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 الصــحة الوطنيــة األعــم. وسيشــمل اتبــين خطــط التمنيــع المتعــدد الســنوات وخطــط قطاعــ المواءمــةتحســين 
لرصـد والتقيـيم والمسـاءلة اإلى الدول األعضاء مـن أجـل إعـداد عمليـات  اإلرشادات الموجهةالتحديث أيضًا 
  .من عمليات على المستويين اإلقليمي والعالمي يقابلهاتتماشى مع ما الوطنية التي 

  اإلطار المقترح للرصد والتقييم والمساءلة
إبـــالغ اللجـــان علـــى  ١٧-٦٥ج ص ععضـــاء فـــي القـــرار حثـــت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الـــدول األ  -٥

ُبغيـة الوصـول  لمحدَّثـةااإلقليمية كل عام بالدروس المستفادة والتقـدم المحـرز والتحـديات الباقيـة واإلجـراءات 
والقصـــد مـــن اإلطـــار المقتـــرح لرصـــد تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة إلـــى األهـــداف الوطنيـــة للتمنيـــع. 

المقدمـــة إلـــى اللجـــان  ةســـنويال المرحليـــةهـــو توجيـــه محتويـــات التقـــارير  عنـــهســـاءلة باللقاحـــات وتقييمـــه والم
  المجلس التنفيذي. عن طريقاإلقليمية وجمعية الصحة 

ق اإلطــار المقتــرح فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع ســيطبَّ  بإرشــاداتوعمــًال   -٦
التقـــدم فـــي تحقيـــق أهـــداف خطـــة العمـــل وأغراضـــها  بأنهـــا تعـــرَّفرصـــد النتـــائج (التـــي  )١علـــى مـــا يلـــي: (
) تتبــع المــوارد المســتثمرة ٣أصــحاب المصــلحة بخطــة العمــل؛ ( اتالتزامــورصــد توثيــق  )٢االســتراتيجية)؛ (

عــــن طريــــق فريــــق الخبــــراء  إدراج المراقبــــة المســــتقلة واالســــتعراض المســــتقل،) ٤فــــي اللقاحــــات والتمنيــــع؛ (
  رير المقدمة إلى األجهزة الرئاسية.االتق ضمناالستشاري االستراتيجي، 

ألمـين العالميـة لسـتراتيجية اال عـنوقد صمم هذا اإلطار المقترح ليكون متوائمًا مع إطـار المسـاءلة   -٧
تقــديم التقــارير إلــى فريــق الخبــراء المســتقل  ليتــيحوكــذلك  ١المــرأة والطفــل، بشــأن صــحةالعــام لألمــم المتحــدة 

للرصــد واالســتعراض واتخــاذ والمقصــود بإطــار المســاءلة هــو القيــام بعمليــة دوريــة  ٢ض.المعنــي باالســتعرا
 حلهـا،د المشـاكل التـي يلـزم يـوتحد وتوثيـق  النجاحـاتالتقدم المحرز اإلجراءات التصحيحية ويتم فيها تقييم 

ــــزوم وحيثمــــا اقتضــــت الضــــرورة ذلــــك.اإلجــــراءات  واتخــــاذ ــــى  ويقــــوم الســــريعة عنــــد الل إطــــار المســــاءلة عل
) تحســين ١: (التاليــة الفئــاتومقســمة إلــى توصــيات صــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة  ١٠

 مراقبــة) تحســين ٣تحســين تتبــع المــوارد لتحســين صــحة المــرأة والطفــل؛ ( )٢المعلومــات لتحســين النتــائج؛ (
من أجل إطـار  اإلجراءاترصد واالستعراض واتخاذ لل ومماثلة مقترحةعملية دورية  وهناكالنتائج والموارد. 

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.

  رصد النتائج

علــى أســاس  الــذي يقــاس ،تحقيــق أهــداف خطــة العمــل وأغراضــها االســتراتيجية نحــوالتقــدم  سيشــكل  -٨
  العقد. طيلةرصد النتائج  أساس ،المؤشرات المعنية

                                                           
، جنيـف، منظمـة الصـحة الوفـاء بـالوعود وقيـاس النتـائجاللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة عن صحة المرأة والطفل،     ١

كــــانون األول/ ديســــمبر  ١٣طــــالع فــــي اال تــــم؛ /http://www.who.int/woman_child_accountability/en( ٢٠١١العالميــــة، 
٢٠١٢.(  

٢     http://www.everywomaneverychild.org/resources/independent-expert-review-groupــــــــــــي  ؛ ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ت
  .٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٨
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وعقب اعتمـاد جمعيـة الصـحة لخطـة العمـل اسُتعِرضـت مؤشـرات الرصـد الخاصـة بهـا، مـع مراعـاة   -٩
 وتمـت استشـارة ١.ينتسـالو  الخامسـة ةيـلملعاا أثناء جمعية الصحةالدول األعضاء  أدلت بهاالتعليقات التي 

ــ المؤشــرات القائمــة  اســتعراض وبلــورةن مــن أجــل ين المعنيــيبــرامج مكافحــة األمــراض المعنيــة والخبــراء التقني
الطريقـة التـي تحديـد  وأ ،إن وجـدت ،ضع تعاريف عملية لكـل مؤشـر وتحديـد مصـدر (مصـادر) البيانـاتوو 

. وأجريـت وتحديد البيانات المرجعية والمراحل الرئيسية واألهداف، حسـب االقتضـاءيمكن بها جمع البيانات 
 ليقــــات علــــى مســــودةواســــُتمدت التع .باالتصــــال الهــــاتفي أو اإللكترونــــيأو  وجهــــًا لوجــــهمشــــاورات إضــــافية 

ـــر مـــن  ـــون  ٦٠٠المؤشـــرات مـــن أكث ـــون مختلـــف أصـــحاب المصـــلحة، ومـــنهم ممثل منظمـــات لشـــخص يمثل
خــالل هــذه العمليــة مــن وتــم اســتعراض واعتمــاد المؤشــرات المنقحــة اللقاحــات.  وصــانعيالمجتمــع المــدني 

إلـى  ٦اع عقده (جنيف، مـن جانب فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع أثناء أحدث اجتم
  للمؤشرات. حدَّثةم). وترد في ملحق هذا التقرير قائمة ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨

البحــث والتطــوير،  باســتثناء مؤشــراتعــن التقــدم المحــرز، قياســًا بالمؤشــرات، تقــارير  اً ســنوي قدَّمتوســ  -١٠
واألغــراض االســتراتيجية للبحــث هــداف األالمجلــس. أمــا التقــدم فــي تحقيــق  عــن طريــقعلــى جمعيــة الصــحة 

  كل سنتين. االتقارير عنه فستقدَّموالتطوير 

  بالتمنيع الخاصة االلتزامات ورصد توثيق 

المتبعــة  مــن العمليــةأنشــطة التمنيــع مــن المقتــرح االســتفادة  المعلنــة إزاءرصــد االلتزامــات  مــن أجــل  -١١
االلتزامــات  ومــع ذلــك فــإنلميــة لصــحة المــرأة والطفــل. االســتراتيجية العاب الخاصــةفيمــا يتعلــق بااللتزامــات 

المتبعـة فيمـا . وعلـى غـرار المبـادئ التوجيهيـة واضـحة كـي يتسـنى تتبعهـاأن تكـون  ينبغـي عالتمنيالخاصة ب
االســـتراتيجية العالميـــة لصـــحة المـــرأة والطفـــل صـــاغت األمانـــة مبـــادئ ب الخاصـــةااللتزامـــات يتعلـــق بـــإعالن 

ــ الخاصــةااللتزامــات  محــددة إلعــالنتوجيهيــة  التــي يمكــن تشــكل نموذجــًا ألنــواع االلتزامــات  هــيو التمنيع؛ ب
  عقد اللقاحات. إعالنها فيما يخص

 وسـتتم مواءمـةأنـواع االلتـزام التعهـدات الماليـة والسياسـة العامـة وتقـديم الخـدمات.  ويمكن أن تشمل  -١٢
لعالميــــة الخاصــــة باللقاحــــات وأغراضــــها أهــــداف خطــــة العمـــل ا مــــععقــــد اللقاحـــات  بشــــأنااللتـــزام المثــــالي 
 ،والمســـؤولية المشـــتركة والشـــراكة ،طريـــة: الملكيـــة القُ أال وهـــي الســـتة اإلرشـــاديةأو مبادئهـــا  االســـتراتيجية و/

مــن  مجموعــة كبيــرةتــأمين التــزام مــن أجــل الجهــود  وســتُبذلواالبتكــار.  ،واالســتدامة ،والتكامــل ،واإلنصــاف
والوكــاالت العالميــة ومنظمــات المجتمــع  التنميــةات الوطنيــة وشــركاء الحكومــ همفــي نأصــحاب المصــلحة، بمــ

  اللقاحات والقطاع الخاص. وصانعوالمدني والدوائر األكاديمية والجمعيات المهنية 

  رصد الموارد المستثمرة في التمنيع

وتحسـين  االسترجاعي،التحليل : النظر فيهما يهذه يجر عنصران من عناصر عملية الرصد  هناك  -١٣
بحسـب  ،لتمنيـعلللمـوارد المكرسـة  اسـترجاعيةتقـديرات عـن العنصر األول  وسيتمخضالمالي.  التبليغجودة 
هـــذه التقـــديرات مـــن تحليـــل  وســـتتأتىفتـــرات قصـــيرة ومتوســـطة األمـــد.  وسيشـــملالجغرافـــي والســـنة،  الكيـــان

العالميــــة  البيانــــات التــــي تقــــدمها الــــدول األعضــــاء فــــي اســــتمارات التبليــــغ المشــــتركة بــــين منظمــــة الصــــحة
                                                           

) ٢) والجلســة الرابعــة (الفــرع ٦، المحضــر المــوجز للجلســة الثالثــة (الفــرع ٣ســجالت/ /٦٥/٢٠١٢ج ص عانظــر الوثيقــة    ١
  .النص اإلنكليزي)(، "ب"للجنة 



  EB132/18    ١٣٢/١٨ت  م

4 

 التنميـةمـن شـركاء  المجموعـةوالبيانـات الماليـة اإلضـافية  األخرىالبيانات مصادر واليونيسيف، فضًال عن 
الــدوليين ومنظمــات المجتمــع المــدني وخطــط التمنيــع الوطنيــة المتعــددة الســنوات والتقــارير المرحليــة الســنوية 

  عالمي من أجل اللقاحات والتمنيع.المقدمة إلى التحالف ال

عمليــة لتحســين جــودة  فيتضــمن، بــالتوازي مــع العنصــر األولأمــا العنصــر الثــاني، الــذي سيســتهل   -١٤
بحســـب البلـــدان واألقـــاليم والمنـــاطق.  ،بيانـــات عـــن اإلنفـــاق علـــى أنشـــطة التمنيـــع ومصـــادر التمويـــلوتبليـــغ 
إلنفـاق الـوطني علـى عـن اعاليـة الجـودة البيانـات والتوقيـت فـي تقـديم االتسـاق  تعزيـزهذه العملية  وستهدف
 التمويـل المقـدم مـنبيانـات وتحليـل  مـن أجـل جمـعالجهـود المبذولـة  ، وتطوير ودعماستخدامهاوفي التمنيع 

لتتبـع المـوارد، مثـل  الجاريـةالجهـود  إلـىهـذا العمـل أيضـًا وسـوف يسـتند التمنيـع.  من أجلانحة الجهات الم
اللجنــة المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة عــن  مــن أجــلالجهــود المبذولــة بشــأن الحســابات الصــحية الوطنيــة، 

وغيــر ذلــك مــن المبــادرات أو  ،والســل والمالريــا األيــدزالصــندوق العــالمي لمكافحــة و صــحة المــرأة والطفــل 
فـي إطـار عمليـة حسـب التبليـغ المنـتظم للبيانـات الجيـدة فالتدخالت ذات األولوية. ولن تضمن هـذه العمليـة 

  تمويل التمنيع واستدامته. عنستعزز أيضًا المساءلة ولكنها الرصد، 

دعم بــــرامج التمنيــــع والمقدمــــة مــــن لــــوســــتركز أنشــــطة تتبــــع المــــوارد علــــى تقيــــيم تــــدفقات التمويــــل   -١٥
 العـالمي ىت المجتمـع المـدني علـى المسـتو منظما التنمية، وكذلك بقدر اإلمكانالحكومات الوطنية وشركاء 

حـددت فـي تحليـل التكـاليف  مـن البلـدان واألقـاليم، والتـي ٩٤ وسيتم إبـالغواإلقليمي والقطري قدر اإلمكان. 
تــم  المنـاطق مـاوتشـمل هـذه البلــدان واألقـاليم و  ١والتحليـل المـالي لخطـة العمـل العالميــة الخاصـة باللقاحـات.

أو  ،توسط فـي وقـت إجـراء التحليـلحة الدنيا من الدخل الميالشر و ألمنخفض شريحة الدخل ا تصنيفه ضمن
مــن عقــد اللقاحــات.  فــي جــزءالــدعم مــن التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع سيواصــل تلقــي  مــا

تتبـــع المـــوارد تقـــارير الحكومـــات والوكـــاالت اإلنمائيـــة الشـــريكة الخاصـــة بعمليـــة وتشـــمل مصـــادر البيانـــات 
كليـًا، وبقـدر تـدفقات التمويـل وسيتم تقييم ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في أنشطة أو برامج التمنيع. 

أخــرى  تحــري طــرق. ويمكــن تســليمهاوتكــاليف تكــاليف اللقاحــات  بشــأن المصــنفةالبيانــات  اإلمكــان بواســطة
  دراسة أوفى.نطاقها و يانات مع دراسة جودة البيانات الب لتصنيف

 وبمجـرد أن. االسـترجاعيوستستند التقارير المبدئية عن الموارد المستثمرة في التمنيـع إلـى التحليـل   -١٦
يســتند إليــه فــي إعــداد التقــارير الســنوية عــن  ستشــكل األســاس الــذيوطنيــًا،  ةتتحســن جــودة البيانــات المبلغــ

  .الموارداستثمارات 

  

                                                           
و صــالمتعــددة القوميــات وبوركينــا فاا بوليفيــودولــة أفغانســتان وأنغــوال وأرمينيــا وأذربيجــان وبــنغالديش وبليــز وبــنن وبوتــان     ١

وبوروندي وكمبوديا والكاميرون والرأس األخضر وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وكوت ديفـوار وكوبـا 
وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجيبــوتي ومصــر والســلفادور وٕاريتريــا وٕاثيوبيــا وفيجــي 

 وكيريبـاتيبيساو وغيانا وهايتي وهندوراس والهند وٕاندونيسيا والعراق وكينيـا  -غامبيا وجورجيا وغانا وغواتيماال وغينيا وغينيا و 
 توواليـاريا ومدغشقر ومالوي ومالي وجزر مارشال وموريتانيـا يوقيرغيزستان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وليسوتو وليب

غوليا والمغرب وموزامبيق وميانمار ونيبال ونيكاراغوا والنيجـر ونيجيريـا وباكسـتان وبـابوا غينيـا الجديـدة ميكرونيزيا الموحدة ومن
وباراغواي والفلبين وجمهوريـة مولـدوفا وروانـدا وسـاموا وسـان تـومي وبرينسـيبي والسـنغال وسـيراليون وجـزر سـليمان والصـومال 

شــتي وتوغــو وتونغــا ل -ة الســورية وطاجيكســتان وتيمــور جمهوريــة العربيــوجنــوب الســودان وســري النكــا والســودان وســوازيلند وال
وتركمانســتان وتوفــالو وأوغنــدا وأوكرانيــا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة وأوزبكســتان وفــانواتو وفييــت نــام والــيمن وزامبيــا وزمبـــابوي 

  )) والضفة الغربية وقطاع غزة. ١٩٩٩(١٢٤٤وكوسوفو (وفقًا لقرار مجلس األمن رقم 
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  مراقبة التقدم المحرز واستعراضه

أمــــا اإلقليمــــي والعــــالمي بالعمليــــات القائمــــة فــــي المنظمــــة.  المســــتوىسيســــتعين االســــتعراض علــــى   -١٧
سيتم من خالل فريق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع فالعالمي  المستوىاالستعراض على 

اآلليـــة المقترحـــة  تعمـــلالمجلـــس التنفيـــذي. ومـــن المقتـــرح أن  عـــن طريـــقعرض علـــى جمعيـــة الصـــحة يوســـ
مــن ِقَبــل  فريــق عامــل معنــي بعقــد اللقاحــاتتشــكيل ل علــى المســتوى العــالمي مــن خــال والتبليــغلالســتعراض 

لـــديهم الخبـــرة التقنيـــة  أفـــراديتألف الفريـــق العامـــل مـــن ثمانيـــة فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي. وســـ
التمثيــل الجغرافــي وتمثيــل  وســيكونمــن عناصــر إطــار الرصــد والتقيــيم والمســاءلة،  الســتعراض كــل عنصــر

  .مالئمين في عضويتهالجنسين 

ومـــن المقتـــرح أن تعـــد األمانـــة تقـــارير ســـنوية عـــن عقـــد اللقاحـــات وتعرضـــها علـــى الفريـــق العامـــل   -١٨
تصــحيحية الجراءات اإلالخاصــة بــتوصــيات للليستعرضــها بالتفصــيل، وأن ُيعــرض تقريــر التقيــيم وأي مســودة 

، وسيشكل ذلـك الخبراء االستشاري االستراتيجي لمزيد من االستعراضالعامل على فريق ريق الفتصدر عن 
  التقرير المرحلي الذي سيعرض على المجلس التنفيذي وجمعية الصحة.ساس إعداد أ

لعمـــل العالميـــة ف الفريـــق العامـــل أيضـــًا باســـتعراض جـــودة البيانـــات عـــن مؤشـــرات خطـــة اوســـُيكلَّ   -١٩
الخاصة باللقاحات وبإصدار توصـيات بـالتغييرات التـي يتعـين إدخالهـا علـى صـياغة المؤشـرات أو عمليـات 

  جمع البيانات، حسب االقتضاء.

وعلى المستوى اإلقليمي تنظر مكاتب المنظمة اإلقليمية في آليات االستعراض وتقديم التقارير إلـى   -٢٠
التقـارير  وتقـديملضروري أن تنظر الدول األعضاء في أساليب االسـتعراض اللجان اإلقليمية. وسيكون من ا

البلــدان إطــارًا علــى المســتوى الــوطني لرصــد أداء بــرامج  تضــعطــري. ومــن المتــوخى أن علــى المســتوى القُ 
 الخاصـةوٕاصـدار التوصـيات  ،وتحديـد المشـاكل ،التمنيع وكذلك عملية استعراض لتوثيق أفضل الممارسـات

الفـــرق االستشـــارية التقنيـــة الوطنيـــة المعنيـــة  تضـــطلعالتصـــحيحية. وعلـــى المســـتوى القطـــري قـــد اإلجراءات بـــ
  بدور مهم في هذا الصدد. ،بين الوكاالتالمشتركة ولجان التنسيق  ، هيبالتمنيع

  التاليةالخطوات 

ستُنشـــأ عمليـــة جمـــع البيانـــات وتوليفهـــا علـــى أســـاس اإلطـــار المقتـــرح ومـــن أجـــل  ٢٠١٣فـــي عـــام   -٢١
، علـى اري االستراتيجي المعنـي بـالتمنيعفريق الخبراء االستش من خاللاالستعراض المستقل للتقدم المحرز 

تحـيط جمعيـة الصـحة علمـًا  وبمجـرد أن. ٢٠١٤إلى األجهـزة الرئاسـية فـي عـام  جوهريم أول تقرير أن يقدَّ 
فـي تقريـره إلـى  إلدراجهـا ١سـتعراضأيضـًا إلـى فريـق الخبـراء المسـتقل المعنـي باالالتقـارير ل بالتقارير سترسَ 

  االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل. عناألمين العام لألمم المتحدة 

  

                                                           
إلــى األمــين العــام لألمــم المتحــدة عــن النتــائج والمــوارد  ه بانتظــامفريــق الخبــراء المســتقل المعنــي باالســتعراض تقــارير  يقــدم   ١

العالميــــة لصــــحة المــــرأة والطفــــل وعــــن التقــــدم المحــــرز فــــي تنفيــــذ توصــــيات هــــذه اللجنــــة األمــــين العــــام المتعلقــــة باســــتراتيجية 
)http://www.who.int/woman_child_accountability/about/ierg/en/index.html.(  



  EB132/18    ١٣٢/١٨ت  م

6 

  من فرص وتحدياتعقد اللقاحات  بما ينطوي عليهاإلبالغ 
أثمــرت األشــهر القليلــة الماضــية عــن تزايــد التنســيق بــين اســتراتيجيات الــدعوة واالتصــاالت الخاصــة   -٢٢
  طري.العالمي واإلقليمي والقُ  ىوقد أصبح هذان النشاطان متكاملين ومنسقين على المستو  .حاتقد اللقاعب

ـــع (دار الســـالم،   -٢٣ ـــدى الخـــامس لشـــركاء التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمني وســـيتيح المنت
عقـد اللقاحـات  للـدعوة إلـى) الفرصـة ٢٠١٢كـانون األول/ ديسـمبر  ٧إلـى  ٥جمهورية تنزانيا المتحـدة، مـن 

منـذ أن اعتمـدت جمعيـة الصـحة خطـة العمـل العالميـة التي حـدثت طالع المشاركين على آخر التطورات إ و 
بالعقــــد وخطــــة العمــــل، الخاصــــة خاصــــة لتعزيــــز االلتزامــــات  دورةعقــــد  المقــــررالخاصــــة باللقاحــــات. ومــــن 

لمســؤولية المشــتركة والشــراكة؛ طريــة؛ وابشــأن مســائل مــن قبيــل: الملكيــة القُ المســتمر وللتشــديد علــى العمــل 
وزيـــادة التنســـيق بـــين تقـــديم خـــدمات التمنيـــع وغيرهـــا مـــن التـــدخالت لفائـــدة صـــحة المـــرأة والطفـــل؛ وتســـعير 

  ؛ واالبتكار.ة الدخلبلدان المتوسطالاللقاحات، والسيما في بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط و 

ف والمعهــــد الــــوطني لمكافحــــة أمــــراض الحساســــية مــــع اليونيســــيالصــــحة العالميــــة وتعمــــل منظمــــة   -٢٤
ديـة فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة والتحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع ومؤسسـة واألمراض المعُ 

لالتصــاالت بشــأن أســبوع التمنيــع مشــتركة ومتعــددة الســنوات اســتراتيجية  علــى وضــعبيــل وميلينــدا غيــتس 
. وتعتــزم األمانــة إعــداد مجموعــة ١٨-٦٥ع ص جة الصــحة فــي القــرار جمعيــ الــذي طلبــت تحديــدهالعــالمي، 

 /، وستشــمل هــذه المجموعــة إعالنــات بالفيــديو٢٠١٣أســبوع التمنيــع العــالمي لعــام  بشــأنمعلومــات جديــدة 
مقاالت تنشر بوسائط متعـددة ورسـومًا و لمنظمي هذا الحدث،  وكذلك دليل الخدمة العامة، إعالناتسائل و ب

ألمــين العــام لألمــم العالميــة لســتراتيجية اال بخصــوص. وســتتيح االجتماعــات الســنوية توضــيحية ذات صــلة
التقـــارير عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي خطـــة العمـــل  لتقـــديمصـــحة المـــرأة والطفـــل الفرصـــة أيضـــًا بشـــأن المتحـــدة 

 عقـدب الخاصـةااللتزامـات  إعـالنولتشجيع المزيد من أصـحاب المصـلحة علـى  ،العالمية الخاصة باللقاحات
  اللقاحات.

شـــهرًا  ١٨كـــل  منظمـــة الصـــحة العالميـــةالمنتـــدى العـــالمي لبحـــوث اللقاحـــات الـــذي تعقـــده  وســـيكون  -٢٥
ـــًا فرصـــة لتتبـــع التقـــدم المحـــرز ولحفـــز النقـــاش بشـــأن برنـــامج بحـــوث خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة  تقريب

معهـد األمـم المتحـدة الـوطني  بمـن فـيهمبالتعـاون مـع عـدد مـن الشـركاء،  القـادمعقد المنتـدى باللقاحات. وسيُ 
عديــة ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس والتحــالف العــالمي مــن أجــل لمكافحــة أمــراض الحساســية واألمــراض المُ 

  اللقاحات والتمنيع. 

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
ح للرصـد اإلطار المقتـر  وٕاعطاء اإلرشادات بشأنعلمًا بالتقدم المحرز  اإلحاطةالمجلس مدعو إلى   -٢٦

  خطة تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.و  ،والتقييم والمساءلة
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  الملحق
  

  المؤشرات المقترحة ملخص
  

  ١المؤشرات والغايات على مستوى األهداف

 ٢٠٢٠ الغاية المنشودة بحلول عام ٢٠١٥ الغاية المنشودة بحلول عام الهدف
عــالم خــاٍل مــن  الوصــول إلــى
 شلل األطفال

  وقــــف ســــريان فيــــروس شــــلل األطفــــال
 بحلـــولالبـــري علـــى الصـــعيد العـــالمي (

 )٢٠١٤عام 

  األطفـال اإلشهاد على استئصال شـلل
 )٢٠١٨عام  بحلول(

ــى  ــات القضــاء عل تحقيــق غاي
ــــــــى الصــــــــعيد  األمــــــــراض عل

 العالمي واإلقليمي

  (التيتـــــــانوس) القضـــــــاء علـــــــى الكـــــــزاز
 الوليدي في جميع أقاليم المنظمة

  القضــاء علــى الحصــبة فــي أربعــة مــن
 أقاليم المنظمة على األقل

  /القضـــــــاء علــــــــى الحصـــــــبة األلمانيــــــــة
فــي إقليمــين الوالديــة الحصــبة األلمانيــة 

 من أقاليم المنظمة على األقل

  ـــــــى الحصـــــــبة والحصـــــــبة القضـــــــاء عل
األلمانيــــــــة فــــــــي خمســــــــة مــــــــن أقــــــــاليم 

 المنظمة على األقل

التغطيــــــــة  تحقيــــــــق غايــــــــات
بـــالتمنيع فـــي كـــل إقلـــيم وبلـــد 

 محلي ومجتمع

  ة٪ مــــــن التغطيــــــة الوطنيــــــ٩٠تحقيــــــق 
علــى مســتوى كــل ٪ مــن التغطيــة ٨٠و

ــــــــــة ــــــــــة  منطق ــــــــــةمعاأو وحــــــــــدة إداري  دل
ــــاق  ــــى الخن ــــة عل  –باللقاحــــات المحتوي

 الشاهوق. –(التيتانوس)الكزاز 

  ـــــ٩٠تحقيـــــق ـــــة الوطني  ة٪ مـــــن التغطي
علـى مســتوى كــل ٪ مـن التغطيــة ٨٠و

بجميــع  معادلــةأو وحــدة إداريــة  منطقــة
اللقاحــات فــي البــرامج الوطنيــة، مــا لــم 

 بخالف ذلك تتم التوصية
وٕادخـــــال لقاحـــــات  اســـــتحداث
 ومحسنةجديدة  توتكنولوجيا

 مـــن البلـــدان علـــى األقـــل بلـــدًا  ٩٠ قيــام
المتوســـطة الـــدخل و المنخفضـــة الـــدخل 

لقــــاح أو أكثــــر مــــن اللقاحــــات  بإدخــــال
ــــــــــــــدة أو اللقاحــــــــــــــات  الناقصــــــــــــــة الجدي

 االستعمال
 

 جميــع البلــدان المنخفضــة الــدخل  قيــام
لقــاح أو  باســتعمالوالمتوســطة الــدخل 

أكثـــــــــر مــــــــــن اللقاحـــــــــات الجديــــــــــدة أو 
 الستعمالالناقصة االلقاحات 

  تـــــرخيص وٕاطـــــالق لقـــــاح أو لقاحـــــات
ال تــــتم مــــرض رئيســــي أو أكثــــر  ضــــد

باللقاحـــــات فــــــي الوقــــــت  الوقايـــــة منــــــه
 الحالي

  واحـــــدة تـــــرخيص وٕاطـــــالق تكنولوجيـــــا
 فــــي تكنولوجيــــات وســــائلعلــــى األقــــل 

 إعطاء اللقاحات
مـــن  ٤الهـــدف غايـــة تجـــاوز 
اإلنمائيـــــة لأللفيـــــة  األهـــــداف

 والخــــــاص بتخفــــــيض معــــــدل
 وفيات األطفال

  تخفــــيض معــــدل وفيــــات األطفــــال دون
سن الخامسـة بمقـدار الثلثـين فـي الفتـرة 

ــــــــــين  ــــــــــة  ٢٠١٥و ١٩٩٠مــــــــــا ب  (الغاي
 ألف)-٤

 ٤ الهـــدفألــف مـــن -٤الغايـــة  تجــاوز 
مــــــــــن األهــــــــــداف اإلنمائيــــــــــة لأللفيــــــــــة 

الخـــــــاص بتخفـــــــيض معـــــــدل وفيـــــــات و 
 األطفال

                                                           
الــذي سيســتعرض و عقــد اللقاحــات  بشــأنالفريــق العامــل التــابع لفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع     ١

ضــافة إ م المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات ســينظر أيضــًا فــي تطــوير و التقريــر الســنوي عــن التقــد
  .  األعمنظم التمنيع في النظم الصحية  دمجمؤشرات تقيس اإلنصاف في إتاحة اللقاحات بين البلدان وٕاضافة مؤشر لرصد 
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  المؤشرات على مستوى األغراض االستراتيجية

لخطة العمل العالمية  ةاالستراتيجي األغراض
 الخاصة باللقاحات

 المؤشرات

 النفقات المحلية لكل شخص مستهدف  أولويةكالتمنيع بالتزام البلدان كافًة 
 وجود فريق استشاري تقني مستقل يفي بالمعايير المحددة  

فهــــم األفــــراد والمجتمعــــات لقيمــــة اللقاحــــات 
ومسـؤوليًة وطلبهم للتمنيع باعتباره حقًا لهـم 

 عليهم

  ــــة فــــي ــــي قّيمــــت (أو قاســــت) مســــتوى الثق ــــدان الت ــــة للبل النســــبة المئوي
 ١دون الوطني المستوىعلى  التطعيم

  النسبة المئويـة للسـكان الـذين لـم يحصـلوا علـى التطعـيم أو لـم يحصـلوا
 هم.تفي قرارا مؤثراً عامًال  عدم ثقتهمعلى التطعيم الكامل وكان 

بــثالث جرعــات نســبة التغطيــة فيهــا التــي تبلــغ  للمنــاطقالنســبة المئويــة   فبإنصاللجميع فوائد التمنيع  إيصال
الشــــاهوق  -(التيتــــانوس) الكــــزاز -مــــن اللقــــاح المحتــــوي علــــى الخنــــاق

 ٪ أو أكثر ٨٠
  وغيــر  واألفقــر األغنــىالتغطيــة بــين الشــرائح الخمســية  فجــواتتضــييق

 ذلك من مؤشرات اإلنصاف المناسبة
نظم التمنيع القويـة جـزء ال يتجـزأ مـن النظـام 

 األداء الجيدالصحي 
  ــــى والجرعــــة الثالثــــة مــــن اللقــــاح معــــدالت التســــرب بــــين الجرعــــة األول

 الشاهوق  -(التيتانوس) الكزاز -المحتوي على الخناق
  (التيتـانوس)الكـزاز  –استدامة التغطية باللقاح المحتوي على الخناق– 

 سنوات أو أكثر ٪ لثالث٩٠ ≥الشاهوق بنسبة 
  الجـــودة مـــن  كبيانـــات عاليـــةبيانـــات التغطيـــة بـــالتمنيع الحاصـــلة تقيـــيم

 منظمة الصحة العالمية واليونيسيفجانب 
  التـــي يمكـــن الوقايـــة  األمـــراضلترصـــد  وســـيلةعـــدد البلـــدان التـــي لـــديها

 تفي بمعايير الجودة.و ، حالة بحالة منها باللقاحات
علــى مســتدام  بشــكلبــرامج التمنيــع  حصــول

وعلـى إمـدادات يمكن التنبؤ به الذي لتمويل ا
 ٢الجودة وتكنولوجيات ابتكارية ةعالي

  فـــي  المســـتعملةالجـــودة المضـــمونة النســـبة المئويـــة لجرعـــات اللقاحـــات
 ٢شتى أرجاء العالم

التمنيـــع بفضـــل  الفوائـــد مـــنتحقيـــق أقصـــى 
 المســـتوىعلـــى البحـــث والتطـــوير ابتكـــارات 

 طري واإلقليمي والعالميالقُ 

  للعـدوى بفيـروس العـوز  نحـو اسـتحداث لقاحـات مضـادةالتقدم المحـرز
 المناعي البشري والسل والمالريا

  التوصل إلى لقـاح شـامل مضـاد لألنفلـونزا (الوقايـة  نحوالتقدم المحرز
 من المتغيرات المنزاحة والمتحولة)

  القدرة المؤسسية والتقنية على إجراء التجارب السـريرية  نحو بناءالتقدم
 للقاحات

  ُرخـص باســتعمالها فــي تراخيصــها أو التــي  ُجـددتعـدد اللقاحــات التــي
التقليـدي الـذي يتـراوح  نطاق درجات حرارة مضبوطة أعلى من النطـاق

 سلسيوس °٨و °٢بين 
 اللقاحـات (األجهـزة والمعـدات) التـي خضـعت  ت إعطاءعدد تكنولوجيا

 .٢٠١٠ الختبار المنظمة المسبق للصالحية مقارنة بعام

=     =     =  
                                                           

  مؤشر مؤقت سيوضع في صيغته النهائية على ضوء حصائل التقييمات التجريبية األولية في أقاليم معينة.    ١
  اللقاحات وتسعيرها وشرائها. المحرز أيضًا التطورات في توريدالتقدم ب الخاصالتقرير  سيسرد    ٢


