
 
 

  2013تشرين األول/أكتوبر  9  اللجنة اإلقليمية
  لشرق المتوسط

  نالستو الدورة 

  2013تشرين األول/أكتوبر  30 – 27، ُعمان، مسقط

  اجتماع تقني

  التمنيعللقاحات و  دعم التحالف العالميالجديد في تقرير 

  االجتماع أهداف

 هي: االجتماع هذا أهداف

 قرارات أحدث على التمنيعو  للقاحات العاملي التحالف من دعمال على لحصولل املؤهلة البلدان مندويب إطالع •
 احتياجات مع متوافقة ُج وإعداد األداء أساس على املبين التمويل ذلك يف مبا الالحقة، السياساتو  اجمللس
  ؛البلدان

 التحالف دعمب املتصلة اخلاصة القطرية الشؤون بشأن توضيحات على واحلصول لمناقشةل للمندوبني الفرصة إتاحة •
 .والتمنيع للقاحات العاملي

  أساسية معلومات

 ،وباكستان ،وجيبويت ،أفغانستان :هي بلدان ةسبع حالياً  التمنيعو  للقاحات العاملي التحالف دعم من تستفيد
 نتائج حتسني على الرتكيز مع الصحية النظم تعزيز احلايل الدعم ويشمل واليمن. ،والسودان ،السودان وجنوب ،والصومال

 التمنيعو  للقاحات العاملي التحالف دعم مجايلإ بلغ وقد جديدة. لقاحاتال وإدخال املستغلة غري قاحاتللبا منيعالت
 أمريكي. دوالر مليار 1.456 ،2016 عام حىت االلتزامات ذلك يف مبا ،2000 عام يف التحالف إنشاء منذ اإلقليم لبلدان

 جتر وأد التمنيع بربامج املتعلقة الصحي النظام اختناقات بعض معاجلة على قادرة املؤهلة البلدان أصبحت الدعم ذاو
 .للتطعيم محالت البلدان بعض أجرت كما ،لديها الروتيين التمنيع برامج يف ديدةاجل واللقاحات ستغلةامل غري اللقاحات
 أدخلت اليت واللقاحات بلد لكل التمنيعو  للقاحات العاملي لتحالفل احلايل دعمال عن حديثاً  اً موجز  التايل اجلدول ويعرض

  .إجراؤها مت اليت مالتاحلو  إدخاهلا، املزمع وأ
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 البلد

إجمالي دعم التحالف 
 التمنيعالعالمي للقاحات و 

  2016-2000لألعوام 
 بالدوالر األمريكي

  
 اي تم إدراجهتال اتاللقاح

  
 اللقاحات المخطط إدراجها

  rotavirus العجليةالفريوسة  الرئويةاخلماسي التكافؤ، واملكورات  089 216 213 أفغانستان
، الرئويةاخلماسي التكافؤ، واملكورات  849 487 4 جيبويت

  والفريوسية العجلية
 الفريوسة العجلية رئويةاخلماسي التكافؤ، املكورات ال 720 185 801 باكستان
والفريوسة  املكورات الرئوية اخلماسي التكافؤ 640 728 20 الصومال

 العجلية
   ويةاملكورات الرئ اخلماسي التكافؤ 338 029 21 جنوب السودان

 والفريوسة العجلية
، الرئويةاخلماسي التكافؤ، واملكورات  322 930 220 السودان

والفريوسة العجلية، ومحلة التهاب 
  ، Aالسحايا 

  

، رئويةاخلماس التكافؤ، واملكورات ال 031 970 174 اليمن
  والفريوسة العجلية

   989 547 456 1 اإلمجايل

 املدين. اجملتمع منظمات دعم ذلك يف مبا الصحية، النظم لتعزيز ماملقدَّ  دعمال حالة التايل اجلدول ويعرض
  

 التمنيعتمويل التحالف العالمي للقاحات و  الفترة البلد
ومنظمات  تعزيز النظم الصحةبشأن 

 المجتمع المدني

 التقدم المحرز

2012-2008 أفغانستان  مليون دوالر أمريكي 34: تعزيز النظم الصحية 
مليون دوالر  4.9: اجملتمع املدينمنظمات 
  أمريكي

 5تنفيذ الطلب املقدم ملدة جاري  •
 سنوات بنجاح

مليون دوالر  0.362: تعزيز النظم الصحية غري متوفر جيبوتي
  أمريكي

 رفضته البلد نظراً لقلته •
نهج جديد طلب لالستفادة من التقدمي  •

للتحالف العاملي بشأن متويل النظام 
 15 دوالر يف ماليني 3الصحي مببلغ 
 2013أيلول/سبتمرب 

2012-2008 باكستان   مليون دوالر أمريكي 76: تعزيز النظم الصحية 
ماليني دوالر  7: منظمات اجملتمع املدين

  أمريكي

مليون دوالر أمريكي  23.5طلبت فقط  •
 ملدة سنتني

تأخري يف االستفادة بسبب اإلجراءات  •
 احلكومية
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 التمنيعتمويل التحالف العالمي للقاحات و  الفترة البلد
ومنظمات  تعزيز النظم الصحةبشأن 

 المجتمع المدني

 التقدم المحرز

 منطلب لالستفادة  االستعداد لتقدمي •
النهج اجلديد للتحالف العاملي بشأن 

مليون  80متويل النظام الصحي حبوايل 
 2014دوالر أمريكي يف عام 

2015-2010 الصومال مليون دوالر  11.5: تعزيز النظم الصحية 
  أمريكي

 

 2012بدء التنفيذ يف عام  •
سنوات  4إعادة تصميم الربنامج ملدة  •

هذا سنوات وجرى تقدمي  5بدًال من 
 2013أيلول/سبتمرب  15يف  الطلب

2012-2008 السودان سنوات  5 طلب مدتهتنفيذ ناجح ل •  مليون دوالر أمريكي 16: تعزيز النظم الصحية 
 2013تهي يف وين

 طلب لالستفادة مناالستعداد لتقدمي  •
النهج اجلديد للتحالف العاملي بشأن 

مليون  35متويل النظام الصحي حبوايل 
ن دوالر أمريكي حبلول كانو 

أو بداية عام  2013األول/ديسمرب 
2014 

2011-2009 جنوب السودان مليون دوالر  5.3: تعزيز النظم الصحية 
  أمريكي

 

ه ؤ ومتوقع انتها الدربالتنفيذ على  •
 2013بنهاية عام 

النهج اجلديد  طلب لالستفادة منتقدمي  •
للتحالف العاملي بشأن متويل النظام 

يكي مليون دوالر أمر  30الصحي حبوايل 
 2013أيلول/سبتمرب  15يف 

2012-2008 اليمن مليون دوالر  6.3: تعزيز النظم الصحية 
  أمريكي

اخلاص باحلصول على  الطلبتنفيذ  •
متويل من التحالف العاملي لتعزيز النظام 

سنوات بغرض حتسني  5ملدة  الصحي
 تقدمي اخلدمة

النهج اجلديد  طلب لالستفادة منتقدمي  •
متويل النظام  للتحالف العاملي بشأن

مليون دوالر أمريكي  18الصحي حبوايل 
أيلول/سبتمرب  15وجرى تقدميه يف 

2013 
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 قيادياً  دوراً  التحالف لعبي أن ضرورة على التمنيعو  لقاحاتل العاملي التحالف جملس اتفق املستمر الدعم إىل وباإلضافة

 الوقت يف التحالف فيها يعمل اليت البلدان يف لروتيينا التمنيع خدمات يف )IPV( املعطل األطفال شلل لقاح إدخال يف

 لقضاءل األخري للشوط سرتاتيجيةاال طةاخل من وكجزء العاملية، الصحة منظمة قبل من به املوصى النحو على وذلك الراهن،

  .التمنيعو  للقاحات العاملي التحالف بسياسات يتعلق فيما جديد تطور أيضاً  وهناك .األطفال شلل على

  المتوقعة تائجالن

 للقاحات العاملي التحالف دعم حول للبلدان أفضل توضيح إىل االجتماع ومداوالت العروض تؤدي أن املتوقع من

  الروتيين. التمنيعو  الصحية النظم لتعزيز املتاح التمنيعو 


