
 
 

  2013تشرين األول/أكتوبر  9  اللجنة اإلقليمية
  لشرق المتوسط

  نالستو الدورة 

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

  اجتماع تقني
  حتى اآلن الشراء المجمَّع للقاحات: استعراض التقدُّم الـُمْحرز

  االجتماع أهداف

  يلي: ما إىل للقاحات اجملمع الشراء ملبادرة املخصصة اجللسة دف

 الدورة منذ للقاحات اجملمَّع الشراء مبادرة هتأحرزَ  الذي التقدُّم حول اتاملستجدّ  على األعضاء الدول إطالع •
 ؛2012 يف اإلقليمية لّلجنة السابقة

 ؛2013 حزيران/يونيو يف التقنية العملية احللقة خالل تعدَّ أُ  اليت العمل ططخل األعضاء الدول مع املتابعة •

 اليت واإلجراءات باملسامهة ترغب اليت األعضاء لدولا من الالزمة املتطلبات وعلى الرمسي االلتزام على التأكيد •
 .للقاحات اجملمَّع الشراء نظام من النتائج أفضل على للحصول ا القيام عليها بيتوجَّ 

  اليونيسف. يف اإلمداد وإدارة املتوسط لشرق العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي املكتب من كلٍّ  اجللسة تيسري يف سيشارك

  لمناقشةا ونقاط أساسية معلومات

 للقاحات، اجملمَّع للشراء إقليمي نظام إنشاء يف القوي اهتمامها عن املتوسط شرق إقليم يف األعضاء الدول تبَ أعرَ  لقد
ا بل املضمار، هذا يف املطلوبة اجلهود ببذل البدء املتوسط لشرق العالية الصحة ملنظمة اإلقليمي املكتب من وطلبت  وقياد

 نظام حول قرارين ،2012و 2011 عامي يف 59و 58 الدورتني خالل اإلقليمية اللجنة تاعتمد وقد .بينها فيما تنسيقالو 
  للقاحات. اجملمَّع الشراء

 نظام آلية من األوىل املرحلة إىل االنضمام على األعضاء الدول )1/ق.59 إ م/ل (ش القرار حثّ  ،2012 عام ففي
 وذلك اليونيسف، منظمة يف اإلمداد إدارة مهاقدِّ ت اليت اللقاحات شراء خدمات من ستفادةباال للقاحات املوّحد الشراء
 ولقاح املتقارن، الرئوية املكورات (لقاح اجلديدة اللقاحات لشراء الدعم تطلب اليت الدخل املتوسطة للبلدان بالنسبة
 ةاإلقليمي اآللية من يةالثان املرحلة تنفيذ اإلقليمي املدير من القرار وطلب ري).شَ البَ  احلليمي الورم ولقاح ،ةليجَ العَ  ةالفريوس
  ممكنة. فرصة أقرب يف للقاحات اجملمَّع للشراء
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 والتنظيمية الرباجمية اجلوانب يف األعضاء للدول املباشر الدعم متقدِّ  العاملية الصحة منظمة فإن القرار، هلذا ووفقاً 
 املتوسطة البلدان إىل جديدة لقاحات إلدخال فاليونيس ملنظمة العاملية املبادرة من االستفادة أجل من الطلب وختطيط
 بشراء البدء األعضاء للدول ميكن الشراء، عمليات من به تقوم وما اليونيسف منظمة يف اإلمداد إدارة خالل فمن الدخل.
 للمكورات ناملتقار  واللقاح يب)، النمط من زليةـالن املستدمية + البائي الكبد التهاب + (الثالثي التكافؤ اخلماسي اللقاح
 وممثل مسيقدِّ  اجللسة، هذه وخالل .2014 حبلول وذلك ري،شَ البَ  احلليمي الورم ولقاح لية،جَ العَ  الفريوسات ولقاح الرئوية،
 الدول من تتطلبه وما ،لديها الشراء عملياتل الراهن وضعال حول ثةحمدَّ  معلومات اليونيسف منظمة يف اإلمداد إدارة

  املعروضة. اخلدمات من تفادةباالس ترغب اليت األعضاء

 حزيران/يونيو ففي املبادرة، من الثانية املرحلة تنفيذ يف للتقدُّم الالزمة اإلجراءات مجيع أيضاً  اإلقليمي املكتب ذاختّ  وقد
 شاركونامل هافي مقدَّ  الشيخ، شرم يف وذلك للقاحات، اجملمَّع الشراء نظام إلنشاء بُلدانية تقنية عملية حلقة تدَ قِ عُ  ،2013

م مب حول الشاملة تعقيبا  مرحلتيها؛ (يف املبادرة يف للمشاركة حدة على بلدٍ  بكل خاصة عمل خطط صياغة مع ،لدا
 وستتيح املتوسط). لشرق العاملية الصحة ملنظمة اإلقليمي املكتب ْرب عَ  الثانية واملرحلة اليونيسف، منظمة ْرب عَ  األوىل املرحلة
 اهتمامها أبدت اليت األعضاء الدول من دولة كل يف هذه العمل خطط تنفيذ ملتابعة فردية تمناقشا الفرصة اجللسة هذه

  .باملبادرة

  المتوقعة النتائج

 للمكورات املتقارن واللقاح التكافؤ، اخلماسي باللقاح للتزويد استعداد من للقاحات اجملمَّع الشراء مبادرة هتْ أبدَ  ملا نظراً 
 اليت الشراء خدمات خالل من 2014 عام حبلول ريشَ البَ  احلليمي الورم فريوس ولقاح لَعَجلية،ا الفريوسات ولقاح الرئوية،

 اجللسة هلذه أمهية األكثر اهلدف فإن للبلدان، العمل خطط الستكمال ونظراً  اليونيسف. منظمة يف اإلمداد إدارة مهاتقدِّ 
 الدول تعربِّ  أن ذلك عند عاملتوقَّ  ومن للقاحات، اجملمَّع الشراء نظام إىل باالنضمام للبلدان الرمسي االلتزام تأكيد هو

  املطلوبة. املبدئية والكميات للتسليم، الزمين واجلدول شرتيهاست اليت املنتجات عن األعضاء

  المشاركون

 العربية يةاجلمهور  تونس، ،األردن( الدخل املتوسطة للدول موجَّهة للقاحات اجملمَّع الشراء ملبادرة املبدئية املرحلة إن
  .باملبادرة اهتمامها تأبدَ  اليت )واملغرب مصر، ليبيا، لبنان، العراق، السورية،

  


