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مصر: یجب توفیر لقاح "كورونا" بشكل عادل
التخطیط الحكومي غامض وغیر مالئم

Fadel Dawod/NurPhoto via AP 2021 © وزیرة الصحة المصریة ھالة زاید تتكلم خالل مؤتمر صحفي في 24 ینایر/كانون الثاني

(بیروت)  -قالت "ھیومن رایتس ووتش" الیوم إن على الحكومة المصریة تعزیز اإلجراءات التي اتخذتھا لتوفیر لقاحات فیروس "كورونا" بشكل عادل للجمیع
في مصر. على الحكومة أن تخصص اللقاحات بشفافیة، بناء على معاییر سلیمة للسیاسات والصحة العامة، بما فیھا إرشادات "منظمة الصحة العالمیة".

حتى أوائل مارس/آذار 2021، أتاحت الحكومة المصریة اللقاحات لبعض العاملین الصحیین فقط، باإلضافة إلى عدد محدود من المسنین وذوي األمراض
المزمنة، ولم تقدم خطة واضحة لتوفیر اللقاح. جاءت المعلومات الرسمیة، ومعظمھا شفھیة، متناقضة وتشیر إلى أن الحكومة تعتزم فرض رسوم على اللقاح أو

مطالبة مالیین األشخاص محدودي الدخل بالتقدم بطلب إعفاء من الرسوم، ما یفاقم عدم التكافؤ في الحصول على اللقاح.

قال عمرو مجدي، باحث في الشرق األوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش: "فرض رسوم على الفقراء من المصریین لقاء لقاح ضروري یتعارض
مع الحق اإلنساني األساسي في الصحة ویعكس خلال في أولویات الحكومة. لمكافحة الوباء بفعالیة، على مصر توسیع نطاق الحصول على اللقاح بجعلھ متاحا

بكلفة معقولة للجمیع، ومجانیا حیث تدعو الحاجة".
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لم تتبن البلدان ذات الدخل المرتفع، التي حجزت مسبقا الغالبیة العظمى من إمدادات لقاح كورونا في العالم، اقتراحات مثل التنازل عن الملكیة الفكریة من أجل
تعزیز وصول اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض.

قالت وزیرة الصحة ھالة زاید في مؤتمر صحفي في 24 ینایر/كانون الثاني إن الفرق الطبیة ستتلقى اللقاح مجانا، باإلضافة إلى األشخاص المدعومین من
برنامج "تكافل وكرامة"، وھو برنامج دعم نقدي حكومي أطِلق عام 2015 كجزء من اإلصالحات االقتصادیة الھیكلیة المرتبطة باتفاقیات قروض "صندوق النقد

الدولي". یغطي البرنامج أقل من نصف المصریین األكثر فقرا. یبدو أنھ سیُطلب من أي شخص آخر الدفع.

في أواخر 2020، كان البرنامج یدعم 3.6 ملیون أسرة، تضم 14 ملیون شخص. كانت نسبة المصریین الذین یعیشون رسمیا تحت خط الفقر الوطني، حالیا 857
جنیھ شھریا (54.6 دوالر أمریكي)، 29.7% من عدد السكان البالغ 100 ملیون نسمة في 2019-2020، وذلك قبل ظھور الوباء.

قالت زاید في مقابلة تلفزیونیة في 24 ینایر/كانون الثاني إن دفعة اللقاح المطلوبة ستصل إلى 100 جنیھ (6.38 دوالر) للجرعة، وإن الذین ال یستطیعون تحمل
تكلفة اللقاح ولكنھم غیر مسجلین في إطار تكافل وكرامة یمكنھم طلب اإلعفاءات. لم توضح وزارتھا بعد كیف، وأین، ومتى یمكن للناس طلب ھذه اإلعفاءات.

رفضت زاید في مؤتمرھا الصحفي اإلجابة على سؤال صحفي حول عدد ھؤالء الذین یُعتبرون أعضاء في المھن الطبیة والفئات األكثر احتیاجا للتطعیم، وبدا
أنھا تستبعد العاملین الصحیین غیر األطباء والممرضات. ال یبدو أن الخطط الحكومیة تعطي األولویة لتلقیح العمال في الوظائف عالیة الخطورة في قطاعات

مثل المتاجر الغذائیة، ودور رعایة المسنین، والتعلیم.

في ینایر/كانون الثاني، أنشأت الحكومة موقعا إلكترونیا بدأ في 1 مارس/آذار بقبول التسجیالت الخاصة باللقاح، ولكن فقط للمھنیین الطبیین، وكبار السن،
واألشخاص الذین لدیھم ظروف صحیة تھدد المناعة. في 4 مارس/آذار، قدمت وزارة الصحة اللقاح ألول مرة لألشخاص المسجلین من غیر المھنیین الطبیین.
قالت زاید إن حوالي 153 ألف شخص فقط تسجلوا في الموقع بحلول 4 مارس/آذار. في 7 مارس/آذار، أفادت تقاریر وسائل إعالمیة موالیة للحكومة أن أقل من
2,500 شخص تلقوا اللقاح. قال مسؤول في وزارة الصحة لـ "سكاي نیوز العربیة" إن اللقاح یقدم مجانا. لكن الحكومة لم تصدر أي توضیح بشأن ما إذا كان

األمر سیبقى كذلك بالنسبة للجمیع.

قالت زاید إن أولئك الذین ال یستطیعون استخدام الموقع یمكنھم التسجیل في مستشفى محلي. ھذه خطوة إیجابیة، لكن على السلطات ضمان أنھا ال تؤدي إلى عدم
تساوي الفرص لألشخاص الذین تتوفر لھم إتاحة أقل لالتصال باإلنترنت، بمن فیھم النساء، وكبار السن، والفقراء.

یتطلب نظام التسجیل على اإلنترنت رقم ھاتف محمول ورقم الھویة الوطنیة (بطاقة رقم قومي)، ما یستثني المقیمین غیر المواطنین، بمن فیھم الالجئون.

قال أحد سكان القاھرة، الذي سجل والدیھ في النظام، لـ ھیومن رایتس ووتش إنھم تلقوا أرقام التسجیل عبر الرسائل النصیة، لكن لم یتلقوا مواعید التلقیح بعد.
كما نشر أحد المؤثرین على وسائل التواصل االجتماعي في تغریدة على "تویتر" إنھ مّر بنفس التجربة.

ادعى وزیر المالیة محمد معیط في 14 ینایر/كانون الثاني أنھ "ال توجد أزمة" في تخصیص األموال للقاحات، لكنھ قال إن الحكومة بحاجة إلى 20 ملیار جنیھ
مصري (1.27 ملیار دوالر) لتوفیر اللقاحات لـ 100 ملیون مصري. وكانت الحكومة، في وقت بیانھ، قد خصصت ملیار جنیھ فقط (63,750 دوالر) لشراء

اللقاحات. اعتبرت وسائل اإلعالم الموالیة للحكومة تصریحاتھ أنھا تعني أن اللقاح لن یكون مجانیا للجمیع.

كانت البیانات الرسمیة غامضة بشأن عدد الجرعات التي حصلت علیھا مصر. حتى أوائل مارس/آذار، تلقت مصر على ما یبدو 400 ألف جرعة لقاح، منھا
350 ألف جرعة "سینوفارم" صینیة، استُلمت كھدیة من اإلمارات والصین. كما تلقت مصر 50 ألف جرعة من لقاح "أسترازینیكا" البریطاني في 31 ینایر/

كانون الثاني، في إطار صفقة لتسلیم 20 ملیون جرعة.

قالت زاید إن الحكومة ستتلقى أیضا 40 ملیون جرعة من اللقاحات عبر نظام "كوفاكس"، وھو آلیة عالمیة لشراء لقاح كورونا. یشیر تصریحھا على ما یبدو إلى
الھدف األوسع لكوفاكس، وھو أن تحصل كل دولة مشاركة على جرعات كافیة لـ 20٪ من عدد سكانھا "على المدى الطویل". توقعت كوفاكس في أوائل

فبرایر/شباط أن مصر ستحصل على 5.1 ملیون جرعة عام 2021، لكن التقدیرات المبكرة في مارس/آذار خفضت العدد المتوقع إلى 4.4 ملیون.

تُظھر تقاریر إعالمیة أن الحكومة تطلب من شركات القطاع الخاص وأصحاب األعمال األثریاء التبرع بالمال لتغطیة تكالیف اللقاح من خالل صندوق "تحیا
مصر" الذي یفتقر إلى الشفافیة ویُشرف علیھ الرئیس عبد الفتاح السیسي مباشرة خارج میزانیة الدولة. قال وزیر الصحة إن ھذا ھو مصدر تمویل اللقاحات،
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خالفا لتصریح وزیر المالیة بأن التمویل سیأتي من میزانیة الحكومة.

عادة ال تنشر السلطات المصریة معلومات كافیة عن التبرعات للصندوق، رغم أن الرئیس السیسي طلب بشكل مباشر في مناسبات عدیدة تبرعات من أصحاب
األعمال.

استھدفت الحكومة الصحفیین والجماعات الحقوقیة بعد تغطیة انتقدت اإلنصاف بما یتعلق بكورونا وقضایا أخرى. ھذه العوامل وغیاب خطة واضحة لنشر
اللقاح تجعل من الصعب تقییم جھود الحكومة لتوفیر اللقاح.

وقّعت مصر اتفاقیات قروض بقیمة 8 ملیارات دوالر مع صندوق النقد الدولي لدعم مواجھة العواقب الصحیة واالقتصادیة لكورونا، باإلضافة إلى مشاریع عدة
لدعم قطاع الصحة مع البنك الدولي بمئات مالیین الدوالرات. یبدو أنھ لم یتم الوفاء بعدید من المتطلبات الواردة في ھذه االتفاقیات، بما فیھا الشفافیة حول العقود.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن على الحكومة المصریة نشر عقود اللقاحات. الشفافیة حول الشروط واألحكام أمر بالغ األھمیة لمساءلة الشركات والحكومة.
تتحمل شركات األدویة مسؤولیات حقوقیة تتماشى مع "مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة بشأن األعمال التجاریة وحقوق اإلنسان" و"مبادئ حقوق اإلنسان
التوجیھیة لشركات صناعة األدویة فیما یتعلق بسبل الحصول على األدویة". على الشركات تجنب االستخدام المفرط لـ "السریة التجاریة" ویجب أال تمنع

الحكومة من الكشف عن أسعار شراء اللقاحات.

أمام مصر تحدیات خارجیة تواجھھا عدید من الدول ذات الدخول المنخفضة في الحصول على لقاحات كورونا. بدافع القلق من أن تسعیر اللقاحات یمكن أن
یكون عائقا كبیرا أمام الوصول الشامل والعادل، قالت ھیومن رایتس ووتش إن على الشركات والحكومات أن تدعم اقتراح الھند وجنوب أفریقیا في "منظمة

التجارة العالمیة" بالتنازل عن جوانب من اشتراطات الملكیة الفكریة العالمیة لتمكین التصنیع المحلي على نطاق واسع وجعل اللقاحات في متناول الجمیع. مصر
ھي إحدى رعاة االقتراح. قال مكتب "مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان" إنھ یجب التعامل مع لقاحات كورونا على أنھا "سلع عامة عالمیة، ولیس

سلعا متوفرة فقط لتلك البلدان واألشخاص الذین یمكنھم دفع السعر المطلوب".

یؤكد القانون الدولي أن لكل فرد الحق في "أعلى مستوى یمكن بلوغھ من الصحة البدنیة والعقلیة". تتحمل الدول مسؤولیة "أن تتیح للجمیع، دون تمییز، وال سیما
للفئات األكثر ضعفا، أفضل التطبیقات المتاحة للتقدم العلمي الضروري للتمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ". قالت ھیومن رایتس ووتش إن على

الحكومة المصریة تخصیص میزانیة مجدیة لشراء وتوزیع اللقاحات الكافیة للوفاء بھذا االلتزام.

یفرض دستور 2014 على الحكومة تخصیص 3٪ على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي للصحة، لكن الحكومة في 2019-2020 خصصت 1.19٪ فقط وبعد
الوباء 1.37٪ فقط في 2020-2021، وفقا لدراسة أجرتھا "المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة". رفع محامي حقوق اإلنسان البارز خالد علي دعوى قضائیة
في أواخر ینایر/كانون الثاني، یطلب فیھا من المحكمة اإلداریة أن تأمر الحكومة بتوفیر اللقاحات لجمیع المصریین مجانا. في 13 فبرایر/شباط، أّجلت المحكمة

جلسة االستماع في القضیة إلى 27 مارس/آذار.

قال مجدي: "افتقار الحكومة المصریة إلى الشفافیة في التعامل مع حالة الطوارئ الصحیة العامة التي تھدد الحیاة أمر غیر مقبول. ھذا أیضا تذكیر بأن الصحة
والحقوق االجتماعیة واالقتصادیة األخرى تتعزز بشكل كبیر عن طریق حریة التعبیر ووجود مجتمع مدني نابض".
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