أكثر نج
 .الفجوةتلك فجوة إمدادات طبیة التي لم یتم إنشاء مخابئ لھا أو أنھا لیست كافیة لسد أمام نفسھا قد وجدت التحدي 

 
أدى نقص اإلمدادات الطبیة إلى مناقشات حول منطق االعتماد على سالسل التورید فقد ، األمریكیةفي الوالیات المتحدة و

استھالك األدویة في الوالیات المتحدة األمریكیة یعتمد على من  %72ر بنحو قدّ ما یُ وإن . العالمیة لصیانة نظام الصحة العامة
فایروس  مع ظھور. وشرق وجنوب آسیافي  نموردیالجزء كبیر من اإلمداد غیر المحلي من حیث یأتي األسواق األجنبیة، 

كانت ھناك فقد ، ع أنحاء شمال شرق وجنوب شرق آسیاعلى الفور في جمیفي البدایة في الصین، ومع انتشاره كورونا 
أّدى األمر الذي ، المزید من اإلمدادات الصیدالنیة كانت دول شرق آسیا بحاجة إلى. وقد التورید العالمیةسالسل اختالالت في 

تم إعادة توجیھ المزید من معدات السالمة واالختبارات الطبیة األساسیة إلى وقد . األسواق األخرىإلى التوزیع إلى إعاقة 
مخزونات  في الغالبالدول لم تمتلك فیھا ، انقطعت سلسلة التورید بالفعل إلى درجة یروساعندما انتشر الف. ومواقع في آسیا

ً فقد ، األزمةتلك مع أزمة كبیرة مثل . وكافیة من المعدات الالزمة  .بكثیر أصبح النقص أكثر وضوحا
 
. الحالیة كمبرر لالستثمار في زیادة اإلنتاج المحلي من اإلمدادات الطبیة الرئیسیة ایروسالفمسألة تفشي فسر بعض الدول تُ و
ومع . كموضوع للنقاش بین أعضاء الكونغرس األمریكياألمریكیة ظھر اآلن في الوالیات المتحدة وھو یَ ھذا أمر متوقع، و

أنھ ال ستعزز مسألة السیاسات والحقائق االقتصادیة لسالسل التورید العالمیة فإن ، فایروس كورونا  عند انتھاء أزمةو، ذلك
ذلك وراء سباب . وإن األالطوارئ الصحیة العامة في المستقبل جزیرة لحاالتبمثابة على أن تكون قادرة دولة ھناك أّي توجد 
 :تسلیط الضوء علیھاالتي یجب ، ولكن ھناك القلیل منھا كثیرةھي 

 
قد تم التعامل مع حاالت الطوارئ السابقة المتعلقة بالصحة العامة في جمیع أنحاء العالم بشكل أفضل من خالل ل •

 إنفلونزا الخنازیر یروساأدى تفشي ففقد ، على سبیل المثال. فالطبیة الشراكات متعددة األطراف والدبلوماسیة
)H1N1 ( وتخفیف انتشارهعالج المرضى ل، ویروساإلى جھد عالمي لتتبع انتشار الف 2010و 2009عامي بین ،

 .یصعب رؤیتھ عندما تكون في خضم األزمةسولكن ، فایروس كورونا سیكون ھذا ھو الحال مع. ووتطویر األبحاث
 

وال یمكن إعادة تشكیلھا بسھولة أو بسرعة لتلبیة االحتیاجات الوطنیة  الطبیة منسجمة مع السوق العالمي إن الصناعة •
لكن و، مداداتالمزید من اإلتوفیر من أجل یمكن بالتأكید دعم السلع الطبیة البسیطة من قبل الدول . والخاصة

ً اإلنتاج الطبي في كثیر من األ العملیات المتخصصة التي یتطلبھا دون تكالیف  حیان ال یمكن تحدید موقعھا دائما
 .التكالیفتلك  تغطیةھناك عدد قلیل من الدول التي یُمكنھا ؛ حیث باھظة

 

 



كشف عن ضعف المخزونات العالمیة من قد كان ھذا التفشي الفیروسي أكثر حدة من األوبئة العالمیة السابقة ولقد  •
لتعمیق من الناحیة االجتماعیة أنھ أكثر فعالیة من حیث التكلفة وأكثر سالمة بسوف یثبت . والطوارئإمدادات 

. والمكونات الطبیة الرئیسیة األخرىنابیب، األالطبیة ووالمالبس المخزونات المحلیة من أجھزة التنفس الصناعي 
 .مخزوننا العالمي وتعزیزهیروس بوضوح أننا بحاجة إلى إعادة التفكیر في اھذا الف ھرویُظ

 
ن على سالسل التورید أن تكشف ھذه الفترة الصعبة نقاط الضعف الرئیسیة التي سیتعیّ بمن المرجح ف، على المدى الطویلو

، بل سیتم إصالح العدید من أنظمة نقل السلع ییف سالسل اإلمدادات الطبیة فحسبلن یتم تك. والخاصة بنا التغلب علیھا
عن اإلفراط في االعتماد العالمي على االقتصادات اآلسیویة إلنتاج فایروس كورونا كشف . وقد الطبیعیة األخرىوالموارد 

للعمل ضمن الطبیة من الحكومة تطویر إجراءات جدیدة مع الصناعة ذلك سیتطلب . واألدوات والمعدات الطبیة واألدویة
 .محادثات عدیدةلتم تطویرھا ستكون نتیجة سیالحلول التي وإن . أزمات مماثلة في المستقبلحدوث نموذج یفترض 

 
أوالً وقبل كل . ل إلى قرارات سیاسیة فعالةلتوصّ من أجل االتوازن ما یمكن التوصیة بھ اآلن ھو ضمان الحفاظ على وإن 
ومعالجة أعداد كبیرة إن تجاربھم مع األوبئة . و، یجب دمج مشورة الخبراء في قطاعي الطب والصحة العامة دون ترددشيء

ً . ض لھا القطاع الصحي أثناء األزمات ال یمكن التقلیل من قیمتھامن المرضى وإلمامھم بالضغوط التي یتعرّ  ، ستحتاج ثانیا
ة من الكوارث لیست إن المساعدات اإلنسانیة وجھود اإلغاثو. الدول القومیة إلى إعادة االلتزام بالممارسات التعاونیة القائمة

ً . وأنھا مھمة حاسمة في تخفیف حجم األزماتب ، ولكنھا تثبت مراراً قیمة فحسبذات  ، یجب معالجة اعتبارات وقیود ثالثا
ت المصنعة ، ولكن األھم من ذلك ھو الشركانمھمیعلى حد سواء بأنھ المصرفي واالستثماري  القطاعویُعتبر . الصناعة

السیاسة العامة احتیاجات  راعيتُ ، یجب أن . وأخیراً حاسمة لإلنتاج والتسلیمأنھا عوامل تُعتبر ب، حیث وشركات النقل واإلمداد
النامیة لتنویع سالسل التورید العالمیة سیعالج المخاطر التي تشكلھا أزمات الدول كما أن االستثمار في للدول. البنیة التحتیة 
-یعتبر وباء كوفیدو. خالل التحدیث واإلصالح والتنشیط، یمكن معالجة البنیة التحتیة من في الدول المتقدمة. والصحة العامة

أحد أجزاء ھذا التحدي الذي یجب عدم التغاضي عنھ ھو حمایة واستدامة سالسل التورید عالمي. ومن بین تحدي بمثابة  19
 .العالمیة الحیویة للصحة العامة


