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تتماشـى الوطنيـة التـي لرصـد والتقيـيم والمسـاءلة اإلى الـدول األعضـاء مـن أجـل إعـداد عمليـات  اإلرشادات الموجهة
  .يقابلها من عمليات على المستويين اإلقليمي والعالميمع ما 

  
  والمساءلةاإلطار المقترح للرصد والتقييم 

  
إبالغ اللجان اإلقليمية كل على  ١٧-٦٥ج ص عحثت جمعية الصحة العالمية الدول األعضاء في القرار   -٥

ُبغية الوصول إلـى األهـداف الوطنيـة  المحدَّثةعام بالدروس المستفادة والتقدم المحرز والتحديات الباقية واإلجراءات 
 عنـهوالقصد مـن اإلطـار المقتـرح لرصـد تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات وتقييمـه والمسـاءلة للتمنيع. 

المجلــس  عــن طريــقالمقدمــة إلــى اللجــان اإلقليميــة وجمعيــة الصــحة  ةســنويال المرحليــةهـو توجيــه محتويــات التقــارير 
  التنفيذي.

  
ق اإلطـــار المقتـــرح علـــى جي المعنـــي بـــالتمنيع ســـيطبَّ فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتي بإرشـــاداتوعمـــًال   -٦
التقـــدم فـــي تحقيـــق أهـــداف خطـــة العمـــل وأغراضـــها االســـتراتيجية)؛  بأنهـــا تعـــرَّفرصـــد النتـــائج (التـــي  )١يلـــي: ( مـــا
) تتبــع المــوارد المســتثمرة فــي اللقاحــات والتمنيــع؛ ٣أصــحاب المصــلحة بخطــة العمــل؛ ( اتالتزامــورصــد توثيــق  )٢(
ـــة المســـتقلة واالســـتعراض المســـتقل،إدراج ال) ٤( ـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي،  مراقب  ضـــمنعـــن طريـــق فريـــق الخب

  رير المقدمة إلى األجهزة الرئاسية.االتق
  
ألمـين العـام العالميـة لسـتراتيجية اال عـنوقد صـمم هـذا اإلطـار المقتـرح ليكـون متوائمـًا مـع إطـار المسـاءلة   -٧

تقـــديم التقـــارير إلـــى فريـــق الخبـــراء المســـتقل المعنـــي  ليتـــيحوكـــذلك  ١المـــرأة والطفـــل، بشـــأن صـــحةلألمـــم المتحـــدة 
ــــة دوريــــة  ٢باالســــتعراض. ــــام بعملي للرصــــد واالســــتعراض واتخــــاذ اإلجــــراءات والمقصــــود بإطــــار المســــاءلة هــــو القي

اإلجــراءات  واتخــاذ حلهـا،د المشــاكل التـي يلــزم يـوتحد النجاحــات وتوثيـقالتقـدم المحــرز التصـحيحية ويــتم فيهـا تقيــيم 
توصــيات صــادرة عــن اللجنــة  ١٠ويقــوم إطــار المســاءلة علــى  الســريعة عنــد اللــزوم وحيثمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

تحســين  )٢) تحســين المعلومــات لتحســين النتــائج؛ (١: (التاليــة الفئــاتومقســمة إلــى المعنيــة بالمعلومــات والمســاءلة 
 ومماثلة مقترحةعملية دورية  وهناكالنتائج والموارد.  مراقبة) تحسين ٣تتبع الموارد لتحسين صحة المرأة والطفل؛ (

  من أجل إطار خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات. اإلجراءاتللرصد واالستعراض واتخاذ 
  

  رصد النتائج
  
على أساس المؤشـرات  الذي يقاس ،تحقيق أهداف خطة العمل وأغراضها االستراتيجية نحوالتقدم  سيشكل  -٨

  العقد. طيلةرصد النتائج  أساس ،المعنية
  
وعقب اعتماد جمعية الصحة لخطة العمل اسُتعِرضت مؤشرات الرصد الخاصة بها، مع مراعاة التعليقات   -٩

بــرامج مكافحــة  وتمــت استشــارة ٣.والســتين الخامســة أثنــاء جمعيــة الصــحة العالميــةالــدول األعضــاء  أدلــت بهــاالتــي 

                                                           
لصـحة ، جنيـف، منظمـة االوفـاء 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-group ــــــــــــي ــــــــــــم االطــــــــــــالع ف ؛ ت
  .٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٨
) ٢) والجلســة الرابعــة (الفــرع ٦، المحضــر المــوجز للجلســة الثالثــة (الفــرع ٣ســجالت/ /٦٥/٢٠١٢ج ص عوثيقــة انظــر ال   ٣

  ).باإلنكليزية"، (ب"للجنة 
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المؤشرات القائمة ووضع تعاريف عملية لكل  استعراض وبلورةن من أجل ين المعنيياض المعنية والخبراء التقنياألمر 
وتحديــد الطريقــة التــي يمكــن بهــا جمــع البيانــات تحديــد  وأ ،إن وجــدت ،مؤشــر وتحديــد مصــدر (مصــادر) البيانــات

أو  وجهـــًا لوجـــهجريـــت مشـــاورات إضـــافية . وأالبيانـــات المرجعيـــة والمراحـــل الرئيســـية واألهـــداف، حســـب االقتضـــاء
شـخص يمثلـون  ٦٠٠المؤشـرات مـن أكثـر مـن  واسـُتمدت التعليقـات علـى مسـودة باالتصال الهاتفي أو اإللكترونـي.

وتـم اسـتعراض واعتمـاد اللقاحـات.  وصـانعيمنظمات المجتمـع المـدني لمختلف أصحاب المصلحة، ومنهم ممثلون 
العملية من جانب فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بـالتمنيع أثنـاء أحـدث المؤشرات المنقحة خالل هذه 
). وتــرد فــي ملحـق هــذا التقريــر قائمــة محدَّثــة ٢٠١٢تشـرين الثــاني/ نــوفمبر  ٢٨إلــى  ٦اجتمـاع عقــده (جنيــف، مــن 

  للمؤشرات.
  

أسـعار اللقاحـات المصـنفة ات المختطة فـي تجاهاالتقرير عن سُيعرض  مؤشرات خطة العملوٕاضافة إلى   -١٠
لكـي يستعرضـه، والـذي سـُيطلب منـه أيضـًا  فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجيعلـى ة تبعـآلليات الشـراء الم وفقاً 

  هذه. لرصد اتجاهات األسعاروضع مؤشر مالئم المشورة بشأن أن يسدي 
  

البحــث والتطــوير، علــى  ثناء مؤشــراتباســتعــن التقــدم المحــرز، قياســًا بالمؤشــرات، تقــارير  اً ســنوي وســتقدَّم  -١١
والتطـــوير واألغـــراض االســـتراتيجية للبحـــث هـــداف األالمجلـــس. أمـــا التقـــدم فـــي تحقيـــق  عـــن طريـــقجمعيـــة الصـــحة 

  كل سنتين. االتقارير عنه فستقدَّم
  

  بالتمنيع الخاصة االلتزامات ورصد توثيق 
  

المتبعة فيما يتعلـق  من العمليةأنشطة التمنيع من المقترح االستفادة  المعلنة إزاءرصد االلتزامات  من أجل  -١٢
 ينبغـي عالتمنيالخاصـة بـااللتزامـات  ومع ذلك فإناالستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل. ب الخاصةبااللتزامات 

 الخاصـةااللتزامـات ن المتبعة فيما يتعلق بإعال. وعلى غرار المبادئ التوجيهية واضحة كي يتسنى تتبعهاأن تكون 
 الخاصــةااللتزامــات  محــددة إلعــالناالســتراتيجية العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل صــاغت األمانــة مبــادئ توجيهيــة ب
  عقد اللقاحات. إعالنها فيما يخصالتي يمكن وهي تشكل نموذجًا ألنواع االلتزامات التمنيع؛ ب
  

مــن الجهــود  وســتُبذلأنــواع االلتــزام التعهــدات الماليــة والسياســة العامــة وتقــديم الخــدمات.  ويمكــن أن تشــمل  -١٣
والوكـاالت  التنميـةالحكومـات الوطنيـة وشـركاء  همفـي نمـن أصـحاب المصـلحة، بمـ مجموعة كبيـرةتأمين التزام أجل 

  اللقاحات والقطاع الخاص. عووصانالعالمية ومنظمات المجتمع المدني والدوائر األكاديمية والجمعيات المهنية 
  

  رصد الموارد المستثمرة في التمنيع
  

باسـتخدام ورصدها على أساس سنوي طوال العقـد، وذلـك  لتمنيعسيجري تتبع الموارد المستثمرة في مجال ا  -١٤
المكتـب المشترك بين منظمة التعاون والتنمية فـي الميـدان االقتصـادي و  ٢٠١١الحسابات الصحية لعام  إطار نظام

المعيـار العـالمي لإلبـالغ عـن اإلنفـاق فـي قطـاع وهـو  ١منظمـة الصـحة العالميـة،و  اإلحصائي للجماعات األوروبية
علــى التركيــز علــى تعزيــز القــدرات  التمنيــعوســتنطوي عمليــة وضــع مؤشــرات رصــد المــوارد المســتثمرة فــي  الصــحة.

فيهـا المصـروف بمـا الكلـي علـى قطـاع الصـحة، اإلنفـاق البيانـات عـن لجمـع وتحليـل موحـدة منصـة الوطنية وٕاقامة 
ترمـي و  عن ذلك. عداد تقرير سنويمن أجل إو  من قبيل برامج التمنيع،برامج أو  األمراض ذات األولويةمنها على 

                                                           
شـــباط/  ٢٦(تـــم االطــالع عليـــه فـــي  /http://www.who.int/nha/sha_revision/enاإلطــار ُمتـــاح علـــى العنــوان التـــالي:     ١

 ).٢٠١٣فبراير 
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، مثل الجهود المبذولة بشـأن واحدةمنصة هذه الجهود إلى توحيد سائر المبادرات المتعلقة بتتبع الموارد تحت مظلة 
اللجنة المعنية بالمعلومـات والمسـاءلة عـن صـحة ) ١ما يلي: ( وتلك المبذولة من أجلسابات الصحية الوطنية، الح

فحســب التبليــغ ولــن تضــمن هــذه العمليــة  .والســل والمالريــا األيــدزالصــندوق العــالمي لمكافحــة و  )٢، (المــرأة والطفــل
تمويـــل التمنيـــع  عـــنســـتعزز أيضـــًا المســـاءلة نهـــا ولكفـــي إطـــار عمليـــة الرصـــد، المنـــتظم والفعـــال للبيانـــات الجيـــدة 

  واستدامته.
  

دعم بـــرامج التمنيـــع والمقدمـــة مـــن الحكومـــات لـــوســـتركز أنشـــطة تتبـــع المـــوارد علـــى تقيـــيم تـــدفقات التمويـــل   -١٥
واإلقليمـي والقطـري  العـالمي ىمنظمات المجتمع المدني على المستو  التنمية، وكذلك بقدر اإلمكانالوطنية وشركاء 

حددت في تحليل التكاليف والتحليل المالي لخطة العمل  من البلدان واألقاليم، والتي ٩٤ وسيتم إبالغقدر اإلمكان. 
شريحة الدخل المنخفض  تم تصنيفه ضمن المناطق ماوتشمل هذه البلدان واألقاليم و  ١العالمية الخاصة باللقاحات.

الــدعم مــن التحــالف وتلــك التــي ستواصــل تلقــي  ،توســط فــي وقــت إجــراء التحليــلحة الــدنيا مــن الــدخل الميالشــر أو 
سيتزايد و وستقدم البلدان تقارير سنوية على مراحل، من عقد اللقاحات.  في جزءالعالمي من أجل اللقاحات والتمنيع 

تتبــع الخاصــة بعمليــة وتشــمل مصــادر البيانــات . الوطنيــة هاتعزيــز قــدراتتقــدم تلــك التقــارير لــدى البلــدان التــي عــدد 
الوكــاالت اإلنمائيــة الشــريكة ومنظمــات المجتمــع المــدني ســجالت النفقــات التــي تتكبــدها المــوارد تقــارير الحكومــات و 

تــدفقات وســيتم تقيــيم . ومقــدمي خــدمات التــأمين والكيانــات الخاصــة واألســر المعيشــية التمنيــع المشــاركة فــي أنشــطة
. وتكــاليف تســليمهااللقاحــات  النفقــات المتكبــدة عــن بشــأن المصــنفةالبيانــات  كليــًا، وبقــدر اإلمكــان بواســطةالتمويــل 
  دراسة أوفى.نطاقها و البيانات مع دراسة جودة البيانات  لتصنيفأخرى  تحري طرقويمكن 

  
  والخطوات المقبلة مراقبة التقدم المحرز واستعراضه

  
االســتعراض أمــا يــات القائمــة فــي المنظمــة. اإلقليمــي والعــالمي بالعمل المســتوىسيســتعين االســتعراض علــى   -١٦

عرض علــى يوســفســيتم مــن خــالل فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع العــالمي  المســتوىعلــى 
علــى  والتبليــغاآلليــة المقترحــة لالســتعراض  تعمــلالمجلــس التنفيــذي. ومــن المقتــرح أن  عــن طريــقجمعيــة الصــحة 

مــــن ِقَبــــل فريــــق الخبــــراء االستشــــاري  فريــــق عامــــل معنــــي بعقــــد اللقاحــــاتتشــــكيل ل المســــتوى العــــالمي مــــن خــــال
لــديهم الخبــرة التقنيــة الســتعراض كــل عنصــر مــن عناصــر  أفــراديتألف الفريــق العامــل مــن ثمانيــة االســتراتيجي. وســ

  .مالئمين في عضويتهالتمثيل الجغرافي وتمثيل الجنسين  وسيكونإطار الرصد والتقييم والمساءلة، 
  

ومن المقتـرح أن تعـد األمانـة تقـارير سـنوية عـن عقـد اللقاحـات وتعرضـها علـى الفريـق العامـل ليستعرضـها   -١٧
ريــق الفتصــحيحية تصــدر عــن الجراءات الخاصــة بــاإلتوصــيات للبالتفصــيل، وأن ُيعــرض تقريــر التقيــيم وأي مســودة 

التقريــر وسيشــكل ذلــك أســاس إعــداد  ،الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي لمزيــد مــن االســتعراضالعامــل علــى فريــق 
  المرحلي الذي سيعرض على المجلس التنفيذي وجمعية الصحة.

                                                           
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 الكونغــو الديمقراطيــة وجيبــوتي ومصــر والســلفادور وٕاريتريــا وٕاثيوبيــا وفيجــي  وجمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة

 وكيريبـاتيبيساو وغيانا وهايتي وهندوراس والهند وٕاندونيسيا والعراق وكينيـا  -وغامبيا وجورجيا وغانا وغواتيماال وغينيا وغينيا 
 ريا ومدغشقر ومالوي ومالي وجزر مارشال وموريتانيـا وواليـاتيوقيرغيزستان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وليسوتو وليب

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

لشــتي وتوغــو وتونغــا  -وجنــوب الســودان وســري النكــا والســودان وســوازيلند والجمهوريــة العربيــة الســورية وطاجيكســتان وتيمــور 
ي وتركمانســتان وتوفــالو وأوغنــدا وأوكرانيــا وجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة وأوزبكســتان وفــانواتو وفييــت نــام والــيمن وزامبيــا وزمبـــابو 

  )) والضفة الغربية وقطاع غزة. ١٩٩٩(١٢٤٤وكوسوفو (وفقًا لقرار مجلس األمن رقم 



            A66/19            ٦٦/١٩ج

5 

وعلى المستوى اإلقليمي تنظر مكاتب المنظمة اإلقليمية في آليات االستعراض وتقديم التقارير إلى اللجـان   -١٨
التقـارير علـى المسـتوى  وتقـديم اإلقليمية. وسيكون من الضروري أن تنظر الدول األعضاء في أساليب االسـتعراض

البلـــدان إطـــارًا علـــى المســـتوى الـــوطني لرصـــد أداء بـــرامج التمنيـــع وكـــذلك عمليـــة  تضـــعطـــري. ومـــن المتـــوخى أن القُ 
اإلجراءات التصـــحيحية. بـــ الخاصـــةوٕاصـــدار التوصـــيات  ،وتحديـــد المشـــاكل ،اســـتعراض لتوثيـــق أفضـــل الممارســـات

ولجـــان التنســــيق  ، هـــيستشـــارية التقنيـــة الوطنيـــة المعنيــــة بـــالتمنيعالفـــرق اال تضــــطلعوعلـــى المســـتوى القطـــري قـــد 
  بدور مهم في هذا الصدد. ،بين الوكاالتالمشتركة 

  
فريق الخبراء  أن ُيقّدم إلى واسُتِهلت عملية جمع البيانات وتوليفها على أساس اإلطار المقترح ومن المقرر  -١٩

. وسُيقّدم بعد ذلك تقرير مبنـي ٢٠١٣عن ذلك في عام  جوهريأول تقرير  اري االستراتيجي المعني بالتمنيعاالستش
جمعيـــة  تنظـــر وبمجـــرد أن. ٢٠١٤إلـــى األجهـــزة الرئاســـية فـــي عـــام علـــى تقيـــيم الفريـــق االستشـــاري للتقـــدم الُمحـــرز 

قريـره إلـى فـي ت إلدراجهـا ١أيضـًا إلـى فريـق الخبـراء المسـتقل المعنـي باالسـتعراض لسترسَ فإنها التقارير في  الصحة
  االستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل. عناألمين العام لألمم المتحدة 

  
لغايــة  لقاحــاتالتحقيــق أهــداف عقــد مــن أجــل  البيانــات المتاحــة عــن التقــدم المحــرزويــرد أدنــاه ملخــص ب  -٢٠
  ٢.طفالشلل األستئصال لتقدم المحرز في ا، فيما يبّين تقرير مستقل ا٢٠١١ عام
  

مقــدار ب العــالمالُمبّلــغ عنهــا فــي اإلصــابة بالحصــبة حــاالت ســبة ن ٢٠١١و ٢٠٠٠بــين عــامي وانخفضــت   -٢١
أدنــى  ٢٠١١ فــي عــاموبلغــت نســبة هــذه الحــاالت حالــة لكــل مليــون نســمة.  ٥٢حالــة إلــى  ١٤٦، وذلــك مــن ٪٦٥

حالـة لكـل مليـون  ١٢ادئ (غـرب المحـيط الهـتالها إقلـيم  مليون نسمة) حالتان لكلفي إقليم األمريكتين (مستوياتها 
ٕاقلـيم ) و نسـمة حالة لكـل مليـون ٤٣حالة لكل مليون نسمة) واإلقليم األوروبي ( ٣٦آسيا ( جنوب شرقوٕاقليم  نسمة)

لكــن بـرغم إحــراز و ). نسـمة مليـون لكــل حالـة ٢٢٧( األفريقــي واإلقلـيم) نسـمة مليــون لكـل حالــة ٦١شـرق المتوسـط (
ــًا ل هــذا غايــات التغطيــة بــالتمنيع والحــد مــن الوفيــات فــي عــام إلــى أن يشــير شــاملة التقــارير لالتقــدم فــإن تقييمــًا دقيق

 مـن المـرجح أيضـاً إن فـ نفسـه األسـاسعلـى  وبنـاءً البرنـامج. االتجاهـات الحاليـة وأداء لن ُتحّقق استنادًا إلى  ٢٠١٥
السـنوات المسـتهدفة لبلـوغ  ة أقـاليم، بحسـبثالثـغايات القضاء على األمراض على الصـعيد اإلقليمـي فـي  ال ُتحّققأ

 واإلقلـــيم) ٢٠١٥شـــرق المتوســـط (ٕاقلـــيم ) و ٢٠١٥اإلقلـــيم األوروبـــي (يلـــي:  تلـــك الغايـــات فـــي كـــل واحـــد منهـــا كمـــا
  ).٢٠٢٠( األفريقي

  
 ٢٣بلغ عدد البلدان المستهدفة التي جرى التحقق من تخّلصها من كزاز الوليـد  ٢٠١١ عام نهاية بحلولو   -٢٢

 اإلنجاب سن في النساء تستهدف التي التكميلي التمنيع أنشطة تنفيذاالضطالع ب ويجري ٣.بلداً  ٥٨بلدًا من أصل 
  بلوغ الغاية المحددة الستئصال المرض. من لتمكينها المتبقية البلدان في
  
  

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

وهــي ن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ توصــيات هــذه اللجنــة (العالميــة لصــحة المــرأة والطفــل وعــاألمــين العــام المتعلقــة باســتراتيجية 
(تـــم االطـــالع عليهـــا  http://www.who.int/woman_child_accountability/about/ierg/en/index.htmlمتاحـــة علـــى العنـــوان: 

  ).)٢٠١٣براير شباط/ ف ٢٦في 
 .٦٦/١٨الوثيقة ج    ٢

الكونغـو، و بـنن، وبورونـدي، وجـزر القمـر، و بـنغالديش، فيما يلـي البلـدان التـي جـرى التحقـق مـن تخلصـها مـن المـرض:     ٣
 ،وجنـــوب أفريقيـــا ،والســـنغال ،وروانـــدا ،ونيبـــال ،وناميبيـــا ،وميانمـــار ،وموزامبيـــق ،ومـــالوي، ليبيريـــاو غانـــا، و ٕاريتريـــا، و مصـــر، و 

 .بابوي، وزمزامبياو نام، وفييت أوغندا، و تركيا، و وتوغو، 
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ثـالث على  ٢٠١١كافة حصلوا في عام ٪ من الرضع في أنحاء العالم ٨٣وتشير التقديرات إلى أن نسبة   -٢٣
 الــدول مــندولــة  ١٣٠وأن  ؛الشــاهوق -الكــزاز (التيتــانوس) -ي علــى الخنــاقحــاو اللقــاح المــن علــى األقــل جرعــات 
توى مـن التغطيـة المسـ هـذادولـة حافظـت علـى  ١١٣، منهـا ٪٩٠ عـن تقل البنسبة  وطنية غطيةحققت ت األعضاء
٪ ٨٠عـن طيـة ال تقـل نسـبتها دولة من تلك الدول األعضـاء تغ ٥٠لكن لم تحقق إال سنوات أو أكثر. و  لمدة ثالث

عــن بيانــات دولــة  ٣١دولــة منهــا تلــك الغايــة فيمــا لــم تقــدم  ٤٩تكافئهــا؛ ولــم تحقــق فــي كــل منطقــة أو وحــدة إداريــة 
بنســبة  ندونيســيا ونيجيريــا وباكســتان)إ مســة بلــدان (إثيوبيــا والهنـد و واسـتأثرت خدون الــوطني. علــى المســتوى التغطيـة 

  في العالم.المطعمين بمستوى متدٍن  ير المطعمين أوغإجمالي عدد األطفال ٪ من ٦٢
  

بلـــدان  لـــى أنهـــابلـــغ عـــدد الـــدول األعضـــاء المصـــنفة بحســـب تقـــديرات البنـــك الـــدولي ع ٢٠١١عـــام  فـــيو   -٢٤
مــن اللقاحــات أو أكثــر ت إلــى جــدولها الــوطني للتمنيــع لقاحــًا واحــدًا أضــافالتــي  أو متوســطة الــدخلالــدخل نخفضـة م

  .دولة عضواً  ١٤١دولة من أصل  ٣٣ مستغلةالغير الجديدة أو 
  

تي ُتطلـق عليهـا تسـمية بين البلدان البلدًا من  ٢٤هبوط. ويوجد في ال ةفيات األطفال دون الخامسة آخذوو   -٢٥
مـن  ٤بلـدًا تسـير اآلن علـى الطريـق الصـحيح نحـو تحقيـق الهـدف اإلنمـائي  ٧٤البـالغ عـددها  ١بلدان العد التنازلي

  ة.لأللفي ةاإلنمائياألهداف 
  

  من فرص وتحدياتعقد اللقاحات  بما ينطوي عليهاإلبالغ 
  

التنســــيق بــــين  ســــعيًا إلــــى ضــــمان إحــــراز تقــــدم مــــن أجــــل بلــــوغ أهــــداف عقــــد اللقاحــــات وأغراضــــه، ســــيلزم  -٢٦
وبعــث رســائل متســقة فــي هــذا المضــمار. وســيكون لزامــًا أن توضــح تلــك الجهــود  اســتراتيجيات الــدعوة واالتصــاالت

الحكومــات هــا لمصــلحة، بمــا فيالجهــات صــاحبة اأمين االلتزامــات الضــرورية مــن جميــع كفــل تــاللقاحــات وتة أهميــ
المنتــدى الخــامس لشــركاء التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع  قــد أتــاحو . الوطنيــة والمجتمعــات المحليــة

للـدعوة ) الفرصـة ٢٠١٢ن األول/ ديسـمبر كـانو  ٧إلى  ٥دار السالم، جمهورية تنزانيا المتحدة، من الذي ُعِقد في (
منذ أن اعتمـدت جمعيـة الصـحة التي طرأت على آخر التطورات لالطالع المشاركين  أمامعقد اللقاحات و دعم  إلى

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.
  

مــراض مــع اليونيســيف والمعهــد الــوطني لمكافحــة أمــراض الحساســية واألالصــحة العالميــة وتعمــل منظمــة   -٢٧
دية في الواليات المتحدة األمريكية والتحالف العالمي من أجـل اللقاحـات والتمنيـع ومؤسسـة بيـل وميلينـدا غيـتس المعُ 

جمعيـــة  الـــذي طلبـــت تحديـــدهلالتصـــاالت بشـــأن أســـبوع التمنيـــع العـــالمي،  اســـتراتيجية وشـــركاء آخـــرين علـــى وضـــع
 أسـبوع التمنيـع العـالمي بشأنإعداد مجموعة معلومات جديدة باألمانة  ستقوم. و ١٨-٦٥ع ص جالصحة في القرار 

مقاالت تُنشـر  المعلومات المذكورةمجموعة  وستشمل .٢٠١٣نيسان/ أبريل  ٣٠إلى  ٢٤الذي سُيقام في الفترة من 
  .ورسومًا توضيحية ذات صلة لمنظمي هذا الحدث بوسائط متعددة ودليًال عن أساسيات شن الحمالت

  
 ٢٥و ٢٤ ياإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة يـــومب ظبـــيفـــي أبـــو مر قمـــة عـــالمي بشـــأن اللقاحـــات وســـُيعقد مـــؤت  -٢٨

  لعقد اللقاحات.، وهو مؤتمر سيواصل تعزيز الزخم الُموّلد العالمي منيعأسبوع التنيسان/ أبريل بالتزامن مع إقامة 
  
  

                                                           
يتــولى األطفــال واألمهــات، والتــي أثقــل أعبــاء الوفيــات بــين صــفوف لــدول التــي تتحمــل تتكــون بلــدان العــد التنــازلي مــن ا    ١

 .لية العد التنازليعمبفضل من وكاالت األمم المتحدة فريق األهداف اإلنمائية لأللفية رصد التقدم الذي تحرزه في بلوغ 
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فرصة لتتبع التقـدم بمثابة شهرًا تقريبًا  ١٨كل  الذي تقّرر عقده المنتدى العالمي لبحوث اللقاحات وسيكون  -٢٩
 منظمة الصـحة العالميـة المنتدى ستتشارك في استضافةالمحرز ولحفز النقاش بشأن برنامج بحوث خطة العمل. و 

، وذلـك عدية ومؤسسة بيل وميليندا غيتسالمتحدة الوطني لمكافحة أمراض الحساسية واألمراض المُ  الواليات معهدو 
   .٢٠١٤وسوف ُيعقد المنتدى األول في مطلع عام  .وثيق مع كبرى الجهات صاحبة المصلحة األخرىبالتعاون ال

    
  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 

  
  .اإلطار المقترح للرصد والتقييم والمساءلة بالتقرير، بما فيهعلمًا  اإلحاطةإلى  ةمدعو جمعية الصحة   -٣٠
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  الملحق
  

  ملخص المؤشرات المقترحة
  

  ١المؤشرات والغايات على مستوى األهداف

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

 شلل األطفال
  وقــــف ســــريان فيــــروس شــــلل األطفــــال

البـــري علـــى الصـــعيد العـــالمي (بحلـــول 
 )٢٠١٤عام 

  اإلشهاد على استئصال شـلل األطفـال
 )٢٠١٨(بحلول عام 

ــى  ــات القضــاء عل تحقيــق غاي
ــــــــى الصــــــــعيد  األمــــــــراض عل

 العالمي واإلقليمي

  الكـــــــزاز (التيتـــــــانوس) القضـــــــاء علـــــــى
 الوليدي في جميع أقاليم المنظمة

  القضــاء علــى الحصــبة فــي أربعــة مــن
 أقاليم المنظمة على األقل

  /القضـــــــاء علــــــــى الحصـــــــبة األلمانيــــــــة
الحصــبة األلمانيــة الوالديــة فــي إقليمــين 

 من أقاليم المنظمة على األقل

  ـــــــى الحصـــــــبة والحصـــــــبة القضـــــــاء عل
األلمانيــــــــة فــــــــي خمســــــــة مــــــــن أقــــــــاليم 

 المنظمة على األقل

تحقيــــــــق غايــــــــات التغطيــــــــة 
بـــالتمنيع فـــي كـــل إقلـــيم وبلـــد 

 محلي ومجتمع

  مــــــن التغطيــــــة الوطنيــــــة ٩٠تحقيــــــق ٪
٪ مــن التغطيــة علــى مســتوى كــل ٨٠و

ــــــــــة  ــــــــــة معادل ــــــــــة أو وحــــــــــدة إداري منطق
ــــاق  ــــى الخن ــــة عل  –باللقاحــــات المحتوي

 الشاهوق. –الكزاز (التيتانوس)

  ـــــة ٩٠تحقيـــــق ـــــة الوطني ٪ مـــــن التغطي
٪ مـن التغطيــة علـى مســتوى كــل ٨٠و

منطقــة أو وحــدة إداريــة معادلــة بجميــع 
اللقاحــات فــي البــرامج الوطنيــة، مــا لــم 

 تتم التوصية بخالف ذلك
اســـــتحداث وٕادخـــــال لقاحـــــات 
 وتكنولوجيات جديدة ومحسنة

  بلـــدًا علـــى األقـــل مـــن البلـــدان  ٩٠قيــام
المنخفضـــة الـــدخل والمتوســـطة الـــدخل 

اللقاحــــات  بإدخــــال لقــــاح أو أكثــــر مــــن
ــــــــــــــدة أو اللقاحــــــــــــــات الناقصــــــــــــــة  الجدي

 االستعمال
 

  قيــام جميــع البلــدان المنخفضــة الــدخل
والمتوســطة الــدخل باســتعمال لقــاح أو 
أكثـــــــــر مــــــــــن اللقاحـــــــــات الجديــــــــــدة أو 

 اللقاحات الناقصة االستعمال
  تـــــرخيص وٕاطـــــالق لقـــــاح أو لقاحـــــات

ضــــد مــــرض رئيســــي أو أكثــــر ال تــــتم 
 الوقايـــــة منــــــه باللقاحـــــات فــــــي الوقــــــت

 الحالي
  تـــــرخيص وٕاطـــــالق تكنولوجيـــــا واحـــــدة

علــــى األقــــل فــــي تكنولوجيــــات وســــائل 
 إعطاء اللقاحات

مـــن  ٤تجـــاوز غايـــة الهـــدف 
األهـــــداف اإلنمائيـــــة لأللفيـــــة 
والخــــــاص بتخفــــــيض معــــــدل 

 وفيات األطفال

  تخفــــيض معــــدل وفيــــات األطفــــال دون
سن الخامسـة بمقـدار الثلثـين فـي الفتـرة 

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

  ٤ألــف مـــن الهـــدف -٤تجــاوز الغايـــة 
مــــــــــن األهــــــــــداف اإلنمائيــــــــــة لأللفيــــــــــة 
والخـــــــاص بتخفـــــــيض معـــــــدل وفيـــــــات 

 األطفال

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

ضــافة إ التقريــر الســنوي عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات ســينظر أيضــًا فــي تطــوير و 
  .  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

 المحلية لكل شخص مستهدفالنفقات   التزام البلدان كافًة بالتمنيع كأولوية
 وجود فريق استشاري تقني مستقل يفي بالمعايير المحددة  

فهــــم األفــــراد والمجتمعــــات لقيمــــة اللقاحــــات 
وطلبهم للتمنيع باعتباره حقًا لهـم ومسـؤوليًة 

 عليهم

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

  النسبة المئويـة للسـكان الـذين لـم يحصـلوا علـى التطعـيم أو لـم يحصـلوا
 هم.تعلى التطعيم الكامل وكان عدم ثقتهم عامًال مؤثرًا في قرارا

النســبة المئويــة للمنــاطق التــي تبلــغ فيهــا نســبة التغطيــة بــثالث جرعــات   بإنصافللجميع إيصال فوائد التمنيع 
الشــــاهوق  -از (التيتــــانوس)الكــــز  -مــــن اللقــــاح المحتــــوي علــــى الخنــــاق

 ٪ أو أكثر ٨٠
  تضــييق فجــوات التغطيــة بــين الشــرائح الخمســية األغنــى واألفقــر وغيــر

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

 الصحي الجيد األداء
  ــــى والجرعــــة الثالثــــة مــــن اللقــــاح معــــدالت التســــرب بــــين الجرعــــة األول

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

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

 جانب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف
 التـــي لـــديها وســـيلة لترصـــد األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة  عـــدد البلـــدان

 منها باللقاحات حالة بحالة، وتفي بمعايير الجودة.
حصــول بــرامج التمنيــع بشــكل مســتدام علــى 
التمويل الذي يمكن التنبؤ به وعلـى إمـدادات 

 ٢عالية الجودة وتكنولوجيات ابتكارية

 المســـتعملة فـــي  النســـبة المئويـــة لجرعـــات اللقاحـــات المضـــمونة الجـــودة
 ٢شتى أرجاء العالم

تحقيـــق أقصـــى الفوائـــد مـــن التمنيـــع بفضـــل 
ابتكـــارات البحـــث والتطـــوير علـــى المســـتوى 

 الُقطري واإلقليمي والعالمي

  التقدم المحـرز نحـو اسـتحداث لقاحـات مضـادة للعـدوى بفيـروس العـوز
 المناعي البشري والسل والمالريا

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

  التقدم نحو بناء القدرة المؤسسية والتقنية على إجراء التجارب السـريرية
 للقاحات

  عـدد اللقاحــات التــي ُجـددت تراخيصــها أو التــي ُرخـص باســتعمالها فــي
وح نطاق درجات حرارة مضبوطة أعلى من النطـاق التقليـدي الـذي يتـرا

 سلسيوس °٨و °٢بين 
  عدد تكنولوجيات إعطاء اللقاحـات (األجهـزة والمعـدات) التـي خضـعت

 .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. التطورات في توريدالمحرز أيضًا التقدم ب الخاصالتقرير  سيسرد    ٢


