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وفقاً لبیانات جدیدة أصدرھا الیوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (البرنامج اإلنمائي) ومنظمة الصحة العالمیة (المنظمة) وجامعة أكسفورد،
سوف یترتب على عدم اإلنصاف في مجال لقاحات كوفید-19 تأثیر دائم وعمیق على االنتعاش االجتماعي واالقتصادي في البلدان المنخفضة
والمتوسطة الدخل ما لم تُتتخذ إجراءات عاجلة لزیادة العرض ویُكفل اإلنصاف في حصول كل بلد على اللقاح بأسالیب منھا تقاسم الجرعات.

وكان من الممكن أن یسفر تسریع التوسع في التصنیع وتقاسم العدد الكافي من جرعات اللقاحات مع البلدان المنخفضة الدخل عن إضافة 38
ملیار دوالر إلى توقعات ناتجھا المحلي اإلجمالي لعام 2021 لو كانت حققت معدالت تطعیم مماثلة لمعدالت التطعیم في البلدان المرتفعة

الدخل. وفي الوقت الذي دفعت فیھ البلدان الغنیة تریلیونات الدوالرات من الحوافز لدعم االقتصادات المتعثرة، حان الوقت اآلن لضمان تقاسم
جرعات اللقاح بسرعة، وإزالة جمیع الحواجز التي تحول دون زیادة تصنیع اللقاحات، وتأمین الدعم التمویلي حتى تُوزع اللقاحات بشكل

منصف ویتسنى حدوث انتعاش اقتصادي عالمي حقیقي.

ویمكن لرفع سعر الجرعة من لقاح كوفید-19 مقارنة باللقاحات األخرى وتكالیف التسلیم - بما في ذلك من أجل الزیادة في القوى العاملة
الصحیة - أن یضع ضغطا ھائال على النظم الصحیة الھشة ویقوض خدمات التحصین والخدمات الصحیة األساسیة المعتادة، ویمكن أن یسبب

ارتفاعات مثیرة للقلق في الحصبة وااللتھاب الرئوي واإلسھال. وھناك أیضا خطر واضح من حیث الفرص الضائعة لتوسیع نطاق خدمات
التحصین األخرى، مثل الطرح اآلمن والفعال للقاحات فیروس الورم الحلیمي البشري. وتحتاج البلدان المنخفضة الدخل إلى الحصول في الوقت

المناسب على اللقاحات بأسعار یمكن تحملھا وعلى الدعم المالي في الوقت المناسب.

وتُستمد ھذه األفكار من أدوات المتابعة العالمیة لإلنصاف في مجال لقاحات كوفید-19، وھي مبادرة مشتركة بین البرنامج اإلنمائي والمنظمة
وكلیة بالفاتنیك لإلدارة الحكومیة بجامعة أكسفورد، تجمع بین أحدث المعلومات عن التطعیم ضد كوفید-19 وأحدث البیانات االجتماعیة

االقتصادیة لتوضیح السبب في أن التعجیل باإلنصاف في مجال اللقاحات أمر حاسم ال إلنقاذ األرواح فحسب، بل أیضا لدفع عجلة التعافي من
الجائحة بشكل أسرع وأكثر عدال مع تحقیق فوائد للجمیع.
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وقال مدیر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، أكیم شتاینر: "في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، جرى تطعیم أقل من نسبة 1 في المائة
من السكان - وھذا یسھم في وجود مسارین للتعافي من جائحة كوفید-19. لقد آن األوان التخاذ إجراءات جماعیة سریعة – ولسوف توفر أدوات

المتابعة الجدیدة لإلنصاف في مجال لقاحات كوفید-19 للحكومات وواضعي السیاسات والمنظمات الدولیة أفكارا فریدة لتسریع تسلیم اللقاحات
على الصعید العالمي والتخفیف مما للجائحة من آثار اجتماعیة اقتصادیة مدمرة."

ووفقا ألدوات المتابعة الجدیدة التي تعتمد على بیانات مستقاة من كیانات متعددة من بینھا صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والیونیسف،
وتحالف غافي، ولتحلیل معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي للفرد المستمد من آفاق االقتصاد العالمي، من المتوقع أن تضاعف البلدان الغنیة من

سرعة التطعیم وأن تسرع في التعافي اقتصادیا من كوفید-19، في حین أن البلدان الفقیرة لم تتمكن حتى من تطعیم عاملیھا الصحیین والسكان
األكثر عرضة للخطر، وقد ال تحقق مستویات النمو لما قبل جائحة كوفید-19 حتى عام 2024. وفي الوقت نفسھ، تدفع ساللة دلتا وغیرھا من

السالالت المتحورة بعض البلدان إلى إعادة اتخاذ تدابیر اجتماعیة صارمة في مجال الصحة العامة. ویزید ھذا من تفاقم التأثیر االجتماعي
واالقتصادي والصحي، ال سیما بالنسبة ألشد الناس ضعفا وتھمیشا. ویھدد عدم اإلنصاف في مجال اللقاحات جمیع البلدان ویھدد بعكس مسار

التقدم الذي أُحرز بشق األنفس في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.

وقال الدكتور تیدروس أدحانوم غیبریسوس، المدیر العام لمنظمة الصحة العالمیة: "إن عدم اإلنصاف في مجال اللقاحات ھو أكبر عقبة في
العالم أمام إنھاء ھذه الجائحة والتعافي من فیروس كوفید-19. ومن مصلحة جمیع البلدان، اقتصادیا ووبائیا وأخالقیا، استخدام أحدث البیانات

المتاحة إلتاحة اللقاحات المنقذة للحیاة للجمیع".

وأدوات المتاعبة العالمیة المصممة لتمكین واضعي السیاسات والشركاء في التنمیة من اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من عدم اإلنصاف في مجال
اللقاحات تُقّسم تأثیر اإلتاحة في مقابل ھدف محدد للبلدان بتطعیم سكانھا المعرضین للخطر أوال من أجل الحد من الوفیات وحمایة النظام

الصحي ثم االنتقال إلى تطعیم حصص أكبر من السكان للحد من عبء المرض وإعادة فتح النشاط االجتماعي االقتصادي.

وتتولى تیسیر لوحة المعلومات خطةُ العمل العالمیة للحیاة الصحیة والرفاه للجمیع التي تھدف إلى تحسین التعاون عبر النظام المتعدد األطراف
لدعم التعافي المنصف والمرن من الجائحة ودفع التقدم نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ذات الصلة بالصحة.

وقال الدكتور توماس ھیل، األستاذ المساعد للسیاسة العامة العالمیة في كلیة بالفاتنیك لإلدارة الحكومیة بجامعة أكسفورد: "إن سد الفجوة في
مجال اللقاحات مطلوب لكي نضع ھذه الجائحة خلفنا. ویمكن ألدوات المتابعة أن تساعد في توسیع نطاق تسلیم اللقاحات وتسریعھ على الصعید
العالمي من خالل توفیر معلومات دقیقة وحدیثة لیس فقط عن عدد اللقاحات التي أعطیت، ولكن أیضا عن السیاسات واآللیات التي نحصل من

خاللھا علیھا."

وسیتم تحدیث أدوات المتابعة في الوقت الحقیقي كلما توافرت بیانات جدیدة، مما یسد ثغرة بالغة األھمیة للمساعدة في توجیھ فھم المجتمع الدولي
لما یمكن القیام بھ لتحقیق اإلنصاف في مجال اللقاحات. ویستطیع المستخدمون تحمیل جمیع مجموعات البیانات بالكامل من الموقع اإللكتروني،

بل ویُشجعون على ذلك.

مالحظات للمحّررین

/https://data.undp.org/vaccine-equity

نبذة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:

https://worldhealthorganization.cmail19.com/t/d-l-qujtlll-jyhrjitlp-y/
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ھو منظمة األمم المتحدة الرائدة التي تكافح من أجل إنھاء الظلم المتمثل في الفقر، وعدم المساواة، وتغیّر المناخ.
ومن خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في 170 بلداً، نساعد الدول على بناء حلول متكاملة ودائمة للناس والكوكب.

نبذة عن منظمة الصحة العالمیة

تضطلع منظمة الصحة العالمیة بدور الریادة العالمیة في مجال الصحة العامة داخل منظومة األمم المتحدة. وتعمل المنظمة، التي تأسست في
عام 1948، مع 194 دولة عضواً في ستة أقالیم على تعزیز الصحة والحفاظ على سالمة العالم وخدمة الضعفاء. ویتمثّل ھدفنا للفترة 2019-

2023 في ضمان استفادة ملیار شخص آخر من التغطیة الصحیة الشاملة، وحمایة ملیار شخص آخر من الطوارئ الصحیة، وضمان تمتُّع
ملیار شخص آخر بمزید من الصحة والعافیة.

وللحصول على أحدث المعلومات عن كوفید-19 والمشورة بشأن الصحة العامة من أجل حمایة أنفسكم من فیروس كورونا، یُرجى زیارة موقع
المنظمة www.who.int، ومتابعتھا على تطبیقات تویتر، وفیسبوك، وانستاغرام، ولینكد إن، وتیك توك، وبینتریست، وسناب تشات،

ویوتیوب وتویتش.

نبذة عن كلیة بالفاتنیك، جامعة أكسفورد:

أنشئت كلیة بالفاتنیك لإلدارة الحكومیة في جامعة أكسفورد لحفز ودعم مستوى أفضل من اإلدارة الحكومیة والسیاسة العامة في جمیع أنحاء
العالم. ویتولى متتبع أكسفورد لالستجابة الحكومیة لكوفید-19، الذي أُطلق في أوائل عام 2020، تتبع التدابیر السیاساتیة التي تتخذھا الحكومات

.http://www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker .في جمیع أنحاء العالم للتصدي لكوفید-19 والمقارنة بینھا بشكل منھجي

http://www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker

