تحالف غافي بصدد تطعيم ربع مليار طفل بحلول عام  5102وتجنب  4ماليين حالة وفاة تقريبا
تقرير يقتفي أداء تحالف غافي والتحديات التي يواجهها لتحقيق أهدافه حتى عام 5102
ج ن يف 41 ،أك توب ر .يسعى التحالف العالمي للقاحات والتطعيم "غافي" ( )ecnaiIlA IAAGإلى تحقيق أهدافه الطموحة
الرامية إلى مساندة الدول النامية في تطعيم ربع مليار طفل إضافي بحلول عام  ،5102والحيلولة دون وقوع أربعة ماليين حالة
وفاة تقريبا ً أثناء تحقيق تلك األهداف .تلك هي خالصة تقرير المراجعة النصفي الذي يقدم تقييما ً شامالً وشفافا ً تم نشره اليوم بهدف
الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزه التحالف في منتصف المدة االستراتيجية المحددة ألعماله خالل الفترة من عام  5100إلى
عام  ،5102وكذلك على التحديات التي يواجهها لدى الوفاء بالتزاماته تجاه الدول النامية والجهات المانحة.
وفي هذا السياق ،أفاد السيد  /داغفين هويبراتن ،رئيس مجلس إدارة تحالف غافي ،قائالً" :يصل التحالف إلى أرقاما ً قياسية من
األطفال المستفيدين من اللقاحات المنقذة للحياة ،وذلك في فترة تجاوزت السنتين بقليل عقب مؤتمر التعهد الناجح الذي شهد تعهدنا
بتلك األهداف وفي منتصف مدة حملتنا االستراتيجية الحالية" .كما أضاف قائالً" :ثمة عدد متزايد وغير مسبوق من الدول التي
تستخدم لقاحات جديدة ،األمر الذي يحول دون وقوع المزيد من الوفيات ويرتقي بالخدمات الصحية ورفاهية ماليين األشخاص".
وباإلضافة إلى بلوغ الهدف المتمثل في مساعدة الدول النامية على تحصين  542مليون طفل بين عامي  5100و ،5102فإن
التحالف يسعى أيضا ً إلى اإلسهام في تجنب أربعة ماليين حالة وفاة خالل الفترة نفسها .كما يرصد التقرير الفجوة التاريخية في
االستفادة من خدمات التطعيم بين الدول منخفضة الدخل ومرتفعة الدخل ،وهي فجوة آخذة في االنحصار .وقد شهدت مقاطعة
كيليفي في كينيا ،على سبيل المثال ،انخفاضا ً في أعداد األطفال المترددين على المستشفيات بسبب اإلصابة بمرض المكورات
الرئوية من  23حالة إلى صفر خالل أقل من ثالث سنوات من إتاحة اللقاح المناسب.
لقد تم رصد هذه المعطيات في سلسلة األخبار المعنية بنتائج جهود التحالف الجاري نشرها على موقع التحالف اإللكتروني مع
التقرير .ومن ثم ،تعكس هذه المعطيات جهوداً استثنائية من جانب الدول المنفّذة وأعضاء التحالف بغية التحقق من استفادة األطفال
المحتاجين من تلك اللقاحات ،أينما كانوا .جدير بالذكر أن هذا التقرير واألخبار الداعمة له يأتيان في منتصف دورة التمويل
الخاصة بالتحالف ،وذلك عقب مؤتمر التعقد األول له على اإلطالق في لندن عام  5100حيث جمع التحالف تمويالً إضافيا ً حتى
يتمكن من ضمان إجمالي وقدره  4.4مليار دوالر أمريكي لخدمة أهداف حملته.
يأتي نشر التقرير قبل أسبوعين من شروع شركاء التحالف  -ومنهم منظمة الصحة العالمية ،واليونيسيف ،والبنك الدولي،
ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ،والدول المنفّذة والمانحة ،ومنظمات المجتمع المدني ،وشركات تصنيع اللقاحات  -في اجتماعهم
بمدينة ستوكهولم لمراجعة األداء النصفي للتحالف .من المقرر أن يستضيف هذا االجتماع معالي السيد  /هيليفي إنغستروم ،وزير
التعاون الدولي بالسويد ،وصاحب السعادة الرئيس  /جون دراماني ماهاما ،رئيس غانا ،وسيشارك فيه أكثر من  021جهة
لمناقشة مدى التقدم في أعمال التحالف والتحديات التي يواجهها وف ًقا لما هو مبين في هذا التقرير الذي يوضح أيضا ً الخطوات
المهمة التي خطاها التحالف صوب تحقيق أهدافه االستراتيجية.
ويدخل في عداد تلك األهداف :اإلسراع بوتيرة إنتاج واستخدام اللقاحات الناقصة والجديدة؛ وتعزيز األنظمة الصحية لتحسين
تغطية التطعيم؛ واالرتقاء بمعدل التنبؤ واالستقرار في تمويل التطعيم على المدى البعيد؛ عالوة على اإلسهام في تحسين أوضاع
سوق اللقاحات بالنسبة للدول النامية .واستناداً إلى هذا التقرير ،فلقد تحقق التقدم في المجاالت التالية:
 .0منذ عام  ،5100موّ ل التحالف عمليات إنتاج وحمالت استخدام  74لقاحا ً جديداً .وبحلول العام  ،5104ستكون كل
الدول التي يساندها التحالف قد استخدمت لقاحات خماسية التكافؤ ( 2في  ،)0من بينها إدخالها في هايتي وميانمار
والصومال وجنوب السودان.
 .5بعد البداية البطيئة ،طوّ ر التحالف مؤخراً برنامج تعزيز النظام الصحي بحيث يضمن حاليا ً ترجمة االستثمارات
الصحية إلى نتائج أفضل على مستوى التطعيم .ونتيجة لذلك ،يشهد التحالف تسارعا ً ملموسا ً في ضخ االستثمارات
وإدخال التحسينات في النظام الصحي.

 .2اقترب التحالف من تحقيق الهدف المتمثل في تحصيل  %011من مدفوعات التمويل المشترك (المساهمات المقدمة من
الدول النامية لتغطية جانب من تكاليف اللقاحات) في األوقات المحددة .ويدلل على ذلك ما سُجل في شهر أغسطس من
وفاء  74دولة من أصل  74دولة مشتركة في التمويل بالتزاماتها عن العام  .5105ومنذ عام  5110إلى عام
 ،5102بلغ إجمالي تلك المدفوعات  052مليون دوالر أمريكي تشكل  %3من إجمالي مساندة التحالف لتلك الدول.
تسهم كل تلك المعطيات في زيادة االستثمارات المحلية في األنظمة الصحية لتلك الدول.
 .4أسهم التحالف أيضا ً في تحقيق مستوى أفضل من التنبؤ والتنافس في سوق اللقاحات ،األمر الذي أسهم في خفض تكلفة
التطعيم الكامل للطفل الواحد بثالثة لقاحات أولية مهمة  -هي اللقاح خماسي التكافؤ ولقاح المكورات الرئوية ولقاح
فيروس الروتا  -من  22دوالر أمريكي في  5101إلى  52دوالر أمريكي في .5105
يسلط هذا التقرير الضوء أيضا ً على العقبات التي يسعى التحالف لتذليلها .ويدخل في عداد تلك التحديات تحسين مستوى االعتمادية
في سالسل اإلمداد وإيجاد سبل لتحسين جمع البيانات المحلية؛ واألخذ بمناهج مخصصة لتلبية االحتياجات الفريدة والصعبة لدى
الدول الهشة؛ والتحقق من استدامة برامج التطعيم في الدول التي زادت ثروتها بمقدار تنتفي معه أهلية تلك الدول للحصول على
دعم التحالف.
من جانبه صرح الدكتور  /سيث بيركلي ،المدير التنفيذي لتحالف غافي ،قائالً" :إن زيادة حمالت التحصين ما هي إال نقطة
البداية؛ فمع اتجاه المزيد من الدول إلى استحداث لقاحات جديدة قوية ،يتحول التحدي إلى زيادة واستدامة تغطية التطعيم وجعل
توزيعها أكثر إنصافاً" .كما أضاف قائالً" :ثمة اقتناع راسخ بأن اللقاحات هي إحدى أكثر الوسائل االقتصادية لتعزيز الصحة
العامة ،لكن ليس بمقدورنا كف جهودنا إال بعد أن ينال كل طفل  -بغض النظر عن مكانه  -أفضل حماية ممكنة من األمراض التي
تقي منها تلك اللقاحات .وهذا يعني توفير  00لقاحا ً بصورة كاملة وفق توصيات منظمة الصحة العالمية لكل طفل .فكل طفل له
الحق في مستقبل صحي".
لالطالع على نسخة إلكترونية من التقرير ،يرجى زيارةgll.://vGllatvtamGai.hemGeAAGecna.tth :
لقراءة نتائج جهود التحالف ،يرجى زيارة الصفحة الرئيسية للتحالفgll.://iii.hemGeAAGecna.tth :
التحالف العالمي للقاحات والتطعيم "غافي" ()iIlA IAAGecna
إن تحالف غافي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص تلتزم بإنقاذ حياة األطفال وحماية صحة الشعوب من خالل زيادة مساحة
االستفادة من التطعيم في الدول النامية .يجتمع في هذا التحالف دول نامية وحكومات مانحة ،باإلضافة إلى منظمة الصحة العالمية
ومنظمة اليونيسيف والبنك الدولي ،وشركات تصنيع اللقاحات ،والوكاالت الفنية ،والمجتمع المدني ،ومؤسسة بيل وميليندا غيتس،
باإلضافة إلى شركاء آخرين من القطاع الخاص .ويستعين التحالف بآليات مبتكرة للتمويل ،من بينها التمويل المشترك من الدول
المستفيدة بغرض تأمين التمويل المستدام وتوريد لقاحات عالية الجودة وبكميات كافية .ومنذ عام  ،5111موّ ل التحالف تطعيم
 241مليون طفل إضافي وحال دون وقوع  2.2مليون حالة وفاة .يمكنكم قراءة المزيد عبر الموقع اإللكتروني
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