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 داومة ال –  تغطيةال  –الصحة  –الثقة  – نارصةال 

 

 احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر  

 طرهحا المتهيد لو  19-فريوس كوفيدالإصابة بالواقية من لقاحات عداد لالإ لمخس راكئز 
 

من  . و ةاجلائ لمرحةل احلادة من لهناية الوصول اإىل الأمل يف ، 19-فريوس كوفيدالإصابة ب واقية من عىل لقاحات مبوافقهتا  ،السلطات التنظمييةلقد أأعطت 

)مبن اليدانيني  الأولوية للعاملني يف جمال الرعاية الصحية، والس تجيبني  ويل  حتقيق الإماكانت الاكمةل لهذه اللقاحات، جيب توزيعها بطريقة عادةل تأأجل  

الصليب الأمحر والهالل الأمحر يف يركز  و .  س توى خماطر مرتفع( وغريمه من الفئات العرضة ل فيه  والهالل الأمحر والتطوعونفهيم موظفو الصليب الأمحر  

رشاكها يف  احمللية  أأكرث اجملمتعات  الوصول اإىل  الثقة و جسور  بناء  ممتثةل يف  عنارص أأساس ية  عىل    19- جائة كوفيدالقضاء عىل  ته من أأجل  مساه  ضعفًا واإ

 لضامن حصولها عىل معلومات دقيقة وأأدوات ذات صةل محلاية نفسها. متبادل  حوار

ذ    ومع ذكل، فاإن اللقاح يف حد ذاته  عن    ت جامتعية قامئة منذ أأمد بعيد، كام كشف لا صحية وال ساواة ال عدم  من  عن أأوجه  ت اجلائة  قد كشف غري اكٍف، اإ

دراك  يف اللقاحات. وقد أأدى اخنفاض  تزايد لارتياب   اإىل رفض العديد  الثقة يف السلطات  فضاًل عن عدم    ،من اجلائةاإصابهتم بللكل    ، و خملاطرب الناس  اإ

ذا الفريوس ما مل  الإصابة هباللقاح الوايق من  طرح  ينجح  لن  ف. وعىل هذا النحو،  19-فريوس كوفيدحدة انتشار  كرس  اتباع تدابري الصحة العامة ل م  من 

معاجلة شواغل الناس أأمراً بلغ  شلك  ذروها. وست ي ، ل س امي مع أأولئك العزولني عن السلطات أأو اذلين  ةاحمللي  اتعثقة اجملمتكسب  هجد فوري ل بذل  ي  

قباهلم عىل االأهية لضامن   اجملمتعية  العاملني يف جمال الصحة  اإىل جانب    بونيقوم متطوعو الصليب الأمحر والهالل الأمحر الدر  يف هذا الس ياق،  وللقاحات.  اإ

لهيم أأو احملرومني من حقوقهم، ويف لااجملمتعيني   والقادة  اإىل شواغلهم ولاس تجابة لها. لتفات بدور حامس يف الوصول اإىل الساكن اذلين ل ميكن الوصول اإ

مليون متطوع،   13.7أأكرث من ينضوي حتت لواهئا  الوطنية اليت    اتاليت تضم ش بكة امجلعي –  )احلركة( اإن احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر

ميكنا من  وضع  تنفرد ب  –  )اللجنة ادلولية(  ، واللجنة ادلولية للصليب الأمحر)لاحتاد ادلويل(  ولاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر

 القدرات ولاحتياجات.و لس ياقات  حمليًا وفقًا ل متنوعة من لاسرتاتيجيات اليت ميكن تكييفها    تلبية احتياجات أأكرث اجملمتعات احمللية ضعفًا من خالل مجموعة

 : طرهحا لالمتهيد و  19-الواقية من الإصابة بفريوس كوفيد عداد للقاحات  الإ دمع من أأجل  القيام مبا ييلعىل  وسوف تركز احلركة

 . 19-كوفيد  الواقية من الإصابة بفريوس لقاحاتالعىل دل االع   احلصولأأجل حتقيق  نادلعوة م : ة نارص ال  أأوًل: 

دارة والعمل عىل 19-الواقية من الإصابة بفريوس كوفيدلقاحات وقبولها ل احمللية اتثقة اجملمتعكسب  ة: ــــــالثق  اثنيًا:   . تطلُّعات الناس اإ

 . لمرافق الصحية وأأثناء أأنشطة التوعيةلوتسلميها  19- الواقية من الإصابة بفريوس كوفيداللقاحات توزيع  معليةدمع  ة: ـــالصح : اثلثاً 

  والنازحنيالأحياء الفقرية يف الناطق احلرضية والناطق الريفية النائية، والهاجرين  قاطين  الفئات ضعفًا، ل س امي  أأشد    ىلالوصول اإ  : تغطيةال  رابعًا: 

 .والترضرين من الزناعات والعنف والكوارث

لأمراض الإصابة بضد  وتوزيع اللقاحات  لتحصني  ادلورية ل   التامحلخدمات التحصني الأخرى وتعزيزها، مثل  عىل توفري    احلفاظ : داومة لا   خامسًا: 

 . التحصني أأي جرعات أأو انقصة حتصل عىلمل اجملمتعات احمللية اليت الأخرى مع الرتكزي بشلك خاص عىل 
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 بدلا   192يف   بدلا   192يف  

 

 

  

     

 بدلا   192يف   بدلا   192يف   بدلا   192يف   بدلا   192يف  

 

 19- حتقيق احلصول العادل عىل اللقاحات الواقية من الإصابة بفريوس كوفيد من أأجل   ادلعوة   : نارصة الركزية الأوىل: ال 

 كفاةل الساواة اجلغرافية يف احلصول عىل اللقاحات 

ِّض  حمدوداً يف بدئ الأمر.  العروض منا س يكون  بيد أأن  س يكون الطلب العالي عىل اللقاحات مبليارات اجلرعات،   من مجيع احلكومات لضغوط  مما ي عر 

الوثوقة   الآلية " اذلي يعد  (COVAX)  من ساكن العامل( يف مرفق "كوفاكس%  90تشلك ِّ  بدلاً )  189اإجياد حلول لواطنهيا. وحىت الآن، يشارك  أأجل  

ومع ذكل، جيب أأن تس متر  منصف.  وزيعها عىل الصعيد العالي عىل حنوٍ وت  19- الواقية من الإصابة بفريوس كوفيد حاليًا لضامن رشاء اللقاحات  الوحيدة  

كلضامن  نارصة  ال  ، فضاًل عن توفري المتويل لدلول اليت حتتاج اإىل ادلمع. وبلإضافة  مع زايدة هذه لالزتامات  مبادرة كوفاكسلزتاماهتا جتاه  ب ادلول الاحنة    متسُّ

 .1الشاركة اجملمتعية اخملاطر و عن  ة والإبالغ احمللي  اتتعبئة لاجامتعية عىل مس توى اجملمتعال حتقيق من أأجل متويل من الاحنني تقدمي اإىل ذكل، يلزم 

 الساواة يف احلصول عىل اللقاحات عىل الصعيد الوطين 
العاملون )مبن فهيم  الرعاية الصحية ولاجامتعية  يف جمال  اليدانيني  العاملني  اإىل  من اللقاحات  لية  الإمدادات الأو  توزيع  أأولوية    ىت عط القبول معومًا أأن    من

بأأمراض    الصليب الأمحر والهالل الأمحر(  والتطوعون يف   بأأمراض شديدة  وغريمه من الأشخاص الأكرث عرضة لالإصابة  كبار السن والصابني    )مثل 

طار هذه الفئات، ضامن عدم  الرضورة البالغة(. وس يكون من  رافقةم غفال  ، يف اإ اجملمتعات الساكنية  شني، مثل الهاجرين والالجئني واحملتجزين و الهم  اإ

 من الناحية الالية.  أأشد الفئات ضعفاً عىل ، ل س امي بجمل ان احلركة اإىل توزيع اللقاحات. وس تدعو والنازحني الؤسس ية

 النظامت احمللية والوطنية   دلى وظفني ال حامية التطوعني و 
،  ادلمع الصحي احليوي من  أأخرى  أأشاكل  يف تقدمي  اللقاح وطرح  المتهيد ليف  بلغ الأهية    ضطلعون بدوريينبغي اإعطاء الأولوية للمتطوعني اجملمتعيني اذلين  كام  

ننا ندعو احلكومات أأيضًا اإىل بذل لك هجد ممكن ةعديدبدلان  العاملني يف جمال الرعاية الصحية ولاجامتعية. ونظراً لتس ييس هذه السأأةل يف  فضاًل عن   ، فاإ

 ضد التطوعني وغريمه من الشاركني يف خدمات التحصني.  العنف وسوء العامةلاس تخدام وقاية مناس بة لنع و حامية لضامن اختاذ تدابري 

 تلبية احتياجات التحصني احليوية الأخرى الآن ويف الس تقبل ضامن 
مثل احلصبة وشلل الأطفال. وجيب    أأمراض خطرية أأخرى،بالإصابة  ضد  ادلوري  التحصني  سري معليات    ،اإىل حد كبري  ،19-كوفيد لقد أأعاقت جائة  

 واس تئنافها عىل سبيل الأولوية. ادلورية التحصني  ومحالت خدماتلمداومة عىل توفري الأولوية لاإعطاء 

دارة والعمل عىل    19- الواقية من الإصابة بفريوس كوفيد لقاحات  ات احمللية وقبولها لثقة اجملمتع كسب  : الثقة:  الثانية الركزية   تطلُّعات   اإ

 الناس 

ن   قد  و .  تهأأنشط عىل دمع  أأو  عىل التحصني  قبل الناس  دون الثقة، قد ل ي  بضامن جناح أأي مبادرة للتحصني. و الدخل اإىل    وثقة اجملمتع احمليل هكسب  اإ

ىل  ،  يؤدي ذكل فهم الأس باب اجلذرية لعدم الثقة كام ميثل   .جرى حتصينمأأو الأشخاص اذلين  حصني  الت  ةفرقأأ العنف ضد  ممارسة  يف احلالت القصوى، اإ

اةل  الشاركة العامة الفع  دعوات  جيب أأن تبتعد  و   وضع اسرتاتيجيات لبناء الثقة واحلفاظ علهيا.اإىل  الدخل  عىل ادليناميات احمللية    19-دوفيجائة كوتأأثري  

ىل  احلوار القامئ عىل لاحرتام و اإرساء  اإىل    ، وأأن تتجه بدًل من ذكلالتوجهيية أأحادية لاجتاهحول اللقاح عن توجيه الرسائل   القدرة عىل التفاعل بفعالية  اإ

  الصليب الأمحر والهالل الأمحرن يف  والتطوعغالبًا ما يكون  و .  ا وسالمهت   اتيف فعالية اللقاحثقته  كسب  و امجلهور  من أأجل طمأأنة  مع ردود الفعل اجملمتعية  

، كام أأهنم  ةم احمللياهتاليت يتقامسها أأفراد جممتع  ذاهتا  التجاربغل و لأهنم يتقامسون القمي والشوا  يقومون خبدمهتااليت يعيشون فهيا و   احمللية  اجملمتعاتموضع ثقة  

 
اإىل  للجنة ادلوليةحاجة بدون  – 19-الواقية من الإصابة بفريوس كوفيد لقاحاتالىل عصول العادل عاليًا لضامن احلحاليًا بعتباره الآلية الوثوقة الوحيدة  – تدمع اللجنة ادلولية أأهداف مرفق "كوفاكس"  1

ِّع اإاتحة ادوات ماكحفة كوفيدمع  مع الرفق أأو  أأن تتحالف رمسيًا   رس  ماكهنا تقدمي مساهامت أأقوى حنو الوصول العادل من خالل اضطالع  رأأت. وقد  (ACT)  19-م  بدور غري برز.    هااللجنة ادلولية أأن بإ
   .ويشمل ذكل الساهة يف تطوير جوانب معينة من الرفق بلتنس يق مع لاحتاد ادلويل
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دارة هذه التطلعات  تطلعات جممتعاهتم احملليةميكنم من التعبري عن  يف الوضع اجليد اذلي  وس يكون التطوعون  تنشأأ.  قادرون عىل متابعة القضااي اليت قد   ، واإ

 لضامن زايدة الشفافية يف الس ياسات احلكومية والصحية. الالزمة التغيريات الهيلكية اإجراء سيسهلون كام أأهنم 

دراك اخملاطر   الوعي واإ

الوصول اإىل قنوات  متتكل س بل  غري أأن هذا ليس بلرضورة هو احلال بني الفئات الأكرث ضعفًا اليت قد ل   .19- كوفيددراية جبائة  معظم الناس عىل  أأحضى  

دراك الناس  هناك أأدةل    وبلإضافة اإىل ذكل، التقليدية.تواصل  ال  الرض ل هذا  مثل الأشخاص اذلين يعتقدون أأن  العدوى،  مبخاطر  مزتايدة عىل اخنفاض اإ

أأهنم أأقل مياًل اإىل ممارسة تدابري الوقاية من  عىل كام أأن هناك أأدةل   بلفعل؛  اجلائة قد انهتت  أأن   وأأ غري موجود  ه  نأأو أأ  فئات حمددةيف  الش باب أأو    يفيؤثر  

ر    من اجلائة.اإصابهتم بللكل  العدوى، عىل الأرحج بسبب   يبددون  الطمأأنينة و بثون  ي احمللية، حيث    ممتطوعو الصليب الأمحر والهالل الأمحر جممتعاهتويتصد 

طرح المتهيد للية بخملاطر ومواصةل ممارسة تدابري السلوك الوقايئ، اإىل جانب  اإىل ادلمع بلأدوات الالزمة لضامن وعي اجملمتعات احمل مه حباجة  ، والشواغل

 . 19-كوفيدلقاحات 

قبال عىل العوائق اليت تعرتض   ات اللقاحالإ

هوية يشلك عائقًا  ال   اتبطاقافتقارمه اإىل  أأن الالجئني أأفادوا بأأن  أأبرزت  ت  س ياقاعدة   انش ئة من  أأدةل  مثة  و  بعوامل عدة.تكل العوائق  من الرحج أأن تتأأثر  

القدرة    اللقاحات. واكنت الإقبال عىل  اإىل اخنفاض معدلت  تؤدي  العوامل التارخيية والس ياس ية  اكنت  . ويف الايض،  حصنيرئيس يًا أأمام تسجيل أأطفاهلم للت

ةل والشائعات أأن  ميكن للمعلومات الضل ِّ وهنا،  احلقن.  تلقي  اخلوف من  شائع الإعراب عن  ومن ال كثري من الأحيان،    يفالشلكة  يه  عىل حتمل التاكليف  

فادات من  شائعًا، و أأمراً   اللقاحات  يفرتياب  ، ي عد لاعدة  . ويف بدلانالثقة بللقاحات أأيضاً   يف  اً يتؤثر سلب  ون ئجانب يسي الأ أأن  أأهنم يؤمنون ببأأشخاص  مثة اإ

 . مخيتربون اللقاحات علهي  مالتقليدية أأو أأهن اإىل مسعة الأدوية 

 العاملون الصحيون 

قبال  دور حيوي يف تعزيز  ب العاملون الصحيون  يضطلع   وكشفت بياانت حديثة أأن نقص الوعي والعرفة بني .  اتاللقاح عىل    مرضامه وجممتعاهتم احملليةاإ

 اللقاحات. الإقبال عىلكبرية أأمام ئق عواالطب والعاملني يف جمال الصحة بشأأن التحصني أأدى اإىل وجود  داريس  

 والثقة    ية شاركة اجملمتع ال 

مجعيات  حمور معل  اجملمتعات احمللية  جعل  جموعة من الأنشطة اليت تساعد عىل  مب   ادمعهجيري  . و الأنشطةيف مجيع    هدجم جيري    اً الشاركة اجملمتعية هنجمتثل  

يف هناية  بناء جسور الثقة  مما يعزز  علومات،  بلتلقي الآراء والتعليقات منا وتزويدها  و   يةاجملمتع شاركة  ال من خالل وذكل  الصليب الأمحر والهالل الأمحر،  

اجملمتعات  وجتمتع    تنرية بشأأن حصهتم ورفاههم.والأفراد اختاذ قرارات مس    احمللية  الظروف اليت ميكن فهيا للمجمتعات  عززت  كام أأن الشاركة اجملمتعية الطاف.  

ذ  عىل الصمود.  احمللية  اإجراءات تبين قدرة الأفراد واجملمتعات  وضع    عىل رؤية جامعية وتعمل معًا عىلاحمللية   وحتسني   ها اإن تويل اجملمتعات احمللية زمام أأموراإ

آليات وضع الس ياسات و م  ظ  لهيألك والعمليات، مثل احلومكة التشاركية ون  بمعرفهتا   بناء  امس ل احل ساس  هو الأ )مثل محالت التحصني(  الأنشطة  الساءةل وأ

  الشائعاتأأو    التصوراتأأو    اجملمتعات احمللية )ردود الفعلمن  النابعة  أأنواع خمتلفة من العلومات  مع  تفاعل  وضع يسمح لها بل ب احلركة ادلولية  وتنفرد  لثقة.  ا

وأأن رؤى اجملمتعية  بلمنتظم  أأن تس تنري الأنشطة بشلك  من الرضوري  كون  يام أأدوات وقنوات موثوقة خمتلفة. وس  الشواغل أأو الشاكوى( بس تخد أأو  

عطاء   .للنوع لاجامتعي متاحة ومالمئة ثقافيًا ومراعية    الشاركة اجملمتعيةج  . وجيب أأن تكون هن   العوائقمعاجلة الشواغل و من أأجل  جيري تكييفها   وينبغي اإ

الفئات يف معلية صنع القرار عىل النطاق احمليل.   جيايب يف هيألك السلطة التحويلية و ذكل  ف الأولوية لمتثيل مجيع  ،  يةيناميات اجملمتع ادل سيسهم بشلك اإ

لهيا.   وس يضمن متثيل أأوسع نطاق ممكن من العارف والهارات اجملمتعية ولاستناد اإ
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 لمرافق الصحية وأأثناء أأنشطة التوعية ل وتسلميها    19- الواقية من الإصابة بفريوس كوفيد اللقاحات  معلية توزيع  دمع  : الصحة: الثالثة الركزية  

برامج ها  تركز  ي عد  اليت  الأمحر  لصليب ا  التحصني  والهالل  احتياجات    الأمحر  تلبية  من    ضعفاً احمللية  اجملمتعات  أأشد  عىل  متنوعة  مجموعة  خالل  من 

 امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر ولاحتاد ادلويلوتمتتع  لس ياقات والقدرات ولاحتياجات.  حمليًا وفقًا ل تكييفها  لاسرتاتيجيات اليت ميكن  

م التحصني.  ظ  وتعزيز ن    19- الواقية من الإصابة بفريوس كوفيدلطرح اللقاحات  الرتوجي  الساعدة عىل  يتيح لها  وضع مثايل  ب واللجنة ادلولية للصليب الأمحر  

بيئات التشغيل  أأكرث  من  اليت خيدموهنا، يف بعض  احمللية  بون، ومه أأعضاء موثوق هبم يف اجملمتعات  ويعمل متطوعو الصليب الأمحر والهالل الأمحر الدر  

 الصليب الأمحر والهالل الأمحر:اليت يقدهما جمالت ادلمع   . وفامي ييلقبل دانهياأأقاصهيا  للوصول اإىل  حتداًي وهشاشةً 

 

 
 

لية والستشفيات(  الرافق الصحية )مراكز الرعاية الصحية الأو  دمع  للصليب الأمحر  اللجنة ادلولية  تتوىل  ويف الناطق الترضرة من الزناعات السلحة،  

 أأوسع. نطاق امرسة أأنشطة التحصني عىل والسلطات الصحية، مما يسمح مب

 التحصني والصحة العامة بشلك عام معليات دور امجلعيات الوطنية يف دمع ضيد  تع 

دورها    ضيدلتع   أأيضاً   فرصةتكل  للسلطات العامة. و ساعدة  م كياانت  للجمعيات الوطنية بوصفها  تعطي اخلطط الوطنية للتحصني دوراً واحضًا  أأن    ينبغي 

ي لهاأأو  هتديدات الصحة العامة يف الس تقبل  من  الوقاية  تعزيز التعاون مع السلطات يف  ل و   أأكرث اتساعًا،الصحة العامة عىل نطاق  الساعد يف جمال   ، التصد ِّ

ي معًا للأوبئة واجلواحئوقت المع قرار "حان  متش ياً  وذكل  والهالل الأمحر.  الأمحرمجلعيات الصليب ن و الثالث والثالث الؤمتر ادلويل ه"، اذلي اعمتدللتصد ِّ

  

توفري ادلمع والتعبئة لاجامتعية 

 من أأجل محالت التحصني

خدمات التحصني توفري 

 ادلوري

 اجملمتعيةالراقبة 

التغطية / العيادات الصحية 

 التنقةل

ي للفاش يات  التصد ِّ

 الشاركة اجملمتعية

أأثناء حالت الطوارئ التحصني 

 والأزمات الإنسانية
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ىل  التغطية:  :  الرابعة الركزية   الأحياء الفقرية يف الناطق احلرضية والناطق الريفية النائية،  قاطين  الفئات ضعفًا، ل س امي  أأشد  الوصول اإ

 والترضرين من الزناعات والعنف والكوارث   والنازحنيوالهاجرين 

اعات والعنف والكوارث تمتثل القمية الضافة الرئيس ية للحركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر يف قدرهتا عىل الوصول اإىل اجملمتعات الترضرة من الزن 

اإىل لول ذكل  دفع  ت  قد  اليت  لية  تكل اجملمتعات احمل ويه  ،  عىل قدم الساواة  اتوضامن حصولها عىل اللقاح  الإنسانيتسبب فهيا  اليت  الكوارث  الطبيعية أأو  

 نس يان متامًا. أأو تسقط يف دائرة ال  مؤخرة الركب 

نا و  بىن  ال عة زعز ونقص العاملني يف جمال الصحة و  هاأأو تدمري اخلدمات الصحية اهنيار ن م الظروفتكل مثل  التجربة أأن ضعف القدرات الصحية يفتعل ِّم 

ىل  اإىل أأن  بعض التقديرات،  تشري  توزيع اللقاحات. و ، قد يعوق  يةحدود نزاعات  وجود  الأساس ية و  من الأوبئة اليت حدثت يف الفرتة      %75ما يصل اإ

ويف مثل هذه الأوضاع،   .عرضة للأذى شعوهبا  اتركة    اعات والعنف الس يايس قدرهتا عىل لاس تجابةزن يف بدلان شلت الاكنت    2010اإىل    1980من  

اط حماولت   اإىل اخلطوط الأماميحت  اإىل    ةالوصول  اإىلة  اللوجستياخلدمات  تعقيدات مثل صعوبة  ب س يطرة احلكومة  اخلارجة عن  الناطق  أأو    واحلاجة 

التدابري التقييدية والعقوبت  قد تعوق  . كام  حلفظ اللقاحات  ربداتالئية و الكهربالطاقة  اتحة  تراجع اإ فضاًل عن    مناطق فهيالوصول اإىل التفاوض من أأجل ا

 الناطق. الوصول اإىل هذه  

الفئات أأشد  ز عىل ضامن حصول  رك ِّ ي  وهو هنج  ،  19-كوفيدات الواقية من الإصابة بفريوس  لقاحال ضامن الوصول العادل اإىل  ل   اً وقد وضع لاحتاد ادلويل هنج

اللقاحات   التنفيذية  الرتبطة بسلسةل من الأس ئةل  وهذا النج عبارة عن  .  19- كوفيدالواقية من الإصابة بفريوس  ضعفًا عىل  القدرات  بناء  أأدوات دلمع 

ذا اكن قد مت "الوصول" اإىل  اتباع هذا النج  هدف من  ال الس تدامة. و الصحية    مجا والتنظميية والرب  بطريقة   الفئات ضعفاً أأكرث  هو التساؤل بس مترار عام اإ

طار فاةل.  مس تدامة وفع   ذا اكنت الإجابة عىل أأي سؤال يف اإ والرشفني   تطوعنيال أأدوات دمع  س تكون  "، ف يس بعد"ل يه  هذه السلسةل من الأس ئةل    اإ

يف جمال التمنية  احلرجة  توس يع نطاق اخلدمات ومعاجلة الثغرات    عىللساعدة امجلعيات الوطنية    ةتاحم الصليب الأمحر والهالل الأمحر  دلى    والوظفني

 التشغيلية والتنظميية. 

 تغطيةوال   اطر اخمل 

  عرضة للخطر؟الفئات اإىل أأكرث  تغطيةجري تس  اطر وهل اخمل تقيمي متهل 

 ركة  شا ال 

 ؟ مجيع الرشاكء ينخرطجممتعية وهل  مشاركةهناك هل 

 ول ص الو 

 اخلدمات الصحية الأساس ية؟ اإىل  الوصولمنط حياة حصي وب المتتع  اليت حتول دونالعوائق  التغلب عىل لاختناقات و  متهل 

 الأساس ية الصحية    السلع

 الصحية الأساس ية؟ السلععىل احلصول بشلك مس تدام اجملمتع احمليل يس تطيع هل 

 والساعدة   حة الص

 ؟ لساعدةاتقدمي هميأأة ل ربامج الهل أأثناء حالت الطوارئ، و  مس تدامةهل الاكسب واخلدمات الصحية 

 واخلروج تقيمي  ال 

طبقة  هل هناك   ذا خرج  حصيح؟    الربامج بشلك  تقيميلضامن  خطوات م   مول من الربانمج؟الرشيك  ال هل ميكن احلفاظ عىل الاكسب واخلدمات الصحية اإ
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 النرش 

 ؟ الس تخلصة ادلروس نرشهل مت الوصول اإىل أأكرث الفئات الساكنية ضعفًا؟ هل مت 

ىل اساعدمتكينا من تقدمي ال من أأجل امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر    دمعيلاحتاد ادلويل  فاإن  نج، هذا ال ل يف فص  وكام هو م   لفئات ة اإ

ويشمل   ،الأحياء الفقرية يف الناطق احلرضية والناطق الريفية النائيةو  وقاطن  ،والترضرون من الكوارث الطبيعية  والنازحونالهاجرون  ن فهيم  الضعيفة، مب

 ة. ذكل البيئات الهش  

هتا وقدرهتا عىل الوصول، ما جيعلها  نظراً لولي   والعنف عىل وجه اخلصوص  اتيف الناطق الترضرة من الزناعوللجنة ادلولية للصليب الأمحر قمية مضافة  

أأو دمع خدمات  حصني  لتتنفيذ محالت امن أأجل  دمع امجلعيات الوطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر والسلطات الصحية   ‘1’هميأأة لالضطالع مبا ييل: 

أأو  مجموعات حمددة من الساكن عرب اخلطوط الأمامية،  اإىلوصول الالعمل كوس يط حمايد لتسهيل  ‘2’، مبا يف ذكل يف أأماكن لاحتجاز، ادلوريةالتحصني 

لهيا، أأو س يطرة احلكومة، و/أأو اخلارجة عن  أأو يف الناطق    ،الناطق اخلاضعة لس يطرة جامعات مسلحة غري حكومية  يف   يف الناطق اليت يصعب الوصول اإ

 التحصني واجملمتعات احمللية والسلطات.تنفيذ معلية عىل حمايد للوصول احمليل والفاوضات بني القامئني حزي توفري 

وتوزيع اللقاحات  لتحصني  ادلورية ل   الت امحل ني الأخرى وتعزيزها، مثل  خدمات التحصعىل توفري    : احلفاظ لداومة ا :  اخلامسة الركزية  

 التحصني   أأي جرعات أأو انقصة   حتصل عىل اجملمتعات احمللية اليت مل  لأمراض الأخرى مع الرتكزي بشلك خاص عىل  الإصابة ب ضد  

مليون طفل دون سن اخلامسة    94عىل الصعيد العالي. وتشري التقديرات اإىل أأن  بللقاحات الأخرى  تغطية التحصني  أأسفرت اجلائة عن تراجع  قد  ل

محالت بشلك مؤقت  بدلاً    60من  بيامن عل ق أأكرث  (.  2020ضد احلصبة )منظمة الصحة العالية، أأكتوبر  عدم تلقي جرعات التحصني  معرضون خلطر  

التحصني ينقذ الأرواح ف.  19-ادلمع للتحصني استامثراً ذكيًا خالل جائة كوفيد يف زايدة  الرتكزيعد   وي    .مراض أأخرىلأ ضد الإصابة ب  امجلاهرييةتحصني  ال 

تواصل احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل الأمحر لاستامثر  وف  شامةل. وسال صحية  ال تغطية  ل م الصحية ويضمن الأمن الصحي وينض بظ  ويعزز الن  

حلفاظ عىل حصة من أأجل ا  لأمراض الأخرى اليت ميكن الوقاية منا بللقاحاتالإصابة بامجلاهريية ضد    حصنيومحالت الت  ادلوري   يف محالت التحصني

 التحصني أأولوية مضن هذه الركزية. قيص جرعات أأو انأأي عىل  ايصلو مل  اجملمتعات احمللية وقدرهتا عىل الصمود. وس يكون حتصني الأطفال اذلين 

 

 

 

 

 

 

 

  


