
  

 

 

 

 
 

  
 بيان صحف 

 

ي التحصي    حول  ةإقليمياستشارة 
 
 مشاركة القطاع الخاص ف

 2019 أبريل 30 - 29تونس 
 

اللقاحات تحقق   أبريل( تحت شعار " 24-30) حصي   باألسبوع العالم  للت خالل االحتفال – 2019أبريل  29-28عمان / تونس ، 
وري  فإنه" ، !الغرض كة  ىلإاالنتباه  لفتمن الض   مجالالمسؤولية المشتر

 
كاء ىل إالتحصي   و  ف لةأل و دور جميع الشر

ِّ
 طراف المتدخ

  تحسي   
 
  ذلك القطاع الخاص ، ف

 
  .التحصي   وتقليل الفوارقبتغطية نسب ال، بما ف

  هذا و
 
م مكتب،  طار ال ف

ِّ
ق األوسط وشمال إفريقيا منطقة االقليم  لاليونيسف تونس ومكتب باليونيسف  ينظ  لتعاون معاب لشر

كاء العالميي   ، استشار وزارة  ".  ةإقليمي ةالصحة التونسية والشر   التحصي  
 
 30 اللقاءذا ه حض  يو حول "مشاركة القطاع الخاص ف

ا ومشاركا من  ات حولبلدان  7خبت  اكة مع مقدم  الخدمات والمرافق ع  فالطرق ال للنقاش وتبادل الختر
الة لبناء وتحسي   الشر

  الأجل امن الصحية الخاصة 
 
  إعمال حق كل طفل ف

 
 .جودةذو تحصي   كامل و حصول عىل لمساهمة ف

 
اكة بي   القطاعي   العام والخاص أمر الرام  اىل هذا الجهد  ويعتتر  د يعدالواجه يبالغ األهمية ، حيث ال يزال  ا بناء وتعزيز هذه الشر

 ضطرابات اقتصادية  و امنطقة رصاعات طويلة األمد  و المن بلدان 
 
ية والمؤسسية. نقصا ف مالقدرات البشر

 
عىل هذه  لذلك يتحت

ااات. تنظيم وإدماج وتوسيع الشر  تساعد عىلالصحية من خالل إجراءات  ا طرق مبتكرة لتخفيف عبء أنظمته نباطاستالبلدان 
 
 
 منطقة السودان ودول فعىل غرار ما تم  ف

 
ق األوسط وشمال إفريقيا ، فإن التعاون الفعال بي   اأخرى ف  العام والخاص لقطاعي   الشر

 س ساعد عىل
ِّ
  واالنصاف عدم المساواة تقليص الفجوات و  د

 
. الوصول إىل ف  خدمات التحصي  

  صدرت مؤخًرا ، فإن القطاع الخاص ) British Medical Journal Global Health مجلة حسب 
ً ع سواء كان ذا طابالتر ربح 

  السودان.  ٪16 يساهم بنسبةأم ال( ي
 
اص دوًرا و عىل وجه الخصوص ، لعب مقدمو الرعاية الصحية الخو من تغطية اللقاحات ف

  يصعب الوصول إليها أو 
  المناطق التر

 
  الخدمات العامة ف

 
  سد الثغرات ف

 
اع و تلك مهًما ف  سلا اىلكذلك المتأثرة بالت  

 
شي   م  ان المهك

  
 
 الح، وبالتاىل  ف

ِّ
  الوصول د

 
 اىل الخدمات.  من عدم المساواة ف

 
ز ، ممثلة اليونيسف  ال لي رص حت ه ، بتونسبيتر

 
  "أن

ِّ
ع بكل طفل من حق

 
ةالحماية من األمراض والتمت  الرعاية الصحي 

 
   ف

، مما يعت 
 جميع األطفال الحلأن 

 
  العيش و  ق
 
ماءف

 
  تهدد حياتهم . بعيدا عن  الن

  عالم الواألمراض التر
 
  ان بينيوم ، ف

ىل عفأكت   أكت  نعتمد غ 
اتنا و بعضنا البعض ونستفيد من  اتنا المتبادلة. مت     والقطاع الخاص والمنظمات الوطنية و ختر

عىل الحكومات والمجتمع المدن 
اته    ا وموارده ا والدولية وضع ختر

 
 رفاه الطفل ونمائه.  خدمةف

 
ة ل نوىل  اليونيسف  ونحن ف   دوره لو لقطاع الخاص مكانة متمت ِّ 

 
 ف

  لتغطية وخاصة نسب التحسي    لو التحصي   الشامل لجميع األطفال لضمان تعزيز النصاف 
 
ات الماليي   من األطفال ف عشر

ع بمن  ي   محروم ونال يزال نالعالم الذي
 
. "هذا الحقالتمت  

 
 

 عن اليونيسف
  بعض أكت  أماكن العالم صعوبة للوصول إىل األطفال األكت  

 
  العالم. فنحن نعمل من أجل كل طتعمل اليونيسف ف

 
 ف
ً
فل، حرمانا

  أكت  من 
 
  كل مكان، ف

 
 لبناء عالم أفضل للجميع.  190ف

ً
 وإقليما

ً
 بلدا

 
 :   التاىل 

ون   . www.unicef.orgلمزيد من المعلومات عن اليونيسف وعملها من أجل األطفال، يرجر زيارة الموقع اللكتر
 

 . فيسبوكوعىل  تويتر تابع اليونيسف عىل 
 

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ: 
 21698700284، بتونس، اليونيسف مختار الظاهري + ،mddhahri@unicef.org 

  ،ق األوسط وشمال إفريقيا منطقة االقليم  لاليونيسف مكتب نهاد صدر ازودي  ، 6697 124 79 962+، لشر

orgnsadrazodi@unicef.  

  021 700 98 216+ ،بتونس، اليونيسف أميدو بابا دومبيا، orgabdoumbia@unicef. 
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