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مبادرة ديبلوماسية أمم ّية للبنان:
الوصول املنصف إلى لقاح كوفيد ـ 19
اعلنت  182دولة من اصل  193تنتمي اىل االمم املتحدة التزامها ضامن توزيع منصف للقاحات املضادة لفريوس
كورونا ،وفق ما ذكر اعالن سيايس صدر عن الجمعية العمومية يف االمم املتحدة مببادرة واقرتاح من لبنان
اطلقت هذه املبادرة املندوبة الدامئة
للبنان يف االمم املتحدة السفرية امال
مدليل ،ونجحت يف جمع  19دولة لتأييد
املبادرة اللبنانية انضم اليها االتحاد
االورويب ،ومتت كتابة االعالن ووافقت
عليه  182دولة يف العامل .وعقد رئيس
الجمعية العمومية يف  26اذار الفائت
اجتامعا لها وتم االعالن السيايس،
وتحدثت معظم دول العامل شاكرة لبنان
عىل هذه املبادرة.
تكمن اهمية االعالن يف انه نال موافقة
الدول الخمس الكربى الدامئة العضوية
يف مجلس االمن التي هي منتجة للقاح.
جاء يف االعالن السيايس" :نشعر بقلق
عميق انه عىل الرغم من االتفاقات
الدولية واملبادرات واالعالنات العامة،
فان توزيع لقاحات كوفيد  19 -ال يزال
غري منصف يف جميع انحاء العامل سواء
بني البلدان او يف داخلها".
تحدثت السفرية مدليل نيابة عن
املجموعة االساسية لالعالن السيايس
يف شأن الوصول العاملي املنصف اىل
لقاحات كوفيد  ،19 -وهي :الربازيل،
الدامنارك ،مرص ،االتحاد االورويب ،فيجي،
املانيا ،الهند ،ايطاليا ،كينيا ،املكسيك،
الرنوج ،باكستان ،قطر ،كوريا ،سانت
فنسنت ،جزر غرينادين ،السنغال،
السويد ،اململكة املتحدة ،لبنان.
اتسعت هذه املجموعة االساسية
من  19اىل  182دولة من جميع
انحاء العامل واتفق عىل ان تدعم هذا
االعالن "واالتحاد والسعي اىل اعالن
اللقاح كصالح عام ولكن ايضا

االختبار

التاريخي

الجتياز هذا
النسانيتنا".
املفتاح يف هذا االعالن السيايس هو
تعهد شعوب االمم املتحدة ودولها
االعضاء العمل معا عىل دحر هذا
الوباء ،ومساعدة الناس والكوكب عىل
التعايف بشكل افضل.
وتعهدت الدول معاملة لقاح كوفيد
  19باعتباره منفعة عامة عاملية منخالل ضامن الوصول امليسور التكلفة
واملنصف والعادل للقاحات اىل الجميع،
ومع كون منصة كوفاكس اآللية املناسبة
لضامن ذلك.
وطالب االعالن باملزيد من توافر
اللقاحات ومشاركة اكرب لجرعات اللقاح
من اولئك الذين حصلوا عليها ،السيام يف
البلدان النامية وورد" :نلتزم منع عدم
املساواة يف اللقاحات داخل البلدان ويف
ما بينها ،ونلتزم منع املضاربة والتخزين
الذي قد يعيق الوصول اىل لقاحات آمنة
وفعالة ويطيل امد الوباء".
وروت السفرية مدليل يف خطابها الذي
توجهت به اىل االمني العام لالمم املتحدة
قائلة" :بعد ان اخذت جرعتي االوىل من
اللقاح تلقيت العديد من الرسائل من
لبنان ومن اصدقاء حول العامل تقول :كم
انت محظوظة! ال ينبغي ان يكون هذا
اللقاح مسألة حظ ،يجب ان يكون حقا
للجميع".
هذا االمر شدد عليه االعالن السيايس
يف شأن الوصول العاملي املنصف اىل
لقاحات كوفيد .19 -
وقالت مدليل" :ان الصورة الحالية للقاح

الذي يتم طرحه يف العامل مقلقة للغاية.
انه بطيء ومييل اىل صالح اولئك الذين
ميتلكون الوسائل والتكنولوجيا والبنية
التحتية الصحية لتوزيعه بنجاح .الفجوة
بني اولئك الذين يحصلون عىل اللقاحات
والذين ال يحصلون عليها مذهلة".
اضافت" :هناك دول مل تعط جرعة
واحدة واخرى ستنتهي من تطعيم
سكانها يف غضون شهرين .هذا يرجع
اىل الحصول عىل اللقاحات والقدرة عىل
تحمل تكاليفها .تشري الدراسات اىل ان
البلدان ذات الدخل املرتفع متلك بالفعل
اكرث من نصف الجرعات العاملية التي
تم ابتياعها ،ومن املقدر انه لن تكون
هناك جرعات لقاح كافية لتغطية سكان
العامل لغاية العام  2023عىل االقل ،وفقا
ملركز ديوك لالبتكار الصحي .كام يظهر
ان البلدان ذات الدخل املتوسط املائل
اىل املتدين هي االكرث ترضرا من هذا
التفاوت .يذكر انه يف حني ان البلدان
ذات الدخل املرتفع متتلك جرعات كافية
لتطعيم اكرث من ضعف سكانها ،فان
البلدان االقل منوا والبلدان ذات الدخل
املنخفض واملتوسط ميكنها تغطية الثلث
فقط".
واوردت مدليل ارقاما ملنظمة الصحة
العاملية التي اشارت  -لغاية نهاية اذار
 اىل انه تم اعطاء حواىل  56يف املئة منالجرعات حول العامل يف البلدان ذات
الدخل املرتفع ،وهو ما ميثل  16يف املئة
من سكان العامل .كذلك تم اعطاء  0,1يف
املئة يف  29دولة ذات الدخل االدىن التي
تضم  9يف املئة من سكان العامل .وقد

املندوبة الدامئة للبنان لدى االمم املتحدة السفرية آمال مدليل.

وزعت منصة كوفاكس لغاية اليوم اكرث
من  31مليون جرعة اىل  57دولة.
يف لبنان ،تلقى  115,927شخصا اللقاح
االول ،وتلقى  54,661شخصا اللقاح
الثاين .هذا من اصل اكرث من  5ماليني
نسمة اذا احصينا الالجئني والنازحني.
وتحدثت مدليل عن "سباق يف كل مكان
بني اللقاحات والوباء ،سيفوز اصحاب
هذا السباق قبل البداية اذا مل يكن
هناك تقاسم عادل وميسور للقاحات".
اضافت" :سوف تتسع الفجوة بني
االغنياء والفقراء والعامل املتقدم والنامي
مع عواقب سياسية واقتصادية وصحية،
اذا مل نتعامل مع قضية اللقاح هذه
برحمة وكرم ومع افضل ما يف انسانيتنا".
يف هذا السياق ،كشفت منظمة الصحة
العاملية يف  10نيسان الفائت عن اختالل
صادم يف التوزيع العاملي للقاحات .اذ تم
اعطاء اكرث من  700مليون جرعة لقاح
عىل مستوى العامل لغاية تاريخه ،اكرث
من  87يف املئة منها ذهبت اىل البلدان

مبادرة الوصول املنصف
للقاح هي للبنان وقعتها
 182دولة
مدللي :ال ينبغي ان يكون
اللقاح مسألة حظ بل يجب ان
يكون حقا للجميع

املرتفعة الدخل او البلدان ذات الدخل
املتوسط االعىل ،بينام تلقت البلدان
املنخفضة الدخل  0,2يف املئة فحسب.
وقال املدير العام ملنظمة الصحة
العاملية تيدروس ارنهانوم غيربسوس
يف مؤمتر صحايف عقده يف جنيف يف
 9نيسان الفائت انه "يف املتوسط ،يف
البلدان املرتفعة الدخل ،تلقى واحد

من بني كل اربعة اشخاص لقاحا .اما يف
البلدان املنخفضة الدخل ،فشخص واحد
فقط من بني اكرث من  500شخص تلقى
اللقاح" .وشدد" :اسمحوا يل ان اكرر:
شخص واحد من كل اربعة يف مقابل
شخص واحد من كل ."500
يف هذا السياق ،نقل موقع االمم املتحدة
ان مرفق "كوفاكس" يستمر يف التوزيع
العادل للقاحات اىل الدول املحتاجة.
وكان مرفق كوفاكس يتوقع توزيع نحو
 100مليون جرعة مع حلول نهاية اذار
 ،2021لكنه حتى االن سلم اكرث من
 38مليون جرعة من اللقاح الكرث من
 100دولة ومنطقة (لغاية  10نيسان
الفائت).
وقال الدكتور تيدروس" :يوم غد ،هو
اليوم املئة (اول  100يوم يف عام .)2021
من بني  220دولة ومنطقة ،هنالك 194
دولة بدأت التطعيم ،و 26مل تفعل .من
بني هذه ،تلقت سبع دول لقاحات ويف
امكانها البدء بالتطعيم ،ومن املقرر ان
تتلقى خمس دول اخرى اللقاحات يف
االيام املقبلة".
بحسب املسؤول االممي ،يرتك ذلك
 14دولة مل تبدأ التطعيم بعد السباب
عدة :بعض الدول مل تطلب لقاحات عرب
كوفاكس ،وبعضها غري جاهز ،وبعضها
يعتزم البدء يف االسابيع واالشهر املقبلة.
اضاف الدكتور تيدروس" :هذا وقت
الرشاكة وليس املحسوبية .ندرة
االمدادات هي الدافع وراء قومية
اللقاح وديبلوماسية اللقاح".
يف مؤمتر صحايف منفصل يف جنيف،
قالت املتحدثة باسم منظمة الصحة
العاملية الدكتورة مارغريت هاريس ان
العامل "يواجه نقصا خطرا يف اللقاحات،
ما جعل العديد من الدول تنتظر بدء
حمالت التطعيم" .وحذرت من ان
االرتفاع يف االصابات والوفيات يف جميع
املناطق حول العامل يرجع جزئيا اىل
"الفريوس املتغري" وبعضها اىل "خروج
االشخاص من حالة االغالق".
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