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اجتماع جانبي
ثة بشأن التحالف  العالمي من أجل اللُّقاحات والتمنيعمعلومات ُمحدَّ

 أهداف االجتماع
لَّأهدافَّاالجتماعَّفيماَّيلي:تتمث َّ

َّ َّعلمًا َّاملشاركني َّإحاطة َّوالتمنيع،َّبآخر َّاللُّقاحات َّأجل َّمن َّالعاملي َّالتحالف َّجملس َّعن َّالصادرة القرارات
َّللتحالف؛ والسياساتَّاجلديدة

َّيفَّالبلدانَّاملت َّن ُُّهجَّالَّإطالعَّاملشاركنيَّعلى َّبُغي َّبعة وضمانَّالبلدانَّةَّتعزيزَّاإلرادةَّالسياسيةَّوقيادةَّومناقشتُها
َّوَّ َّبالتمنيع َّالتغطية َّأهداف َّحتقيق َّيتسَّن  َّحىت َّاملالئم َّوَّالتخطيط َّالاإلنصاف َّللقاحات،َّ َُّم اإلتاحة ستدامة

َّ َّالعملَّاإلقليمية َّمعَّخطة َّبوذلكَّمتشيًا لتحالفَّالعامليَّمنَّأجلَّلاللقاحاتَّواألهدافَّاالسرتاتيجيةَّاخلاصة
َّوالتمنيعَّالراميةَّإىلَّ ؛2030التغطيةَّالصحيةَّالشاملةَّحبلولَّعامََّّبلوغاللقاحات

َّعلىَّاإلجنازاتَّاإلقليمية َّالشراكةَّمنَّأجلَّ وُسُبلَّالَّ،والتحدياتَّالرئيسيةَّ،تسليطَّالضوء َّلتعزيز َُّقُدمًا مُ ضّي
التمنيع.

ةمعلومات أساسيّ 
الهشاشة والطوارئ والالجئينحاالت ب يَّةعنالسياسة الم  

َّالبلدانَّاليتَّحتظىَّبدعمَّالتحالفَّالعامليَّمنَّأجلَّاللُّقاحاتَّوالتمنيعَّباإلقليمَّتواجهَّظروفاَّ َّألنَّغالبية نظرًا
َّفقد َّالجئني، َّتستضيف َّأو َّاهلشاشة/الطوارئ، َّاختط هاََّّباتَّمن َّاليت َّاجلديدة َّالسياسة َّمن َّاإلفادة مبقدورها

َّالتنفيذيةَّوالطوارئَّوالالجئني،َّوكذلكَّالتحالفَّالعامليَّبشأنَّاهلشاشة َّالتوجيهية إذَّتُتيحََّّيفَّهذاَّالشأن،َّمبادئه
َّقدر َّ َّتوفري َّوالتمنيع َّاللقاحات َّأجل َّمن َّالعاملي َّللتحالف َّاجلديدة َّوتصميمَّالدعمَّمباََّّأكب ََّّالسياسة َّاملرونة من

َّالتحالفَّالعامليَّتعديلَّالدعمَّوالعمليتناس َّ َّسياسة َّتُتيح َّكما َّ َّالبلدان. َّتلك َّوظروف َّيلِّبَّب َّعلىَّوحو َّياتَّمبا
َّ َّالبلدان، َّلتلك َّاخلاصة َّاالحتياجات َّبأفضل َّاملعني َّالعملَّعنَّكث َّوذلك َّواجلهاتَّالفاعلة َّبالعملَّبَّمعَّالشركاء ة

اإلنساين.
في أفغانستان تحسين جودة البيانات

َّتفاوَّ َّعلى َّللتغلب َّالسعيًا َّالبيانات َّامل ت َّالبنامج َّإىل َّوضع َُّم ُقد مة َّفقد َّللتمنيع، َّخطةََّّتوس ع أفغانستان
َّ َّلألعوام َّالبيانات َّجودة 2019ََّّ-2016لتحسني َّب  َّتُقد ر َّأمريكيا2.3ًََّّبتكلفة َّدوالرًا َّالتحالفََّّبدعم ََّّمليون من

َّوقدَّ علىَّبرنامجَّإدارةَّقواعدَّالبياناتَّ"أكسيس"َّقائمَّحاسويبََّّمجنابرََّّأُِعد َّالعامليَّمنَّأجلَّاللقاحاتَّوالتمنيع.
تيحَّمعلوماتَّالبياناتَّمنَّاملرافقَّالصحية.َّوطرأَّحتسُّنَّعلىَّجودةَّالبياناتَّحبيثَّأصبحتَّتََُّّمجعمنَّأجلَّتيسريَّ
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هذاَّالدعمَّللبلدَّمتشياَّمعََّّد مَّالتحالفَّالعامليَّمنَّأجلَّاللقاحاتَّوالتمنيع.َّوقدَّقالبلدانحولَّأداءََّّأكثرَّموثوقيةًَّ
 وفقًاَّلظروفَّكلَّبلد.َّمُ صم م الّدعمَّالَّهَّاملتعلقَّبتقدمين  ه ج

 ازات التمنيع في باكستانإنج

َّتأخُّر َّمن َّالرغم ََّّعلى َّيف َّاألموالَّالباكستان َّاستخدام َّفقدَّمتك َّ بدء َّالصحي، َّالنظام َّلتعزيز خاللَّنَّم ُوج هة
َّمنَّقد ََّّسنوات 3ََّّ َّوقدَّساعدَّذلكَّباكستانَّعلىَّ رَّكبريَّمنَّالتمويلَّالمنَّاالستفادة م ُخص صَّخلمسَّسنوات.

َّ َّبعددَّمنَّاملؤشراتَّاملرتبطة َّوهوَّمشروعَّمشرت َّشروعَّامليفَّإطارََّّفبالصرَّالوفاء كَّومدعومَّالوطينَّلدعمَّالتمنيع،
َّ َّجانب َّبُغي َّمن َّوالتمنيع، َّاللقاحات َّأجل َّمن َّالعاملي َّوالتحالف َّالدويل َّالالبنك َّالتغطية َّزيادة َّم ة خبدماتَّ ُنصفة

 يَّلألمراضَّاليتَّميكنَّالوقايةَّمنهاَّباللقاحات.التمنيعَّمنَّأجلَّالتصدَّ

 قيق استدامة التغطية بالتمنيعاليمن يُعيد تخصيص التمويل لتح

َّ َّيزال َّال َّاليمن َّعامَّيف َّمنذ َّحادة َّوعلىَّالرغمَّمنَّالتوقعاتَّباحتمال2015َّأزمة َّحدوثَّاخنفاضَّبالغَّيف.
َّ َّبالتمنيعَّاملرتفعة َّعاممستوياتَّالتغطية َّفلمَّيالح ظَّسوىَّاخنفاضَّيسريَّيفَّمستوىََّّهذهيفَّمثلََّّبوجه الظروف،

َّ َّاملاضيني. َّالعامني َّطيلة ََّّالتمنيع َّمن َّوبالرغم َّالالتحدَّكثرة َّالبنامج َّأوشك َّفقد َّإحرازَّ يات، َّعلى َّللتمنيع ُموّسع
َّيفَّذلكَّالتمويلَّال َّمبا َّملوارده، َّاحلصيف َّاالستخدام َّبفضل َّأهدافه َّالنظمَّالصحي ُخم معظم َّةص صَّلتعزيز َّوقد.

يفَّتنفيذَّمحالتَّالتطعيمَّمنََّّلكُموس عَّللتمنيع،َّوكذ تَّتلكَّاألموالَّيفَّتشغيلَّاملراكزَّالتابعةَّللبنامجَّالاسُتخِدم َّ
َّوَّ َّالثابتة َّاملراكز َّاحلخالل َّمالت َّاملخاطرَّوتلكَّاليتَّاملتنقلة َّاملناطقَّالعالية َّيف َّاألطفال َّتطعيم َّأجل َّمن املتكاملة
 بواسطةَّأفرقةَّتطعيمَُّمتنِقلة.َّيصُعبَّالوصولَّإليها

 النتائج الم رُجوَّة 

 ََُّّّبشأنَّاحلاجةَّإىلَّالتوص بالتمنيع،ََّّمرتفعة ََّّحقيقَّتغطية َّلتَّالئماملتخطيطَّالسياسيةَّوَّالرادةَّاإللَّلتوافقَّيفَّاآلراء
َّاإلنصافَّوَّوضمانَّ َّالصحيةَّالشاملةَُّ ضم للقاحاتَّمنَّأجلَّالَّم ُستدامة الاإلتاحة َّبلوغَّالتغطية َّوحو َُّقُدمًا ّي

 .2030حبلولَّعامَّ

 ََّّإطالع َّاملشاركني َّآخر َّعلى َّالعاملي َّالتحالف َّجملس َّعن َّالصادرة َّاالقرارات َّأجل َّوالتمنيع،َّمن للقاحات
 .للتحالفَّاجلديدةَّسياساتالوَّ

 


