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 19-کامپاال در مورد عدالت واکسیناسیون کووید قطعنامه

 اوگاندا –   2021ت سالمجهانی  مجمع نشست منطقه ایهشتمین 

 

 2021کامپاال، ژوئن، 

هایی بی سابقه برای سالمت عمومی، جامعه، اقتصاد    چالش  19-جهان گیری کووید 

  کند. اینو امنیت رقم زده که زندگی و معیشت میلیون ها نفر را تهدید می  
در موضوع    به ویژه،  نابرابری ها را در سرتاسر جهان  ، شمول جهان  همه گیری 

کووید  ویروس  است.  کرده  تشدید  واکسن،  توزیع  و  برای    19-ساخت  تهدیدی 

اجرا و پیاده سازی بسیاری از  دستاوردهای اهداف توسعه پایدار و همچنین  

 برنامه های بهداشتی در سرتاسر جهان است. 

جهانی    – بی عدالتی های مربوط به واکسن است   ، ت جهانیسالم امروزه چالش اصلی 

ای   دسترسی  که  آنها  و  داشته  دسترسی  واکسن  به  که  افرادی  به  شده  تقسیم 

 ندارند.  

با  قه ای اجالس جهانی بهداشت  اوگاندا، هشتمین نشست منط   ، پایتخت در کامپال 

، شبکه ای جهانی از مراکز آموزش عالی پیشگام از شش  هدایت پیمان گروه هشت

جهان را گرد هم  سراسر  نی از آفریقا و  اقاره، بازیگران عمده سیاست و متخصص 

یعنی عدالت در واکسیناسیون    ،این روزها  چالش بنیادینبه بررسی  آورد تا  

"تا زمانی که همه ایمن  داریم    اعتقاد راسخ ما  بپردازند. به همراه هم،  

و رهبران سیاسی، سازمان ها و مراکز بین المللی،    نباشند هیچ کس ایمن نیست!"

جوامع و صنایع را به تالش برای دستیابی به عدالت بیشتر در تولید و توزیع  

 واکسن تشویق می کنیم.  

افزایش ارائه و دسترسی به    ا هدفبکوواکس  علیرغم تالش ها از طریق سازوکار  

، که اکنون به صورتی خاص بر کشورهای با درآمد کم و  19-واکسن های کووید

. کشورهای با  آشکار وجود دارند  ( متمرکز شده است، تفاوت هایLMICمتوسط )

در خود جای می دهند،    % از جمعیت بزرگسالن جهان را 20درآمد بال، که حدود  

یلیون دوز(،  ب   5دستیابی به بیش از نیمی از دوز های موجود واکسن )تقریبا  

ست، را برای خود    کافی  آنها  مقداری که برای واکسیناسیون دوبرابر جمعیت

ل، کشورهای با درآمد پایین و متوسط به طور قابل  تضمین کرده اند. در مقاب

، به صورتی که اکنون فقط توانایی  اند   ماندهتوجهی از دستیابی به واکسن باز  

 ند.  ا هستیک سوم از شهروندان خود را دارحداکثر،  پوشش 

این واقعیت با تمامی بیانیه های سیاسی ای که اخیرا عنوان شده اند و واکسن  

و    آشکار است   تضاد   اند، در   را به عنوان محصولی عمومی و جهانی مطرح کرده 

در معرض خطری    را  به عالوه ی اقتصاد و امنیت جهانی ،زندگی بسیاری از افراد

جدی قرار می دهد. این شرایط همچنین خطر جهش ژنتیکی و احتمال ایجاد موجی  

 دیگر از بیماری را نیز افزایش می دهد.  

 زمانی برای از دست دادن نیست. 

اقداماتی سریع و موثر برای رویارویی با شرایط کنونی و افزایش آمادگی برای  

 آینده نیاز است. 

دسترسی عادالنه و منصفانه به واکسن تنها راه حل برای پایان این جهان گیری،  

سالمت  تر شدن شکاف  میق  احیای زندگی عادی و اقتصاد، و همچنین پیشگیری از ع 

 در آینده است. 

در مروارید آفریقا، اوگاندا، امضا    2021ت  سالمجهانی  مجمع  در نشست تاریخی  

  یت جد  اب  19، -در مورد عدالت در واکسیناسیون کوویدکامپال    کنندگان بیانیه



 

With the support of:  

مدافع و حامی مشارکت راهبردی و همکاری موثر در سطوح منطقه ای، ملی و  

و دسترسی به واکسن بر اساس نیاز پزشکی، با  جهانی برای تولید توزیع شده  

 .  هستند تمرکزی بر کشورهای با درآمد کم و متوسط، 

این بحران باید به ما یادآور شود تا روحیه ی همکاری، همبستگی و مشارکت  

را به جای خودخواهی در مورد واکسن و ملی گرایی و میهن پرستی پرورش دهیم.  

،  برای سالمتتا پوشش همگانی سالمت را تغییر دهیم تا آمادگی همگانی    استنیاز  

 پیشگیری، و همبستگی جهانی را نیز در بر گیرد.  

 . هستیم آن و تحت تاثیر   ریمبحران نقش دا همگی باهم در این 
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