
ز التصدي لكوفيد-19 عىل الصعيد العاملي لقد  عزَّ
قدرة البرشية عىل الصمود وسلط الضوء عىل 

ما تتمتع به الرشاكات االبتكارية من قوة ال مثيل 
لها. وهو يظهر بجالء كذلك التكلفة البرشية واملالية 

الباهظة التي نتكبدها من جراء ضعف النظم الصحية، 
ذلك الضعف الذي لطاملا اعتادت عىل عواقبه، بكل 

أسف، املجتمعات املحلية وهي تكابد األمراض املعدية 
وغري املعدية يف العالم النامي. وحني بدأت الحرب ضد 

كوفيد-19، كانت املعارك عىل أشدِّها قبل ذلك بفرتة 
طويلة مع العديد من التهديدات الصحية األخرى .

إن التحدي الذي نواجهه يف أي أزمة صحية — سواء 
كانت مستجدة أم قائمة منذ عقود — أكرب من مجرد 

استحداث أدوية أو لقاحات مأمونة وفعالة. بل يحتاج 
العالم إىل عدد كاف من العاملني الصحيني املؤهلني 
لخدمة جميع املرىض؛ وسالسل توريد تكفل إتاحة 

املعدات األساسية واملياه النظيفة واألغذية واألدوية؛ 
وتقديم الرعاية الوقائية للجميع بدون انقطاع، 

وال سيما لألطفال واألمهات وغريهم من الفئات 
السكانية الضعيفة؛ واملجتمعات املحلية امُلمكَّنة باملعرفة 

واملتمتعة بإمكانية الحصول عىل الرعاية؛ وما هو 
أكثر من ذلك بكثري. ويتطلب كل هذا توافر العديد من 
الرشكاء امللتزمني كي يتفاعلوا ويصمدوا حتى النهاية.

ويتطلب تعزيز النظم الصحية وبناء القدرات قطع 
التزامات مالية كبرية وطويلة األجل، ويعتمد عىل إقامة 

رشاكات شاملة ملختلف القطاعات ومشرتكة بني 

الوكاالت قد يصعب أحياناً تفهمها والحفاظ عليها. ويف 
حني أن هذه األولويات قّلما تثري زخماً إعالميًّا بتحقيق 

نتائج فورية، ففوائدها تشكل نرباساً عىل الطريق يف 
أوقات األزمات، إذ إن حتى أكثر ترسانات التدخالت 

والتكنولوجيات تطوراً تظل قارصة عن تحقيق النجاح 
الواسع النطاق ما لم توجد نظم فعالة تدعمها.

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، ما فتئ الربنامج 
العاملي املعني باملسؤولية االجتماعية للرشكات يقطع، 

إىل جانب الرشاكات القائمة، التزامات طويلة األمد 
بهدف تقوية النظم الصحية وبناء القدرات يف العالم 

النامي. وال تؤدي املعركة الدائرة مع كوفيد-19 إال إىل 
زيادة أهمية برنامجنا العاملي للمسؤولية االجتماعية 

للرشكات، عالوة عىل ما ندعمه من رشاكات وما 
تبنيه هذه الرشاكات من قدرات باتت تؤدي وظيفتها 

اآلن بوصفها جزءاً من مخزون عاملي من األدوات 
املستخدمة يف الحرب ال عىل الجائحة.

ونحن، يف تاكيدا، ما برحنا نمعن النظر يف كيفية 
مواصلة الدعم الذي نعي أهميته الحيوية ملساعدة 

النظم الصحية عىل مواجهة التحديات املزمنة 
والطوارئ القائمة إىل جانب التصدي للتحدي الجديد 
غري املسبوق املتمثل يف جائحة كوفيد-19. وسنواصل 
الدعم املقدم من الربنامج العاملي إىل العمل الجاري مع 
النظم الصحية مثل صحة األمهات واملواليد واألطفال، 

عالوة عىل تعزيز سلسلة اإلمداد وتدريب العاملني 
الصحيني. وقد شكلنا كذلك تحالف كوفيغ-19 

 انتصار العالم عىل كوفيد-19 
يتطلب رشاكات ابتكارية

بقلم تاكاكو أوهيابو

تاكاكو أوهيابو هي رئيسة الشؤون 
المؤسسية العالمية في شركة 

تاكيدا للمستحضرات الصيدالنية 
المحدودة. وتتمتع بخبرة واسعة 

النطاق في مجال التواصل 
المؤسسي العالمي في مجموعة 

متنوعة من الصناعات ولديها دراية 
سابقة بالعلوم السياسية وباإلدارة 

والشؤون العامة.
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للبالزما )CoVIg-19 Plasma Alliance( مع 
نظرائنا يف الصناعة لترسيع ابتكار عالج محتمل يعتمد 
عىل البالزما ملرض كوفيد-19، وحددنا طرقاً مدروسًة 
بعناية لالستفادة من املوارد الخريية طوال دورة حياة 
الجائحة ولالستمرار يف دعم النظم الصحية اآلن وعىل 

املدى الطويل.

ومن املهم بالنسبة لنا أن تسري الجهود التي ندعمها 
يف إطار تعاوني وشامل — بمعنى أال يكون كل منها 

بمعزل عن اآلخر. وكانت النتيجة هي: تقديم منحة 
قدرها 23 مليون دوالر أمريكي مشرتكة بني ثالث 

منظمات تقودها األمم املتحدة، أال وهي: الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، وبرنامج األغذية العاملي، وصندوق 
األمم املتحدة للسكان. وتأتي الجهود الفريدة التي 

تبذلها هذه املنظمات يف تقوية القدرة الوطنية يف مجال 
التشخيص، وتعزيز سالسل اإلمداد يف خضم الجائحة 

حفاظاً عىل الصحة العمومية، وضمان استمرار 
حصول األمهات واملواليد عىل الرعاية الصحية الجيدة، 
كل فيما يخصه، متوائمة تواؤماً دقيقاً مع خطة األمم 

املتحدة اإلنسانية العاملية ملواجهة كوفيد-19، وتعزيز 
النظم العاملية ملنع وقوع طوارئ يف املستقبل.

ومن خالل عالقتنا الراسخة مع الوكالة، علمنا أنها تعمل 
بالفعل عىل الكشف عن األمراض الحيوانية املصدر 
وتشخيصها. ولدى الوكالة تكنولوجيا قائمة وذات 

صلة بالغرض، بما يجعلها مفيدة يف مواجهة الجائحة 
الجديدة، وهي عىل استعداد، بوصفها عضواً يف فريق

إدارة األزمات التابع لألمم املتحدة املعني بكوفيد-19 
الذي تقوده منظمة الصحة العاملية، لتقديمها لتلبية 
االحتياجات الفورية للدول األعضاء يف األمم املتحدة.

وعند تقييم التربعات املحتملة املتعلقة بكوفيد-19، 
كان عدم اقتصار املساعدة الطارئة التي تقدمها الوكالة 

عىل األطقم التشخيصية ومعدات السالمة البيولوجية 
الحرجة، مثل املعدات الوقائية الشخصية وِخزانات 

املختربات، محل تقديرنا، إذ تضمنت كذلك بناء القدرات 
التقنية الالزمة للمساعدة يف الكشف عن فريوس 

كورونا املستجد املسبب ملرض كوفيد-19 وتحديده 
برسعة ودقة. ويتصدى هذا النهج الشامل للتحدي 

املبارش الذي تواجهه البلدان حاليًّا يف جميع أنحاء 
العالم ويعزز القدرات التشخيصية التقنية والتشغيلية 

للمختربات الوطنية عىل املدى الطويل.

ويتيح تحقيق التآزر يف إطار األنشطة التي تضطلع بها 
الوكالة وبرنامج األغذية وصندوق السكان يف مجال 

مكافحة كوفيد-19 اتباع نهج »الصفوف املرصوصة« 
يف التصدي لهذه األزمة، حيث تنرش كل منظمة 

مجموعة فريدة من األفرقة التكاملية التي تعظم 
كل منها أثر ما تنرشه األخرى. وتدعم رشكة تاكيدا 

التعاون املشرتك بني الوكاالت بقدر ما تدعم الجهود 
الفردية الرامية إىل تعزيز التصدي لألزمة الحالية. 

ونحن نؤمن بأثر النظم الصحية القوية والرشاكات 
االبتكارية يف التصدي لتحديات اليوم والوقاية مما قد 

يكشف عنه الغد والتأهب لها.
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