
 
 

 إنجازاتها على مدار عام  تسلط الضوء علىمبادرة "إنقاذ األرواح وسبل العيش" 

 

أبابا[2022يونيو    21 أديس  ]أثيوبيا،  منها  –   م  والوقاية  األمراض  ملكافحة  اإلفريقي  واملركز  ماستركارد  مؤسسة  عام أطلقت  من 
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التاريخية   املبادرة  خير -أثبتت  مؤسسة  بين  العامة  الصحة  مجال  في  األكبر  الشراكة  أفريقيةوهي  ومؤسسة  عاملية  مبادرة أنها    -ية 

املبادرة  فالتزام    ،محفزة  القتناء   65بشراء  هذه  اإلفريقي  االستئماني  الصندوق  تمكين  في  أساسًيا   
ً
عامال كان  تطعيم  جرعة  مليون 

وتأمين   للتفاوض  اللقاحات،    510اللقاحات  تصنيع  شركات  من  ألفريقيا  جرعة  ساعدتمليون  قرا   في  أيضا  كما  دول  إبالغ  رؤساء  ر 

ذلك،  على  عالوة  العامة.  للصحة  مستقلة  وكالة  باعتباره  منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  األفريقي  املركز  بتعيين  األفريقي  االتحاد 

عن   يزيد  ما  املبادرة  حمالت    15قدمت  لتسريع  سريعة  استجابة  جهات  نشرت  بينما  إطالقها  منذ  القارة  أنحاء  كل  في  لقاح  مليون 

 البلدان املعرضة لخطر انتهاء صالحية اللقاح. التعطيم في

 

روي   ريتا  مع  حديث  القادمة  -وفي  املرحلة  أن  أكدت  للمبادرة،  السنوية  الذكرى  في  ماستركارد،  ملؤسسة  التنفيذي  واملدير  الرئيس 

 من مبادرة إنقاذ األرواح وسبل العيش قد تركز على تحويل عملية توصيل اللقاح إلى عمليات تطعيم. 

 

وتدريب   التطعيم  مراكز  إنشاء  في  للمساعدة  الحكومات  مع  للعمل  فرصة  إنها  حيث  اللقاح،  امتصاص  على  نركز  أن  "يجب  وأضافت 

التطعيم   على  الحصول  أهمية  لفهم  املحلية  املجتمعات  مع  مباشر  بشكل  واملشاركة  ودعمهم،  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 

 إلنقاذ األرواح وسبل العيش".
 

ا  أوما  أكد  أحمد  واألوبئة-لدكتور  األمراض  ملكافحة  األفريقية  الوكالة  مدير  بأعمال  كوفيد    -القائم  فيروس  ضد  التطعيم  -Covid)  19-أن 

تطعيم  19 ضمان  هدف  تحقيق  على  القارة  تعمل  حيث  ألفريقيا،  رئيسية  أولوية  يمثل  يزال  ال  نهاية    70(  بحلول  السكان  من  املائة  في 

اآلن، وحتى  العام.  بنسبة    هذا  تطعيم  معدل  أفريقيتان  دولتان  بين    70حققت  ما  أفريقية  دول  ست  طعمت  بينما  املائة  في   70و    40في 

 في املائة من الناس في إفريقيا بشكل كامل.  20املائة من سكانها. وفي العموم، يجري تطعيم أقل من 

 

مؤسسة   بين  للشراكة  األولى  السنوية  بالذكرى  اليوم  "نحتفل  أيًضا  األمراض وأضاف  ملكافحة  اإلفريقي  واملركز  ماستركارد 

وتعزيزنا  التزامنا  ُمجدًدا  ونؤكد  إفريقيا،  في  الطويل  املدى  على  الصحي  األمن  وتعزيز  اللقاحات  ماليين  وتقديم  لشراء  منها  والوقاية 

منه والوقاية  األمراض  ملكافحة  اإلفريقي  املركز  تعزيز  إلى  يدعو  الذي  الجديد  العامة  الصحة  العامة لنظام  للصحة  الوطني  ومعهدنا  ا 

نؤكد  املطاف،  نهاية  وفي  والخبراء.  القادة  من  القادم  الجيل  وتدريب  العامة  الصحة  مجال  في  العاملة  القوى  في  االستثمار  وزيادة 

وخفض  القارة  في  للحاالت  السريع  الوصول  سيضمن  مما  والعالجات،  التشخيص  وعمليات  للقاحات  املحلي  التصنيع  توسيع    عزمنا 

 التكاليف". 



 
 

أن   إلى  بالنظر  الشباب  على  التطعيم  جهود  تركيز  أهمية  على  أوما  أحمد  الدكتور  أكد  أعمارهم    70كما  تقل  أفريقيا  سكان  من  املائة  في 

"  30عن   مبادرة  مؤخًرا  منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  اإلفريقي  واملركز  األفريقي  االتحاد  أطلق  حيث  كلمة  Bingwaعاًما،  )وهي   "

 سواحيلية تعني "البطل"( في إطار مبادرة إنقاذ األرواح وسبل العيش لتجنيد الشباب كمدافعين عن اللقاحات في مجتمعاتهم. 

 

بشأن   التواصل  استراتيجية  على  قوًيا  تركيًزا  العيش  وسبل  األرواح  إنقاذ  مبادرة  ستتضمن  قدًما،  املض ي  أجل  ومن 

( املجتمعية  واملشاركة  لتمكينRCCEاملخاطر  األفارقة    (  الريف-املواطنين  وسكان  الشباب  وفوائد    -والسيما  سالمة  فهم  من 

كوفيد تطعيمات  على  الطلب  خلق  في  حاسًما  دوًرا  االستراتيجية  هذه  ستلعب  حيث  واالستفادة COVID-19)  19-التطعيم،   )

 ء.منها ودعم الجهود غير الصيدالنية األخرى لكسر سلسلة االنتقال والتخفيف من تأثير الوبا

 

 مؤسسة ماستركارد نبذة عن 
ماستركارد إحدىمؤسسة    مؤسسة  عد 

ُ
وت املنشأ  املؤسسات    كندية  يزيد أكبر  بما  تقدر  أصول  تمتلك  إذ  العالم،  مستوى  على 

دوالر.    40  عن نشئتمليار 
ُ
في    أ قدمتها    2006املؤسسة  التي  الكريمة  املساهمات  خالل  شركة    ماستركاردمن  أصبحت  حين 

الشركةعامة عن  مستقل  بشكل  إنشائها  منذ  املؤسسة  تعمل  و ح  تُ و   .  وعملياتها  املؤسسة  سياسات  املالدد  تعلقة  قرارات 

 مجلس إدارتها. بمعرفة هابرامجب

   w.mastercardfdn.orgww: برجاء زيارة املوقع اإللكترونياملؤسسة،  عنملزيد من املعلومات 

 

 ( Africa CDCاملراكز اإلفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها ) نبذة عن 

مؤسسة   منهاتعد  والوقاية  األمراض  ملكافحة  اإلفريقية  األفريقي املراكز  لالتحاد  تابعة  متخصصة  فنية  و مؤسسة  تعمل ، 

في   العامة  الصحة  مؤسسات  قدرة  تعزيز  إلى  وإمكاناتها  فريقيا أعلى  األمراض    باإلضافة  تهديدات  عن  للكشف  الشراكات 

وفعالية،   بسرعة  لها  واالستجابة  والبرامج  ل  وفًقاوتفشيها  املعلومات  املعتمدةلتدخالت  من  البيانات.ملزيد  املراكز ن  ع  على 

 http://www.africacdc.org: برجاء زيارة املوقع اإللكترونياإلفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها، 
 

اختبار   تأطلق لتسريع  شراكة  منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  اإلفريقية  الخبراء  ب  لالستعانة(PACT)   19كوفيد    ات املراكز 

واملوارد  تعبئة  و   املجتمعيينوالعاملين   حاالت  اإلمدادات  الختبار  العالجو    19-كوفيداألخرى  وتوفير  املخالطين  في    تتبع 

تأثير   لتقليل  املناسب  أفريقياالوقت  على  الجائحة  التالياملزي  ملعرفة.  تفش ي  اإللكتروني  الرابط  زيارة  برجاء  :  د، 

icaafr-in-pact-testing -19-covid-accelerate-to-https://africacdc.org/download/partnership 

 

 نبذة عن مبادرة إنقاذ األرواح وسبل العيش
 

ماستركارد مؤسسة  بين  أمريكي  دوالر  بقيمة  1.5  مليار  سنوات  ثالث  مدتها  شراكة  العيش  وسبل  األرواح  إنقاذ  مبادرة   تمثل 

منها والوقاية  األمراض  ملكافحة  اإلفريقية  األشخاص  ،)Africa CDC( واملراكز  حياة  ماليين  إلنقاذ  املبادرة  ُصممت   وقد 

 .وسبل عيشهم في أفريقيا وتسريع وتيرة انتعاش االقتصاد في القارة اإلفريقية في أعقاب أزمة تفش ي جائحة كوفيد 19

 

http://www.mastercardfdn.org/
http://www.africacdc.org/


 
إلى اللقاحات  توصيل  ودعم  شخص،  عن  65  مليون  يزيد  ملا  اللقاح  إلعطاء  العيش  وسبل  األرواح  إنقاذ  مبادرة   تسعى 

املال رأس  تنمية  على  التركيز  خالل  من  أفريقيا  في  اللقاحات  لتصنيع  األساس  ووضع  أنحاء  القارة،  بجميع  آخرين   ماليين 

 .البشري، وتعزيز املراكز اإلفريقية ملكافحة األمراض والوقاية منها

 

 :ملزيد من املعلومات بشأن مبادرة إنقاذ األرواح وسبل العيش، برجاء زيارة املوقع اإللكتروني التالي

https://mastercardfdn.org/faq-saving-lives-and-livitalitys/ 

 

 مسؤول االتصال اإلعالمي: 

 مؤسسة ماستركارد
 نوني مفو أوموتوال

 رئيسية قسم التواصل الصحي وتنمية رأس املال البشري 
nomotola@mastercardfdn.org 

 

 املركز اإلفريقي ملكافحة األمراض والوقاية منها 
 د/بنجامين جودالباي

 رئيس السياسات والدبلوماسية الصحية واالتصال
aunion.org-benjamind@africa 
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