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كورونا وعدالة توزيع اللقاحات

د. إسراء أحمد إسماعيل

صاَحـب التفـاؤل بشـأن التوصـل إلـى العديـد مـن 

كثيـرة  عوائـق  بـروز  كورونـا  لفيـروس  اللقاحـات 

مـع  العالـم،  دول  فـي  وتوزيعهـا  توفيرهـا  أمـام 

عـودة األنمـاط المألوفـة مـن عـدم المسـاواة إلـى 

الظهـور مـع اكتسـاب حملـة اللقاحـات العالميـة 

التنافـس  فـإن  ذلـك،  علـى  عـاوة  كبيـًرا.  زخًمـا 

األطـراف  متعـدد  التعـاون  يعـوق  الجيوسياسـي 

الصحـة  ذلـك  فـي  بمـا  الحاسـمة  القضايـا  فـي 

ر من ١٠% فقط من  العامة ، وبالنظر إلى أن ما يقدَّ

سـكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا المسـتجد 

حتـى اآلن، فـإن ذلـك يوضـح حجـم الجهـود الازمـة 

ـا، وهـو مـا  لتوسـيع نطـاق توزيـع اللقاحـات عالميًّ

سـيتطلب توثيـق التعـاون الدولـي، األمـر الـذي قـد 

يستغرق وقًتا أطول بكثير مما يتصوره البعض.  

أبـرز  الضـوء علـى  إلقـاء  اإلطـار، سـيتم  وفـي هـذا 

التحديـات التـي تواجـه عمليـة توزيـع اللقاحـات فـي 

علـى  المتكافـئ  غيـر  التوزيـع  وتداعيـات  العالـم، 

العالمـي. االقتصـاد 

هيمنة الدول الغنية على اللقاحات

أوضحـت  أفيـرز،  فوريـن  مجلـة  نشـرته  تقريـر  فـي 

نحـو علـى  الدخـل  مرتفعـة  الـدول  حصـول   خالـه 

٩ مليـارات جرعـة مـن اللقاحـات، مـن خـال التعاقد 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــضـــايـــا  إدارة   - تـــنـــفـــيـــذي  ــر  ــ ــدي  مــ
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

مع شـركات األدوية، ومن شـأن ذلك أن يؤدي إلى 

االسـتحواذ علـى اإلنتـاج العالمـي للقاحـات خـال 

العـام المقبـل، وربمـا لفتـرة أطـول، علـى سـبيل 

المثـال، نحـو ٨٠% مـن جرعـات لقـاح فايزر-بايونتيك 

ـع إنتاجهـا في عام ٢٠٢١ محجوزة بالفعل،  التـي ُيتوقَّ

شـركة  تتوقـع  التـي  الجرعـات  مـن   %١٠٠ وكذلـك 

الـدول  تكتـف  ولـم  إنتاجهـا.   Moderna مودرنـا 

اللقاحـات  توفيـر  لتأميـن  باإلسـراع  فقـط  الغنيـة 

لشعوبها قبل الدول األخرى، وإنما قامت العديد 

منهـا بتخزيـن كميـات كبيـرة مـن اللقاحـات، مثـل 

الواليـات المتحـدة واليابـان، وأمـام هـذا الموقـف 

سـتواجه الـدول منخفضـة الدخـل مشـكلة التأخيـر 

فـي الحصـول علـى اللقاحـات الازمـة لمواطنيهـا، 

وانتظـار توزيعهـا وفًقـا لآلليـات التـي تراهـا الـدول 

الغنيـة المانحـة مناسـبة.  

لقـد أظهـرت أزمـة كورونـا مشـكلة تنامـي النزعـات 

 Vaccine القوميـة فيمـا يتعلـق بتوزيـع اللقاحـات

عراقيـل  الغنيـة  البلـدان  تضـع  إذ   ،nationalism 

ال يمكـن للـدول الناميـة التغلـب عليهـا والوصـول 

تجربـة  علـى  قدرتهـا  إن  حيـث  اللقاحـات؛  إلـى 

بتكلفـة  وتصنيعهـا  كورونـا  لفيـروس  لقاحـات 

زهيـدة تعوقهـا قواعـد الملكيـة الفكريـة، وكمثـال 

علـى ذلـك، تـم حظـر اقتـراح قدمتـه الهنـد وجنـوب 
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فـي  العالميـة،  التجـارة  منظمـة  إلـى  إفريقيـا 

الفكريـة  الملكيـة  حقـوق  لتعليـق   ،٢٠٢٠ أكتوبـر 

بهـدف توسـيع نطـاق إنتـاج اللقاحـات فـي البلـدان 

واالتحـاد  كنـدا  مـن  كلٌّ  عـارض  حيـث  الفقيـرة، 

األوروبـي والنرويـج والواليـات المتحـدة والمملكـة 

هـذا  لتقديـم  الدافـع  ويرجـع  االقتـراح،  المتحـدة 

السـوق علـى  القائـم  النهـج  أن  إلـى   االقتـراح 

الفرصـة  إلتاحـة  المنشـود  النحـو  علـى  يعمـل  ال 

لمواجهـة  لقاحـات  إلنتـاج  الناميـة  الـدول  أمـام 

وبأسـعار  كافيـة،  بكميـات  كورونـا  فيـروس 

كافيـة  غيـر  "كوفاكـس"  مبـادرة  وحتـى  معقولـة، 

لضمـان الوصـول الشـامل والمنصـف فـي الوقت 

الواليـات  رفـض  مـع  خاصـة  للقاحـات،  المناسـب 

فيهـا،  المشـاركة  وروسـيا  األمريكيـة  المتحـدة 

أمـا الـدول الغنيـة فقـد رفضـت هـذا االقتـراح علـى 

أسـاس أن نظـام الملكيـة الفكريـة يحفـز االبتـكار، 

تحقيقـه  يمكـن  للقاحـات  العـادل  الوصـول  وأن 

علـى  التكنولوجيـا  ونقـل  المبـادرة،  خـال  مـن 

بالفعـل  ويتـم  هـذا  حـدة.  علـى  حالـة  كل  أسـاس 

المملكـة  فـي  المنَتجـة  اللقاحـات  اسـتخدام 

وروسـيا  وأوروبـا  المتحـدة  والواليـات  المتحـدة 

الجرعـات لكـن  واسـع،  نطـاق  علـى   والصيـن 

ال يتـم تقاسـمها بالتسـاوي بيـن البلـدان، فالـدول 

سـكان  مـن  فقـط   ٪١٤ نحـو  تمثـل  التـي  الغنيـة 

 .%٥٣ اللقاحـات  نصـف  مـن  أكثـر  اشـترت  العالـم 

ووفًقـا لوحـدة االسـتخبارات االقتصاديـة التابعـة 

مـن  العديـد  تتمكـن  لـن  اإليكونوميسـت،  لمجلـة 

قبـل  اللقـاح  إلـى  الوصـول  مـن  اإلفريقيـة  الـدول 

الزمنـي  الجـدول  هـذا  يمتـد  أن  ويمكـن   ،٢٠٢٣ عـام 

التغطيـة  تتحقـق  حتـى  العقـد  منتصـف  حتـى 

قـد  وبالتالـي،  القـارة،  سـكان  لجميـع  الشـاملة 

اآلثـار  مـن  اإلفريقيـة  الـدول  مـن  العديـد  تعانـي 

االجتماعيـة واالقتصاديـة للوباء بسـبب التحديات 

المتعلقـة بإمكانيـة الوصـول إلـى اللقـاح؛ بسـبب 

القـارة  تحتـاج  حيـث  العالميـة،  اإلمـدادات  نقـص 

السـكان،  مـن   %٦٠ لتطعيـم  جرعـة  مليـار   ١,٥ إلـى 

وهـو الحـد الحالـي المسـتهدف لاتحـاد اإلفريقـي. 

مليـون   ٢٧٠ علـى  االتحـاد  حصـل  اآلن،  وحتـى 

فايزر-بايونتيـك  لقـاح  لقـاح فقـط، شـملت  جرعـة 

وجامعـة أكسـفورد وأسـترازينيكا، وجونسـون آنـد 

لمكافحـة  اإلفريقيـة  للمراكـز  ووفًقـا  جونسـون، 

بلـدان  معظـم  فـإن  منهـا،  والوقايـة  األمـراض 

القـارة وفـرت التطعيمـات الكافيـة لمـا بيـن ٥ - ١٠% 

ر بنحـو ١,٣  فقـط مـن سـكانها، وهنـاك نقـص يقـدَّ

مليـار جرعـة للوصـول إلـى هـدف االتحـاد المتمثـل 

السـكان.   مـن   %٦٠ تحصيـن  فـي 

مشكلة فوائض اللقاحات
كبيـر  عـدد  تطويـر  الغنيـة  الـدول  مـن  عـدد  شـهد 

لتطعيـم  المطلوبـة  الكميـة  تجـاوز  اللقاحـات  مـن 

فعاليتهـا،  تجربـة  محاولـة  ظـل  فـي  مواطنيهـا، 

وهنـا يثـور التسـاؤل حـول مصير اللقاحـات الزائدة، 

أعلـى،  بسـعر  تداولهـا  أو  إهدارهـا،  سـيتم  وهـل 

للبلـدان  التكلفـة  بسـعر  أو  مجانًـا  تخصيصهـا  أو 

المديـر  تلـك المخـاوف، أعـرب  األفقـر، وفـي ضـوء 

"تيـدروس  العالميـة،  الصحـة  لمنظمـة  العـام 

مـن  العديـد  حصـول  لعـدم  أسـفه  عـن  أدهانـوم"، 

لوصـف  دفعـه  مـا  وهـو  اللقاحـات،  علـى  البلـدان 

العالـم بأنـه "علـى شـفا فشـل أخاقـي كارثـي"؛ إذ 

حـل  يتـم  حتـى  ناجًحـا  كورونـا  لقـاح  تطويـر  يعـد  ال 

مشـكلة إعـادة التوزيـع.  وفـي هـذا اإلطـار، حصـل 

تنامي  مشكلة  كورونا  أزمــة  أظهرت 
بتوزيع  يتعلق  فيما  الــقــومــيــة  الــنــزعــات 
اللقاحات، إذ تضع البلدان الغنية عراقيل 
عليها  التغلب  الــنــامــيــة  لــلــدول  يمكن  ال 
والوصول إلى اللقاحات، تتمثل في قواعد 

الملكية الفكرية.



آفاق استراتيجية - العدد )2( - مارس 2021

علـى  بنـاًء  مليـار جرعـة،   ٢,٣ علـى  األوروبـي  االتحـاد 

االتفاق مع سـت شـركات مختلفة؛ شملت: فايزر-

أسـترازينيكا  جرعـة(،  مليـون   ٦٠٠ )نحـو  بايونتيـك 

)نحـو ٤٠٠ مليـون جرعـة(، ولقـاح سـانوفي- جـي إس 

كـي )٣٠٠ مليـون جرعـة(، وجونسـون آنـد جونسـون 

ماييـن   ٤٠٥( كيورفـاك  ولقـاح  جرعـة(،  مليـون   ٤٠٠(

إضافـة  جرعـة(،  مليـون   ١٦٠( وموديرنـا  جرعـة(، 

شـركة  مـع  األوروبيـة  المفوضيـة  محادثـات  إلـى 

مـن  جرعـة   ٢٠٠ نحـو  علـى  للحصـول  نوفافاكـس، 

 ٦٠ علـى  للحصـول  فالنيفـا  شـركة  ومـع  لقاحهـا، 

تعـداد  أن  مـن  الرغـم  علـى  وذلـك  جرعـة.   مليـون 

االتحـاد األوروبـي بلـغ نحـو ٤٤٨ مليـون نسـمة )فـي 

ينايـر ٢٠٢٠( ، وقـد ُيرجـع البعـض الزيـادة فـي حجـم 

الجرعـات التـي تعاقـد عليهـا االتحـاد األوروبـي إلـى 

أن  هـذه اللقاحـات تتطلـب جرعتين لتوفير الحماية 

الكاملـة -باسـتثناء بعـض اللقاحات أحادية الجرعة 

لكـن  جونسـون-  آنـد  جونسـون  لقـاح شـركة  مثـل 

حتى مع ذلك سـيكون هناك فائض من اللقاحات، 

وبالطبـع، سـيتغير حجم هـذه الفوائض مع ظهور 

بيانـات جديـدة، حيـث قـد يتم تقديم طلبـات جديدة، 

التـي اللقاحـات  تفشـل  وقـد  بعضهـا،  إلغـاء  أو 

ما تزال قيد التطوير أثناء االختبار. 

بـل بعـض الدول 
ِ
وقـد يعـد تخزيـن اللقاحـات مـن ق

إمكانيـة  االعتبـار  فـي  األخـذ  مـع  مقبـوًلا،  أمـًرا 

الحاجـة إلـى لقاحـات سـنوية أو دوريـة، ومـع ذلـك، 

اللقاحـات  بعـض  صاحيـة  انتهـاء  احتماليـة  فـإن 

الفائضـة لـدى بعـض الـدول، أو أن تصبـح عديمـة 

الفعاليـة فـي بعـض مناطـق العالـم؛ نظـًرا لتحـور 

الفيـروس، تشـير إلـى أن التخزين أمر غير منطقي، 

إلغـاء  أو  بتأجيـل  العقـود  بعـض  تسـمح  وقـد 

الُدفعـات التـي تـم طلبهـا بشـكل زائـد عـن الحـد، 

ولكـن ذلـك مـن المسـتبعد أن يحـد مـن مشـكلة 

اللقاحـات.  فوائـض 

يمكن للعديد من المؤسسات الدولية المساعدة 

فـي إعـادة التوزيـع، بمـا فـي ذلـك منظمـة الصحـة 

 ،)GAVI( للقاحـات  العالمـي  والتحالـف  العالميـة، 

لألوبئـة  التأهـب  ابتـكارات  أجـل  مـن  والتحالـف 

)CEPI(، إلـى جانـب مرفـق إتاحـة لقاحـات كوفيد - ١٩، 

المعـروف بمبـادرة "كوفاكـس" Covax، وهـي آليـة 

حـول  عـادل  بشـكل  اللقاحـات  لمشـاركة  تهـدف 

العالـم، وتطعيـم مـا ال يقـل عـن ٢٠٪ مـن سـكان 

وتسـعى  العـام،   هـذا  نهايـة  بحلـول  دولـة  كل 

حصـول  لضمـان  الخصـوص  وجـه  علـى  المبـادرة 

نفسـه  الوقـت  فـي  اللقاحـات  علـى  دولـة   ٩٢ أفقـر 

تقدًمـا  بالفعـل  أحـرزت  وقـد   ، دولـة   ٩٨ أغنـى  مـع 

والتخطيـط  جديـدة  لقاحـات  بطلـب  يتعلـق  فيمـا 

لتوزيعهـا بشـكل أولـّي، لكنها لـم توضح بعد كيف 

سـتعيد توزيـع أي لقاحـات فائضـة يتـم التبـرع بهـا 

لهـا، كمـا أن "كوفاكـس" ال تملـك سـلطة اإللـزام 

معهـا،  فوائضهـا  مشـاركة  علـى  الـدول  إلجبـار 

وسـُيتَرك األمـر لقـرارات الحكومـات الفرديـة، أخـًذا 

فـي االعتبـار إمكانيـة اسـتخدام فوائـض اللقاحـات 

للـدول.  الخارجيـة  السياسـة  أهـداف  لتعزيـز 

التنافس الجيوسياسي

للـدول  المسـاعدات  لتقديـم  الصيـن  تسـعى 

"دبلوماسـية  عليـه  ُأطلـق  مـا  ظـل  فـي  األخـرى 

اللقـاح" الصينيـة، ومـن بيـن ١١ لقاًحـا مضـاًدا لوبـاء 

ثاثـة  يوجـد  اآلن،  حتـى  بـه  التصريـح  تـم  كورونـا 

 ،)Sinopharm( "لقاحات صينية، وهي: "سينوفارم

 ،)CanSino( ")و"كانسينو ،Sinovac( "و"سينوفاك

وقد يعد تخزين اللقاحات من ِقبل 
بعض الدول أمًرا مقبولًا، لكن احتمالية 
ــة بـــعـــض الـــلـــقـــاحـــات  ــيـ انـــتـــهـــاء صـــاحـ
الفعالية  أن تصبح عديمة  أو  الفائضة، 
نــظــًرا لــتــحــور الــفــيــروس، تشير إلـــى أن 

التخزين أمر غير منطقي.
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السياسـي  نفوذهـا  لتعظيـم  بكيـن  وتهـدف 

عـدة  إلـى  اللقـاح  أرسـلت  ولذلـك  واالقتصـادي، 

وباكسـتان  وميانمـار  كمبوديـا  بينهـا  مـن  دول، 

وصربيـا، فضـًا عـن عزمهـا علـى توزيـع اللقاحـات 

وأمريـكا  إفريقيـا  فـي  الـدول  مـن  العديـد  علـى 

الاتينيـة وجنـوب شـرق آسـيا ، وعلـى هـذا النحـو، 

تجد الدول النامية نفسـها عالقة بين دبلوماسـية 

االسـتحواذ  فـي  الغـرب  ورغبـة  الصينيـة  اللقـاح 

ـد الرئيس الصيني "شـي  علـى اللقاحـات، فقـد تعهَّ

جيـن بينـغ"، فـي مايـو ٢٠٢٠، بجعـل لقاحـات كورونـا 

منفعـة عامـة عالميـة global public good، لكـن 

تشـير بعـض التقديرات الغربيـة إلى أن التفاصيل 

علـى  واضحـة،  غيـر  اللقـاح  بإيصـال  المتعلقـة 

فـي  الصينيـة  الحكومـة  اقترحـت  المثـال،  سـبيل 

البدايـة توفيـر اللقاحـات للـدول اإلفريقيـة مجانًـا، 

لكنهـا عـادت وذكـرت الحًقـا أنهـا سـتوفر اللقاحات 

حـول  الشـكوك  تتصاعـد  بتكلفـة منخفضـة، كمـا 

فعاليـة  تتـراوح  حيـث  اللقاحـات،  هـذه  فعاليـة 

لقـاح كورونافـاك الصينـي بيـن ٥٠,٤٪ و٧٨٪، علـى 

المثـال. ومـع ذلـك، فقـد أنشـأت الصيـن  سـبيل 

إلـى  اللقاحـات  لتوصيـل  لوجسـتية  شـبكات 

خـال  مـن  العالـم،  مـن  أخـرى  ومناطـق  إفريقيـا، 

كذلـك  أبابـا.  وأديـس  شـينزين  بيـن  جـوي  جسـر 

تعمـل دول أخـرى علـى تكثيـف دبلوماسـيتها فـي 

مجـال اللقاحـات، فقـد عرضت روسـيا على االتحاد 

 ،Sputnik V اإلفريقـي ٣٠٠ مليـون جرعـة مـن لقـاح

فـي  ترغـب  التـي  للـدول  تمويـل  حزمـة  جانـب  إلـى 

تأميـن اللقاحـات، كمـا تسـتفيد الهنـد مـن صناعـة 

األدويـة لتوسـيع نطـاق قوتهـا الناعمـة، وفـي هـذا 

اإلطـار، تلقـى كل مـن أفغانسـتان، وبنجاديـش، 

وسـريانكا،  ونيبـال،  المالديـف،  وجـزر  وميانمـار، 

أكسـفورد  لقـاح  مـن  مجانيـة  جرعـات  وسيشـيل 

أسـترازينيكا مـن إنتـاج معهـد المصـل فـي الهنـد، 

الـذي يعـد مـن أكبـر مصانـع اللقاحـات فـي العالـم.  

التشكيك في فعالية اللقاحات

فـي دراسـة اسـتقصائية أشـار إليهـا تقريـر مجلـة 

فورين أفيرز، حول االستعداد للتلقيح في ١٩ دولة، 

يتـم  أن  علـى  المسـتجيبين  مـن  فقـط   %٧١ وافـق 

تطعيمهـم، وكانـت أعلـى نسـبة فـي الصيـن ٩٠%، 

وأقـل نسـبة فـي روسـيا ٥٥%، كمـا أوضـح مسـح 

آخـر شـمل ١٥ دولـة، تخلُّـف سـكان أوروبـا وأمريـكا 

الشـمالية عـن سـكان آسـيا وأمريـكا الاتينيـة فـي 

الرغبـة فـي تلقـي اللقـاح، فضـًلا عـن تراجـع الرغبـة 

فـي التطعيـم خـال األشـهر األخيـرة، حيـث تنامـت 

الشـكوك فـي مـدى فعاليـة اللقاحـات، خاصـة فـي 

ضـوء وقـوع عـدد من حـاالت الوفاة بعـد التطعيم 

فـي بعـض الـدول، عـاوة على انتشـار المعلومات 

المضللـة عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي؛ ممـا 

أسـهم فـي تقويـض الثقة فـي اللقاحات، وإعراض 

الكثيريـن عـن الحصـول علـى التطعيـم.  

تحديات لوجستية وفنية

تثـور التسـاؤالت حـول المعيـار الـذي يتحـدد بموجبـه 

المـكان الـذي يجـب إرسـال اللقاحـات إليـه، وفـي هـذا 

الصدد يوجد مقترحان؛ المناطق التي تشـهد ارتفاع 

معـدالت العـدوى بالفيـروس، ومخيمـات النازحيـن 

والاجئيـن، حيـث يصعـب تطبيق التباعد االجتماعي، 

الطبيـة، ومعـدات  اإلمـدادات  إلـى  تفتقـر  مـا  وغالًبـا 

سـتواجه  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  الشـخصية.  الحمايـة 

بـارًدا  تخزيًنـا  تتطلـب  التـي  اللقاحـات  توزيـع  عمليـة 

ســـتواجه عمليـــة توزيـــع اللقاحـــات التـــي 
تتطلـــب تخزيًنـــا بـــارًدا مشـــكلة لـــدى كثيـــر 
مـــن البلـــدان، وهنـــا تبـــرز فكـــرة اســـتخدام 
البلـــدان  بعـــض  فـــي  الدوليـــة  المطـــارات 
الازمـــة  اإلمكانـــات  لديهـــا  تتوافـــر  التـــي 

.coolports تبريـــد"  "كمطـــارات 
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مشـكلة لـدى كثيـر مـن البلدان التي تفتقـد إلى البنية 

التحتيـة الازمـة، وهنـا تبـرز إحـدى األفـكار المبتكـرة 

فـي اسـتخدام المطـارات الدوليـة في بعـض البلدان 

"كمطـارات  الازمـة  اإلمكانـات  لديهـا  تتوفـر  التـي 

المعتمـدة  اللقاحـات  وتوزيـع   ،coolports تبريـد" 

المتحكـم  المعيـار  يصبـح  قـد  ثـمَّ  ومـن  هنـاك،  مـن 

أهـداف  أو  الـدول  حاجـة  ليـس  التوزيـع  عمليـة  فـي 

السياسـة الخارجيـة لبعض الـدول، وإنما مدى توفر 

إفريقيـا  لقـارة  فبالنسـبة  اللوجسـتية.   الخدمـات 

على سـبيل المثال، لدى اثنان وعشـرون دولة فقط 

اللقاحـات،  وحفـظ  لتخزيـن  مناسـب  تبريـد  نظـام 

وذلـك بخـاف التحديـات األخـرى الخاصـة بمحدوديـة 

قـدرة العامليـن فـي مجـال الرعايـة الصحيـة.  

تحديات مالية

تقود خطة توزيع اللقاحات منظمة الصحة العالمية 

للقاحـات  العالمـي  التحالـف  بمشـاركة   ،)WHO(

)GAVI( والتحالـف مـن أجـل ابتـكارات التأهـب لألوبئـة 

)CEPI(، وقـد تمكنـت مبـادرة "كوفاكـس" مـن جمـع ٦ 

مليـارات دوالر، لكنهـا مـا زالـت تحتـاج علـى األقـل إلى 

ملياري دوالر إضافية لتحقيق هدفها لعام ٢٠٢١، وقد 

مليـارات   ٤ مبلـغ  بدفـع  المتحـدة  الواليـات  تعهـدت 

األولـى  اإلجـراءات  أحـد  وكان  ديسـمبر،  فـي  دوالر 

انضمـام  منصبـه،  توليـه  بعـد  بايـدن"  "جـو  للرئيـس 

ومـن  "كوفاكـس".  مبـادرة  إلـى  المتحـدة  الواليـات 

ناحيتهـا، سـاهمت حكومـة المملكـة المتحـدة بمبلغ 

٧٣٤ مليـون دوالر، وأوضحـت أنهـا سـتتبرع بمعظـم 

فائـض إمداداتهـا من اللقاحـات للدول الفقيرة، وفي 

"إيمانويـل  الفرنسـي  الرئيـس  أوضـح  اإلطـار،  هـذا 

ماكـرون" أن علـى الـدول الغنيـة إرسـال مـا يصـل إلـى 

٥٪ مـن إمداداتهـا الحاليـة مـن اللقاحـات إلـى الـدول 

المنخفـض  الدخـل  ذات  البلـدان  وتشـمل  الفقيـرة، 

التـي ُيحتمـل أن تتلقـى اللقاحـات األولى: أفغانسـتان 

وهايتـي وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وإثيوبيـا 

والصومـال.   

المتكافــئ  غيــر  التوزيــع  تداعيــات 
ت حــا للقا

الجائحـة،  عـن  الناجمـة  الخسـائر  حجـم  كان  مهمـا 

واليابـان  وأوروبـا  وكنـدا  المتحـدة  الواليـات  فـإن 

سـتتحمل مـا يقـرب مـن نصـف عـبء االضطرابـات 

المسـتمرة فـي التجـارة العالميـة، حتـى لـو تمكنـت 

هـذه الـدول مـن تطعيـم جميـع سـكانها، ووسـط 

إلـى  يقـود  والـذي  للقاحـات  المتكافـئ  غيـر  التوزيـع 

للقاحات  المتكافئ  غير  التوزيع  إن 
باالقتصاد  كلي  ضــرر  إلــحــاق  شــأنــه  مــن 
المصلحة  أن  يتضح  ثــمَّ  ومــن  العالمي، 
الغنية  لــلــدول  الــمــبــاشــرة  االقــتــصــاديــة 
ــي الــــدول  ــع الـــلـــقـــاحـــات فـ ــوزيـ تــتــطــلــب تـ

الفقيرة بشكل كامل أيًضا.
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األكثـر  الـدول  عـن  كثيـًرا  الفقيـرة  البلـدان  تخلُّـف 

ثـراًء، هنـاك موضـع قلـق آخـر يطـرح نفسـه، يتمثـل 

التوزيـع  إن  الجميـع،  تطعيـم  عـدم  تكلفـة  فـي 

ضـرر  إلحـاق  شـأنه  مـن  للقاحـات  المتكافـئ  غيـر 

المثـال،  سـبيل  فعلـى  العالمـي،  باالقتصـاد  كلـي 

علـى  المتحـدة  الواليـات  فـي  البنـاء  قطـاع  يعتمـد 

الفـوالذ المسـتورد مـن البرازيـل، ويحتـاج مصنعـو 

السـيارات األمريكيـون إلـى الزجـاج واإلطـارات التـي 

تأتي من دول في آسـيا، وما إلى ذلك، وقد تسـببت 

جائحة كورونا في تعطيل شحنات الصلب والزجاج 

األخـرى.   الـدول  إلـى  الصـادرات  وغيرهمـا مـن 

تسـاعد  أن  يمكـن  كيـف  التقديـرات  أظهـرت  وقـد 

اللقاحـات فـي تخفيـف هـذه التكاليـف االقتصاديـة؛ 

ألن القـوى العاملـة السـليمة تعنـي زيـادة القـدرة 

علـى اإلنتـاج، وبالتالـي حتـى إذا تـم تطعيـم سـكان 

الـدول الغنيـة بالكامـل بحلـول منتصف هـذا العام، 

الناميـة  الـدول  فـي مقابـل تطعيـم نصـف سـكان 

قـد  العالميـة  االقتصاديـة  الخسـائر  فـإن  فقـط، 

فـي  أمريكـي،  دوالر  تريليونـات   ٤ حوالـي  إلـى  تصـل 

أي  بتطعيـم  الناميـة  الـدول  تقـم  لـم  لـو  أنـه  حيـن 

مـن مواطنيهـا فـإن الخسـائر االقتصاديـة سـتصل 

ثـمَّ يتضـح أن  إلـى حوالـي ٩ تريليونـات دوالر، ومـن 

الغنيـة  للـدول  المباشـرة  االقتصاديـة  المصلحـة 

لفيـروس  المضـادة  اللقاحـات  توزيـع  تتطلـب 

أيًضـا،  كامـل  بشـكل  الفقيـرة  الـدول  فـي  كورونـا 

إمـداد  ساسـل  علـى  تعتمـد  التـي  فالصناعـات 

خارجيـة ستسـتمر فـي المعانـاة إذا لـم يتـم توفيـر 

يتحقـق  ولـن  العالـم،  أنحـاء  جميـع  فـي  اللقاحـات 

االنتعـاش االقتصـادي العالمـي الكامـل إال عندمـا 

الوبـاء.  مـن  العالـم  اقتصـادات  كل  تتعافـى 


