
 

 

 ةـاللجنة اإلقليمي
 ـطلشرق المتوس

 4102 تشرين األول/أكتوبر9 

  الحادية والستونالدورة 

 4102تشرين األول/أكتوبر  44–01، الجمهورية التونسية ،تونس
 

 ات بشأن دعم التحالف العالمي لل قاحات والتمنيعآخر المستجد  
 أهداف االجتماع

 لَّأهدافَّاالجتماعَّيف:َّتتمث َّ

 عامليَّللقاحاتَّوالتمنيعَّعلىَّأحدثَّقراراتَّإطالعَّممثليَّالبلدانَّاملؤهلةَّللحصولَّعلىَّدعمَّمنَّالتحالفَّال
التحالفَّالعاملي،َّوالسياساتَّالالحقة،َّواخلطةَّاالسرتاتيجيةَّللتحالفَّالعامليَّللقاحاتَّوالتمنيعَّلألعوامََّّ جملس
6102-6161َّ. 

 ،َّالعاملي َّالتحالف َّبدعم َّيتعلق َّفيما َّبلد َّبكل َّاخلاصة َّاملسائل َّملناقشة َّاملؤه لة َّالبلدان َّملندويب َّالفرصة َّإتاحة
 واحلصولَّعلىَّتوضيحاتَّبشأهنا.َّ

 َّ.إطالعَّاملندوبنيَّعلىَّالشؤونَّاخلاصةَّبعضويةَّاجمللس 

 َّمناقشةَّالعضويةَّاإلقليميةَّيفَّجملسَّالتحالفَّالعاملي،َّواالتفاقَّعلىَّاملرشحنيَّاإلقليمينيَّملنصيبَّعضوَّاجمللس
 َّوالعضوَّاملناوبَّملدةَّالعضويةَّاملقبلة.

 المعلومات األساسية 

العامليَّهوَّتعزيزَّالصحةَّمنَّخالل:َّتوفريَّاللقاحاتَّوسبلَّإيصاهلاَّلألفرادَّيفَّالبلدانَّاألكثرَّالغرضَّمنَّالتحالفَّ
َّوتيسريَّإجراءَّالبحوثَّحولَّاللقاحاتَّذاتَّاألمهيةَّالقصوىَّللعاملَّالناميَّوتطويرها؛َّوتقدميَّاملساعدةَّيفَّتعزيزَّ فقراً؛

 ملَّالنامي.َّنظمَّالرعايةَّالصحيةَّواجملتمعَّاملدينَّالداعمَّهلذهَّاألغراضَّيفَّالعا

َّاليتَّتدعمَّالربنامجَّاملوسعَّللتمنيعَّيفَّالبلدانَّالستةَّ َّالتحالفَّالعامليَّللقاحاتَّوالتمنيعَّأهمَّاجلهاتَّاملاحنة ويُعدُّ
َّوالسودان،َّ َّوالصومال، َّوباكستان، َّوجيبويت، َّأفغانستان، َّللحصولَّعلىَّالدعمَّمنَّالتحالفَّيفَّاإلقليمَّوهي: املؤهلة

تعزيزَّالنظمَّالصحيةَّمعَّالرتكيزَّعلىَّحتسنيَّنتائجَّالتمنيع،َّواللقاحاتَّغريَّاملستغلة،ََّّواليمن.َّوحالياً،َّيتجهَّالدعمَّحنو
وإدخالَّلقاحاتَّجديدة.َّووصلَّإمجايلَّالدعمَّاملقدمَّمنَّالتحالفَّالعامليَّلبلدانَّاإلقليمَّمنذَّإنشاءَّالتحالفَّيفَّعامَّ

مَّالتحالفَّالعامليَّالدعمَّللبلدانَّ(.َّوسيقد0بليونَّدوالرَّأمريكيَّ)اجلدول0.081ََّّإىل6102ََّّوحىتَّأيار/مايو6111ََّّ
َعط لَّيفَّبرامجَّالتمنيعَّواللقاحات،َّويشملَّهذاَّالدعمَّلقاحَّشللَّ

ُ
املؤهلةَّمنَّأجلَّإدخالَّلقاحَّفريوسَّشللَّاألطفالَّامل

عط لَّومنحةَّنقديةَّلتسهيلَّإدخالَّهذاَّاللقاح.َّكماَّيدعمَّالتحالفَّالعامليَّإجراءَّأنشطةَّالتمنيعَّالتكميليَّ
ُ
األطفالَّامل
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بةَّوحدها،َّوضدَّاحلصبةَّواحلصبةَّاألملانيةَّيفَّبعضَّالبلدان،َّباإلضافةَّإىلَّدعمَّلقاحاتَّاملكوراتَّالسحائيةَّضدَّاحلص
َّ(.6ومحالتَّالتطعيمَّضدَّاحلمىَّالصفراءَّيفَّالسودانَّ)اجلدولَّ

 التمويل المشترك للتحالف العالمي للقاحات والتمنيع 

بتمويلَّمشرتكَّمنَِّقَبلََّّاملعطلاستثناءَّشللَّاألطفالَّ،َّبجيبَّأنَّتُقد مَّبعضَّاللقاحاتَّاجلديدةَّوالقليلةَّاالستعمال
البلدان.َّففيَّالسنواتَّاألخرية،َّواجهتَّأفغانستانَّوجيبويتَّوباكستانَّوالسودانَّصعوباتَّيفَّالوفاءَّبالتزاماهتاَّبالتمويلَّ

إالَّأنَّأفغانستانَّاملشرتك.َّويفَّالوقتَّاحلايل،َّوصلتَّأفغانستانَّوباكستانَّلوضعيةَّالتعثرَّفيماَّيتعلقَّبالتمويلَّاملشرتك،َّ
َّأطولَّبسببَّدعوىَّ منَّاملرجحَّأنَّخترجَّمنَّهذهَّالوضعيةَّيفَّوقتَّقريب،َّيفَّحنيَّيُتوق عَّأنَّتستغرقَّباكستانَّوقتًا
َّمتويلَّ َّإجراءات َّعرب َّالعاملي َّللتحالف َّاملشرتك َّالتمويل َّمشرتيات َّبإمتام َّيطالبون َّالذين َّاحملليون َّاملوردون َّرفعها قضائية

العامليَّيفَّالوقتَّالراهنَّبتنقيحَّسياسةَّالتمويلَّاملشرتك،َّوسيتمَّاالنتهاءَّمنهاَّيفَّعامَّمشرتكَّحكومية.َّويقومَّالتحالفَّ
6102.َّ

 4102 - 4111. دعم التحالف العالمي للتمنيع واللقاحات لبلدان اإلقليم، 0الجدول 

 تعزيز النظم الصحية  البرنامج الموسَّع للتمنيع البلد
 اإلجمالي ومنظمات المجتمع المدني

 820 089 011 400 351 21 420 738 011 أفغانستان
 900 348 3 1 900 348 3 جيبويت

 698 409 228 573 280 30 125 129 206 باكستان
 270 778 01 178 257 1 092 521 1 الصومال
 365 905 011 500 153 02 865 751 083 السودان

 768 824 060 000 535 01 768 289 020 اليمن
 821 356 189 0 651 577 006 170 779 076 0  اإلجمالي

 تنظيم التحالف العالمي للقاحات والتمنيع
األجهزةَّالرئاسيةَّواإلداريةَّواالستشاريةَّللتحالفَّالعامليَّللقاحاتَّوالتمنيعَّهي:َّاجمللس،َّواللجنةَّالتنفيذية،َّواألمانة،َّ

َّواملراجعون،َّوجلانَّاجمللسَّالدائمة،َّواللجانَّاالستشارية.

 جلس والتمثيل اإلقليمي تكوين الم
َّ َّاجمللس 68ََّّيضم َّبينهم 08ََّّعضواً، َّممثِّاًل، َّألمانة1ََّّعضوًا َّالتنفيذي َّالرئيس َّإىل َّباإلضافة َّمنتسبني، َّغري أعضاء

التحالف.َّوتشملَّمقاعدَّاليتَّيشملهاَّأعضاءَّاجمللسَّاملمثِّلونَّمخسةَّمقاعدَّملمثليَّحكوماتَّالبلدانَّالنامية،َّومنَّبينهاَّ
َّيشغلَّالدكتورَّاملقعدَّاملخصصَّلإلقليم َّبينما َّيفَّأفغانستان، َّالصحة َّوزيرة َّدليل، َّثريا َّمعايلَّالدكتورة َّحاليًا َّوتشغله ،

ديسمربَّتنتهيَّعضويتهماَّيفَّكانونَّاألول/َّصالحَّتراب،َّمديرَّعامَّالصحةَّيفَّجيبويت،َّمقعدَّالعضوَّاملناوب.َّوسوف
 .6102َّعامَّ
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تمنيع التكميلي في البلدان المؤهلة . الوضع الخاص بإدخال اللقاحات الجديدة ودعم أنشطة ال4الجدول 
 للحصول على دعم التحالف العالمي للتمنيع واللقاحات

أنشطة التمنيع التكميلي المخطط  اللقاحات التي تم إدخالها البلد
 4102 - 4102لها للسنتين 

اللقاحات المخطط 
 إدخالها

 جليةَّالفريوسةَّالع  احلصبة مخاسيَّالتكافؤ،َّاملكوراتَّالرئوية  أفغانستان
مخاسيَّالتكافؤ،َّاملكوراتَّ جيبويت

 الرئوية،َّالفريوسةَّالعجلية
    

 الفريوسةَّالعجليةَّ احلصبة مخاسيَّالتكافؤ،َّاملكوراتَّالرئوية باكستان
املكوراتَّالرئوية،َّ  مخاسيَّالتكافؤ الصومال

 والفريوساتَّالعجلية
مخاسيَّالتكافؤ،َّاملكوراتَّ السودان

لةَّالرئوية،َّالفريوسةَّالعجلية،َّمح
Aَّااللتهابَّالسحائيَّ

    احلمىَّالصفراء

مخاسيَّالتكافؤ،َّاملكوراتَّ اليمن
 الرئوية،َّالفريوسةَّالعجلية

 احلصبة/احلصبةَّاألملانية احلصبة/احلصبةَّاألملانية

 النتائج المرجوة 

َّمنَّاملتوقعَّأنَّيثمرَّاالجتماعَّعن:َّ

 َّ،وأحدثَّقراراتَّجملسَّالتحالفَّالعاملي،َّتكوينَّفهمَّواضحَّحولَّسياساتَّالتحالفَّالعامليَّللقاحاتَّوالتمنيع
،َّوتقدميَّمزيدَّمنَّاإليضاحاتَّللبلدانَّبشأنَّالدعمَّاملتاحَّمنَّالتحالف6161َّ-6102واخلطةَّاالسرتاتيجيةَّللفرتةَّ

 العامليَّمنَّأجلَّتعزيزَّالنظمَّالصحية،َّوالتمنيعَّالروتيين،َّوالتمويلَّاملشرتك.َّ

 املشرتكَّيفَّالوقتَّاملناسبَّتمويلالدعوةَّالقويةَّلسدادَّالبلدانَّمسامهاهتاَّيفَّال. 

 َّ.تكوينَّفهمَّواضحَّلدورَّالعضوَّاملمثلَّلإلقليمَّيفَّجملسَّالتحالفَّالعاملي 

 االتفاقَّعلىَّاملرشحنيَّاإلقليمينيَّلشغلَّعضويةَّجملسَّالتحالفَّالعامليَّيفَّمدةَّالعضويةَّاملقبلة. 

 المشاركون في االجتماع

َّللحصوَّ َّاملؤهلة َّالبلدان َّمندويب َّاملشاركني َّقائمة َّتضم َّيفَّسوف َّوالتمنيع َّللقاحات َّالعاملي َّالتحالف َّدعم َّعلى ل
 اإلقليم،َّوأمانةَّمنظمةَّالصحةَّالعاملية،َّوأمانةَّالتحالفَّالعامليَّللتمنيعَّواللقاحات،َّوالوكاالتَّالشريكة.َّ
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 ساعة( 1.5جدول األعمال المقترح )

 المتحدث الموضوع المدة

 دقائق01َّ
 االفتتاح 
 املقدمةَّواملعلوماتَّاألساسية 

ظمةَّالصحةَّالعاملية،َّأمانةَّمن
 املكتبَّاإلقليمي

أمانةَّالتحالفَّالعامليَّللتمنيعَّ إحاطةَّمنَّأمانةَّالتحالفَّالعامليَّللتمنيعَّواللقاحات دقيقة01َّ
 واللقاحات

  املناقشات  دقيقة61َّ
 العضوَّاإلقليميَّللمجلسَّ إحاطةَّمنَّالعضوَّاملمثلَّلإلقليمَّباجمللسَّ  دقيقة01َّ

حات،َّواالتفاقَّعلىَّترشيحاتَّاملناقشات،َّواإليضا  دقيقة61َّ
  اإلقليمَّلعضويةَّجملسَّالتحالفَّالعامليَّللتمنيعَّواللقاحات

َّ


