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 اجتماع جانبي

قاحات والتمنيع
ُّ
 آخر الـُمستجدات بشأن دعم التحالف العاملي من أجل الل

 أهداف االجتماع

ل أهداف االجتماع في ما يلي
َّ
 :تتمث

  ُهج املتبعة في البلدان ومناقشُتها ُبغية تعزيز اإلرادة السياسية والقيادة إطالع املشاركين على النُّ
 
 
ى تحقيق الغايات من التغطية بالتمنيع، واإلنصاف، رية، وضمان التخطيط املالئم حتى الُقط يتسنَّ

 مع
ً
ستدامة للقاحات، تمشيا

ُ
 خطة عمل إقليم شرق املتوسط الخاصة باللقاحات واإلتاحة املـ

واألهداف االستراتيجية للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع الرامية إلى بلوغ التغطية 
 ؛2030 الصحية الشاملة بحلول عام

 لتعزيزُم ـسليط الضوء على اإلنجازات، والتحديات اإلقليمية الرئيسية، وُسُبل الت 
ً
ُدما

ُ
 الشراكة ض ّي ق

 .من أجل التمنيع

 معلومات أساسية 

 ،والصومال ،والسودان ،وجيبوتي ،وباكستان ،وهي أفغانستان -تتلقى ستة ُبلدان في إقليم شرق املتوسط 
للقاحات. وقد تمت املوافقة على دعم التحالف العالمي للجمهورية دعًما من التحالف العالمي  -واليمن 

ح أن تصبح مؤهلة للحصول على الدعم الكامل بدًءا من كانون العربية السورية باللقاحات، غير أنه من املرّج 
  . وبوصفه يُ 2019الثاني/يناير 

ّ
ل شراكة فريدة من نوعها بين القطاعين العام والخاص، فإن التحالف مث

تحالًفا من العديد من الجهات أصحاب املصلحة، يتسع طيفها  المي من أجل اللقاحات والتمنيع يضّم الع
ليشمل حكومات وطنية ووكاالت شريكة وأوساط أكاديمية ومؤسسات تعليمية وقطاع خاص، وهي الجهات 

لدخل ولتسريع التي تعمل على نطاق واسع من أجل تحسين تغطية األطفال بالتمنيع في الُبلدان منخفضة ا
 2.076الحصول على اللقاحات الجديدة. وقد بلغ الدعم املقدم من التحالف العالمي لُبلدان اإلقليم حوالي 

 مليار دوالر أمريكي على مدار األعوام السبعة عشر املاضية. 

 
ُ
ظ  في تقوية النُّ

ً
جانب تحسين م الصحية والتمنيع في اإلقليم، إلى ولطاملا كان دعم التحالف العالمي مفيدا

أوجه اإلنصاف في ما يتعلق بالحصول على خدمات التمنيع واللقاحات الجديدة املنقذة لألرواح التي لم يكن 
ُيستفاد منها استفادة كاملة. فقد استفاد السودان من الدعم املقدم للجهود املبذولة ملكافحة الحصبة 



 

2 

، باإلضافة إلى إدخال لقاحات الحصبة األملانية، والحصبة األملانية في إطار تنفيذ أنشطة التمنيع التكميلي
 «. أ»والحمى الصفراء، والتهاب السحايا من النمط 

 التحديات التي يواجهها اإلقليم 

مها الصحية الضعف  رغم
ُ
ظ

ُ
إحراز بعض التقدم في جميع الُبلدان الستة، بما فيها الُبلدان التي يشوب ن

والُبلدان املتضررة من حاالت الطوارئ، فإن األهداف التي اتفقت عليها الدول األعضاء واملوضحة في خطة 
 لتقد

ً
يرات منظمة الصحة العاملية عمل إقليم شرق املتوسط الخاصة باللقاحات لم تتحقق حتى اآلن. ووفقا

لعام  %73بالجرعة الثالثة من اللقاح الخماس ي في الُبلدان الستة  التغطيةواليونيسيف، بلغ متوسط نسبة 
. وباإلضافة إلى ذلك، فإن  16للُبلدان املتبقية في اإلقليم والبالغ عددها  %88.9، مقارنة بنسبة 2017

ً
بلدا

صلوا على جرعتهم الثالثة من لقاح الخناق، والكزاز، والشاهوق في مليون رضيع ممن لم يح 3.7من  74.6٪
وفًقا لتقديرات و كانوا يعيشون في الُبلدان التي تحصل على دعم التحالف العالمي.  2017اإلقليم في عام 

التغطية بالجرعة الثالثة من لقاح الخناق، نسبة  تبلغ ،2017منظمة الصحة العاملية واليونيسف لعام 
 .2010لعام  %80، و2016لعام  %42 بنسبةمقارنة  %48 والكزاز، والشاهوق في الجمهورية العربية السورية

تأخر بعض الُبلدان  إلىوأدت بعض القضايا اإلجرائية لدى عدد من الوكاالت الشريكة ووزارات الصحة 
 والتمنيع.عن تلقي الدعم الـُمقدم من التحالف العالمي من أجل تقوية النظام الصحي 

ة  رُجوَّ
َ
 النتائج امل

  زيادة االعتراف بالحاجة إلى حضور كبار املسؤولين لهذا االجتماع الجانبي لتعزيز برامج التمنيع ورصد
 
 

ى مع الغايات الواردة في خطة عمل إقليم شرق املتوسط الخاصة التقدم في بلدانهم، بما يتماش 
 باللقاحات وخطة العمل العاملية بشأن اللقاحات.

  إطالع املشاركين على آخر املستجدات حول أحدث السياسات التي يتبعها التحالف العالمي والدعم
 املتاح لديه.

  إذكاء الوعي بالقضايا الشاملة ملجموعات متعددة من الُبلدان من أجل تعزيز الشراكات، وذلك ُبغية
يجابية فيما يتعلق تحسين االستفادة من دعم التحالف العالمي املقدم بقصد تحقيق حصائل إ

 بالتمنيع. 

 


