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،Jagan Chapagain

األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  لالتحاد  العام  األمني 

مخاطبا مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يف فرباير 2021. 

الطابع التمييزي لكوفيد-19: املقصود بأوجه عدم اإلنصاف 
العميقة والشائعة أن األشخاص الذين يعيشون يف بيئات 

هشة هم األكرث عرضة لإلصابة بالفريوس، حيثام كانوا، وهم 
األكرث عرضة للوفاة عند إصابتهم بالعدوى، ويفتقرون إىل 

األزمة، ملواجهة  املبذولة  الجهود  إطار  يف  الالزم   الدعم 
مبا يف ذلك حمالت التلقيح. 

ملخ�ص التو�ضيات

y	 عىل الدول التي تتوفر لها إمكانية الحصول الكامل عىل اللقاحات، وعىل الرشكات التي تنتج أهم لقاحات كوفيد-19 أن تبذل

التربع بجرعات  اللقاحات عىل نحو متكافئ  اللقاح. ويستلزم توفري  التفاوت الجغرايف يف الحصول عىل  جهدا أكرب ملعالجة 

التلقيح عىل جناح الرسعة باإلضافية إىل متويل منظومة COVAX، وتعزيز التبادل التكنولوجي واملعريف، والتعجيل بالتفاوض 

بشأن الحلول يف إطار منظمة التجارة العاملية فيام يتعلق بالعراقيل التنظيمية التي تحد من رسعة إنتاج اللقاحات.

y	 ويجب توفري اللقاحات عىل نحو متكافئ للفئات التي لطاملا عانت من التهميش، مثل املهاجرين الذين ال يحملون أوراق

ثبوتية والالجئني، كام يتعني إتاحته لهم عىل نحو منصف وفعال عند إجراء حمالت التلقيح عىل املستوى الوطني.

y	 وال يجب أن يتوقف متويل عملية التلقيح عند اللقاحات فحسب. إذ تتعدد الجهود املبذولة بني مرحلة إقالع الطائرة التي

تحمل اللقاحات ومرحلة حقن التلقيح يف أذرع املستفيدين منه. ويحتاج االتحاد الدويل وجمعيات الصليب األحمر والهالل 

املحلية ولضامن  املجتمعات  املميزة واملوثوقة عىل مستوى  العملية  املايل ملواصلة هذه  الدعم  املزيد من  األعضاء  األحمر 

وصول اللقاحات إىل الفئات التي غالبا ما تكون مهمشة.

y	 ،ويجب إرشاك جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يف كل املراحل املنصوص عليها يف الخطط الوطنية لعمليات التلقيح

لالستفادة من التجربة الجوهرية واملشاركة املجتمعية يف مجال حمالت التلقيح وإجراءات التلقيح الروتينية.

y	 وتعد الخدمة الجامعية للتواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمعات أداة حاسمة. فلنستفد إذن من هذا اإلطار املشرتك إلرشاك

املجتمعات املحلية.

y	 وغالبا ما يكون متطوعو الصليب األحمر والهالل األحمر أول املستجيبني يف مجتمعاتهم املحلية. ويجب توفري الحامية لهم

وإعطاؤهم األولوية عند تطبيق الخطط الوطنية للتلقيح.
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 متطوعو الهالل األحمر البنغايل 
 يدعمون حملة التلقيح ضد كوفيد-19 

عىل الصعيد الوطني. 
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املقدمة

بلدان  بعض  يف  كوفيد-19  ضد  التلقيح  حمالت  تحرز  بينام 

التي  الجائحة  نفق  آخر  يف  النور  نرى  بدأنا  تقدما،  العامل 

عصفت بالعامل. وبحلول منتصف شهر أبريل من سنة 2021، 

كان قد تم إعطاء حوايل 735 مليون جرعة من اللقاح، وتلقى 

أكرث من 405 ماليني شخص جرعة واحدة عىل األقل1، وهو 

هذه  ولكن  العامل.  سكان  من  املائة  يف   5 عموما  ما يعادل 

األعداد الهائلة تعكس يف معظمها انتشار اللقاحات يف بعض 

من جرعات  املائة  يف   60 أُعطيت حوايل  إذ  القليلة،  البلدان 

األمريكية  املتحدة  الواليات  فقط:  بلدان  ثالثة  يف  اللقاح 

والصني والهند. ومل يعط سوى 11 بلدا أكرث من 50 جرعة لكل 

املتحدة،  العربية  اإلمارات  سيشيل،  )إرسائيل،  100 شخص 

الواليات  البحرين،  املتحدة،  اململكة  شييل،  بوتان،  باالو، 

املتحدة األمريكية، امللديف، موناكو( يف حني سجل األسبوع 

ملائة  كوفيد-19  لقاحات ضد  تسليم   2021 أبريل  من  الثاين 

بلدا   61 ذلك  يف  مبا   ،COVAX منظومة  طريق  عن  بلد 

االلتزامات  طريق  عن  اللقاحات  لتلقي  املؤهلة  البلدان  من 

ُتسلم سوى  ومل   ،2 Gavi COVAX منظومة لسوق  املسبقة 

يقل  ما  أو  العامل،  يف  اللقاح  جرعات  جميع  من  فقط   0.6

الصحراء.  جنوب  إفريقيا  بلدان  إىل  جرعة،  ماليني   4,7 عن 

أشد  تصارع  التي  البلدان  تحصل  العامل،  أنحاء  مختلف  ويف 

مؤرش  يف  إليه  املشار  النحو  )عىل  القامئة  اإلنسانية  األزمات 

اللقاح.  الحصول عىل  أقل يف  فرص  الخطورة Inform( عىل 

اإلنسانية  األزمات  أشد  تعيش  التي  الـ14  البلدان  وسجلت 

يف العامل3، معدل 0.16 جرعة من التلقيح لكل 100 شخص.

 الرسم التوضيحي 1: مقارنة عدد اللقاحات املعطاة لكل 100 شخص، بتاريخ 15 أبريل 2021، 
ضمن 38 بلدا يعاين من أزمات إنسانية حادة أو حادة للغاية.

5 – 4 –

< 19.99 10 – 19.99 3 – 9.99 1 – 2.99 0.01 – 0.99 ال توجد بيانات

عدد األشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح، لكل ١٠٠ شخص

INFORM فئة مخاطر
عالية للغاية عالية
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وتبقى عدة خيارات متاحة عىل مستوى السياسات وميكن أن 

تحقق الفارق بني نهج عاملي ناجح وقائم عىل التكافؤ ومعركة 

ُمطّولة ضد فريوس كورونا SARS-CoV-2. إىل جانب إتاحة 

اللقاحات للبلدان، يتعني أيضا اتخاذ خطوات إضافية حاسمة 

ولضامن  املحلية  املجتمعات  إىل  اللقاحات  وصول  لضامن 

االلتزام بإتاحة اللقاح عىل نحو متكافئ ليصبح حقيقة واقعة 

يف كل بلد.

والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  وأطلق 

 األحمر مؤخرا نداء طوارئ منقح ملواجهة جائحة كوفيد-19 4 

قامئة  تزال  ال  التكافؤ  عدم  أوجه  أن  عىل  الضوء  تسليط  مع 

البلدان التي تعاين من أزمات  وتلحق األذى مبن يعيشون يف 

التفاوت  أوجه  أكد عىل  كام  للغاية.  حادة  أو  حادة  إنسانية 

منها  ويعاين  قامئة  تزال  ال  والتي  نفسها،  البلدان  داخل 

املهمشون أو األشخاص املختلفون، عىل أساس الجنس أو النوع 

الوضع  أو  الجنيس  امليل  أو  اإلعاقة  أو  السن  أو  االجتامعي 

االحتياجات  بني  ومن  العرق.  أو  القانوين  الوضع  أو  الصحي 

املنقح إىل جمع 100  الطوارئ  التمويلية األخرى، يرمي نداء 

الوطنية  للجمعيات  خصيصا  موجهة  سويرسي  فرنك  مليون 

للصليب األحمر والهالل األحمر لتنفذ أنشطة تتعلق بالتحصني 

عىل  وتوزيعها  اللقاحات  تسليم  ذلك  يف  مبا  كوفيد-19،  ضد 

الفئات امُلغفل عنها وكسب قبول املجتمعات املحلية. وُتكّمل 

هذه األنشطة آلية COVAX التي تسلم اللقاحات للعواصم 

وتضمن وصولها إىل 500 مليون شخص يف أنحاء البلدان، مبا 

املحلية  للخطر واملجتمعات  املستضعفني، واملعرضني  يف ذلك 

املعزولة واألفراد املعزولني.

عليها  السيطرة  متغريات ال ميكن  الرغم من وجود عدة  عىل 

عىل الصعيد العاملي والتي قد تقوض نرش لقاحات كوفيد-19 

وتأثريها، نشجع السلطات الوطنية والجهات املانحة عىل اتخاذ 

العمل  فيها:  التحكم  ميكنهم  التي  السياسات  بشأن  القرارات 

للمستضعفني  وتوفريها  للقاحات  العادل  التوزيع  عىل ضامن 

واملحرومني واملهمشني. تعزيز دور العاملني يف املجال الصحي 

واملتطوعني عىل مستوى املجتمعات املحلية وسالمتهم. إرشاك 

املجتمعات املحلية يف حوار متبادل. مواصلة االستفادة من الثقة 

القامئة بني املتطوعني ومجتمعاتهم املحلية. إقامة رشاكات معنا 

ومع جمعياتنا الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.

© جمعية الهالل األحمر امللديفي
تواصل الهالل األحمر امللديفي مع املهاجرين 

الذين ال يحملون أوراق ثبوتية.



8

حتقيق الإن�ضاف بني البلدان وداخلها

حتقيق التكافوؤ يف اأنحاء العامل

يشهد العامل إقرارا برضورة التكافؤ يف توفري اللقاحات واإلعالن 

عنه بشكل دوري. وأقرت عدة جهات دولية مبا فيها مجلس 

وجمعية  املتحدة6،  لألمم  العامة  والجمعية  األممي5،  األمن 

هو  بصفته  كوفيد-19  ضد  التحصني  بأن  العاملية7،  الصحة 

»من الصالح العام العاملي«، وبأهمية استهداف املستضعفني، 

والحاجة إىل »توفري رعاية وخدمات صحية شاملة ومتكافئة 

والجودة  السالمة  ضامن  مع  متييز  ودون  الجميع  متناول  يف 

والفعالية.« ومؤخرا بتاريخ 26 مارس 2021، وقعت 181 دولة 

عضو يف األمم املتحدة عىل إعالن سيايس بشأن توفري لقاحات 

كوفيد-19 عىل نحو متكافئ يف العامل8، وذلك يف إطار متابعة 

جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف إطار 

أكدت  التي   ،9 2020 ديسمرب  يف  كوفيد-19  جائحة  مواجهة 

أهمية حصول الجميع عىل اللقاحات عىل نحو متكافئ.

عىل  تركز  البلدان  تزال  ال  االلتزامات،  هذه  من  الرغم  وعىل 

الحاالت  بعض  يف  أنها  حتى  فيها،  واملقيمني  مواطنيها  تلقيح 

تشرتي لقاحات أكرث من عدد سكانها. ومن املتوقع بالفعل أن 

البلدان عىل حامية سكانها أوال. ولكن، يف حال متكنت  تركز 

وذات  املستضعفة  لفئاتها  الجرعات  من  يكفي  ما  توفري  من 

األولوية، يتعني عليها أن ترشع يف تقديم الدعم لعدد أكرب من 

البلدان املستضعفة يف أقرب وقت، ال أن تنتظر بضعة أشهر 

غالبا  األثناء،  ويف  بذلك.  لتقوم  للتلقيح  انطالق حمالتها  بعد 

أساسية ضعيفة  بنية  من  تعاين  التي  البلدان  بعض  تكابد  ما 

لتلقيح  االقتصادي،  االستقرار  ضعف  من  يعانون  وسكان 

موظفيها يف القطاع الصحي وفئاتها املستضعفة، بينام يشهد 

تأخري.  العامل وتصديرها تحديات وحاالت  اللقاحات يف  إنتاج 

ويف نهاية أبريل 2021، صدرت تقارير تفيد بأن البلدان مرتفعة 

الدخل والبلدان ضمن الرشيحة العليا من البلدان ذات الدخل 

حني  يف  تلقيح،  جرعة  مليون   6,250 حوايل  اشرتت  املتوسط 

اشرتت منظومة COVAX 1,120 مليون جرعة لجميع الدول 
املشاركة.10

التمويل  من  مبزيد  املنظومة  تزويد  يحل  لن  االقتضاء،  وعند 

تشرتي  التي  الدول  مع  املنظومة  وتتنافس  املشكلة.  هذه 

اإلنتاج  يزال حجم  وال  منتجيه  ثنايئ من  نحو  اللقاحات عىل 

العاملي منخفضاً للغاية. وعليه، من الرضوري أن تتربع البلدان 

منوال  عىل  باألموال،  فقط  وليس  بالجرعات  الدخل  مرتفعة 

إمداداتها،  من  املائة  5 يف  بنسبة  بالتربع  تلتزم  وأن  فرنسا11، 

وهو ما تعهدت اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

بفعله.

 الدوافع املرتبطة باجلائحة والدوافع املالية التي ت�ضتوجب تكثيف العمل 

لتحقيق الإن�ضاف على ال�ضعيد العاملي

»لن يكون أحد يف مأمن حتى يصبح الجميع يف مأمن«، هذا 

سمح  الذي  املرتابط  عاملنا  يف  خاصة  عاملي،  مفهوم  املفهوم 

البداية.  منذ  الرسعة  بهذه  الفريوس  بانتشار  هذا  ترابطه 

انتشار  تواصل  مع  أنه  إىل  بقوة  العلمية  األدلة  آخر  وتشري 

تعميم  البلدان من  بعض  العامل، حتى مع متكن  العدوى يف 

احتامال كبريا لظهور  فإن هناك  اللقاحات عىل نطاق واسع، 

الفريوس.12 ويف املقابل، يرجح كثريا أن  سالالت جديدة من 

السالالت،  هذه  أمام  فعالية  أقل  املعتمدة  اللقاحات  تكون 

العدوى بشكل أرسع،  انتقال  وأن تؤدي هذه السالالت إىل 

وارتفاع حاالت اإلصابة والوفاة.13 علينا أن نسعى إىل املناعة 

الصعيد  عىل  فقط  وليس  العاملي،  الصعيد  عىل  الجامعية 

الوطني.

السليم  املنطق  باب  من  اللقاحات  توفري  يف  اإلنصاف  وليس 

الناحية  من  السليم  املنطق  باب  من  أيضا  هو  بل  فحسب، 

جميع  اقتصادات  أن  إىل  والتحاليل  النامذج  وتشري  املالية. 

البلدان ستتأثر إن متكنت بعض البلدان من تحصني سكانها، 

ويقدر هذا التأثري بحوايل 4.4 ترليون دوالر أمرييك يف السنة 

الخسائر  املتفائلة.14 وسيتحمل معظم هذه  للتقديرات  وفقا 

تأثري كوفيد-19 عىل  لتواصل  االقتصادات األكرث تقدمها نظرا 

املنظومة  عىل  سيؤثر  ما  وهو  العامل،  أنحاء  يف  أخرى  بلدان 

التجارية الدولية وخاصة منها قطاع البناء والنسيج والتجزئة 

والسيارات. وبالتايل، عىل الدول أن تأخذ بعني االعتبار التأثري 

نحو  عىل  اللقاحات  مشاركة  عدم  عىل  يرتتب  الذي  املايل 

منصف.
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التعامل مع احلاجة اإىل تكثيف اإنتاج اللقاحات

التصنيع.  نتعامل عىل جناح الرسعة مع عقبة  أن  أيضا  علينا 

وماعدا بعض االستثناءات الواعدة، ما زلنا بحاجة إىل أن تتوىل 

الرشكات الصيدالنية توسيع نطاق تراخيصها ومشاركة وسائلها 

التكنولوجية عىل النطاق املطلوب لسد هذه الفجوة. وأعدت 

منظمة الصحة العاملية خطة فنية طوعية إلتاحة التكنولوجيا، 

ملواجهة  التكنولوجيا  إىل  الوصول  مجموعة  عليها  أطلقت 

عىل  القامئة  للرتاخيص  الرتويج  أجل  من  وذلك   15
كوفيد-19، 

عدم اإلقصاء وعىل الشفافية، ولكن تأثريها إىل حد اآلن يبقى 

محدودا. ويف وقت إعداد هذا التقرير، كانت منظمة التجارة 

العاملية تناقش مقرتحات بشأن تعديل القيود الدولية املتعلقة 

أجل  من  أخرى  تدابري  جانب  إىل  الفكرية  امللكية  بحقوق 

فقط عىل  النقاش  هذا  يقترص  أن  يجب  وال  اإلنتاج.  تكثيف 

الساحة السياسية فعىل الدول أن تعمل معا للتفاوض بشأن 

حل مستدام مع إمكانية إحداث التغيري بإتاحة اللقاح. ونحن 

بحاجة إىل التوصل إىل اتفاق، اآلن وليس يف غضون 6 أشهر، 

إلحداث تغيري عميل عىل املدى القصري القريب.

 املزيد من ال�ضرتاتيجيات لتوزيع من�ضف للقاح على الفئات امل�ضت�ضعفة 

داخل البلدان ودور ال�ضليب الأحمر والهالل الأحمر

اللقاح  توفري  لرضورة  واسع  قبول  البلدان  داخل  انترش 

اإلطار  مع  يتامىش  مبا  أوال،  للخطر  واملعرضني  للمستضعفني 

 16
كوفيد-19  لقاحات  لتلقي  األولوية  ذات  للفئات  القيمي 

املعني  االسرتاتيجي  االستشاري  الخرباء  فريق  عن  والصادر 

أكرث  الفريق  وحدد  العاملية.  الصحة  منظمة  لدى  بالتحصني 

وذلك حسب  األولوية،  إعطاؤها  ينبغي  سكانية  فئة   20 من 

خصائص اللقاحات املتاحة، كام أعدت خارطة طريق إلعطاء 

أولوية اللقاح داخل البلدان يف حال كانت تعاين من محدودية 

لالسرتشاد  مدعّوة  الوطنية  والسلطات  اللقاحات.17  كمية 

بتوجيهات الفريق عند تحديد الفئات ذات األولوية عند وضع 

خططها ووفقا ملبدأ التكافؤ واحرتام الجميع عىل قدم املساواة.

األمم  مفوضية  أصدرت   ،2021 أبريل  شهر  مستهل  بحلول 

املتحدة السامية لشؤون الالجئني، تقارير واعدة تشري إىل أن 

للتلقيح ضد كوفيد-19  اعتمدت اسرتاتيجيات  153 دولة قد 

من  إيجابيا،  التطور  هذا  يبدو  حني  ويف  الالجئني.18  شملت 

عمليا،  االسرتاتيجيات  هذه  تطبيق  عىل  الحرص  أيضا  املهم 

وتوسيع نطاق الخطط لتتيح اللقاحات الفعالة لفئات أخرى 

غري  املهاجرين  منهم  خاصة  املستضعفني،  املهاجرين  من 

حوايل  عددهم  والبالغ  قرسا  النازحني  بني  ومن  القانونيني. 

80 مليون شخصا، تم تسجيل 26 مليون الجئ فقط.19 ولكن 

يجب أن يشمل التلقيح بقية الالجئني أيضا.

© الصليب األحمر الرصيب
 متطوعو الصليب األحمر الرصيب يساعدون 
يف عملية التسجيل لتلقي لقاح كوفيد-19.
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 الهالل الأحمر امللديفي:

 ت�ضجيل املهاجرين غري احلاملني لأوراق ثبوتية 

يف عملية التلقيح �ضد كوفيد-19

إىل جانب املساعدة عىل تسجيل األشخاص يف مراكز التلقيح، ودعم وصول كبار السن، عمل الهالل األحمر امللديفي عىل 

تسجيل املهاجرين غري الحاملني ألوراق ثبوتية لتلقي لقاح كوفيد-19 منذ 24 فرباير 2021. ومل يتمكن هؤالء املهاجرون من 

التسجيل عىل البوابة اإللكرتونية للتلقيح التابعة لوزارة الصحة، بسبب عدم حيازتهم ألوراق ثبوتية.

وبعد املشاركة يف حوار فعال مع السلطات الوطنية ومنارصة هذه القضية، يقوم الهالل األحمر امللديفي بتسجيل املهاجرين 

غري الحاملني ألوراق ثبوتية ويصدر لهم بطاقات تسجيل للتلقيح، وهو ما سيسمح لهم بتلقي التلقيح. وال يطلع عىل قامئة 

املهاجرين سوى السلطات الصحية املسؤولة عن التلقيح، وذلك سعيا إىل عدم استغالل عملية التلقيح يف أي محاولة إلنفاذ 

عند  التوجيهات  من  املزيد  لتقديم  املهاجرين،  ملساعدة  اتصاالت  مركز  امللديفي  األحمر  الهالل  يدير  كام  الهجرة.  قوانني 

االقتضاء.

وبحلول 31 مارس 2021، كان الهالل األحمر امللديفي قد سجل 4076 مهاجرا غري حامل ألوراق ثبوتية ورد عىل 640 مكاملة 

عن طريق مركز االتصاالت ملساعدة املهاجرين. وحصل ما ال يقل عن 60 يف املائة من املسجلني لدى الهالل األحمر امللديفي 

عىل جرعتهم األوىل من لقاح كوفيد-19. 

© جمعية الهالل األحمر امللديفي
الهالل األحمر يقوم بتسجيل املهاجرين غري 

الحاملني ألوراق ثبوتية يف عملية التلقيح.
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غري  جدار  أمام  أنفسهم  وجدوا  الذين  املهاجرون  يزال  وال 

الجائحة،  خالل  الخدمات  عىل  حصولهم  دون  يحول  مريئ20 

لقاحات  تلقيهم  دون  تحول  إضافية  عوائق  يواجهون 

كوفيد-19، رغم إدراجهم ضمن خطط التلقيح. ومن بني هذه 

وعدم  املعلومات،  وشح  املالية،  املوارد  ونقص  اللغة  العوائق 

حيازة أوراق ثبوتية، وعدم التمتع مبنظومة للتأمني االجتامعي، 

والخوف من إنفاذ قانون الهجرة عىل يد السلطات. والسلطات 

الوطنية مدعوة لتذليل هذه العقبات وضامن إتاحة اللقاحات 

للمهاجر،  القانوين  الوضع  عن  النظر  برصف  فعال  نحو  عىل 

املهاجرين  احتياجات  بني  التوازن  تحقيق  عىل  الحرص  ومع 

واملجتمعات املحلية املضيفة التي يعيشون فيها.

األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  تحظى 

مبكانة قوية بفضل قدرتها عىل الوصول إىل املجتمعات املحلية 

وبفضل صبغتها املحايدة واملستقلة واإلنسانية، وهو ما ميكنها 

من اكتساب ثقة املهاجرين املستضعفني وغريهم من الفئات 

عىل  ومساعدتها  إليها  الوصول  يصعب  التي  أو  عنها  امُلغفل 

الفئات يف  تلقي لقاح كوفيد-19. وغالبا ما تكون فرص هذه 

الحصول عىل الخدمات الصحية والبنية التحتية شحيحة كام أن 

وضعهم االجتامعي والدميغرايف قد يجعلهم معرضني بشكل أكرب 

لإلصابة بالفريوس. ويف بنغالديش، بذل الهالل األحمر البنغايل 

جهود منارصة لدى السلطات لضامن التكافؤ وحصول الفئات 

املستضعفة واملهمشة عىل اللقاح، مبا فيها الجئي الروهينغا يف 

Cox’s Bazar. وقام الصليب األحمر الربازييل بتلقيح السكان 

األصليني املعزولني يف األمازون، لضامن إعطائهم األولوية.

يعترب وصول  مسلح،  نزاع  وقع  تعيش عىل  التي  البلدان  ويف 

الصليب األحمر والهالل األحمر إىل املجتمعات املحلية عامال 

حاسام يف دعم عملية التلقيح ضد كوفيد-19 املوجهة للفئات 

التي تعاين أصال من محدودية الوصول إىل الخدمات األساسية. 

يف  الوطنية  الجمعية  متطوعو  يدعم  املثال،  سبيل  وعىل 

جمهورية أفريقيا الوسطى يف أكرث من 3200 قرية 232 مرفقا 

صحيا من خالل برنامج روتيني للتحصني يف املناطق املترضرة 

من النزاعات، وهو ما يعادل 25 يف املائة من املراكز الصحية 

التي تعمل يف البالد. وميثل هذا الحضور املتواصل يف صفوف 

املجتمعات املحلية والشبكة املوسعة مفتاح إيصال اللقاح ضد 

كوفيد-19 إىل أكرث الفئات استضعافا.

استخدام  إمكانية  يف  الوطنية  السلطات  تنظر  بينام  وختاما، 

توخي  يجب  كوفيد-19،  ضد  التلقيح  شهادات  أو  جوازات 

مزيد  عىل  بدورها  قامئة  اآلليات  هذه  تكون  ال  حتى  الحذر 

ُتطّبق  أن  ويجب  أصال.  التهميش  من  يعانون  الذين  إقصاء 

التوازن بني مقتضيات  الحرص عىل تحقيق  التدابري مع  هذه 

وضامن  املتاحة،  العلمية  املعرفة  إىل  استنادا  العامة،  الصحة 

عدم التمييز يف الحصول عىل الخدمات، مع مواصلة إجراءات 

التحليل الطبي والتباعد االجتامعي وتدابري النظافة الصحية.

© الصليب األحمر الربازييل
الصليب األحمر الربازييل يرشف عىل توزيع 

اللقاحات عىل املجتمعات املحلية النائية.

»يدعم متطوعو الجمعية الوطنية يف 
 جمهورية أفريقيا الوسطى يف أكرث من

3200 قرية 232 مرفقا صحيا من خالل 
برنامج روتيني للتحصني«
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 م�ضاألة اإ�ضراك املجتمعات املحلية واحل�ضد الجتماعي 

ب�ضاأن التلقيح �ضد كوفيد-19

COVAX عمل ال�ضليب الأحمر والهالل الأحمر على م�ضتوى املجتمعات املحلية ُمكّمل ملنظومة

Design: Comstone

اللقاحات تصل إىل 
األشخاص املستضعف� 

يف املواقع النائية

وصول اللقاحات إىل املجتمعات املحلية
املجتمعات التي يف األرايض غ� الخاضعة لسيطرة الدولة

يصعب الوصول إليها

يتم رشاء اللقاحات 
وتسليمها إىل البلدان

يتم توعية املجتمعات املحلية 
وإعالمها من قبل مصدر موثوق به

الناس مرتددون 
أو قلقون

الجهات الفاعلة املحلية املوثوقة 
تدعم جهود التطعيم

الناس عىل استعداد 
للحصول عىل التطعيم

نداء االتحاد الدويل حتى يونيو ٢٠٢٢:
١٠٠ مليون فرنك سويرسي

تطلب COVAX ٨٫٣ مليارات
دوالر أمري¼ لعام ٢٠٢١

COVAX الرسم التوضيحي 2: كيف ُيكّمل عمل الصليب األحمر والهالل األحمر آلية

وحال وصول اللقاحات داخل بلد ما، يتعني اتخاذ عدة خطوات 

أخرى لضامن توفري اللقاح عىل نحو منصف ومتكافئ للسكان 

الحاجة.  حسب  وذلك  السكان،  بقية  يليهم  للخطر،  املعرضني 

ومن خالل الحوار املستمر مع مزودي اللقاح والفئات املترضرة، 

تعمل  الثقة،  وبناء  املهمشة  الفئات  تجيدها  التي  وباللغات 

الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر عىل ضامن 

نجاعة عملياتها ومتاشيها مع السياق املحيل وعىل ربط أوارص 

املستضعفني  وخصوصاً  املحيل  املجتمع  أفراد  جميع  مع  الثقة 

واملهمشني. وعىل امتداد السنة املاضية، وصلت خدمات شبكة 

االتحاد الدويل إىل أكرث من 650 مليون شخص حول العامل عن 

طريق التواصل بشأن املخاطر، وإرشاك املجتمع املحيل واملساءلة، 

وأنشطة تعزيز الصحة والنظافة الصحية. وُيعّد إرشاك املجتمع 

الدويل  االتحاد  إيفاء  يف  حاسام  عامال  أمامه  واملساءلة  املحيل 

بالتزامه الذي يقيض بعدم إغفال أحد. وستساعد عمليات التلقيح 

الشاملة والقامئة عىل املجتمعات املحلية عىل تعزيز الوصول إىل 

التلقيح وقبوله يف صفوف أكرث الفئات ُعرضة للخطر.

مسار  قيادة  يف  يشارك  الدويل  االتحاد  أن  من  الرغم  وعىل 

العمل املتعلق بإرشاك املجتمعات املحلية يف إطار آلية ترسيع 

الوصول إىل أدوات كوفيد 19، ال يتلقى االتحاد وال جمعياته 

األنشطة  هذه  ألداء  اآللية  هذه  طريق  عن  متويال  الوطنية 

املانحة  الجهات  تقدم  الهامة. وعليه، هناك دعوة ملحة ليك 

وذلك  الوطنية،  والجمعيات  الدويل  لالتحاد  منفصال  متويال 

مبا يتامىش مع التزامات توطني املعونة.



13

 يعمل القائمون على احل�ضد الجتماعي ب�ضكل مبا�ضر مع املجتمعات املحلية 

لال�ضتماع اإىل خماوفهم وتذليلها ولتعزيز قبولها للقاح

يقوم التواصل مع املجتمعات املحلية يف األنشطة الصحية عىل 

الذين  املجتمعية  التوعية  القامئون عىل  وهو  أال  هام،  عنرص 

يتواصلون مع املجتمعات املحلية لرشح فوائد هذه التدخالت 

وجمعيتا  الدويل  االتحاد  يتوىل  املثال،  سبيل  فعىل  الصحية. 

املناطق  أكرث  يف  تعيش  معزولة  فئات  بتلقيح  األحمر  الهالل 

وقع  عىل  تعيش  مناطق  يف  وأفغانستان،  باكستان  يف  النائية 

النزاع ويف املناطق الجبلية النائية حيث ترتفع درجة العزوف 

عن تلقي اللقاح. ويف هذه السياقات، التي تتسبب أحيانا يف أن 

يفقد العاملون يف املجال الصحي حياتهم، يعترب دور القامئني 

عىل التوعية املجتمعية التابعني للهالل األحمر رضورياً لتعزيز 

املحيل،  املجتمع  مخاوف  إىل  واالستامع  املتبادل،  التواصل 

ورشح التدخالت الجارية، وتعديل األنشطة بحيث تتامىش مع 

هذه  من  االستفادة  وميكن  الشكوك.  وتبديد  املحيل  السياق 

امليزة منقطعة النظري يف الوصول إىل املجتمعات املحلية إلجراء 

عمليات تحصني روتينية من أجل توجيه لقاحات كوفيد-19، 

باالستناد إىل مدى إملام فرقنا باملجتمعات املحلية.

اإ�ضراك املجتمع املحلي عن طريق التوا�ضل املتبادل مع املجتمعات املحلية

تعترب آليات تقيص ردود فعل املجتمع املحيل عامال أساسيا يف 

مصادر  تحديد  ويف  املحيل،  املجتمع  ومشاركة  الحوار  تعزيز 

تسرتشد  أن  ويجب  املضّللة.  املعلومات  وتعّقب  املعلومة 

للتعديل  تخضع  وأن  املحلية  املجتمعات  بآراء  االستجابة 

املحلية. ويشكل  والظروف  السياق  لتتالءم مع  االقتضاء  عند 

وتكييف  النحو  هذا  عىل  املحلية  املجتمعات  إىل  االستامع 

األنشطة لتتالءم مع احتياجاتهم عامال حاسام يف ضامن وصول 

املعلومات واألنشطة التي قد تنقذ أرواح من يحتاجون إليها، 

داخل  من  موثوقني  بأفراد  االستعانة  هو  لذلك  سبيل  وخري 

املجتمع املحيل، مثل متطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر. 

وميكن لنا تحقيق فعالية أكرب يف وصولنا إىل مختلف الفئات 

ملصادر  مسبق  فهم  بلورة  خالل  من  املحيل،  املجتمع  داخل 

الناس،  التي يعتمد عليها ويثق بها أكرب عدد من  املعلومات 

أو الثغرات التي تشوب املعلومة املتعلقة باملخاطر والوقاية. 

ويضمن الحصول عىل معلومات موثوقة عدم تحول الثغرات 

أو  تكهنات  أو  خاطئة  مفاهيم  إىل  املعلومات  تشوب  التي 

أنحاء  مختلف  يف  اللقاحات  بشأن  الرتدد  تزايد  مع  إشاعات، 

لفرق  ميكن  واإلشاعات،  املخاوف  عىل  التعرف  وحال  العامل. 

الفئات  التعامل مع مختلف  الصليب األحمر والهالل األحمر 

أن  تأكيد  الرضوري  من  ويبقى  املحلية.  املجتمعات  داخل 

اللقاح  يعترب  حيث  املتاحة،  األدلة  إىل  استنادا  آمن  اللقاح 

آمنا وفعاال إذا وفرته سلطة تنظيمية تحظى مبوافقة منظمة 

وافقت  إذا  بها،  املتربع  اللقاحات  حال  ويف  العاملية،  الصحة 

الدولة امُلرسلة واملرسل إليها عىل استخدامه.

حني أعلمنا الناس وأجرينا جلسات 

 توعوية، فهموا أننا موجودون لتعزيز 

 صحة أطفالهم... ووافقوا عىل أن 

 يسمحوا لنا بالعمل يف قريتهم لنحمي 

أرواح ساكنيها. 

 القائم عىل الحشد املجتمعي
 يف الهالل األحمر الباكستاين، 
 مقاطعة باّنو، 
 محافظة خيرب باختونخوا، 
باكستان.

كنت ألغّي الطريقة التي تنترش بها املعلومة 
 داخل املجتمع املحيل. هناك بعض األشخاص 
الذين ليس لديهم إمكانية استخدام اإلنرتنت 

والتلفاز: وبالتايل نقرتح تنقل بعض العربات بشكل 
دوري لنرش املعلومة، وال نتحدث هنا فقط عن 

شاحنات تسي يف األنحاء وال ميكنك أن تسمع منها 
سوى معلومات شحيحة. بل يجب أن تبقى هذه 

الشاحنات يف مكان واحد إىل أن تضمن وصول 
املعلومة كاملة إىل مستمعيها.

مشارك يف استطالع اآلراء املتعلق باللقاح، 
سانت فنست وُجزر غرينادين،

مارس 2021.
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مواجهة  عند  املحلية  املجتمعات  مع  منهجي  نحو  عىل  إفريقيا  منطقة  يف  الوطنية  والجمعيات  الدويل  االتحاد  ويتواصل 

آليات  استحداث  التواصل،  إطار  يف  معها  ونتجاوب  املحلية  املجتمعات  إىل  بها  نستمع  التي  الطرق  بني  ومن  كوفيد-19. 

لتلقي آرائها ومالحظاتها، وهو ما ميكننا من تحسني جودة أنشطتنا ومالءمتها. وحتى اآلن، سجلنا أكرث من 132 ألف إشاعة، 

ومالحظة، وسؤال، وطلب، واقرتاح وشاغل بشأن كوفيد-19، باستخدام آلية مشرتكة لتلقي مالحظات املجتمعات املحلية. 

وتخضع مجموعة البيانات، التي تجمع املالحظات من 40 بلدا، للتحيني شهريا وميكن االطالع عليها هنا، وتشمل املخاوف 

والشكوك املتعلقة بعمليات التلقيح ضد كوفيد-19.

واستجابة للمالحظات، يعمل االتحاد الدويل مع جمعياته الوطنية للرد عىل أكرث الشائعات انتشارا أو األسئلة املتواترة من 

للرد  التلفاز  بان« وإعالنات يف  الدكتور  بعنوان »اسأل  الوقائع  أوراق لرسد  أُعّدت  املثال،  املحلية. فعىل سبيل  املجتمعات 
عىل هذه املخاوف أثناء العمل عىل الوصول إىل املجتمعات املحلية، إىل جانب ُكتّيبات ›سؤال وجواب‹ بشأن اللقاح لدعم 

املتطوعني أثناء أداء مهامهم.

يف ضوء قدرته املميزة يف الوصول إىل املجتمعات املحلية، كّون االتحاد الدويل رشاكة مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، 

بدعم فعيل من الشبكة العاملية لإلنذار بتفيش األمراض والتصدي لها، لتعزيز نهج قائم عىل التنسيق ويرتكز عىل املجتمع 
املحيل ميكن من التواصل بشأن املخاطر وإرشاك املجتمعات املحلية للرشكاء والسلطات. وتدعو الخدمة املشرتكة للتواصل 

بشأن املخاطر وإرشاك املجتمعات املحلية21 إىل استخدام أفكار املجتمعات املحلية لالسرتشاد بها يف اتخاذ القرارات، وتعزيز 
الثقة وضامن تأثري مستدام. واستندت هذه الخدمة إىل التجارب العاملية لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وُتدعى 

جميع املنظامت التي تعمل مع املجتمعات املحلية وجميع األطراف يف املجال الصحي واإلنساين إىل املشاركة.

14

 نجهل الكثي 
 عن هذا اللقاح،

لذا ال أرى مل علينا أن 
نسارع باإلقبال عليه.

 غابون، مشارك يف 
برنامج إذاعي للجمعية الوطنية، 
8 يناير 2021

 التلقيح الحقيقي
لن يصل فعال إىل 
إفريقيا السوداء.

 كوت ديفوار، 
 زيارة منزلية، 
7 فرباير 2021
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 »لفهم جمتمعاتنا املحلية«: 

 تدابري احلماية من كوفيد-19 لل�ضليب الأحمر يف 

�ضانت فن�ضت وجزر غرينادين وا�ضتطالع الآراء حول اللقاح

أطلق الصليب األحمر لسانت فنسنت وجزر غرينادين استطالعا يف مارس 2021، ملعرفة آراء الناس بشأن تدابري الحامية من 

كوفيد-19 واللقاحات.

باإلضافة إىل التعرف عىل االقرتاحات بشأن سبل تحسني الوصول إىل املجتمعات املحلية، كشف االستطالع عن أن معظم 

املشاركني يف االستطالع يشعرون بالقلق إزاء لقاح كوفيد-19، وأعرب 24 يف املائة منهم عن عدم رغبتهم يف تلقيه وأفاد 40 يف 

املائة بأنهم غري متأكدين بعد. وأفاد 30 يف املائة من املشاركني بأنهم ال يثقون يف لقاح كوفيد-19 عىل اإلطالق. 

© جمعية الصليب األحمر الدومينيكاين
يدعم الصليب األحمر الدومينيكاين الحملة الوطنية لتلقيح املواطنني 

ويشارك يف توعيتهم بشأن اللقاح. 

 حملة اإعالمية من تنظيم ال�ضليب الأحمر النم�ضاوي: 

»النم�ضا ُتلّقح«

نرش  إىل  الحملة  هذه  وتسعى  ُتلّقح«.  »النمسا  بعنوان  إعالمية  حملة  النمساوي  األحمر  الصليب  أطلق   ،2021 يناير  يف 
معلومات موثوقة وموضوعية بشأن عملية التلقيح، مبا يف ذلك فوائدها ومخاطرها.

ُتلّقح«.  »النمسا  بحملة  املشاركني  ثلثي  يقارب  ما  معرفة  عن  استطالعا كشف  مؤخرا  النمساوي  األحمر  الصليب  وأجرى 
وتعكس نتائج االستطالع نجاح الحملة يف تعزيز قبول اللقاح والحد من تردد البعض قبل تلّقيه.

y	 ارتفاع نسبة املشاركني الذين أّكدوا رغبتهم يف تلقي اللقاح من 20% إىل 39% يف ديسمرب 2020، مؤكدين رغبتهم يف تلقيه

يف يناير 2021.

y	 .2021 تراجع نسبة عدد املشاركني الرافضني للتلقيح من 27% يف ديسمرب 2020 إىل 16% يف يناير

15

ال أعرف الكثي عن ]لقاح 
كوفيد-19[ واملعلومات حوله 
متعددة ومتناقضة، فالبعض 

يقول إنه ناجع واآلخر يرى إنه 
يسء، األمر أصبح مربكا. 

مشارك يف استطالع اآلراء املتعلق باللقاح، 
 سانت فنسنت وُجزر غرينادين، 
مارس 2021
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الصليب األحمر النمساوي
أجرى الحملة اإلعالمية بعنوان 

˝النمسا تُلّقح˝

جمعية ماجن دافيد أدوم )إرسائيل(
املوظفون واألطباء املقيمون امللقحون يف جميع مرافق 
الرعاية الدامئة والسجوم واألشخاص الذين ال يحظون 

بالرعاية الطبية.

الصليب األحمر الرصيب
دعم تلقيح أكرث من 30 يف املائة من سكان 

البالد الذين تلقوا اللقاح.

جمعية الصليب األحمر الكيني
دعم التلقيح يف السجون وتقديم الدعم العام 

ملواقع التلقيح

جمعية الصليب األحمر يف السيشيل
دعم تلقيح 83 يف املائة من سكان البالد الذين 

تلقوا اللقاح.

جمعية الهالل األحمر البنغايل
دعم تلقيح أكرث من 50 يف املائة من 

سكان البالد الذين تلقوا اللقاح.

جمعية الهالل األحمر الباكستاين
يدير املرفق غري الحكومي الوحيد الذي جرى 

تخصيصه إلجراء حمالت التلقيح املكثفة يف باكستان

االتحاد الدويل يف لبنان
يرصد بصفته طرفا ثالثا تطبيق الحملة 

الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19

الجمعية الوطنية للصليب 
األحمر الكولومبي

دعم تلقيح األكرث استضعافا والسكان 
األصليني الذين يعيشون يف املناطق 

النائية يف األمازون

الهالل األحمر املغريب
يقدم الدعم عىل امتداد جميع 

مراحل عملية التلقيح

الهالل األحمر التونيس
ساعد يف استقبال أكرث من 80 ألف 

شخص يتلقون التلقيح والعناية بهم.

الصليب األحمر الربازييل
يدعم تلقيح الفئات التي يصعب الوصول إليها، مثل 

السكان األصليني يف األمازون.

جمعية الهالل األحمر امللديفي
يسجل املهاجرين غري الحاملني ألوراق 
ثبوتية للحصول عىل لقاح كوفيد-19.

16
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خماوف ب�ضاأن حماية متطوعي وموظفي الرعاية ال�ضحية

وثقت اللجنة الدولية للصليب األحمر وجود 600 حالة عنف 

العامل  أنحاء  مختلف  يف  املرىض  أو  الطبي  الطاقم  لها  تعرض 

فقط  أشهر  ستة  خالل  يف  وذلك  كوفيد-19  بجائحة  مرتبطة 

22 وعىل الرغم من أنه يرجح أن العدد أكرب من 
من عام 2020. 

ذلك، فإن هذا العدد مرتفع بنسبة 50 يف املائة مقارنة مبعدل 

السنوات الخمس املاضية. وأفادت جمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر يف املنطقة اإلفريقية بحدوث 27 حالة عنف 

أو مقاومة لطاقمها ومتطوعيها، بني مايو 2020 ويناير 2021. 

املضللة  األخبار  انتشار  جراء  الوصم  من  الكثريون  ويعاين 

والخوف من أن ينرشوا فريوس كوفيد-19، مشريين إىل الحاجة 

وتلقي  الصحي،  املجال  يف  العاملني  بدور  التوعية  تعزيز  إىل 

لتوفري  واإلقليمية  الوطنية  السلطات  من  الدعم  من  املزيد 

حامية أكرب للعاملني يف املجال الصحي.

 احلاجة اإىل اإدراج متطوعي ال�ضليب الأحمر والهالل الأحمر 

�ضمن قائمة الأ�ضخا�ص ذوي الأولوية لتلقي اللقاح وتوفري التاأمني لهم.

كبري  بشكل  املعرضني  الصحة  مجال  يف  العاملني  غرار  عىل 

الصحي  املجال  يف  العاملني  أو  نقلها،  أو  بالعدوى  لإلصابة 

تعطي  أن  أيضا  املهم  من  التحصني،  عمليات  عىل  القامئني 

السلطات الوطنية األولوية ملتطوعي الصليب األحمر والهالل 

انطالق  منذ  األمامية  الخطوط  يف  يعملون  الذين  األحمر 

عىل  نسجا  وذلك  كوفيد-19،  ضد  للتلقيح  األوىل  املراحل 

محدد  بشكل  أدرجت  التي  وكولومبيا،  وإيطاليا  بنام  منوال 

للتلقيح.  خططها  ضمن  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعية 

للعاملني  العاملية  الصحة  منظمة  تصنيف  مع  ذلك  ويتامىش 

يف املجال الصحي23 وخريطة طريق فريق الخرباء االستشاري 

االسرتاتيجي املعني بالتحصني.

ضمن  إدراجها  يتم  مل  بأنه  الوطنية  جمعياتنا  بعض  وأفادت 

عىل  ذلك  ويبعث  بلدانها.  يف  املستجيبني  أول  تلقيح  عملية 

يف  متطوعونا  به  يضطلع  الذي  الحاسم  للدور  نظرا  القلق 

املجتمعات  إىل  الوصول  يف  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب 

من  ليتمكنوا  الحامية  إىل  بحاجة  وهم  املستضعفة،  املحلية 

مواصلة تقديم خدماته األساسية لفائدة املجتمعات املحلية. 

سوى  يتمكن  مل  التلقيح،  طريق  عن  الحامية  سياق  وخارج 

ثلث الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر من 

الحصول عىل تأمني ملتطوعيها إذا أصيبوا بفريوس كوفيد-19. 

وبينام تعّول السلطات الوطنية عىل الدعم الوارد من متطوعي 

عليها  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات 

نحو  عىل  املتطوعني  تأمني  لضامن  دعمها  تقدم  أن  بدورها 

مناسب جراء أزمة كوفيد-19.

األمريكتني  منطقة  يف  مؤخرا  أُجري  استطالع  ويف 
جائحة  أثناء  تجاربهم  بشأن  املتطوعني  آراء  ملعرفة 
كوفيد-19، أفاد أكرث من 15 يف املائة من املشاركني 
بأنهم ال يشعرون نوعا ما باألمان أو ال يشعرون عىل 
وأّكد التطوعية.  مهامهم  أداء  أثناء  باألمان   اإلطالق 
إزاء  بالقلق  يشعرون  أنهم  منهم  املائة  يف   4
من  أفراد  من  الواردة  التهديدات  أو  االعتداءات 

مجتمعاتهم املحلية.

متطوع   19 وفاة  تأكيد  تم   ،2021 أبريل  حتى 
كوفيد-19.  بفريوس  اإليطايل  األحمر  الصليب  لدى 

تستثني  كانت  التأمني  جهات  أن  من  الرغم  وعىل 
األمراض الناجمة عن كوفيد-19 من نطاق تغطيتها، 
متكن الصليب األحمر اإليطايل من التفاوض بنجاح 

بصفته عضوا  ملتطوعيه،  التأمني  للحصول عىل هذا 

للسلطات  ومساعدا  املدنية  الحامية  منظومة  من 
طرفا  اإليطايل  األحمر  الصليب  ميثل  كام  الوطنية. 
فاعال يف تطبيق خطة التلقيح ضد كوفيد-19 وحظي 

لقاح  عىل  الحصول  يف  األساس  هذا  عىل  باألولوية 

كوفيد-19.
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تخطي العقبات الناجمة عن كوفيد-19 ل�ضمان التح�ضني من اأمرا�ص اأخرى

بينام ينترش فريوس كوفيد-19 يف مختلف أنحاء العامل، تأثرت 
بينام  األخرى  األمراض  التحصني ضد  إجراءات وحمالت  بذلك 
الرغم  وعىل  العدوى.  انتقال  من  للحد  وقائية  تدابري  اتخذت 
من متكن البلدان من اللحاق بالركب يف األشهر األخرية، يشري 
استطالع لآلراء حول الوضع الراهن أجرته منظمة الصحة العاملية 
مؤخرا24 إىل أن 37 يف املائة من البلدان املشاركة ال تزال تعاين من 
اضطرابات عىل مستوى خدمات التحصني الروتيني. عالوة عىل 
ذلك، ُعلقت حاليا حوايل 60 حملة تطعيم ضد األمراض التي 
ميكن الوقاية منها باللقاح، مثل الحصبة وشلل األطفال وذلك 
يف 50 بلدا25، وأكرث من نصفها يقع يف القارة اإلفريقية. وتعرض 
حاالت التعليق هذه 228 مليون شخص، معظمهم من األطفال، 
إىل الخطر، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العاملية واليونيسيف 

والتحالف العاملي للقاحات والتحصني.26

معدات  توفر  عدم  التحصني  خدمات  تراجع  أسباب  تشمل 
الصحي،  املجال  يف  للعاملني  كاف  بشكل  الشخصية  الحامية 

إىل جانب القيود املفروضة عىل السفر، وعدم تفرغ العاملني 
جراء  التحصني  عىل  الطلب  تراجع  كام  الصحة.  مجال  يف 
مخاوف من التعرض إىل فريوس كوفيد-19 ومحدودية النقل 
تعزز  أن  الرضوري  من  وعليه،  الشامل.  الحجر  وتدابري  العام 
السلطات والجهات املانحة الثقة وتستعيدها الستئناف أنشطة 
التحصني املتواصلة واآلمنة، وهو ما سيحد من تعرض العاملني 
يف مجال الصحة واملجتمعات املحلية للخطر، وذلك عن طريق 
توفري معدات الحامية الشخصية إىل جانب االلتزام بالتوصيات 
جمعيات  عدة  وواصلت  العدوى.  من  بالوقاية  املتعلقة 
أفغانستان  جمعيات  مثل  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب 
وباكستان  ونيجرييا  الوسطى  إفريقيا  وجمهورية  وبنغالديش 

والفلبني، تقديم الدعم لسلطاتها الوطنية عن طريق أنشطة 

وحمالت التحصني سنة 2020 وأبدى عدد أكرب من الجمعيات 

الوطنية استعداده للنسج عىل هذا املنوال.

ويف مقاطعة كيال عبد الله يف بالوشستان، عىل الحدود بني 
باكستان وأفغانستان، مل يتلق سوى 9 يف املائة من األطفال 
الذي   Pentavalent لقاح  من  الثالثة  جرعتهم  املستهدفني 
يحميهم من خمسة أمراض خطرية: الخناق، الكزاز، والسعال 
باء،  النوع  من  النزفية  والنزلة  باء  الكبد  والتهاب  الدييك، 
وذلك يف شهر يناير 2019. وحني بدأت فرق الهالل األحمر 
تغطية  تجاوزت  الصحة،  وزارة  جهود  دعم  يف  الباكستاين 
عملية التلقيح الهدف الشهري وارتفعت مبا يفوق 120% يف 
الثلث األخري من 2020، مقارنة بسنة 2019. وبقيت بعض 

الخدمات  هذه  تلقي  عن  مبنأى  القبائيل  الحزام  يف  القرى 
ملدة 15 سنة، إىل أن تواصلت فرق الهالل األحمر مع هذه 
املجتمعات املحرومة مرّكزة عىل توسيع نطاقها وعىل حصص 
التلقيح املتنقلة عىل مستوى املجتمع املحيل، ويرشف عىل 
وامللقحون. ومن  االجتامعي  الحشد  القامئون عىل  تنظيمها 
الرضوري االستناد إىل هذه النظم والثقة التي جرى تعزيزها 
عن طريق التواصل بشكل مستمر والنجاح يف تقديم خدمات 

تنقذ األرواح إليصال لقاحات كوفيد-19 إليهم أيضا. 

عىل  املساعدة  اليوناين  األحمر  الصليب  يقدم  اليونان،  ويف 
مراكزه  طريق  عن  للمهاجرين،  الروتيني  التلقيح  إجراء 
املتنقلة.  الخمسة  الصحية  للتلقيح وفرقه  املخصصة  الثالثة 

وبحلول 31 مارس 2021، كانوا قد متكنوا من تقديم خدمات 
التحصني الروتينية إىل ما يقارب 5 آالف مهاجر. 

18

© جمعية الهالل األحمر الباكستاين
مسؤول تلقيح تابع للهالل األحمر الباكستاين 
يجري تطعيام روتينيا يف مجتمع محيل نايئ 

يف بالوشستان.
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تعزيز التعاون بني ال�ضلطات واجلمعيات الوطنية

تاريخ  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  للجمعيات 
عريق يف العمل مع الحكومة عىل تعزيز الصحة العامة، وذلك 
بصفتها جهة مساعدة للسلطات العامة. وقبل بضعة أسابيع 
من رصد انتشار كوفيد-19، وافقت الجمعيات الوطنية والدول 
عىل قرار دويل للعمل معا عىل التصدي للجوائح واألوبئة،27 
وأعادت تأكيد دور الجمعيات الوطنية يف الوقاية من الجائحة 
أن  الوطنية  والجمعيات  الدول  عىل  وعليه،  لها.  والتصدي 
تسعى إىل تعزيز تعاونها، يف ضوء الخطر الداهم عىل املستوى 

إىل  تسعى  أن  أيضا  الدول  كوفيد-19. وعىل  لفريوس  العاملي 
تحديد دور واضح للجمعيات الوطنية ضمن خططها الوطنية 
املحلية  املجتمعات  مع  تواصلها  إىل  تستند  وأن  للتلقيح، 
تطبيق حمالت  القامئة عىل  الفرق  وتدرجها ضمن  املترضرة، 
بشأن  مؤخرا  أجريت  التي  االستطالعات  أحد  ويف  التلقيح. 
املائة  يف   38 سوى  يؤكد  مل  كوفيد-19،  ضد  التلقيح  أنشطة 
من الجمعيات الوطنية املشاركة يف االستطالع بأنها شاركت يف 

.COVAX لجانها الوطنية لتنسيق منظومة

.IFRC GO :الرسم البياين التوضيحي 4: جزء من أداة التأهب للتلقيح ضد كوفيد-19 لالتحاد الدويل املصدر

غرار  الناجحة عىل  باألمثلة  االحتذاء  إىل  الدول  ُتدعى جميع 

النموذج اإلرسائييل واإليطايل والكيني، باإلقرار بوضوح بالدور 

التلقيح  الدول يف  الوطنية يف دعم جهود  املساعد لجمعياتها 

ضد كوفيد-19.

ماجن دافيد اأدوم ب�ضفته م�ضاعدا لل�ضلطات العامة يف اإ�ضرائيل

نزوال عند طلب وزارة الصحة، توىل ماجن دافيد أدوم اإلرشاف 

يف  الدامئة  الصحية  املرافق  جميع  يف  التلقيح  حملة  عىل 

البالد. ومتكنت فرق ماجن دافيد أدوم، املدّربة خصيصا لهذا 
)أكرث  واملوظفني  املقيمني  األطباء  جميع  تلقيح  من  النشاط، 
من 140,000 شخص( بالجرعتني األوىل والثانية من اللقاح يف 

غضون سبعة أسابيع.

اللقاح  لتقديم  نائية  مواقع  يف  أدوم  دافيد  ماجن  وانترش 
لألشخاص الذين يعيشون فيها، بعيدا عن املدن الرئيسية، ويف 

السجون أيضا، من خالل تلقيح الحراس واملساجني. كام قدمت 
بتأمني  يحظون  ال  الذين  لألشخاص  اللقاح  الوطنية  الجمعية 
طبي )مبا يف ذلك املهاجرين غري النظاميني، والعامل األجانب، 

والعامل املهاجرين الفلسطينيني يف املعابر الحدودية(.

وبتاريخ 31 مارس 2021، متكنت الجمعية الوطنية من تلقيح 
و248,056  اللقاح  من  األوىل  بالجرعة  أشخاص   437,610

شخصا بالجرعة الثانية. 
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الحتاد الدويل يف لبنان ب�ضفته طرفا ثالثا يف ر�ضد تقدمي اللقاحات

يف إطار رشاكة مبتكرة مع البنك الدويل، يعمل االتحاد الدويل يف لبنان عىل نحو مستقل لرصد امتثال حملة التلقيح للخطط 

الوطنية واملعايري الدولية، وذلك لضامن حسن إدارة اللقاحات والحصول عليها عىل نحو منصف ومتكافئ.

التلقيح وعددها 31 مركزا، يوسع االتحاد الدويل نطاق رصده ليشمل  ومن خالل 15 مسؤول رصد يتناوبون بني مراكز 

إدارة سلسلة اإلمدادات وصوال إىل إدارة اللقاحات والتخلص اآلمن منها، فضاًل عن جمع مالحظات األشخاص الخاضعني 

للتلقيح.

وبصفته جهة مستقلة تعمل عىل الرصد وليست جهة تحقيق، يتوىل االتحاد الدويل رفع تقاريره بشأن تنفيذ الحملة لعناية 

البنك الدويل، الذي يسعى فيام بعد إىل توجيه السلطات إىل التدابري التصحيحية حسب االقتضاء. ويناقش االتحاد الدويل 

حاليا إمكانية توسيع نطاق النشاط ليشمل أطراف معنية أخرى مختلفة.

© االتحاد الدويل
 موظفو االتحاد الدويل يرصدون 

حملة التلقيح ضد كوفيد-19 يف لبنان
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التو�ضيات

يتعني تعزيز الجهود لضامن التكافؤ عىل مستوى توفري اللقاحات. وال يكفي تقديم الدعم املايل ملنظومة 1

COVAX بسبب إمدادات اللقاح غري الكافية. ويجب أن تتربع البلدان بجرعات لقاح كوفيد-19 للبلدان 

ضعيفة الدخل التي لقحت فئاتها املستضعفة. وعىل رشكات األدوية أن تبذل جهدا أكرب عىل نحو طوعي 

لتعزيز حصول البلدان ضعيفة الدخل عىل اللقاحات. وعىل الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية أن 

اللقاحات يف  إنتاج  تعزيز  تعرقل جهود  التي  التنظيمية  للعقبات  املمكنة  الحلول  بشأن  بالتفاوض  تسارع 

العامل.

ويجب إدراج الفئات املستضعفة مثل املهاجرين ضمن الخطط الوطنية للتلقيح. وبرصف النظر عن وضعهم 2

القانوين، يجب توفري اللقاحات لهم عىل نحو متكافئ وناجع يف إطار الحمالت الوطنية، مع ضامن تذليل 

العقبات اإلدارية التي تحول دون تلقي اللقاح، وذلك للحيلولة دون عزوفهم عن تلقي اللقاح.

الوطنية 3 وجمعياته  الدويل  االتحاد  ولكن  لذلك.  امتناننا  عن  ونعرب  دعام سخيا،  عدة جهات  لنا  وقدمت 
بحاجة إىل دعم إضايف التخاذ خطوات عىل الصعد الوطنية واإلقليمية واملجتمعية، لضامن وصول اللقاحات 
إطار  بها يف  التعهد  التي وقع  املعونة  التزامات توطني  القادرة، مبا يتامىش مع  املحلية غري  املجتمعات  إىل 

الصفقة الكربى.

وعىل الدول أن تدرج رصاحة الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ضمن خططها للتلقيح، 4
وأن تثق يف قدرتنا الفريدة عىل الوصول إىل املجتمعات املحلية غري القادرة لضامن توفري لقاحات كوفيد-19 
عىل نحو متكافئ، يف جميع مراحل التخطيط للتلقيح وتطبيقها. كام ستمثل خربتنا وإرشاكنا للمجتمعات 
التي  األنشطة  مواصلة هذه  الروتينية مساهمة هامة يف  التحصني  وعمليات  التحصني  املحلية يف حمالت 

تنقذ األرواح.

مشرتك إلرشاك 5 إطار  اتباع  إىل  كوفيد-19  التلقيح ضد  تدعم حمالت  التي  اإلنسانية  املنظامت  ُتدعى  كام 
بشأن  للتواصل  املشرتكة  الخدمة  إطار  يف  مشاركتها  تجري  التي  التجربة  استغالل  مع  املحلية،  املجتمعات 

املخاطر وإرشاك املجتمعات املحلية.

ويجب 6 املحلية.  مجتمعاتهم  املستجيبني يف  أول  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  متطوعو  يكون  ما  وغالبا 

االعرتاف بهم بصفتهم عاملني يف مجال الصحة املجتمعية وإعطاؤهم األولوية ضمن العملية الوطنية للتلقيح، 

ليتمكنوا من مواصلة تقديم خدماتهم للمجتمعات املحلية عىل نحو آمن.

وأعلن عدد من الدول عن اهتاممها بوضع معاهدة دولية جديدة للتأهب للجائحة والتصدي لها. وعليها 7

أن تحرص عىل أن تشمل هذه املعاهدة يف هيكلها تكافؤ املبادرات، وإرشاك املجتمعات املحلية من مرحلة 
التخطيط ودعم العاملني يف املجال الصحي واملستجيبني عىل مستوى املجتمع املحيل، وأن تذلل العقبات التي 

تحول دون تلقي اللقاح والتي وقع تحديدها، واالستفادة من تجربة االتحاد الدويل وجمعياته الوطنية بشأن 

قوانني وسياسات مواجهة الكوارث واإلقرار بدورها املساعد.
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© جمعية الهالل األحمر الباكستاين
معا سنصل، عن طريق التطوع. 

© جمعية الهالل األحمر الباكستاين
 الهالل األحمر الباكستاين يرشف عىل 

عمليات التلقيح ضد كوفيد-19.



 اإلنسانية 
التي  األحمر،  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة  إن 

انبثقت من الرغبة يف إغاثة الجرحى يف ميدان القتال دون 

متييز، تسعى، بصفتها حركة ذات طابع دويل ووطني، إىل 

وتهدف  أينام وجدت.  وتخفيفها  اإلنسانية  املعاناة  تجنب 

إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان، وتشجع 

السالم  والتعاون وتحقيق  والصداقة  املتبادل  التفاهم  عىل 

الدائم بني جميع الشعوب.

 عدم التحيز 
ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية أو العرق أو 

املعتقدات الدينية أو الوضع االجتامعي أو اآلراء السياسية. 

وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً الحتياجاتهم 

فقط، وإىل إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق إلحاحاً.

 الحياد 
ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع، متتنع عن تأييد أي طرف 

من األطراف يف األعامل العدائية أو املشاركة، يف أي وقت، 

يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو الديني أو 

األيديولوجي.

 االستقالل 
الحركة مستقلة، وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية تعمل 

تقدمها  التي  اإلنسانية  الخدمات  يف  مساعدة  كهيئات 

حكوماتها وتخضع لقوانني بلدانها، إال أن عليها أن تحافظ 

دامئا عىل استقاللها الذايت بحيث تكون قادرة عىل الترصف 

الحركة. ملبادئ  يف كل األوقات وفقاً 

 الخدمة التطوعية 
الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي الربح بأي شكل من 

األشكال.

 الوحدة 
للصليب  واحدة  جمعية  سوى  هناك  تكون  أن  ميكن  ال 

األحمر أو الهالل األحمر يف البلد الواحد. ويجب أن تكون 

إىل  اإلنساين  عملها  ميتد  وأن  للجميع،  مفتوحة  الجمعية 

البلد. أرايض  جميع 

 العاملية 
األحمر هي حركة  والهالل  األحمر  للصليب  الدولية  الحركة 

عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات بوضع متساو وتتحمل نفس 

املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة بعضها البعض.

 املبادئ األساسية للحركة الدولية

للصليب األحمر والهالل األحمر



تضم العامل  يف  إنسانية  شبكة  أهم  هو  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل   االتحاد 
192 جمعية وطنية من جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وحوايل 14 مليون متطوع حارض 
العامل  مناطق  نعمل يف  إننا  وبعدها.  الكوارث وخاللها  أو  األزمات  وقوع  قبل  املحلية  املجتمعات  يف 
التي يصعب الوصول إليها وأشدها تعقيدا حيث ننقذ أرواح الناس ونشجع صون الكرامة البرشية. إننا 
نساعد املجتمعات املحلية عىل أن تصبح أماكن أقوى وأكرث قدرة عىل الصمود حيث ميكن للناس أن 

يحيوا حياة ساملة وصحية وحيث تتاح لهم فرص االزدهار.

twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/ifrc

للمزيد من املعلومات ُيرجى التواصل مع:

david.fisher@ifrc.org :مدير وحدة السياسات والدبلوماسية ،David Fisher

emanuele.capobianco@ifrc.org :مدير قسم الصحة والرعاية ،Emanuele Capobianco

tatiana.alvarez@ifrc.org :مسؤولة التحصني، قسم الصحة والرعاية ،Tatiana Alvarez

https://twitter.com/ifrc
https://www.facebook.com/IFRC/
https://www.instagram.com/ifrc/
https://www.youtube.com/channel/UCB8FQ4d-Tl_S8xYfY_VpcWw
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