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 : )nCoV( 2019                    ّ          ّ                                          من مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) إلى فیروس كورونا المستجد 
 التعاون األمریكي الصیني بشأن االستجابة لألوبئة

 
  1بوي رینفیجشھادة 

  RAND2 مؤسسة

 
 لجنة شؤون الخارجیة  أمام ممثلي مجلس النواب األمریكي في 

 واللجنة الفرعیة المعنیة بشؤون آسیا في مجلس النواب 
 وسیاسات حظر االنتشاروالمحیط الھادئ 

 
 2020شباط (فبرایر)  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ً   الفرعیة، شكر ا ) والسادة أعضاء اللجنة Yoho) والسید العضو رفیع المستوى یوھو (Beraالرئیس بیرا ( السید            
في ضوء تفشي فیروس  لكم على دعوتي لتقدیم شھادة بشأن التعاون األمریكي الصیني بشأن االستجابة لألوبئة ال سیما

                 ّ          ّ                           مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) واالستجابة     ً                     أوال ، سوف أتناول شرح تفشي.                    ً  كورونا المستجد حدیث ا
، على أن یعقب ذلك التطورات 2012حتى    2003ثم سأناقش التعاون األمریكي الصیني من  .  2003إلى    2002العالمیة لھ من  

ً                                                  وأخیر ا، سوف أتناول بالتحلیل خواص فیروس كورونا المستجد . في السنوات التي سبقت تفشي فیروس كورونا الحالي     
 . قة بالسیاسات                                         ِّ                  واالستجابات المبكرة من الصین تجاھھ، ثم أقد  م التوصیات المتعل 2019

      ّ                الحاد ة الوخیمة (سارس)                   ّ   مرض المتالزمة التنف سیة: 2003إلى  2002الفترة من 
ً       ً                                                                                 عام ا تقریب ا، وفي الصین، تسبب أحد فیروسات كورونا المستجدة في تفشي حاالت التھاب رئوي ممیت في  17منذ    

                ّ             وقعت الحالة الدال ة لتفشي مرض . سارس)   ً                        ّ          ّ           الحق ا باسم مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة ( ُ   ع رفصمت، والذي 
تشرین الثاني  16             ّ          ّ                                                                  المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) في مدینة فوشان بمقاطعة غوانغدونغ في الصین بتاریخ 

ً                                                                 ولم تلفت ھذه الحالة تمام ا، وال الحاالت القلیلة األخرى في كانون األول (دیسمبر)، انتباه العامة. 2002(نوفمبر)  وجھ ت.                        
                                                    ً      ً                                            فریق من خبراء الصحة العامة في المقاطعة، والذي ضم عدد ا قلیال  من ممثلي وزارة الصحة الوطنیة، إلى إحدى مدن 

       َّ                                  وقد توص ل الفریق إلى وجود فیروس على األرجح . للتحقیق والتقصي 2003مقاطعة غوانغدونغ في كانون الثاني (ینایر) 
اقترح الفریق في تقریر "سري للغایة" بأن یؤسس مكتب الصحة في ثم . غیر نمطيیتسبب في تشخیص التھاب رئوي 

ً                  المقاطعة نظام ا لإلبالغ عن الحاالت      ُ                                     ً                             وقد ن شر ھذا االقتراح المنطقي، رغم كونھ واھی ا إلى حد ما، في نشرة إخباریة .             
لذلك لم یكتشف العالم و. للعاملین المحلیین بقطاع الرعایة الصحیة، لكن تم غض الطرف عنھ أثناء العام الصیني الجدید

 
      ً                 أو أی ا من رعاة بحثھا.  RANDاآلراء والنتائج الواردة في ھذه الشھادة تخص المؤلف فقط، ویجب عدم تفسیرھا على أنھا تمثل مؤسسة  1
ِ  ّ     ً                                                                        ً              ھي منظمة بحثیة ت ع د  حلوال  لتحدیات السیاسات العامة للمساعدة على جعل المجتمعات حول العالم أكثر أمان ا وسالمة وصحة   RANDمؤسسة  2 ُ                

ً          وازدھار ا. مؤسسة        RAND .ھي مؤسسة غیر ربحیة، حیادیة، وملتزمة بالصالح العام 
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                                            ّ          ّ                                              خالل شھرین آخرین أن ذلك كان مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)، وھو التھاب رئوي فیروسي أصاب 
ً   شخص ا 774شخص حول العالم وتسبب في وفاة  8,000أكثر من     . 

رض أن یتولى مسؤولیة وفي ذلك الوقت، لم یكن لدى الصین مركز وطني لمكافحة األمراض، الذي كان من المفت
وعالوة على . كما لم یكن لدیھا نظام وطني لإلبالغ عن الحاالت. وضع نظام مراقبة صارم للكشف عن األمراض الناشئة

فیما یتعلق بالتعامل مع المعلومات   للوائح التنفیذیة لقانون جمھوریة الصین الشعبیة بشأن حمایة أسرار الدولة                 ً  ذلك، فإنھ طبق ا
ٍ                                                              المرتبطة بالصحة العامة، فإن أي ظھور لمرض م ع د  من المفترض أن یتم تصنیفھ على أنھ من أسرار الدولة قبل "اإلعالن   ْ  ُ                                          

ومع عدم تقدیم الحكومة .  فال یمكن ألي طبیب أو صحفي تنبیھ العامة دون اإلخالل بالقانون  3.        َِ               عنھ من ق ب ل وزارة الصحة"
كن الشعب الصیني على درایة بتفشي الوباء حتى بدأ انتشار رسائل على الھواتف                  َّ               أو وسائل اإلعالم أي  معلومات، لم ی

وقد تسبب الھلع واسع النطاق في نفاد . في غوانزو 2003في أوائل شھر شباط (فبرایر)  ممیتة" إنفلونزاالخلویة عن "
سبب حالة الھلع العامة عقد مسؤولو وب.  المواطنین علیھا  تھافتمن الصیدلیات بسبب   نفلونزاالمضادات الحیویة وأدویة اإل

ً       ً     الصحة في غوانغدونغ أخیر ا مؤتمر ا صحفی ا في         ً حاالت مصابة بااللتھاب الرئوي  305شباط (فبرایر) لإلعالن عن  11                      
ً                                             قد مت الصین تقریر ا بالحاالت إلى منظمة الصحة العالمیة باعتباره . في المقاطعة الغیر نمطي ، غیر نمطي     ً       ً  التھاب ا رئوی ا   َّ             

َ                         بھ على األرجح بكتیریا الم ت د ث  ر ة أو فیروس في الوقت ذاتھسب ِّ َ َ  ُ وبعد ذلك، تم نشر معلومات عن المرض عبر وسائل اإلعالم .                         
شباط (فبرایر) أثناء فترة  23واستمر التعتیم اإلخباري من . شباط (فبرایر) 23اإلخباریة، لكن توقف تدفق المعلومات في 

 4.ار (مارس)، وقد نشرت الحكومة معلومات قلیلة للعامة حتى أوائل نیسان (إبریل)اإلعداد لمجلس الشعب الصیني في آذ

وفي الوقت ذاتھ، ظھرت سلسلة االنتقال "فائقة االنتشار" بنھایة كانون الثاني (ینایر) واستمرت حتى آذار (مارس)، 
ثالث مستشفیات مختلفة، مما تسبب تم نقل مریض في غوانغدونغ بین : مما أدى إلى جذب االھتمام العالمي تجاه التفشي

سافر الطبیب إلى ھونج كونج ونقل .  شخص، بما في ذلك طبیب من مستشفى زونغشان  200في النھایة في نقل العدوى إلى  
ً                                                                                      شخص ا في الفندق، ثم نقل ھؤالء األشخاص الفیروس إلى سنغافورة وفیتنام وكندا وأیرلندا والوالیات  12العدوى إلى    

 5.المتحدة 

                             ّ         ّ                              ، بدأت بؤر مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) في الظھور في 2003تصف آذار (مارس) في من
ونتیجة لذلك، أثارت منظمة الصحة العالمیة التنبیھات على الشبكة العالمیة لإلنذار .  فیتنام وھونج كونج وسنغافورة وكندا

ً    الفاشیات ومواجھتھا وأصدرت تنبیھ ا    بحدوث ٍ                       عالمی ا بشأن مرض م ع د  جدید غیر معروف المصدر                                ْ  ُ بدأت منظمة الصحة .       ً           
حالة منذ شباط (فبرایر)،   300آذار (مارس) في االشتباه بأن أكثر الحاالت البالغ عددھا    21إلى    16العالمیة في الفترة من  

حاالت لمرض المتالزمة "، كانت في الحقیقة غیر نمطيالتي صنفتھا الصین في تقریرھا على أنھا "التھاب رئوي 
ً                 أرسلت منظمة الصحة العالمیة بعد ذلك فریق ا إلى الصین بناء  على طلب األخیرة .      ّ         ّ                التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)                ً                                       

" الغیر نمطيآذار (مارس) إلى أن حاالت "االلتھاب الرئوي  27توصل فریق المنظمة في . آذار (مارس) 23بتاریخ 
حالة   31حالة إصابة و  792         ّ         ّ                                   زمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)، وأعلنت الصین عن  ھي حاالت مصابة بمرض المتال

ُ           ونظر ا للضغوط الدولیة المكثفة للتعبئة لمواجھة التھدید الوبائي، فقد أقر ت الحكومة الصینیة بشكل م علن بتفشي  6.وفاة                        َّ                                                                  ً    
رس) واتخذت سلسلة من إجراءات االستجابة في                   ّ         ّ                                   مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) في نھایة آذار (ما

 األسابیع التالیة والتي شملت

 
3 Yanzhong Huang, “The SARS Epidemic and Its Aftermath in China: A Political Perspective,” in Stacey Knobler, Adel Mahmoud, 
Stanley Lemon, Alison Mack, Laura Sivitz, and Katherine Oberholtzer, eds., Learning from SARS: Preparing for the Next Disease 
Outbreak: Workshop Summary, Washington, D.C.: The National Academies Press, 2004 
4 Huang, 2004 ibid 
5 Institute of Medicine, “Summary and Assessment,” in Stacey Knobler, Adel Mahmoud, Stanley Lemon, Alison Mack, Laura Sivitz, 
and Katherine Oberholtzer, eds., Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak: Workshop Summary, Washington, 
D.C.: The National Academies Press, 2004. 
6 World Health Organization, “Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Multi-Country Outbreak– Update 10: Disease Outbreak 
Reported,” news alert, March 26, 2003. As of February 3, 2020: https://www.who.int/csr/don/2003_03_26/en / 

https://www.who.int/csr/don/2003_03_26/en
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                   ُ                                                       ً                         إرساء قواعد جدیدة ت لزم جمیع مسؤولي الصحة المحلیة باإلبالغ عن عدد الحاالت یومی ا، مع توقیع عقوبات قاسیة  •
 عند عدم االمتثال للقواعد

 تبسیط عملیات التواصل بین اإلدارات والتعاون بشأن األزمة •
                                                                      ّ          ّ                یل فرق عمل وطنیة وداخل المقاطعات بین األقسام لمواجھة مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) تشك  •
 7.تخصیص ما یزید على ملیار دوالر لعالج المرضى ومكافحة الوباء •

رئیس ، تمت إقالة عمدة بكین ووزیر الصحة الصیني بعد یوم واحد من إعالن 2003في أواخر نیسان (إبریل) 
                                                                                           ّ          ّ  مجلس الدولة الصیني عن عواقب وخیمة للمسؤولین الذین أخفقوا في اإلبالغ عن حاالت مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة 

وبنھایة  .)407إلى  37(في ھذا الیوم، قفز عدد الحاالت في بكین من . الوخیمة (سارس) في الوقت المناسب وبشكل دقیق
مسؤول أو معاقبتھم نتیجة "التراخي" في االستجابة لفیروس مرض المتالزمة   1000شھر أیار (مایو)، تمت إقالة أكثر من  

وبدأ باقي المسؤولین، بدافع الحماسة السیاسیة، في تطویق القرى والمربعات السكنیة  8.    ّ          ّ                التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)
. شاء نقاط فحص لقیاس درجة الحرارة واألبنیة الجامعیة، وفرض الحجر الصحي على عشرات اآلالف من المواطنین، وإن

ً                                      ّ         ّ                      یوم ا في بكین الستیعاب مرضى المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) وفرض  20وتم بناء مستشفى جدیدة خالل    
 منأعلنت منظمة الصحة العالیة أن الصین "خالیة . ثم بدأ الوباء في االنحسار في أواخر أیار (مایو). حجر صحي علیھم 

آب (أغسطس)، تعافى آخر  16وفي . حزیران (یونیو) 27         ّ         ّ                        زمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)" بحلول مرض المتال
 .                           ّ         ّ                                        مریضین بمرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) وخرجا من مستشفى في بكین

. العامة في الصین                      ّ          ّ                                                كشف مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) النقاب عن عدم جاھزیة نظام الصحة
ثم أسرعت الحكومة إلى . وقد آل بالدولة إلى إعادة النظر بشكل كبیر في نھجھا فیما یتعلق بالصحة الداخلیة والعالمیة

ملیون دوالر أمریكي) لتشیید شبكة من ثالثة مستویات لمكافحة األمراض والوقایة  850ملیارات رنمینبي ( 6,8استثمار 
لصین إلى توطید عالقاتھا مع الوالیات المتحدة والمجتمع الدولي على نطاق أوسع بشأن المشكالت كما دفع التفشي ا. منھا

كان التغییر في الصین موضع ترحاب، كما دعمتھ الحكومات والعلماء حول العالم . المتعلقة بمخاوف الصحة العامة
 . بحماسة

الصحة العامة وبناء القدرات  یكلةالتعاون األمریكي الصیني وإعادة ھ: 2013إلى  2003الفترة من 
 في الصین

                                                                                                  ّ    كان للتعاون األمریكي الصیني المتزاید بشأن الصحة العالمیة نتیجة مھمة في االستجابة لمرض المتالزمة التنف سیة 
                                               ّ    وبعد ثالثة أشھر من نھایة وباء مرض المتالزمة التنف سیة  2003في تشرین األول (أكتوبر) .      ّ                الحاد ة الوخیمة (سارس)

) الصین Tommy Thompson     ّ                                                                        الحاد ة الوخیمة (سارس)، زار وزیر الصحة والخدمات البشریة األمریكي تومي تومبسون (
ون       َّ       كما أس س تومبس. شراكة لعدة سنوات مع وزیر الصحة الصیني لتطویر بنیة صحة عامة أقوى في الصین    َّ     ووق ع على

وفي الشھر التالي، أشار وزیر الخارجیة . ملحقیة صحیة للخدمات الصحیة والبشریة في السفارة األمریكیة في بكین
 ) إلى أنھColin Powellاألمریكي كولن باول (

ً                                                                                  بناء  على أشكال التعاون الملموس بشأن القضایا ذات األھمیة اإلقلیمیة والعالمیة، سیتم بناء     
للقرن الحادي والعشرین، في القضایا والتجارب والتحدیات  عالقات أمریكیة صینیة

 9.والمبادرات والبرامج

 
7 Yanzhong Huang, “The SARS Epidemic and Its Aftermath in China: A Political Perspective,” in Stacey Knobler, Adel Mahmoud, 
Stanley Lemon, Alison Mack, Laura Sivitz, and Katherine Oberholtzer, eds., Learning from SARS: Preparing for the Next Disease 
Outbreak: Workshop Summary, Washington, D.C.: The National Academies Press, 2004. 
8 Huang, 2004. 
9 Colin L. Powell, “Remarks at Conference on China-U.S. Relations,” College Station, Tex., November 5, 2003. 
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 2009إلى  2003الفترة من  (H5N1)الطیور  إنفلونزا 
 

                                           ّ         ّ                                          لم یمر وقت طویل على وباء مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) حتى واجھت الصین والمجتمع 
الطیور"، ألنھ یصیب الطیور وینتشر  إنفلونزا، المعروف باسم "H5N1 إنفلونزا           ً      ً                الدولي تحدی ا معقد ا آخر وھو فیروس 

، 2004في عام  و.  2003تم اكتشاف حاالت انتقال الفیروس من الطیور إلى البشر في مقاطعة فوجیان في  .  بشكل كبیر بینھا
األمراض والوقایة منھا في عمل اتفاقیات تعاون ومراكز الوالیات المتحدة لمكافحة  نفلونزابدأ المركز الصیني الوطني لإل

) تطویر الخبرة الفنیة في علم الفیروسات وعلم األوبئة 1تعاون المركزان على  .  نفلونزالبناء القدرات الصینیة في مراقبة اإل
) تعزیز 3؛  نفلونزاباإلمن خالل تحسین اإلبالغ عن األمراض الشبیھة    نفلونزا) تطویر نظام مراقبة شامل لإل2  في الصین؛

في عام . ذات االحتمالیة الوبائیة نفلونزا) تحسین االستجابة المبكرة لفیروسات اإل4 تحلیل واستخدام ونشر بیانات المراقبة
ً         ً                                                                       افتتحت الحكومتان برنامج ا تعاونی ا حول األمراض المعدیة الناشئة والمتكررة، والذي أصبح فیما بعد مركز الصین  2005                       

في العام نفسھ أنشأت الدولتان منتدى الرعایة الصحیة األمریكي الصیني لمناقشة قضایا . الوقایة منھالمكافحة األمراض و
باإلضافة إلى ذلك، أعلن الرئیس األمریكي جورج دبلیو بوش . السیاسات والقضایا التجاریة الثنائیة المتعلقة بالصحة

)George W. Bushالوبائیة،  نفلونزاالطیور واإل إنفلونزااكة الدولیة حول ) في خطاب موجھ إلى األمم المتحدة عن الشر
ً                                     باعتبارھا إطار عمل مستمر ا للتعاون األمریكي الصیني حول المشكلة     َّ                     ، وس عت كل من وزارة الصحة 2006في عام  10.                       

ة تفاھم والخدمات البشریة األمریكیة ووزارة الصحة الصینیة نطاق التعاون بشكل أكبر حول البحث الطبي الحیوي بمذكر
 . حول البحث والتكنولوجیا والتدریب وتبادل الكوادر

 

 2009 :(H1N1)الخنازیر  ونزا إنفل
الطیور،  إنفلونزاخدمت عملیة بناء القدرات والبنیة التحتیة، التي جرى تنفیذھا لمتابعة التھدیدات المستمرة جراء 

 إنفلونزاُ           ع رفت باسم " نفلونزاساللة أخرى جدیدة من اإل  ً                                                  كال  من الصین والوالیات المتحدة بدرجة كبیرة عندما ظھرت 
انتشرت بعد فترة قصیرة   نفلونزاكانت البؤرة في كل من الوالیات المتحدة والمكسیك، غیر أن اإل.  2009الخنازیر" في عام  

 H1N1فیروس  شاركت السلطات الصحیة األمریكیة والصینیة معلومات وتقنیات لتسھیل متابعة انتشار. في أنحاء العالم 
. H1N1                                                       ً                                              على المستوى الوطني واكتشاف لقاح معالج، وأصبحت الصین الحق ا الدولة األولى التي تنتج كمیات كبیرة من لقاح  

    َّ                                                          ، عز زت كلتا الدولتین من االتصاالت الثنائیة الخاصة بالصحة من خالل 2009خالل فترة الخمول الصیفي في وباء عام 
 Barackعندئذ زار الرئیس األمریكي باراك أوباما (. بین الصین والوالیات المتحدة  الحوار االقتصادي االستراتیجي

Obama الخنازیر ( إنفلونزافي ظل تفشي فیروس  2009من عام تشرین الثاني (نوفمبر) ) الصین فيH1N1 وتناولت ،(
تعاون في قضایا الصحة العامة العالمیة، الدولتان مسألة الصحة العامة العالمیة في بیان مشترك تعھدتا فیھ "بتوثیق أواصر ال

 11.الطیور وفیروس نقص المناعة/اإلیدز والسل والمالریا" نفلونزاوالمكافحة إل بما في ذلك عملیة الوقایة والمراقبة واإلبالغ

 

 2014إلى  2010الفترة من  : الوطني  نفلونزاتوسعة الصین لمركز اإل
 554مختبرات و 408 لیشمل 2014إلى  2010الوطني الصیني في الفترة بین عامي  نفلونزا  َّ                وس عت الصین مركز اإل

ھو الخامس من بین  الوطني الصیني نفلونزاأصبح مركز اإل. من طاقم عمل الصحة العامة 2,500مستشفى رصد، كما دربت 
الوطني  نفلونزاوضع مركز اإل. نفلونزاالبحوث الخاصة باإلمع منظمة الصحة العالمیة بشأن المراجع والتعاون مراكز 

 
أیلول   14، االجتماع العام رفیع المستوى، نیویورك، 2005                      ُ ِ                                                   جورج دبلیو بوش، بیان أ لق ي في مؤتمر القمة العالمي التابع لألمم المتحدة لعام  10

 As of February 3, 2020: http://www.un.org/webcast/summit2005/statements/usa050914.pdf. 2005(سبتمبر) 
11 The White House, Office of the Press Secretary, “U. S. -China Joint Statement,” statement by U. S. President Barack Obama and 
Chinese President Hu Jintao, November 17, 2009. As of February 3, 2020:  
https://obamawhitehouse.archives.gov/realitycheck/the-press-office/us-china-joint-statement 

http://www.un.org/webcast/summit2005/statements/usa050914.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/realitycheck/the-press-office/us-china-joint-statement
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الصیني خطة ترصد مقاومة األدویة الفیروسیة ومنصات للتسلسل الجیني، وعلوم الوراثة العكسیة، والكشف عن األمصال، 
ل البیانات، الوطني الصیني منصة معلوماتیة حیویة لتعزیز تحلی نفلونزاكما أنشأ مركز اإل. وتطویر سالالت من اللقاح

 یجمع نظام الترصد اآلن بین. باللغتین اإلنجلیزیة والصینیة نفلونزاونشر تقاریر أسبوعیة إلكترونیة حول ترصد اإل
   ً                         ّ ِ   سنوی ا، وھو ما یوفر معلومات قی  مة  نفلونزانوع من فیروسات اإل 20,000عینة واختبار ألكثر من  400,000و 200,000

                      ً        الوطني الصیني اآلن تدریب ا لدول  نفلونزاویوفر مركز اإل. نفلونزال ساللة لقاح اإللتوصیات منظمة الصحة العالمیة حو
 12.نفلونزاأخرى لتطویر القدرة العالمیة على مكافحة اإل

 2013: (H7N9)الطیور  إنفلونزا 
الطیور، أال وھي   إنفلونزاالوطني الصیني یعمل بكامل طاقتھ عندما ظھرت سالسة جدیدة من    نفلونزاكان مركز اإل

H7N9 بالمئة (على   30الطیور في ارتفاع معدل الوفیات بنسبة    إنفلونزاتسبب ھذا النوع من  .  2013، في شرق الصین عام
قالھ بین البشر، وھو ما أتاح بقاء التفشي تحت )، غیر أنھ أثبت ندرة انت[MERS]                              ّ   غرار متالزمة الشرق األوسط التنفسی ة 

                                                  ً          في ھذه المرة أبلغت الصین منظمة الصحة العالمیة سریع ا عن ظھور .                                        ّ   السیطرة من خالل تدابیر الصحة العامة الفع الة
عدة ساللة فیروسیة جدیدة بعد اكتشاف ثالث حاالت فقط، كما نشرت التسلسل الجیني الفیروسي الكامل لھذه الحاالت في قا

 130لتصبح حوالي  حزیران (یونیو)استقرت حاالت المرض في . بیانات عالمیة عامة لتسھیل عملیة البحث حول العالم 
حالة وفاة مؤكدة، لكن كما ھو متوقع، عاود الفیروس ظھوره في فصل الشتاء التالي بأكثر من  40حالة مؤكدة وأكثر من 

 . فقط 2014ن في شھر كانون الثاني (ینایر) حالة وفاة في الصی 20حالة إصابة مؤكدة و 100

دون انتشار الفیروس خارج بر الصین الرئیسي، باستثناء  H7N9حالت االستجابة الداخلیة للصین تجاه فیروس 
أتاح التعاون العلمي للصین مع المجتمع الدولي لدول أخرى . بضع حاالت في كل من ھونج كونج وتایوان ومالیزیا

ً                                 اكتشف العلماء الصینیون لقاح ا في تشرین األول (أكتوبر) من عام . ن انتشار الفیروساالستعداد لمزید م ، حیث 2013                          
  ً                                                                                 كلی ا في الصین، وقد شاركوا طریقتھم مع العالم لتسھیل جھود تطویر اللقاح عن طریق مركز   نفلونزا   ُ              اكت شف أول لقاح لإل

تعاونت مراكز مكافحة األمراض والوقایة  . دویة الخاصةمكافحة األمراض والوقایة منھا بالوالیات المتحدة وشركات األ
من خالل مشاركة البیانات الوبائیة والمشاركة   H7N9منھا في كل من الصین والوالیات المتحدة طوال فترة تفشي فیروس  

      ً                  استحسان ا واسع النطاق من  H7N9للسیطرة على تفشي فیروس  القت الجھود الصینیة. في األبحاث المشتركة حول الفیروس
                       ّ                                                       وفي الوالیات المتحدة، فع ل مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا مركز عملیات الطوارئ  13.الحكومات والعلماء حول العالم

                                           َّ                                                                       الخاص بھ إلجراء بحوث حول الوباء واللقاح، ووف ر المساعدة للصینیین، إلى جانب تطویر وتوزیع أداوت االختبار التي یمكن ممن 
 14.خاللھا اكتشاف الفیروس على مستوى العالم

 2014إلى  2003الفترة من : فیروس نقص المناعة البشریة/ اإلیدز
ً                                                                       ساعدت الوالیات المتحدة أیض ا الصین في حملتھا لمواجھة فیروس نقص المناعة/ اإلیدز إلى جانب استعدادھا                          

ة الوطنیة األمریكیة لمركز مكافحة األمراض والوقایة ، قدمت معاھد الصح2002في عام . نفلونزاواستجابتھا ألوبئة اإل
ملیون دوالر لتطویر البنیة التحتیة من أجل تحسین البحث ولمراقبة  14.8منھا في الصین منحة مدتھا خمس سنوات بقیمة 

ة لوضع شاركت بكین كذلك مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا في الوالیات المتحد. أفضل النتشار المرض في الدولة
وضع برنامج اإلیدز . 2013برنامج اإلیدز العالمي الخاص بمركز مكافحة األمراض والوقایة منھا في الصین مطلع عام 

 
12 Yuelong Shu, Ying Song, Dayan Wang, Carolyn M. Greene, Ann Moen, C. K. Lee, Yongkun Chen, Xiyan Xu, Jeffrey McFarland, 
Li Xin, Joseph Bresee, Suizan Zhou, Tao Chen, Ran Zhang, and Nancy Cox, “A Ten-Year China-US Laboratory Collaboration: 
Improving Response to Influenza Threats in China and the World, 2004–2014,” BMC Public Health, Vol. 19, No. 520, 2019. 
13 Carina Perkins, “OIE Meeting Congratulates China on Bird Flu Response,” GlobalMeatNews, June 4, 2013; Mara Hvistendahl, “A 
Decade After SARS, China’s Flu Response Wins Cautious Praise,”Science, Vol. 340, No. 6129, April 12, 2013, p. 130; Dobri 
Genchev, “H7N9 Response Discussed During World Health Assembly,” news release, World Health Organization, November 9, 2018. 
14 Centers for Disease Control and Prevention, “Asian Lineage Asian Influenza A(H7N9) Virus” December 7, 2018. As of February 
3, 2020: https://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-virus.htm 

https://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-virus.htm
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وزیادة المراقبة   مقاطعة صینیة لتعزیز    15                   ً                                                     العالمي ونفذ سریع ا خطة شاملة للوقایة والتخفیف من فیروس نقص المناعة عبر
عد مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا، بالشراكة مع المركز الوطني سا. عرضة للمخاطر األكثرلفئات السكانیة ا على

                                              ً                                                               الصیني لمكافحة مرض اإلیدز/ األمراض المنقولة جنسی ا والوقایة منھا، في عملیة بناء القدرات بما في ذلك تحسین الجودة 
ساعد مركز مكافحة . لعالجوالنطاق الجغرافي لقدرات الفحص المختبریة، وتطویر نظام ترصد وبائي، وتوسیع خیارات ا

على إنشاء ثالثة مراكز للتدریب السریري لفیروس نقص المناعة/اإلیدز   األمراض والوقایة منھا الجھات الصحیة الصینیة
ً       ً                          خریج یوفرون اآلن عالج ا مضاد ا للفیروسات القھقریة ألكثر  300في المناطق الریفیة، والتي عملت على تثقیف أكثر من                    

 15. مقاطعة  16في مریض  50,000من 
 

 2019السنوات السابقة لفیروس كورونا : 2019إلى  2013الفترة من 

 

 إیبوال 
أرسل  2014.16غرب إفریقیا عام  فياستجابة غیر مسبوقة لوباء إیبوال  الحكومة الصینیةأطلقت  2014في عام 

طبیب وخبیر في الصحة العامة ومسؤولین طبیین عسكریین   1,200مجلس الدولة الصیني أحد أكبر فرقھ الطبیة التي تضم  
أنشأ الفریق الصیني وحدة عالجیة بسعة .  بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمیة حالة طوارئ صحة عامة محل اھتمام دولي

خالل ستة أشھر، أنشأت الصین . نیة في سیرالیون مع تقدیم العالج بالمجانسریر باإلضافة إلى مواقع تجریبیة میدا 100
ً                                   أیض ا مختبر ا للسالمة الحیویة من المستوى الثالث        ً ً      یوم ا فقط 87ونقلت كل مواد اإلنشاء إلى المختبر خالل       .17 

تعاونت الوالیات . دوالراتخذت الوالیات المتحدة إجراءات مشابھة لكن على نطاق أكبر بمساعدة تجاوزت ملیار 
وعلى الصعید الدولي تعاونت الوالیات المتحدة والصین في مجلس .                                   ً              المتحدة والصین في بعض الحاالت میدانی ا في إفریقیا

                                      ً                    ً                                                   األمن التابع لألمم المتحدة حیث أعلنتا مع ا تفشي اإلیبوال "تھدید ا للسالم واألمن الدولیین"، ودعتا الحكومات حول العالم 
حول اإلیبوال والبحث واألمن   ، وفي ندوة بین الصین والوالیات المتحدة 2015في حزیران (یونیو) عام    18.بة لألزمةلالستجا

الصحي العالمي تستضیفھا معاھد الصحة الوطنیة، جددت الدولتان التزامھما ببناء أنظمة للكشف عن التھدیدات الصحیة 
 . العالمیة والوقایة منھا واالستجابة لھا

            ِّ                                                                             ّ   على ذلك، تمث  ل أوجھ التعاون بین وكاالت الصحة العامة في الوالیات المتحدة والصین النقاط التي سل ط عالوة 
                                                                             ً                       الحوار اإلستراتیجي واالقتصادي بین الصین والوالیات المتحدة الضوء علیھا لتكون موضع ا إلحراز التقدم في نطاق 

كما . والصین بتعزیز التعاون لتحسین أمن الصحة العالمیة" التزام الوالیات المتحدة اتفق الطرفان على ": تعاون أعمق
 تعھدا ببذل مزید من "تعزیز شراكتھما في بناء القدرات لمنع تھدیدات األمراض المعدیة والكشف عنھا واالستجابة لھا

 19".دویةالمكروبات لألوالمالریا والقدرات المختبریة ومقاومة  نفلونزاویشمل ذلك على سبیل المثال ال الحصر اإل

 
15 Bulterys M. (2020) The US CDC Global AIDS Program in China. In: Wu Z., Wang Y., Detels R., Bulterys M., McGoogan J. (eds) 
HIV/AIDS in China. Springer, Singapore 
16 Yanzhong Huang, “China’s Response to the 2014 Ebola Outbreak in West Africa,”Global Challenges, Vol. 1, No. 2, February 27, 
2017. 
17 Kun Tang, Zhihui Li, Wenkai Li, and Lincoln Chen, “China’s Silk Road and Global Health,”The Lancet, Vol. 390, No. 10112, 
December 2017, pp. 2595–2601. 
18 “Ebola‘Threat to World Security’-UN Security Council,” BBC News, September 19, 2014. As of February 3, 2020: 
http://www.bbc.com/news/world-africa-29262968 
19 U. S. Department of State, Office of the Spokesperson, “U. S. -China Strategic & Economic Dialogue Outcomes of the Strategic 
Track,” Washington, D. C.: June 7, 2016. As of February 3, 2020: 
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258146.htm 

http://www.bbc.com/news/world-africa-29262968
https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2016/06/258146.htm
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 ّ             ً                    سن ت الصین قیود ا تشریعیة جدیدة على .  ومع ذلك، یوجد تغیر كبیر وشیك في العالقة بین الوالیات المتحدة والصین
، حیث 2017نشاط المؤسسات األجنبیة غیر الحكومیة خشیة التأثیرات الغربیة في األول من كانون الثاني (ینایر) عام 

ً                     األجانب المقیمین في الصین أن یكون لھم شریك حكومي یقدم تقریر ا عن أنشطتھم للجھات اشترط القانون على الباحثین                                                           
توقفت ھذه الحوارات الدبلوماسیة مثل الحوار االستراتیجي واالقتصادي والحوارات   وبعد ذلك،.  األمنیة المركزیة والمحلیة

ومن ثم، أغلقت الوالیات .  ن الوالیات المتحدة والصینبسبب الحرب التجاریة بی  2018األمنیة والدبلوماسیة الثنائیة في عام  
(إلى جانب مقراتھا في كل من طوكیو وبروكسیل) وبرنامج األیدز   2018المتحدة مقر مؤسسة العلوم الوطنیة في بكین عام  

عاملین                                         ً         ) ومركز مكافحة األمراض والوقایة منھا حالی ا عدد الNIHخفض كل من معھد الصحة الوطنیة (. )GAPالعالمي (
 . بھما في مقر بكین

ً                                                                                        إیجاز ا، استثمرت الصین في شبكة وطنیة من مراكزھا لمكافحة األمراض على المستوى الوطني وعلى مستوى      
األقالیم والمحافظات والمقاطعات، یربطھا نظام إبالغ قائمة شبكات الویب في الزمن الحقیقي ألحداث الصحة العامة الناشئة 

ً            عام ا منذ تفشي  18خالل       ّ                                                      الحاد ة الوخیمة (سارس)، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي ومن خالل                   ّ    مرض المتالزمة التنف سیة  
ً                ی عتبر عدد العاملین في المراكز الصینیة لمكافحة األمراض والوقایة منھا كبیر ا، مقارنة بعدد . التزام الحكومة الصینیة                                                                      ُ 

 877,000وحدة و 3,481ایة منھا، حیث تتألف من موظف في مركز الوالیات المتحدة لمكافحة األمراض والوق 15,000
ً       ً    تملك الصین كذلك مركز ا وطنی ا لإل.  للصحة العامة على كل المستویات الحكومیة  منصب مھني . على مستوى عالمي  نفلونزا                   

لوباء ومع ذلك، یبقى السؤال الذي یدور في أذھان المؤسسات الصحیة العالمیة حول العالم وھو، ھل الصین مستعدة بالفعل ل
 القادم؟

كانت  20.بعض الشكوك 2018أثار تقریر رفعھ المركز الصیني لمكافحة األمراض والوقایة منھا في أواخر عام 
   ً                                                              أوال  وسعت االحتیاجات الصحیة المتزایدة (والفراغات بعد رحیل الممولین . للتحدیات أوجھ عدة، حسبما أبرز المؤلفون

وضع العدید من . تزال محدودة في قطاع الصحة العامة بالصین واستعدادھا واستجابتھاالدولیین) من نطاق استثمارات ال 
كما .                                                                             ً                       الجھات الصینیة خالل العقد الماضي االبتكار في التكنولوجیا على رأس األولویات شامال  ذلك البحث الطبي الحیوي

 ُ     ی عاني   كان قطاع الصحة العامة، مقارنة بذلك.  ملیار نسمة  1.4استثمرت في إعادة ھیكلة النظام الصحي لسكان یبلغ عددھم  
ً      ً                                         نقص ا نسبی ا في التمویل بسبب ھذه األولویات التنافسیة على المستوى المحلي، حصلت مراكز مكافحة األمراض والوقایة  .   

ن أن في األماكن التي تنخفض أو تتراجع فیھا موارد الحكومات المحلیة، یمك. على دعم الحكومات اإلقلیمیة منھا المحلیة
ّ ِ                     ً        ی شك  ل انخفاض الرواتب عائق ا یواجھ . تعاني موارد قطاع الصحة العامة المحلي، بما في ذلك األفراد، من نقص التمویل  ُ 

توظیف الموظفین األكفاء واالحتفاظ بھم، مع تراجع التوظیف في المركز الصیني لمكافحة األمراض والوقایة منھا على 
متعدد القطاعات دون المستوى األمثل مثل التواصل غیر الكافي ومشاركة البیانات    ً                 ثانی ا، یمكن للتنسیق . كل المستویات

غیر المتسقة بین القطاعات الصحیة والبیطریة، وبین األطباء والمھنیین العاملین في مجال الصحة العامة أن یؤخر 
ُ                                         كما ح ددت القدرة غیر الكافیة لزیادة الرعایة ا. االكتشاف المبكر لألمراض الناشئة على أنھا أحد العوائق المحتملة  لصحیة    

 . لتوفیر استجابة كافیة لألوبئة بجانب االفتقار إلى إطار العمل الفني الرسمي إلبالغ درجة كثافة الوباء وحدتھ إلى العامة

قد تفسر ھذه األمور األساسیة التي تواجھ المركز الصیني لمكافحة األمراض والوقایة منھا، وخاصة تضاؤل تمویلھ  
                ّ                                                                                                    عدم التواصل الفع ال مع القطاع العام وغیره من القطاعات، المصیر المختلف لنظامي المراقبة الرئیسیین في الصین فیما یتعلق  و 

،  نفلونزا األول ھو نظام مراقبة الرعایة الوطني الصیني لألمراض الشبیھة باإل .  بالكشف عن مسببات األمراض الناشئة ومراقبتھا 
أما اآلخر فھو نظام مراقبة االلتھاب الرئوي    21. مقاطعة   31مستشفى رعایة في    500تكز على أكثر من             ً            كما ذكر سابق ا، والذي یر 

تم تصمیم ھذا النظام، المذكور  .  2004عام    الوطني، الذي أسسھ المركز الصیني لمكافحة األمراض والوقایة منھا وحافظ علیھ منذ 
ً                                        أخیر ا، لرصد االلتھاب الرئوي مجھول السببیات (     PUE ،(   وتیسیر الكشف في الوقت المناسب عن مسببات األمراض التنفسیة

 
20 One hundred years of Influenza since the 1918 Pandemic -Is China prepared today? CCDC weekly; 2018: 1 (4) 56-61. 
21 Dennis KM Ip, Qiaohong Liao, Peng Wu, Zhancheng Gao, Bin Cao, Luzhao Feng, Xiaoling Xu, Hui Jiang, Ming Li, Jing Bao, 
Jiandong Zheng, Qian Zhang, Zhaorui Chang, Yu Li, Jianxing Yu, Fengfeng Liu, Michael Y. Ni, Joseph T. Wu, Benjamin J. Cowling, 
Weizhong Yang, Gabriel M. Leung, and Honjie Yu, “Detection of Mild to Moderate Influenza A/H7N9 Infection by China’s National 
Sentinel Surveillance System for Influenza-Like Illness: Case Series,”The BMJ, Vol. 346, June 24, 2013. 
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ّ          الحاد ة الوخیمة (سارس) أو الفیروس التاجي  في عام                                        ّ    الجدیدة، مثل فیروس مرض المتالزمة التنف سیة  یمكن لنظام مراقبة  .  2019     ّ                                 
ً           لمرضى الخارجیین نظر ا إلى أن  استخدام نظام معلومات المستشفى لتسجیل الحاالت ومراقبة ا  نفلونزا األمراض الشبیھة باإل                    

من ناحیة أخرى، ینتمي نظام مراقبة االلتھاب الرئوي مجھول السببیات إلى نظام مركز مكافحة  . الشبكة قائمة على المستشفى 
بالمئة من حاالت االلتھاب الرئوي التي   29وجدت إحدى الدراسات أن .                          ُ                   األمراض والوقایة منھا ولم ی ستخدم على نحو متسق 

في المجتمعات المحلیة، والتي انطبقت علیھا معاییر االلتھاب الرئوي مجھول السببیات، لم یتم اإلبالغ عنھا إلى نظام  حدثت 
حالة من حاالت اإلصابة بااللتھاب   1,016لم یتم اإلبالغ إال عن  22. 9020رصد االلتھاب الرئوي مجھول السببیات في عام 

أظھرت إحدى الدراسات أن عدد الحاالت كان یرتفع  .  صین خالل فترة تسع سنوات الرئوي مجھول السببیات في جمیع أنحاء ال 
ً                                                    ّ          ّ                               ارتفاع ا كبیر ا عند تفشي المرض، سواء أثناء تفشي مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) أو أثناء تفشي        ً   إنفلونزا      

ات الصحیة أو زیادة وعي األطباء بفیروسات  قد یعكس ھذا االرتفاع تعزیز المتطلبات اإلداریة من الجھ . ) H5N1الطیور ( 
لنظام مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا)      ٍ مواز  أوضح ھذا األمر أن نظام المستشفیات (وھو نظام  23. الجھاز التنفسي 

في وضع مالي أفضل للحفاظ على وجود نظام مراقبة مقارنة بنظام مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا، الذي ال یستخدم 
ٍ                                                                 بشكل كاف  وال یكون بالغ الدقة ما لم یكن الداعي إلى استخدامھ تفشي محقق لمرض         . 

منھا  الوقایةولكن السؤال األھم الذي یطرح نفسھ، ما الدور الذي سیضطلع بھ المركز الصیني لمكافحة األمراض 
    ً                                    غالب ا في التشاور ولیس اتخاذ القرار وذلك یكمن دور مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا    في االستجابة لتفشي المرض؟ 

                                                       ّ          ّ                                       من واقع ما شاھدتھ فیما حدث أثناء تفشي مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) وفیروس كورونا المستجد 
)2019-nCoV 2019) في عام . 

) نوع آخر من أنواع nCoV-2019ھل فیروس كورونا المستجد (: 2020إلى  2019الفترة من 
              ّ         ّ                 لمتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)؟مرض ا

ّ                                   ، عم  القلق أرجاء البالد من انتشار وباء 2020بینما كان مالیین الصینیین یستعدون لالحتفال بالعام الصیني الجدید     
ظھر أكثر من . )nCoV-2019، وھو فیروس كورونا المستجد (بفیروس كورونا جدیدالتھاب رئوي سریع التطور مرتبط 

 360دولة أخرى، ما أودى بحیاة أكثر من  23حالة محتملة في أرجاء الصین و 20,000حالة مؤكدة وأكثر من  17,000
ً                            شخص ا حتى وقت كتابة ھذه الدراسة أعلنت منظمة الصحة العالمیة الوضع بأنھ حالة من حاالت طوارئ الصحة العامة .   

، مما یشیر إلى إجماع عالمي على اعتبار تفشي فیروس (ینایر)كانون الثاني  29) في PHEICمحل االھتمام الدولي (
ً       ً                                                                ) خطر ا بالغ ا على الصحة العامة، وذلك بعد اإلبالغ عن انتقال الفیروس من شخص آلخر nCoV-2019كورونا المستجد (     

ھو نوع  سؤال، "ھل لذلك، لإلجابة على.       ُ                                   دولة ی عرف أنھا تتضمن حاالت اإلصابة بالفیروس 23في أربع دول من أصل 
 وباء  ) ھل1(: سوف أطرح أفكاري من زاویتین                               ّ          ّ                  آخر من أنواع مرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)؟"

) ما الذي یمكننا تعلمھ من 2(                             ّ         ّ                 ) مشابھ لمرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس)؟ nCoV-2019كورونا المستجد (
ً   ابتھا لمرض المتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة (سارس) منذ ثمانیة عشر عام ا؟استجابة الصین الحالیة مع استج مقارنة                                   ّ         ّ                          

 واالنتقالالعامل والمضیف والبیئة  
یشیع وجود ھذا النوع من  .      ّ  التاجی ة ) أحدث عضو في سلسلة الفیروسات nCoV- 2019ُ                            ی عتبر فیروس كورونا المستجد ( 

َ   الج م ال الخفافیش وقطط الزباد و الفیروسات في البشر والثدییات األخرى، مثل   ِ ّ           بالنسبة للبشر، یتألف الفیروس التاجي  من أربع  .                                      
ً                  ُ                      سالالت ت سبب أعراض ا سریریة خفیفة، وی شار إلیھا عادة بالبرد  ً         ھناك نوعان آخران أكثر فتك ا، وھما .        ُ                          ّ      مرض المتالزمة التنف سیة  :                          

 
22 Nijuan Xiang, Fiona Havers, Tao Chen, Ying Song, Wenxiao Tu, Leilei Li, Yang Cao, Bo Liu, Lei Zhou, Ling Meng, Zhiheng 
Hong, Rui Wang, Yan Niu, Jianyi Yao, Kaiju Liao, Lianmei Jin, Yanping Zhang, Qun Li, Marc- Alain Widdowson, and Zijian Feng, 
“Use of National Pneumonia Surveillance to Describe Influenza A(H7N9) Virus Epidemiology, China, 2004-2013,”Emerging 
Infectious Diseases, Vol. 19, No. 11, 2013, pp. 1784–1790. 
23 Xiaorong Guo, Dong Yang, Ruchun Liu, Yaman Li, Qingqing Hu, Xinrui Ma, Yelan Li, Heng Zhang, Xixing Zhang, Benhua Zhao, 
and Tianmu Chen, “Detecting Influenza and Emerging Avian Influenza Virus by Influenza and Pneumonia Surveillance Systems in a 
Large City in China, 2005 to 2016,”BMC Infectious Diseases, Vol. 19, No. 825, September 18, 2019. 
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          ً               ال أدري حالی ا إذا ما كان  . ) MERSاألوسط التنفسیة (       ّ                                                    الحاد ة الوخیمة (سارس) وفیروس كورونا المرتبط بمتالزمة الشرق 
ّ   الفیروس الجدید سوف یسبب أعراض ا سریریة مماثلة للسالالت التي تسبب البرد الشائع أو سیكون مثل ساللتي الفیروس التاجي                                                                                   ً                             

ّ   جینومي مع الفیروس التاجي            ُ                               نعلم أنھ ی شارك درجة عالیة من التشابھ ال . اللتین تسببتا في وباءین وحاالت وفاة على نطاق واسع                         
وھو ُمْعٍد مثل فیروس مرض   24.                                                    ّ          ّ                  في الخفافیش ومع فیروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنف سیة الحاد ة الوخیمة في البشر 

الحادّة الوخیمة (سارس)، لكن اإلحصاءات الواردة حتى اآلن تُشیر إلى انخفاض نسبة الوفیات في الحاالت   المتالزمة التنّفسیة 
فیروس كورونا  بالمئة) و   14إلى    10الحادّة الوخیمة (سارس) (   بالمئة) مقارنة بفیروس مرض المتالزمة التنّفسیة   3إلى    2لي  (حوا 

یبدو أن األعراض الحادة والوفیات یرتبطان باألفراد الذین    25. ) بالمئة  35(   (MERS)المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسیة  
ویمكن أن تتغیر ھذه التقدیرات إذا استمر الفیروس في التحور أو إذا كانت البیانات، في الواقع،  . یعانون من مضاعفات طبیة 

في الوقت الحالي، قد تعني القدرة على العدوى المرتفعة إلى حد ما واألعراض السریریة الخفیفة وفترة  . مختلفة عما نعرفھ 
ً           الحضانة الكبیرة أن الفیروس المستجد أقل ضرر ا لألفراد و  وفي ھذا الصدد، یمكن  .                                      ً  لكنھ قد یتعایش مع البشر ویصبح مستوطن ا                                          

 .  وباء ) في تفشي  nCoV- 2019أن یتسبب فیروس كورونا المستجد ( 
ً                           أیض ا اختالف ا كبیر ا عن تلك التي كانت في عام  2020تختلف البیئات المادیة واالجتماعیة لعام       ً        ً فالصین أكثر . 2002  

ً                ثراء  وأكثر خضوع ا للعولمة في ا            ً ً      ً                                     مسار ا دولی ا للسفر الجوي منشأھا الصین، أي ثالثة  739        ً   یوجد حالی ا . لوقت الحاضر       
ملیون شخص، في المتوسط، بین الصین ودولة أخرى  51 یسافر. 2002) الموجودة في عام 233أضعاف عدد المسارات (

ووھان، مركز تفشي الوباء، تعتبر . مالیین شخص 3عدة مرات والذي كان  2002   ً                              سنوی ا، وھو رقم یفوق الرقم في عام 
ً       ً                         ُ         ً                     مركز ا رئیسی ا للنقل في وسط الصین، وت عرف أحیان ا باسم "شیكاغو الصین" ً   ألف شخص، في المتوسط، جو ا  30یسافر .                           

بدأ التفشي قبل . خارج المدینة، ویستخدم عدد أكبر بكثیر القطارات السریعة من ثالث محطات للسكك الحدیدیة في المدینة
كما أن . عادة أكثر من ثالثة ملیارات رحلة في الظروف العادیة                             ُ ّ        جدید مباشرة، وھي فترة كانت ت سی ر فیھاالعام الصیني ال

ھو الوقت الذي یعود فیھ الطالب من الكلیات الخارجیة إلى المدرسة بعد عطلة فصل الشتاء  كانون الثاني (ینایر)شھر 
 )nCoV-2019یكمن الفرق البیئي بین فیروس كورونا المستجد (. الجامعات الصینیة عطلة الشتاء وكذلك یبدأ طالب

     ّ                                                                        الحاد ة الوخیمة (سارس) في نطاق التنقل، مما یجعل انتشار المرض على مستوى العالم                           ّ    وفیروس مرض المتالزمة التنف سیة
 .      ّ                الحاد ة الوخیمة (سارس)                                             ّ    أسھل بكثیر من انتشار فیروس مرض المتالزمة التنف سیة

     ّ                                        الحاد ة الوخیمة (سارس) وفیروس كورونا المستجد                                        ّ    یة والعالج بین فیروس مرض المتالزمة التنف سیة تتشابھ طرق الوقا 
 )2019 -nCoV ( .  یستغرق تطویر اللقاح في كلتا الحالتین فترة تتراوح من أشھر حتى سنة واحدة، وبالكاد یمكن أن یكون مفید ا   ً                                                                                                 

لحجر الصحي وحظر السفر وتتبع الحاالت إلى إبطاء انتقال  قد تؤدي إجراءات ا . في وقف تفشي المرض في كلتا الحالتین 
لن یكون الحجر   26.            ً                                                                  ً                المرض، فضال  عن توفیر وقت قیم للدول من أجل التخطیط الستجاباتھا، ولكنھا لیست طرق ا مثالیة للوقایة 

یجري . شخص ملیون 11          ً                                                                   الصحي فعاال  إال إذا أمكنھ ضمان منع األشخاص من التنقل، وھو أمر صعب لمدینة یقطنھا 
) RT-PCRالكشف المبكر باستخدام مجموعات اختبار تفاعل البولیمیري المتسلسل باستخدام أنزیم النسخ العكسي (

المناسب، وذلك بفضل العلماء الصینیین الذین عزلوا الفیروس المستجد، وأجروا التسلسل الجینومي، كما شاركوا البیانات 
ّ                               ساعد ذلك على تحدید الفیروس ومك ن الصین والدول األخرى من تطویر . د مذھلمع العالم في فترة زمنیة قصیرة إلى ح                              
     ً                     ) غالب ا على استخدام العالج nCoV-2019 ُ                              ی ركز عالج فیروس كورونا المستجد (.                  ّ                مجموعات اختبار فع الة للكشف المبكر

 .       ً  تجریبی ا              ُ                                                 الداعم، ولكن ی جرى استخدام عدد قلیل من األدویة المضادة للفیروسات 

 

 )nCoV-2019استجابة الحكومة الصینیة لفیروس كورونا المستجد (
 

 
24 Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang, Hui-
Dong Chen, Jing Chen, Yun Luo, Hua Guo, Ren-Di Jiang, Mei-Qin Liu, Ying Chen, Zu-Rui Shen, Xi Wang, Xiao-Shuang Zheng, Kai Zhao, 
Quan-Jiao Chen, Fei Deng, Lin-Lin Liu, Bing Yan, Fa-Xian Zhan, Yan-Yi Wang, Gengfu Xiao, and Zheng-Li Shi, “Discovery of a Novel 
Coronavirus Associated with the Recent Pneumonia Outbreak in Humans and Its Potential Bat Origin,” bioRxiv, January 23, 2020. 
25 Chen Wang, Peter W. Horby, Frederick G. Hayden, and George F. Gao, “A Novel Coronavirus Outbreak of Global Health Concern,” 
The Lancet, January 24, 2020. 
26 Jennifer B. Nuzzo, “Past Epidemics Prove Fighting Coronavirus with Travel Bans Is a Mistake,”Washington Post, February 2, 2020. 
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ً        ً                         ) نمط ا مماثال  للنمط الذي استخدمتھ عند nCoV-2019اتبعت الحكومة الصینیة استجابة لفیروس كورونا المستجد (     
) تأخر االعتراف العلني 1(:      ّ                                             الحاد ة الوخیمة (سارس)، والذي یتسم بثالث سمات مشتركة                        ّ   تفشي مرض المتالزمة التنف سیة

) االعتماد على الحجر الصحي والرقابة 3) التقلیل من أھمیة حدة التفشي في أیامھ األولى، و(2بوجود تھدید عام، و(
كما تتضمن االستجابة الحالیة بعض االختالفات . االجتماعیة وحشد نظام الرعایة الصحیة على نطاق واسع لوقف التفشي

استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتحسن البحث واستخدام التكنولوجیا، وھو ما ساعد على تخفیف   الرئیسیة، التي تشمل
 . بعض اآلثار السلبیة

     ّ                                الحاد ة الوخیمة (سارس) وفیروس كورونا                                                        ّ   أول سمة مشتركة بین االستجابة لفیروس مرض المتالزمة التنف سیة
إذا أدركنا أن .                                ً              مجموعة الحاالت األولیة تشكل تھدید ا للصحة العامة) ھي التأخیر في اإلقرار بأن nCoV-2019المستجد (

                        ّ                                                                     ُ  ِّ      ً      االستقرار ھو أكثر شيء یقد ره النظام السیاسي الصیني، وأن أي تھدید خطیر للصحة العامة مثل الوباء ی مث  ل "شیئ ا غیر 
. یة عن االعتراف بالوباءمألوف" یمكن أن یھدد مثل ھذا االستقرار، فلیس من الصعب أن نفھم عزوف الحكومة الصین

یتعین .                                                                                 َِ          یحظر القانون الصیني على أي شخص أن یتحدث عن تھدید للصحة العامة قبل إعالن رسمي من ق ب ل الحكومة
.                                                                                          ً              إنجاز عملیة كاملة من اإلبالغ التصاعدي والتحقق على جمیع األصعدة السیاسیة لكي تصدر الحكومة إعالن ا بشأن الوباء

 بعد ھذه .                                   ُ        ً                                تم التحقق منھ إلى مستوى الوزارة، ت رسل غالب ا مجموعة خاصة من الخبراء للتحقیق فور وصول التقریر الذي
وكان االستثناء الوحید عندما یكون االستقرار .  العملیة، یكاد یكون من المستحیل االعتراف في الوقت المناسب بالوباء للعامة

حكومة مقاطعة قوانغدونغ یكسرون حاجز الصمت بعد ثالثة أشھر على سبیل المثال، رأینا مسؤولي  .                    ً  االجتماعي ذاتھ مھدد ا
فقط عندما أصیب الجمھور بالذعر بعد       ّ                الحاد ة الوخیمة (سارس)                                            ّ   من أول حالة إصابة بفیروس مرض المتالزمة التنف سیة

ً                                   رأینا أیض ا مسؤولي الصحة في ووھان یعلنون عن . 2003عام  قاتلة في شباط (فبرایر) إنفلونزارؤیة رسائل ھاتفیة بشأن          
بعد أن  2019كانون األول (دیسمبر) عام  31) في nCoV-2019حالة من حاالت اإلصابة بفیروس كورونا المستجد ( 27

 شبیھتحذر معارفھم من اإلصابة بالتھاب رئوي " WeChatأرسل عدد قلیل من األطباء في ووھان رسائل على تطبیق 
ساعد االستخدام .               ّ                       ً   (وفي وقت الحق عن فت الحكومة المبلغین علن ا).      ّ                 الحاد ة الوخیمة (سارس)"          ّ   زمة التنف سیةبمرض المتال

واسع النطاق لوسائل التواصل االجتماعي، على الرغم من المراقبة الدقیقة لھ، المسؤولین المحلیین في ھذه الحالة على 
 . عالن رسميتقصیر فترة االنتظار التي عادة ما تكون مطلوبة إل

بالنسبة لمرض . تكمن السمة الثانیة الستجابة الحكومة في التقلیل من أھمیة حدة التھدید في بدایة انتشار الوباء
ً                                           الحاد ة الوخیمة (سارس)، لم تمث  ل نتائج التحقیق األول إنذار ا للوزارة، وبالتالي لم یكن ھناك إعالن علني                 ّ   المتالزمة التنف سیة                          ِّ                        ّ     
     ّ  الحاد ة                                                             ّ   واصلت الحكومة التقلیل من أھمیة حدة فیروس مرض المتالزمة التنف سیة. 2003(ینایر) عام في كانون الثاني 

في ھذه االستجابة .                                                    ُ ِ                                      الوخیمة (سارس) للجمھور لمدة الشھرین التالیین حتى ف ص ل وزیر الصحة من العمل في نیسان (إبریل)
براء األول إلى ووھان في كانون الثاني (ینایر) عام )، ذھب فریق الخnCoV-2019األخیرة لفیروس كورونا المستجد (

                                                                                    ً           ، وتوصل إلى أنھ لم یكن ھناك انتقال للمرض من شخص إلى آخر وتم التحكم في تفشي المرض جید ا بعد إغالق 2020
یام وقد أكد مسؤولو الصحة المحلیة لمدة أ. سوق المأكوالت البحریة الذي تم فیھ تحدید الكثیر من الحاالت (ولیس كلھا)

ربما أعطى ھذا التوصیف غیر الدقیق للمرض الفیروس الوقت الكافي . عدم ظھور حاالت جدیدة داخل ووھان وخارجھا
ولم ترسل وزارة الصحة . لینتشر على نطاق أوسع في ووھان والمدن األخرى في الصین ومنھا إلى جمیع أنحاء العالم 

اني (ینایر) بعد تأكید إصابة حاالت جدیدة بفیروس كورونا المستجد كانون الث 19مجموعة خبراء ثانیة إلى ووھان إال في 
)2019-nCoV  في ھذا الوقت تأكد في .  لدى مرضى لم یذھبوا إلى سوق المأكوالت البحریة في ووھان  والیابان  تایالند) في

. كانون الثاني (ینایر) 20الحال أن الفیروس ینقل من شخص إلى آخر، وتم إطالق النظام القومي لإلبالغ عن الحاالت في 
ً                          یوم ا مقارنة بشھرین ونصف خالل  20وعلى الرغم من التقلیل من أھمیة حدة الوباء، لم یستغرق األمر ھذه المرة سوى    

ویرجع ذلك إلى تحسن القدرة البحثیة والبیولوجیة للباحثین .      ّ                الحاد ة الوخیمة (سارس)    ّ    لتنف سیةتفشي مرض المتالزمة ا
على التعرف بسرعة على أصل الفیروس ومشاركة بیانات التسلسل   كان العلماء الصینیون قادرین.  2019الصینیین في عام  

قد ساعدت بیانات التسلسل الجیني الكثیر من الدول على و. كانون الثاني (ینایر) 11الجینومي مع الباحثین الدولیین بحلول 
تمكن علماء الجینوم الدولیون من تحدید أنماط الجینوم المتطابقة . تطویر أدوات اختبار بسرعة لالكتشاف المبكر للمرض

اعد ھذا وس. والیابان تایالند)، عندما ظھرت حاالت في nCoV-2019بسرعة وتأكید اإلصابة بفیروس كورونا المستجد (
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إال أنھ أثناء . النجاح على توفیر الدلیل لفھم االنتشار الجغرافي األوسع للوباء ودور انتقال العدوى من شخص إلى آخر
لم یكن تفشي  ،     ّ                                                      الحاد ة الوخیمة (سارس)، وبسبب االفتقار إلى التعرف على الفیروس                            ّ    تفشي وباء مرض المتالزمة التنف سیة
ً                                                                          مرتبط ا بالذي حدث في ھونغ كونغ وفیتنام إال بعد أربعة شھور من تسجیل الحالة الدالةمرض االلتھاب الرئوي في الصین        .

ً   وأخیر ا ً          الحاد ة الوخیمة (سارس)، بمجرد أن بدأت الحكومة أخیر ا في وقف                              ّ    أثناء تفشي مرض المتالزمة التنف سیة                                                 ّ     
)، nCoV-2019ورونا المستجد (بخصوص فیروس ك. التفشي، بادرت إلى تبني سیاسة الحجر الصحي على وجھ السرعة

تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بعد ثالثة أیام من قبول الحكومة بحقیقة أن الفیروس یتفشى عن طریق انتقال العدوى من 
أعلن عمدة ووھان أن الحكومة ستغلق جمیع . في ھذا الوقت، كان نطاق الحجر الصحي غیر مسبوق. آخرشخص إلى 

 23ملیون شخص في  11ك المطارات وخطوط السكك الحدیدة في مدینة ووھان التي یقطنھا المواصالت العامة بما في ذل
ً                     كما استعانت الحكومة الوطنیة أیض ا بالشرطة المجتمعیة . العام الصیني الجدید كانون الثاني (ینایر) وذلك قبل یومین من                               

. ھیریة عبر البالدلفرض الحجر الصحي الذاتي وألغت الفعالیات العامة وحظرت التجمعات الجما

وقوبل قرار .     ّ                     الفع الة لمنع انتقال المرض القلیلةوفي ظل عدم وجود لقاح، فإن الحجر الصحي ھو أحد األسالیب 
الصین بغلق المدینة بالمدیح من قبل منظمة الصحة العالمیة ومن المرجح أنھ أعطى الوقت الثمین للدول األخرى لتنشط 

   ً     أوال ، قد .                ُ                                                    الرغم من ذلك، ت جرى مناقشات بشأن مدى فاعلیة إغالق ھذه المنطقة الكبیرة  وعلى. استجابتھا الصحیة العامة
قبل یومین فقط من العام الصیني الجدید، أغفلت الحكومة الكثیر من األشخاص الذین  یزعم البعض أنھ بإعالن اإلغالق

ً                                 ً                      غادروا مبكر ا ألن السفر قبل العام الجدید عادة  ما یبدأ قبل العام الج كما دخل اإلغالق حیز التنفیذ في الیوم . دید بأسبوع          
وكما ذكر عمدة ووھان  .  الذي تال اإلعالن عنھ، وھرع الكثیر من األشخاص في ووھان إلى الخروج منھا قبل بدء اإلغالق

 27.كانون الثاني (ینایر) أن حوالي خمسة مالیین شخص قد غادروا ووھان بحلول ھذا الوقت 27في مؤتمر صحفي في 
ملیون شخص جعل من الصعب إجراء الفحص والتقییم المثالي على المستوى الفردي وعلى   11   ً                       ثانی ا، إغالق مدینة یقطنھا  

ً   وقد یؤدي الحجر الصحي أیض ا . مستوى المجتمع وتوفیر الرعایة الداعمة التي عادة ما تحدث بعد تطبیق الحجر الصحي                        
ّ ِ ی سر  عمصابة، وإلى زیادة الخوف والوصمة بین الفئة السكانیة ال من وتیرة نقص اإلمدادات الطبیة وموارد الرعایة الصحیة،    ُ 

باإلضافة إلى ذلك، یمكن أن یكون التأثیر االقتصادي للحجر الصحي .  ویعطي صورة غیر حقیقیة بأن الوباء تحت السیطرة 
ً   كبیر ا     .

بالمئة من  واحدار دوالر أمریكي، وملی 40     ّ                        الحاد ة الوخیمة (سارس) العالم   ّ                          ّ    كب د فیروس مرض المتالزمة التنف سیة
وقد تعاني الصین من خسارة اقتصادیة أكبر ھذا العام بسبب ما أحدثھ فیروس .  2003إجمالي الناتج المحلي للصین في عام  

ً                                                                     ً      )، نظر ا إلى أن الحجر الصحي بدأ قبل العام الصیني الجدید وفي مرحلة مبكرة نسبی ا من nCoV-2019كورونا المستجد (      
، كانت قطاعات السیاحة والتجزئة والترفیھ األكثر 2003في عام . (قد یستمر الحجر الصحي ألكثر من شھرین) .الوباء

ً                    تضرر ا، والتي كانت تمثل  بالمئة من إجمالي  54   ِّ                   ً  تمث  ل ھذه القطاعات حالی ا . بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للصین 43   
، عندما 2003بالمئة في عام  4.3بنسبة  ئة من االقتصاد العالمي مقارنةبالم 17              ً        تسھم الصین حالی ا بنحو  28.الناتج المحلي

تشیر المكانة الحالیة للصین في االقتصاد العالمي إلى أن .      ّ                الحاد ة الوخیمة (سارس)                             ّ    انتشر وباء مرض المتالزمة التنف سیة
     ّ          الحاد ة الوخیمة                 ّ   المتالزمة التنف سیة) من المحتمل أن یتجاوز تأثیر مرض  nCoV-2019(  تأثیر تفشي فیروس كورونا المستجد

. (سارس) بدرجة كبیرة 

 ُ                                                                                                  ی ستخدم في الوقت الحالي النظام القومي لإلبالغ عن الحاالت، وقد زادت أعداد الحاالت زیادة كبیرة في األسابیع 
ً                                                                    ُ   ومع ذلك، نظر ا الرتباك الكثیر من المستشفیات في الصین بسبب كثرة عدد األشخاص الذین ی عا.  الماضیة نون من أعراض            

وربما یساعد المستشفیان .                           ُ                                                         تشبھ أعراض البرد والذین ی قبلون علیھا إلجراء االختبار وطلب العالج بسبب الخوف من الوباء

27 Gerry Shih, “Coronavirus Prompts CDC to Expand Travel Warning to All of China; Top U. S. Health Official Urges Beijing to 
Admit Disease Experts,”Washington Post, January 27, 2020. 
28 Bloomberg News, “Coronavirus Is More Dangerous for the Global Economy than SARS,” January 31, 2020. As of February 3, 
2020: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-31/the-coronavirus-is-more-dangerous-for-the-economy-than-sars 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-31/the-coronavirus-is-more-dangerous-for-the-economy-than-sars
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ّ  أسر ةسریر، على تخفیف وطأة النقص الحاد في  1000الجدیدان، اللذان أنشأتھما الصین في أسبوعین بسعة  المستشفیات    
ً                                  وقد یساعد ھذا األمر أیض ا على تحسین دقة اإلحصاءات الوبائیة.  یر من المرضى المصابینوتحسین الرعایة الصحیة للكث                       . 

     ّ  الحاد ة                                       ّ   الثالث من نوعھ بعد مرض المتالزمة التنف سیة) nCoV-2019(          ُ                          باختصار، ی عتبر فیروس كورونا المستجد 
) الذي یتفشى في جمیع أنحاء MERSالوخیمة (سارس) وفیروس كورونا المرتبط بمتالزمة الشرق األوسط التنفسیة (

                            ّ    ) مماثلة لمرض المتالزمة التنف سیةnCoV-2019لقد كانت استجابة الحكومة الصینیة لفیروس كورونا المستجد (. العالم
     ّ                                                                                                     الحاد ة الوخیمة (سارس)، إال أن التأخیر األولي ووقت "التقلیل من األھمیة" كانا أقصر بكثیر ھذه المرة بسبب انتشار 

ً   ئل التواصل االجتماعي وتحسن القدرة البحثیة المحلیة كثیر ااستخدام وسا               ُ                       في غضون ذلك، ت سلط المعركة الجاریة ضد .                                                     
وھو تذكیر بضرورة أن .  ھذا الوباء الجدید الضوء على أھمیة الشفافیة والتعاون الصادق بین العلماء في جمیع أنحاء العالم 

 . عالمیة وبناء القدرات والتعاون وحمایة ذلكتعطي جمیع الدول األولویة للبحث في مجال الصحة ال

 التوصیات
ً                                                                                                  نظر ا إلى أن زمالئي المشاركین لدیھم خبرة أكبر في قیادة برامج التأھب الوبائي في الوالیات المتحدة، سأركز    

 . لدي اقتراحات قصیرة األجل ومتوسطة األجل وطویلة األجل. توصیاتي على المشكالت المتعلقة بالصین

 التوصیات قصیرة األجل 
 ُ                             أ نھك العاملون في مجال الرعایة .     ً   ُ                                                                       أوال ، ت عتبر الصین في الجبھة األولى لمعركة متكاملة األركان مع فیروس كورونا الجدید

الصحیة، وھناك نقص في إمدادات أدوات االختبار وأدوات الحمایة الشخصیة مثل أقنعة الوجھ ونظارات الوقایة والقفازات 
في ھذا الوقت الذي كان یعاني فیھ الكثیر من الصینیین من المرض والقلق واالرتیاب، كان من   29.الحصص وتوزع بنظام 

المھم والمالئم لمحترفي الرعایة الصحیة والصحة العامة األمریكیین أن یتواصلوا مع الصین ویقدموا المساعدة اإلنسانیة 
ن، ویكون بمثابة شاھد دولي على عمل محترفي الرعایة الصحیة ھذا الدعم سیرفع من معنویات زمالئھم الصینیی. والفنیة

وأنا . في الصفوف األولى لمواجھة الوباء، ویساعد على توفیر الدعم الفني بشأن تجارب أحدث األدویة المضادة للفیروس
       ً    ً   یف فریق ا طبی ا ) في بكین سیستضCDCلسماع أن مكتب مركز الوالیات المتحدة لمكافحة األمراض والوقایة منھا (  متحمسة

 . في القریب العاجل

    ً                                                                                                    ثانی ا، ستؤدي أي جھود تبذلھا الحكومة األمریكیة للحد من الوصمة واإلیماءات غیر الودودة تجاه الصینیین ومواطني 
الناعمة للوالیات المتحدة، وھذا من شأنھ خلق ارتیاح من  ووھان في ھذه اللحظة المتوترة والحساسة إلى زیادة القوة

وعلى النقیض من ذلك، ستحول الوصمة والضرر والتعلیقات العقابیة دون ترسیخ أي . ن تجاه الوالیات المتحدة الصینیی
 . شعور باالرتیاح وستزداد احتمالیة تقویض مستوى الشفافیة الذي ترغب الحكومة الصینیة في إبدائھ

ً                                                    في النھایة، نظر ا إلى أن منظمة الصحة العالمیة قد أعلنت أن فیروس كور ) أحد حاالت nCoV-2019ونا المستجد (              
)، توجد مخاوف بشأن عدم امتالك الدول النامیة لنظام رعایة صحیة PHEICطوارئ الصحة العامة محل االھتمام الدولي (

ففي سیناریو الحاالت األسوأ، قد یؤثر الوباء على كثیر من األشخاص في ھذه الدول عندما .  قادر على كبح انتشار الفیروس
قد یفكر مركز الوالیات المتحدة لمكافحة األمراض والوقایة منھا في العمل مع . الوباء في الصین والوالیات المتحدةیھدأ 

) في التخطیط ألوجھ CIDCAمركز مكافحة األمراض والوقایة منھا الصیني والوكالة الصینیة للتعاون اإلنمائي الدولي (
 . رثةالتعاون المحتملة لمساعدة ھذه الدول في الكا

 
29 Rosie Perper, “As the Wuhan Virus Spreads, Doctors in the City Say They Face a ‘Flooding’ of Patients and Not Enough 
Protective Gear,” Business Insider, January 24, 2020. As of February 3, 2020: 
https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-doctors-wuhan-patients-protective-gear-2020-1 

https://www.businessinsider.com/wuhan-coronavirus-doctors-wuhan-patients-protective-gear-2020-1
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قد .  بمجرد السیطرة على الوباء، سوف تبدأ الدراسات على أنظمة االستجابة بالدولة إدارة الوباء على مستوى العالم 

على التقییمات مع المسؤولین والعلماء الحكومیین من الصین  اإلشرافیكون من المفید للوالیات المتحدة المساعدة على 
ما الذي یمكن أن تفعلھ : العدید من األسئلة على الصین لتنظر فیھا بعین االعتبار، والتي تشمل   ُ   سی طرح. ىوالبلدان األخر

ما الذي یمكن فعلھ من أجل زیادة  الصین في المستقبل من أجل تحسین التواصل حول تھدیدات الصحة العامة الجدیدة؟ 
كیف یمكن أن  فاعلیة جھود الحجر الصحي، وكیف یمكن تنفیذه؟ ما مدى  الشفافیة حول حاالت حدوث التفشي وحدتھ؟ 

لن   تجعل الصین مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا الخاص بھا أكثر استدامة، وتحسن االتصاالت عبر عدة قطاعات؟ 
 . تكون الدروس المستفادة مفیدة للصین فحسب، وإنما للدول األخرى التي تواجھ مشكالت مماثلة

ومتسقة حول التعاون  ذا الدور القیادي، أتمنى أن تضع حكومة الوالیات المتحدة سیاسة واقعیةلالضطالع بھ
الصین حول البیانات التي  المستقبلي بین الوالیات المتحدة والصین على صعید الصحة العامة والوصول إلى اتفاق مع

 . تجب مشاركتھا واألدوار التي یجب اتباعھا

 التوصیات طویلة األجل 
        ً                                                  ً                                       ذكرت آنف ا في شھادتي، كانت الوالیات المتحدة والصین یعمالن جنب ا إلى جنب في معظم السنوات في الفترة ما   كما

) من أجل مجابھة تحدیات nCoV-2019     ّ                                        الحاد ة الوخیمة (سارس) وفیروس كورونا المستجد (                       ّ    بین مرض المتالزمة التنف سیة
درات لقواھم العاملة في مجال الصحة العامة في الوقت الحالي وفي وبتحقیق ھذا، استفاد البلدان من بناء الق. األوبئة

ُ                              وفي وضعنا الحالي، نظر ا إلى أن المرحلة األولى من الحرب التجاریة قد ح لت، فإن ھذا ھو الوقت المناسب . المستقبل                                              ً                     
ن یحقق التعاون األمریكي أتمنى أ. إلعادة بدء الحوار بین الوالیات المتحدة والصین حول االقتصاد والدبلوماسیة واألمن

 . الصیني في مجال الصحة العامة والجاھزیة لألوبئة مآربھ من ھذه المحادثات المستقبلیة بین الدولتین


