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 " COVID 19" في ظل األزمة الصحیة واإلنسانیة التي تواجه العالم جراء انتشار وتفشي فیروس

املعروف أیضًا بأسم " فیروس کورونا " والتي أدت الی أکبر کارثة صحیة وإنسانیة یواجهها العالم 

منذ 100 عام .  

وفي ظل هذه األزمة الدولیة فقد انهار النظام الصحي في معظم دول العالم التي ضربها 

فیروس کورونا، وشهدت هذه البلدان نقصًا حادا في املستلزمات الطبیة األساسیة ملواجهة 

انتشار الفیروس . 

نقص حاد في الکمامات والواقیات الطبیة األساسیة للسکان والطواقم الطبیة . *

نقص حاد في مواد التعقیم الطبیة وبدل الوقایة والعزل . *

نقص کبیر في أجهزة التنفس الصناعي واإلنعاش . *

نقص حاد في عدد األسرة الطبیة وغرف اإلنعاش الالزمة ملواجهة األزمة . *

نقص حاد في األدویة حول العالم وخاصة املُسکِنات واألدویة البدیلة املستخدمة في العالج .  *

وبناء علیه فقد انهار النظام الصحي العاملي في مواجهة األزمة وبدأنا نشهد عملیات قرصنة 

ومصادرة لشحنات من املستلزمات واألجهزة الطبیة حول العالم کما حدث في العدید من 

املطارات واملوانئ العاملیة .  

وکانت الضربة الکبرى إعالن الهند الحد من صادراتها من األدویة بدأ من مارس 2020 وهو ما 

سبب حالة هلع ورعب لدى املستشفیات واألطباء في الدول املنکوبة خاصة وأن الهند والصین 

تُعتبَران صیدلیتي العالم .  

هذا وال زال العالم في عین العاصفة جراء انتشار فیروس کورونا وکل ما سبق ذکره من أزمات في 

تأمین املستلزمات واألجهزة الطبیة حدث في دول یعتبر النظام الصحي فیها متقدم جدا مثل 

" الوالیات املتحدة وإیطالیا وفرنسا و إسبانیا " . 

وال زالت الرؤیة مجهولة للقضاء علی فیروس کورونا ومنع انتشاره أو ایجاد لقاح فعال للعالج، 

وبالتالي فإن العالم أمام خطر انتشار هذا الفیروس في دول العالم الثالث والقارة األفریقیة 

والدول التي تشهد نظام صحي ضعیف، وإذا ما وصلت األزمة إلی هذه البلدان فإن الکارثة 

اإلنسانیة ستکون کبیرة جدا في عدد اإلصابات والوفیات .  
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أزمة فیروس کورونا لم تکن تأثیراتها صحیة فقط بل کانت نتائجها کارثیة أیضا علی االقتصاد 

العاملي لتتسبب في أسوأ رکود یضرب االقتصاد العاملي منذ الحرب العاملیة الثانیة، ومع دخول 

معظم دول العالم في حاالت عزل وإغالق جزئي وکلي، توقفت حرکة االقتصاد العاملي و بدأت 

الخسائر االقتصادیة الفادحة تضرب الدول والکیانات االقتصادیة .  

و بدأت دول العالم بالتحرك ملواجهة الفیروس بشکل انفرادي تطور لیکون تحالف دولي في 

مواجهة هذه الجائحة الخطیرة و بدأت املنظمات والتحالفات الدولیة اجتماعاتها املکثفة 

التخاذ کافة اإلجراءات الضروریة ملواجهة الفیروس وتأثیراته الصحیة واالقتصادیة واالجتماعیة . 

ونذکر منها . 

االجتماع الطارئ لدول مجموعة العشرین G20 وما تقرر عنه من تخصیص برنامج ب 5000 *

ملیار دوالر أمریکي ملواجهة تداعیات الفیروس اقتصادیا وصحیا حول العالم . 

االجتماع الطارئ لدول االتحاد األوروبي وما تقرر عنه من تخصیص 500 ملیار دوالر ملواجهة *

جائحة کورونا وتأثیراتها الصحیة واالقتصادیة . 

االجتماع الطارئ ملجلس األمن الدولي ملناقشة انتشار فیروس کورونا وتأثیره علی السلم *

واألمن الدولي .  

عدا عن تحرکات دول العالم منفردة کل علی حدا وتخصیصها مبالغ مالیة ضخمة ملواجهة 

فیروس کورونا وتأثیراته الصحیة واالقتصادیة محلیًا .  

وعلی الرغم من کل التحرکات الدولیة فما زالت األزمة الصحیة مستمرة وال زال النقص الحاد في 

املستلزمات الطبیة یتفاقم علی الرغم من عمل املصانع العاملیة بأقصی طاقتها ولکنها لم 

تستطع سد العجز الذي أصاب القطاع الصحي العاملي . 
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وبناء علی کل ما سبق ذکره من أضرار وأزمات صحیة وإنسانیة واقتصادیة تسبب بها فیروس 

کورونا، فإن مرکز جنیف للدراسات السیاسیة والدبلوماسیة وضع رؤیة دولیة لتقدیمها ملنظمة 

األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملیة والهیئات الدبلوماسیة املعنیة باألمر .  

حیث قدم مرکز جنیف للدراسات السیاسیة والدبلوماسیة بتاریخ 13/4/2020، مسودة مشروع 

لتأسیس " صندوق الصحة العاملي للتنمیة واالستثمار "  

تتمحور فکرة صندوق الصحة العاملي للتنمیة واالستثمار حول إنشاء صندوق عاملي یشبه بآلیة 

عمله صندوق النقد الدولي، ویکون تابعا لهیئة األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملیة ولکن 

بآلیة عمل مستقلة . 

أهداف صندوق الصحة العاملي للتنمیة واالستثمار . 

األهداف قصیرة املدى . 

البدء بشکل عاجل في بناء مخزون استراتیجي من املستلزمات الطبیة الضروریة ملواجهة *

الکوارث الصحیة الطارئة مثل الکمامات والبدل الواقیة ومواد التعقیم . 

البدء في إنشاء مخزون استراتیجي من األجهزة الطبیة الضروریة ملواجهة األوبئة والحاالت *

الصحیة الطارئة وتشمل أیضا الحرب الجرثومیة والبیولوجیة . 

البدء في إنشاء مخزون استراتیجي من األدویة و املُسکِنات الطبیة الضروریة في الحاالت *

الصحیة الطارئة .  

منح قروض صحیة عاجلة للدول املنکوبة والتي قد تواجه أزمات صحیة طارئة .  *

تأسیس مختبرات صحیة دولیة هدفها دراسة الفیروسات و األوبئة والتوصل إلی لقاحات *

مضادة أو عالجیة مع مراقبة تطور األمراض ومدى عودة انتشارها .  

الهدف من فکرة املخزون االستراتیجي الصحي العاملي، هو التدخل بشکل عاجل في مساعدة 

البلدان التي تشهد انتشار کبیر لألوبئة واألمراض املعدیة والحد من األزمات والنقص الحاد في 

املستلزمات الطبیة التي شهدته دول العالم مجتمعة .  

یتم توزیع املخازن االستراتیجیة الصحیة العاملیة في کل بلدان العالم بناء علی التوزیع الجغرافي 

وعدد السکان مع إمکانیة إنشاء مخازن استراتیجیة رئیسیة في دول رئیسیة ولکن الهدف من 

انتشار املخازن حول العالم هو سرعة التدخل العاجلة في الحاالت الضروریة .  
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األهداف طویلة املدى . 

إنشاء هیئة استثماریة عاملیة تابعة للصندوق هدفها االستثمار في القطاعات الطبیة *

والصحیة حول العالم . 

تأسیس مصانع طبیة تابعة للهیئة االستثماریة هدفها تصنیع املستلزمات الطبیة *

األساسیة مثل الکمامات والبدل الواقیة واملعقمات وغیرها .. 

تأسیس مصانع خاصة لألجهزة الطبیة الضروریة لألزمات الصحیة الدولیة وعلی أولویاتها *

أجهزة اإلنعاش والتنفس الصناعي ویتم تحدید باقي القطاعات بناء علی رؤیة الهیئة الطبیة. 

تأسیس مصانع أدویة خاصة تابعة لصندوق الصحة العاملي تعمل علی إنتاج األدویة األساسیة *

الضروریة للحاالت الطارئة باإلضافة إلی األدویة الضروریة ملواجهة األوبئة والحروب الجرثومیة . 

تأسیس معاهد طبیة تکون وظیفتها إعداد املمرضین واألخصائیین الذین یمکن أن یبقوا *

کطاقة بشریة طبیة یمکن استدعائها عند األزمات الدولیة . 

الهدف من استثمارات الصندوق لیس منافسة القطاع الصحي الخاص وشرکات األدویة 

والصناعات الطبیة العاملیة، ولکن الهدف األساسي هو تأمین املستلزمات الطبیة األساسیة 

باالعتماد علی إمکانیات الصندوق ومصانعه بدون انتظار الشرکات ومصانعها وقدرتها علی 

العمل . 

یتم بناء املصانع في مختلف القارات حول العالم لسهولة النقل والتدخل وقت األزمات واألهم 

عند إیقاف حرکة املالحة والنقل العاملیة کما یحدث األن في ظل أزمة کورونا من توقف کبیر 

ملعظم حرکة النقل العاملیة . 

تکون هذه املصانع موزعة بشکل یضمن التوازن بین الدول ذات التکلفة املنخفضة واألخرى 

ذات التکلفة العالیة في تکالیف البناء والتشغیل حتی یستطیع الصندوق تحقیق التوازن 

االستثماري ویستطیع املنافسة مع الشرکات العاملیة .  

تقوم هذه املصانع ببیع منتجاتها الطبیة للدول الراغبة بالتعامل مع الهیئة االستثماریة 

للصندوق في أوقات السلم وعدم اندالع األزمات واألوبئة، وکل دولة تتعامل مع الهیئة 

االستثماریة یکون لدیها رصید بإمکانها استغالله عند مواجهتها ألي أزمة صحیة طارئة .  

وبهذا یتحقق الهدف من إنشاء املصانع وهو بناء املخزون االستراتیجي الصحي العاملي 

وضمان وجود طاقة إنتاجیة ذاتیة لدى الصندوق مع ضمان االستثمار في هذه املصانع وما تنتجه 

في أوقات السلم وعدم انتشار األزمات الصحیة .  
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املیزانیة املقترحة إلنشاء صندوق الصحة الدولي للتنمیة واالستثمار .  

تکون میزانیة الصندوق املبدئیة 200 ملیار دوالر تدفع من مساهمات الدول األعضاء وهي 

نفسها الدول األعضاء في منظمة األمم املتحدة مع بعض االستثناءات للدول الفقیرة .  

وتکون املیزانیة النهائیة 500 ملیار دوالر خالل السنوات العشر الالحقة إلنشاء الصندوق مع 

ضمان العوائد االستثماریة للدول املساهمة من مشاریع الهیئة االستثماریة التابعة للصندوق . 

إدارة صندوق الصحة العاملي لالستثمار والتنمیة .  

تتم إدارة الصندوق من هیئة تنفیذیة یتم تشکیلها باالتفاق بین الدول األعضاء و وفقًا 

لألنظمة والقوانین التي تحکم منظمة األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملیة .  

یتقدم مرکز جنیف للدراسات السیاسیة والدبلوماسیة بمسودة املشروع إلی کل من : 

*  منظمة األمم املتحدة . 

منظمة الصحة العاملیة . *

املفوضیة األوروبیة ومؤسسات االتحاد األوروبي . *

وزارة الصحة الفرنسیة .  *

         

مرکز جنیف للدراسات السیاسیة والدبلوماسیة  

ناصر زهیر / رئیس قسم الدراسات األورومتوسطیة  

باریس 13/4/2020 

@جمیع الحقوق محفوظة ملرکز جنیف للدراسات السیاسیة والدبلوماسیة 
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