
 
 

 تحقيقبهدف  )جافي( للقاحات والتحصين منظمة التحالف العامليمع  توّحد الصفوفالتعليم فوق الجميع 

 أهداف التنمية املستدامة على صعيدتطور ملموس 

 الوصول إليهم في أفريقيا وآسيايستفيد من هذه الشراكة األطفال الذين يصعب قد 

 

للقاحات  منظمة التحالف العالميو كشفت مؤسسة التعليم فوق الجميع اليوم : 2016ديسمبر  XXالدوحة، 

في  لتطعيماالترويج لثقافة عبر التوعية املجتمعية و  صحة األطفالبهدف تحسين عن توقيع شراكة جديدة  والتحصين

 الدول اإلفريقية واآلسيوية.

 – حيةالص الرعاية في لالبتكار  العالمي القمة مؤتمر وتم اإلعالن عن هذه الشراكة خالل النسخة السنوية الثالثة من 

 ر ومختصخبيوالذي يستضيف أكثر من ألف  ،املبادرات العاملية ملؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمعإحدى 

 . الكبرى  الصحية التحديات مواجهة طرق  الصحية من حول العالم لبحث الرعاية مجال في

ة التحالف نظم، الرئيس التنفيذي ملبيركلي سيثوفي معرض تعليقه على إبرام هذه الشراكة الجديدة، صّرح الدكتور 

: "للقاحات والتحصين العالمي
ً
 بالغ األهمية في نشر الوعي بخصوص التحديات الصحية ، قائال

ً
يلعب التعليم دورا

 والسلوكيات التي  التوجهاتوتكوين 
ً
: ""تحدث فرقا

ً
مع  يقبشكل وث نتطلع إلى العمل. وأردف الدكتور بيركلي قائال

لتحالف منظمة ا التي تدعمهافي الدول  نسبة التطعيم لزيادةدعم الجهود املبذولة مؤسسة التعليم فوق الجميع بهدف 

 ".للقاحات والتحصين العالمي

 لتحديد والتحصين للقاحات العالمي التحالف منظمةوسيقوم شركاء مؤسسة التعليم فوق الجميع بالعمل مع 

ية، ليضعوا بعدها متدن مستويات التطعيم فيها تعتبر التي لتحقين باملدار  و امل غير طفال األ   يوجد فيهااملجتمعات التي 

شراكة ال وتعد هذه. التطعيم فيهاتحسين مستويات بهدف خطة استراتيجية مشتركة للوصول إلى هذه املجتمعات 

 تدامة.أهداف التنمية املسا الفاعلة في تحقيق ممساهماته امن خاللها أن تستعرضاملؤسستان  تستطيع  وسيلة مهمة

مية ألهداف التنالعضو املؤيد لتعليم فوق الجميع و ا رئيس مجلس إدارة مؤسسة ،بنت ناصر موزا سمو الشيخةوتؤمن 

ى إبرام وفي معرض تعليقها عل .في سبيل تحقيق التنميةأمر أساس ي  بأن النهج التعاوني  ،املستدامة في األمم املتحدة

" :
ً
 مؤسسة التعليم فوق الجميع  ستعملهذه الشراكة الجديدة، صرحت سمو الشيخة قائلة

ً
 منظمة التحالف مع سويا

ردفت سمو وأ ".في بعض أكثر املجتمعات املحرومة في العالموالسالمة الصحة  على تحسين للقاحات والتحصين العالمي

" :
ً
إن هذه الشراكة ما هي إال مثال واحد عن الدور الذي يستطيع التعليم أن يلعبه كمحرك للتنمية الشيخة قائلة

 اق واسع".نطأهداف التنمية على تساهم في تحقيق النوعي التعليم البشرية، فهي تثبت أن زيادة فرص الحصول على 



 
اثنين من أهداف التنمية املستدامة في وقت واحد؛ إلى تحقيق  سعيها من حيثهذه الشراكة هي األولى من نوعها  وتعد

( املتمثل في "ضمان حياة صحية وتشجيع السالمة الصحية لجميع األفراد من مختلف األعمار" والهدف SDG 3الهدف )

(SDG 4ال ) واملتساوي للجميع وتشجيع فرص التعلم مدى الحياة للجميع"  النوعيرامي إلى "ضمان توفير فرص التعليم

الشراكات العاملية  وتوطيد نطاقدعم وسائل تنفيذ الرامي إلى " (SDG 17باإلضافة إلى تسليط الضوء على الهدف )

 لتحقيق التنمية املستدامة".

جلس مرئيس  ،أيواال نجوزي أكونجو  ةالدكتور  تتحّدث، الدوحةوعلى هامش لقائها مع سمو الشيخة موزا بنت ناصر في 

: "للقاحات والتحصين منظمة التحالف العالميإدارة 
ً
من ره باعتبالتطعيم اتؤكد الكثير من األدلة على أهمية ، قائلة

إن التقليل من وطأة األمراض عبر التطعيم  سيكون له أثر لحفاظ على الصحة العامة. في ا غير املكلفةالوسائل أنجح 

 ". التعليمباملدرسة وإكمال املراحل العليا من  إيجابي على قدرة الطفل لاللتحاق

يزال هناك املاليين من األطفال ال ،  أكثر من أي وقت آخر  إنقاذ حيوات األطفالوفي حين أن التطعيم يساهم اليوم في 

 
ً
وحده بلغ عدد  2015التطعيمات األساسية للحفاظ على صحتهم. ففي العام  تنقصهم ممن  األفقر واألكثر حرمانا

العديد وال يستطيع . مليون طفل 19األطفال الذين لم يتمكنوا من الحصول على برنامج التطعيمات األساسية الكاملة 

  لم يلتحقوا باملدرسة، أو أنهم على الدوام املدرس ي واظبةامل من هؤالء األطفال 
ً
  تسربوا أنهم أو  ،أصال

ً
 .منها الحقا

اجون تعلى التطعيمات التي يحوتعد هذه الشراكة خطوة كبيرة في دعم األطفال املهمشين واملعرضين للخطر  للحصول 

 تعليمية متكافئة.منحهم  ، إضافة إلىإليها للحفاظ على حياتهم
ً
 فرصا

ة بادرة من مؤسسم - الرعاية الصحية فيبتكار الثالثة ملؤتمر القمة العالمي لل تم اإلعالن عن الشراكة خالل الدورة 

 التي التحديات امللحة  من أجل معالجةالرعاية الصحية العاملية في مجال  ياديوق ير خب ألفأكثر من  تجمعقطر 

 .الرعاية الصحيةتواجه 

 

 -انتهى -

 

 الجميع فوق  التعليممؤسسة  عن نبذة

 أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر في قطر في العام 
ٌ
 دولية

ٌ
عنى  .2012التعليم فوق الجميع مبادرة

ُ
وت

مؤسسة التعليم فوق الجميع بتوفير فرص جديدة للعيش وتغر  األمل في النفو  وتسهم في تحسين حياة األطفال 

 . وألنها تثّمن دور التعليم في دعم التنمية البشرية، تسعىشة، وتحديدا في الدول الناميةالفيرة واملهموالشباب والنساء 

ملهمشية امؤسسة التعليم فوق الجميع إلى ضمان توفير الفرص التعليمية املتكافئة ذات الجودة املناسبة لألفراد 

  السيما في الدول النامية.واملعرضين للخطر 



 
 ال يمكن االستغناء عنه لتحقيق وتؤمن مؤسسة التعليم فوق 

ٌ
الجميع بأن التعليم حٌق أساس ي لكافة األطفال وشرط

أهداف التنمية املستدامة. فالتعليم وحده هو من أكثر الوسائل الفعالة في محاربة الفقر ودعم التنمية االقتصادية 

  ؤسسة التعليم فوق الجميع.وبناء املجتمعات التي يسودها العدل والسالم وهذه مبادئ تقع في صميم فلسفة م

ومنذ األيام األولى النطالق أعمالها، كّرست مؤسسة التعليم فوق الجميع جل جهودها لتوفير فرص التعليم لألطفال 

 والشباب والنساء املحرومين واملعرضين ألسوء ظروف الحياة مثل النزاع والكوارث الطبيعية واإلعاقات الجسدية.

 للقاحات والتحصين العاملينبذة عن منظمة التحالف 

عنى بحماية  منظمة التحالف العالمي
ُ
للقاحات والتحصين هي إحدى املشاريع املشتركة بين القطاعين العام والخاص ت

في الدول ذات  التطعيمحياة األطفال والحفاظ على صحة األفراد من خالل زيادة الفرص املتساوية للحصول على 

للقاحات والتحصين على توفير فرص اللقاء بين الدول النامية  لتحالف العالميالدخل املنخفض. وتعمل منظمة ا

جتمع والوكاالت التقنية وامل التطعيموالحكومات املتبرعة ومنظمة الصحة العاملية واليونيسف والبنك الدولي وقطاع 

ما يات التمويل املبتكرة، باملدني ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وغيرها من شركاء القطاع الخاص. وباالعتماد على آل

 التمويل الالزم لتحقيق أهداف التنمية تأمينفيها التمويل املشترك مع الدول املستفيدة، تسهم هذه املنظمة في 

، ساهمت هذه 2000عالية. ومنذ انطالق أعمالها في العام الجودة ال ذات اتالتطعيماملستدامة واملوارد الكافية لتوفير 

 والحيلولة دون وفاة ما يقارب  580املنظمة في توفير املناعة لحوالي 
ً
ماليين طفل آخر. ملزيٍد من املعلومات،  8مليون طفال

 ع فيسبوك أو تويتر. والتواصل معنا عبر موق www.gavi.orgيرجى زيارة املوقع 

للقاحات والتحصين على تمويلها من حكومات مثل استراليا والبرازيل وكندا والدانمارك  منظمة التحالف العالمي وتتلقى

وفرنسا وأملانيا والهند وإيرلندا وإيطاليا واليابان والسعودية ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والصين وكوريا وروسيا 

نيا وقطر وسلطنة عمان والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إلى وجنوب إفريقيا وإسبا

ندا وصندوق أوبك للتنمية الدولية ومؤسسة بيل وميلي بن طالل الخيرية واإلنسانية املفوضية األوروبية ومؤسسة الوليد

ه املنظمة عدد من الشركاء والشركات من غيتس وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما ويشارك في تمويل هذ

الخاص مثل منظمة "آرك" وشركة أنجلو أمريكان بيه إل س ي ومؤسسة أيه آند أيه ومؤسسة صندوق القطاع 

ومنظمة كوميك ريليف ومؤسسة "إملا" للقاحات والتحصين باإلضافة إلى االتحاد الدولي لتجارة  لألطفال االستثمار

وجمعية "إل دي إ " لألعمال الخيرية واتحاد  ليجي وجي بي مورغان و مؤسسة "ال كايكسا"األدوية واتحاد الشباب الخ

  إ  وفودافون. بس ويو بينوادي ليونز الدولية ومجموعة ماجد الفطيم وفيلي

 لالستفسارات اإلعالمية:

 لالستعالم عن البيانات الصحافية، يرجى التواصل مع:

 إيمي ريتشاردز، بورتالند

http://www.gavi.org/


 
 communications.com-amy.richards@portlandالبريد اإللكتروني: 

 7957232285 (0) 44+هاتف: 

 

 والتحصين للقاحات العالمي التحالف إيرينا منصور، منظمة

 imazur@gavi.orgالبريد اإللكتروني: 

  229092920 41+: هاتف
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