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  A69/34    

  
  
  

  الخاصة باللقاحاتخطة العمل العالمية 
  

  
  األمانةتقرير من 

  
  
 وأحـاط التقريـر هـذا مـن سـابقة نسـخة فـي المائـة، بعـد والثالثين الثامنة دورته أثناء التنفيذي، المجلس نظر -١

وقد تم تعديل التقرير ليأخذ بعـين االعتبـار مطالبـة أعضـاء المجلـس بالمزيـد مـن المعلومـات عـن التقـدم  ١.بها علماً 
 العالمية الخاصة باللقاحات.) بشأن خطة العمل ٢٠١٥( ٦-٦٨ج ص عالمحرز حتى اآلن في تنفيذ القرار 

  
 الخاصــة العالميــة العمــل خطــة ٢٠١٢ مــايو/ أيــار فــيأيــّدت جمعيــة الصــحة العالميــة الخامســة والســتون  -٢

 بــإبالغ التنفيــذي المجلــس خــالل مــن عــام كــل والقيــام المحــرز التقــدُّم رصــد العــام المــدير مــن وطلبــت ٢،باللقاحــات
 تحقيـق صـوب المحـرز بالتقـدم والسـبعين، الحاديـة العالميـة الصـحة جمعيـة عقد موعد حلول وحتى الصحة، جمعية
 حتـــى المقتــرح المســـاءلة إطــار اســـتخدام مــع األعمـــال، جــدول فـــي أساســياً  بنـــداً  باعتبارهــا العالميـــة، التمنيــع غايــات
 ٣.المستقبلية واإلجراءات المناقشات به تسترشد

  
بما فـي  ٤،علمًا بتقرير األمانة والستونأحاطت جمعية الصحة العالمية السادسة ، ٢٠١٣في أيار/ مايو و  -٣

ذلــك اإلطــار المقتــرح للرصــد والتقيــيم والمســاءلة، وكــذلك عمليــة االســتعراض وتقــديم التقــارير عــن التقــدم المحــرز فــي 
  ٥.إطار اإلشراف المستقل لفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع

  
قام فريق الخبراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع التـابع  ٦،لعملية الرصد والتقييم والمساءلة وفقاً و   -٤

واألغـــراض األهـــداف محـــّددة فـــي كـــل مؤشـــر مـــن المؤشـــرات العلـــى أســـاس للمنظمـــة باســـتعراض التقـــدم المحـــرز 

                                                           
 الجلســـتينوالمحاضـــر المــوجزة للمجلــس التنفيـــذي فــي دورتـــه الثامنــة والثالثــين بعـــد المائــة،  ،١٣٨/٣٢م تالوثيقــة انظــر    ١

  .(باإلنكليزية)) ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  التاسعة والعاشرة
  التالي:  العنوان على متاحة باللقاحات الخاصة العالمية العمل خطة   ٢

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/  ٢٠١٦ مارس/ آذار ١٠(تم االطالع في.( 

 .)٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص عانظر القرار    ٣

 .٦٦/١٩الوثيقة ج   ٤

 (باإلنكليزية). ٢الموجز للجلسة العاشرة للجنة "أ"، الفرع المحضر ، ٣/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة    ٥

  .١٧و ١٦، الفقرتان ٦٦/١٩نظر الوثيقة جا   ٦
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 تقيـيمعـن وبإعـداد تقريـر  ٢٠١٤،١يانـات عـام إلى ب االستراتيجية لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، استناداً 
  ٢٠١٥.٢خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 

  
الــذي أعــده فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي  ٢٠١٥ملخــص لتقريــر التقيــيم لعــام  ١الملحــقويــرد فــي   -٥

  . المعني بالتمنيع
  
في الفترة من آذار/ مارس إلـى تشـرين األول/  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع  قامو   -٦

البيانــات  ونظــرًا ألنلقاحــات. الخاصــة بالالتقــدم المحــرز فــي تنفيــذ خطــة العمــل العالميــة باســتعراض  ٢٠١٥أكتــوبر 
 مــن تغطيــةســتعراض فلــم يــتمكن اال االســتعراض،قبيــل الفتــرة محــل  تمثــل تلــك الموجــودةبعــين االعتبــار  ُأخــذتالتــي 

 فــي أيــار/ نو جمعيــة الصــحة العالميــة الثامنــة والســتاعتمدتــه الــذي و ، ٦-٦٨ج ص عالتقـدم المحــرز فــي تنفيــذ القــرار 
تقـدم حتـى اآلن فـي تنفيـذ هـذا ما أحـرز مـن  من التقرير الحالي تقريرًا مبدئيًا يلخص ٢ويقدم الملحق . ٢٠١٥ مايو

المعنـي بـالتمنيع باستعراضـه  والـذي قـام فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجيالتقرير النهـائي،  م إدراجوسيت القرار.
خطــة العمــل العالميــة  غايــاتتحقيــق  فــيالتقــدم المحــرز  بشــأن تــالي، فــي تقريــر األمانــة الحســب األصــول المتبعــة

  لقاحات.الخاصة بال
  
ســــتجابة لحقيقــــة أن محدوديــــة كنــــوع مــــن اال ٦-٦٨ع ج صباعتمــــاد القــــرار الــــدول األعضــــاء  وقــــد قامــــت  -٧

 منيــــعبــــرامج الت أمــــام تمثــــل حجـــرة عثــــرةوفــــي الوقــــت المناســــب  يســـورةبأســــعار ماللقاحــــات الوصـــول إلــــى إمــــدادات 
بأسـعار معقولـة وفـي الوقـت اللقاحـات إمـدادات  تـوفيرمنظمـة بمجموعـة مـن األنشـطة لزيـادة ال تضـطلعالمستدامة. و 

فـي البلـدان الناميـة؛ تيسـير  البحث والتطوير المتعلـق باللقاحـات: تعزيز الهادفة إلىاألنشطة المناسب، بما في ذلك 
عمليــات  تــدعيم؛ انتبســيط إجــراءات التســجيل فــي البلــد المســبق؛ نقــل التكنولوجيــا؛ إعــادة النظــر فــي عمليــة التأهيــل

. ويتضــــمن اتالمعلومــــات والــــدعم التقنــــي لتحديــــد محــــددات نقــــص اللقاحــــ تقــــديمتعزيــــز شــــفافية األســــعار؛ الشــــراء؛ 
للغايـة لهذه الجهود. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المـوارد المتاحـة لهـذا العمـل محـدودة  مفصالً  وصفاً  ٢ الملحق

  .موليةاتباع نهج أكثر منهجية وشمما يحول دون  ويصعب التنبؤ بها
  
استراتيجية باعتماد  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع  قام، ٢٠١٥أبريل  نيسان/في و   -٨

اتباع . وتقترح هذه االستراتيجية ة الدخللتعزيز الوصول المستدام للقاحات في البلدان المتوسطمع الشركاء  التعاون
ـــذ بـــرامج تواجهنهـــج شـــامل للتصـــدي للتحـــديات التـــي  ـــدان فـــي تنفي ســـيما فيمـــا يتعلـــق ة، والالمســـتدام التمنيـــعهـــا البل

  .بالحصول على اإلمدادات
  
والتــي  أنشــطة تجميــع الطلبــاتمــع  مــدادجانــب اإلالمتعلقــة بالتــدخالت  ضــرورة تماشــيوتجــدر اإلشــارة إلــى   -٩

. وعـالوة علـى ذلـك، منيـع علـى الصـعيد الـوطنيتعزيـز صـنع القـرار الـوطني وتمويـل بـرامج التب ترتبط بشـكل خـاص
 التــي تهــدف إلــىتقــديم الرعايــة الصــحية الخاصــة بمجموعــة مــن التــدخالت  باعتبــاره جــزءًا مــن للتمنيــعينبغــي النظــر 

                                                           
متاح على العنـوان  ٢٠١٥الخاصة باللقاحات وتقييمها والمساءلة عنها: التقرير السنوي لألمانة  العالمية العمل خطة رصد  ١

(تــــــم  http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/gvap_secretariat_report_2015.pdf?ua=1التــــــالي: 
 ).٢٠١٦ مارس/ آذار ١٠االطالع في 

متـــــــاح علـــــــى العنـــــــوان التـــــــالي:  ٢٠١٥خطـــــــة العمـــــــل العالميـــــــة الخاصـــــــة باللقاحـــــــات لعـــــــام  تقيـــــــيمالمتعلـــــــق بتقريـــــــر ال   ٢
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/  تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي)

  ).٢٠١٦ مارس/ آذار  ١٠
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 هاتلوقاية من كزاز األمفي امتكامل النهج هذا المثل  تنفيذ. وقد تم بالفعل وعالجها األمراضمن حماية الو الوقاية 
 .ومكافحتهما ١واإلسهال االلتهاب الرئوي منمتكاملة للوقاية العالمية العمل الوفي خطة  دان،والول

  
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  

 بالتقرير وٕالى النظـر فـي التوصـيات بشـأن اإلجـراءات التصـويبية إلى اإلحاطة علماً  ةمدعو جمعية الصحة   -١٠
 مختلــف أصــحاب المصــلحة المعنيــين بخطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات، والســيما الــدولالمقــّرر أن يتخــذها 

 األعضاء.
  

                                                           
(تـــم االطـــالع فـــي  /http://www.who.int/woman_child_accountability/news/gappd_2013/enانظـــر الـــرابط التـــالي:    ١
  .)٢٠١٦شباط/ فبراير  ٢٣
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  ١ الملحق
  
  

   ٢٠١٥ملخص التقرير المتعلق بتقييم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 
  ١االستراتيجي المعني بالتمنيعفريق الخبراء االستشاري الذي أعّده 

  
طموحة ولكنها قابلة للتحقيـق بشـأن (خطة اللقاحات) أهدافًا  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتتحّدد   -١

المذكور ال يسـير العقد ، على أن ٢٠٢٠هذا حتى عام  عقد اللقاحاتإطار التطعيم في بفضل إنقاذ آالف األرواح 
  .إمكاناته الحقيقيةلوغ من أجل ب الصحيح مسارالعلى 

  
. بعــض قصــص النجــاحخــارج المســار وٕان ُرِويــت عنــه  منيــعالتالمقــيس علــى أســاس غايــات األداء واليــزال   -٢
مثلمـا هـي مبّينـة في البلـدان وعلـى المسـتوى العـالمي الُمدخلة على نحو مستقل التحسينات سيتعين أن تصبح تلك و 

  .الصحيح هامسار ما ُأِريد أن ُتعاد الخطة إلى إذا المتبعة في هذا المضمار القاعدة أدناه، 
أخــــرى يتــــدنى مســــتوى دخــــال لقاحــــات جديــــدة أو تســــير الغايــــة المحــــّددة فــــي خطــــة اللقاحــــات بشــــأن إ  •

البلـــدان بلـــدًا مـــن  ٨٦بـــاالقتران مـــع مواظبـــة ، كافـــة أنحـــاء العـــالمبلـــى المســـار الصـــحيح اســـتعمالها ع
  لقاحًا. ١٢٨على إدخال ما مجموعه  ٢٠١٠منذ عام المتوسطة الدخل تلك و الدخل المنخفضة 

ثبتــت وأ ،فــي غضــون فتــرة زمنيــة قصــيرةالمرشــحة لمكافحــة اإليبــوال لقاحــات واختبــار التطــوير جــرى   •
  .الناجمة عن المرضوفيات من ارتفاع معدل الالوقاية اللقاحات قدرتها على 

مـع البلـدان  ،٢اتبشـأن تسـعير اللقاحـ قـرار جمعيـة الصـحة العالميـةعملت أمانة المنظمة في أعقـاب   •
فـي هـذا منظمـة المعلومات مـع بلدًا  ٤٠عن تسعيرها، وقد تبادل حتى اآلن تبادل البيانات في مجال 

  .العام الماضيالخصوص مقارنة ببلد واحد فقط في 
ممكـن لقضاء علـى هـذا المـرض ا من كزاز األمهات والمواليد، مما يدل على أن الهندُأِعلن عن ُخلو   •

  .ظروف صعبةظل حتى في 
 – ٢٠١٤شهر آب/ أغسطس فيروس شلل األطفال البري منذ إصابة بحالة  أي أفريقياتحدث في لم   •

  .بشلل األطفالبلدًا موطونًا يجيريا وهو إنجاز هائل، وما عادت ن
  فريقيا.واء فاشية فيروس اإليبوال التي اندلعت في أشلل األطفال في احتمكافحة موارد اسُتخِدمت   •
قضــــاء علــــى الحصــــبة األلمانيــــة ومتالزمــــة الحصــــبة إقلــــيم األمــــريكتين أول إقلــــيم يفلــــح فــــي ال أصــــبح  •

  وهو إنجاز كبير.األلمانية الخلقية، 
  
القيــــادة والمســــاءلة علــــى جميــــع معنيــــة بنظــــم ضــــرورة إقامــــة علــــى ويرّكــــز هــــذا التقريــــر المتعلــــق بــــالتقييم   -٣

  .مساره الصحيحالُمحرز بشأن خطة اللقاحات إلى التقدم من أجل إعادة داخل البلدان وخصوصًا المستويات، 
  
الضوء على العوامل المشتركة التاليـة التـي مـن شـأنها أن تـؤدي يجري تسليط  على إنجازات البلدان، بناءً و   -٤

فئـات للنيع مخدمات التإتاحة ؛ تحسين واستخدامها؛ إشراك فئات المجتمع نجاح: تحسين جودة البياناتإحراز الإلى 

                                                           
١   http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/ ؛ تـــــم االطـــــالع فـــــي
 .٢٠١٦آذار/ مارس  ١٠

٢  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R6-ar.pdf ٢٠١٦آذار/ مارس  ١٠؛ تم االطالع في. 
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اللقاحــــات علـــى جميــــع اإلمـــداد ب االســـتدامة فــــي تعزيـــز الــــنظم الصـــحية؛ تــــأمين؛ ســـكان المشــــردينالمهمشـــة مــــن ال
  .القيادة والمساءلةتوفير المستويات؛ 

  
 مـن عقـدة هـذه حرجـنقطـة المنتصـف ال عند فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيعويقوم   -٥

  .على القضايا الرئيسيةترّكز مباشرة  وصياتبوضع تسع تاللقاحات 
  

فــإن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي تحســينًا للمســاءلة مــن أجــل بلــوغ أهــداف خطــة اللقاحــات، 
  :المعني بالتمنيع يوصي بما يلي

بشأن التمنيع تتوافق مع خطة اللقاحات ومع ما يتصل بها من خطط طط سنوية لخالبلدان وضع   -
الـوزارات ذات غيرهـا مـن الماليـة و وزارات زارات الصـحة و خاصة باللقاحات. وتثبت و إقليمية  عمل

عمليـــة رصـــد ومســـاءلة ســـنوية علـــى رســـاء لقيـــادة عـــن طريـــق إقـــدرتها علـــى االضـــطالع باالصـــلة 
الخبـــراء فريـــق الصـــعيدين الـــوطني ودون الـــوطني. وينبغـــي أن تتـــولى الرصـــد هيئـــة مســـتقلة، مثـــل 

مع . والبد أن تتقاسم البلدان سنويًا تقاريرها عن الرصد المعني بالتمنيعتقني الوطني االستشاري ال
في مجال الرصـد التقدم المحرز تناول ينبغي أن ت، وهي تقارير لمنظمةالتابعة لالمكاتب اإلقليمية 

  .في هذا المضمار أفضل الممارساتالحصائل المنشودة، كما ينبغي أن تتقاسم تحقيق صوب 
الخاصــــــة باللقاحــــــات فــــــي صــــــيغتها النهائيــــــة (بحلــــــول خطــــــط العمــــــل اإلقليميــــــة بمجــــــرد وضــــــع   -

مليـة اسـتعراض بإرساء علمنظمة التابعة لالمكاتب اإلقليمية )، تقوم ٢٠١٥األول/ ديسمبر  كانون
التقنيـة اإلقليميـة التابعـة لهـا، وبتقـديم تقاريرهـا  ةاالستشـارياألفرقـة مـن خـالل الُمحرز لتقدم سنوي ل

اســــتعراض ســــنوي فــــي النصــــف األول مــــن . وينبغــــي إجــــراء أول اإلقليميــــة المعنيــــةإلــــى اللجــــان 
وينبغـي وافق مع خطة اللقاحـات. خطط سنوية تتفعًال البلدان التي لديها بالنسبة إلى  ٢٠١٦ عام
فـي  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بـالتمنيعلتُتاح سنويًا تقارير اللجان اإلقليمية أن 

  .لية االستعراض العالميةإطار عم
واءمة جهودهم الرامية الوطني مالصعيد اإلقليمي و العالمي و شركاء التنمية على الصعيدين يتولى   -

ينبغـي ة، و القيادة والمساءلة وفـي تنفيـذ خططهـا الوطنيـها المعنية بطر دعم البلدان في تعزيز أُ إلى 
، و/ أو تعزيـــز تلـــك كـــل مســـتوىعلـــى الشـــركاء بـــين إنشـــاء آليـــات تنســـيق نطـــوي ذلـــك علـــى أن ي

  .اآلليات
فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي عقـــد اللقاحـــات تقـــارير إلـــى تقـــدم الهيئـــات التابعـــة ألمانـــة   -

ن األنشطة التي تضطلع بهـا فـي ميـدان دعـم عشـرة بلـدان مـن ع ٢٠١٦في عام  المعني بالتمنيع
المطعمــين دون المســتوى المطلــوب.  مطعمــين أومعظــم األطفــال غيــر الالبلــدان التــي يعــيش فيهــا 

ـــة و  ـــديم ينبغـــي أن تتضـــمن آلي ـــارير الســـنوية تق ـــاريرلمناقشـــة تلـــك التق فرقـــة األ داخـــل المـــذكورة لتق
  .االستشارية التقنية اإلقليمية

  
سعيًا إلى معالجة أوجه النقص التي تتخلل مجـاالت معنيـة بـأمراض محـددة مـن تنفيـذ خطـة اللقاحـات، 

  :ستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع يوصي بما يليفإن فريق الخبراء اال
التمويـــل ات القضـــاء علـــى كـــزاز األمهـــات والمواليـــد وفجـــو إلـــى تعثـــر التقـــدم الُمحـــرز فـــي بـــالنظر   -

منظمـــة األمـــم المتحـــدة ة و منظمـــ، تـــدعو الالهـــدف كذاالتـــي تعتـــرض ســـبيل بلـــوغ  صـــغيرة نســـبياً ال
ــدًا  ٢١بقيــة البلــدان البــالغ عــددها عــالميين و العقــد اجتمــاع للشــركاء إلــى  للطفولــة (اليونيســيف) بل

المترتبـــــة علـــــى ذلـــــك مســـــؤوليات التكفـــــل بالمـــــوارد و تـــــوفير الاالتفـــــاق علـــــى خطـــــة عمـــــل و بشـــــأن 
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موضــع التنفيــذ  مــن ثــم ُتوضــع، و ٢٠١٧المنشــود فــي موعــد أقصــاه عــام لهــدف يتســنى بلــوغ ا كيمــا
  .في جميع البلدانكزاز األمهات والمواليد على القضاء استراتيجيات تصون أنشطة 

مجـال لبلـدان فـي لدعم الـالـوطني الصـعيد اإلقليمـي و العالمي و شركاء التنمية على الصعيدين يقدم   -
أو الحصـبة والحصـبة األلمانيـة أنشطتها المتعلقة بالقضـاء علـى موارد وتنفيذ ما يلزمها من تأمين 

على هذين المرضين. وينبغي عند تنقيح الخطط ورصـد ها وخططها المعنية بالقضاء استراتيجياتب
المقـّرر إجـراؤه استعراض منتصف المدة الصادرة عن وصيات نوعية تنفيذها وتعزيزه أن ُتراعى الت

، بالعـــالمالحصـــبة األلمانيـــة للقضـــاء علـــى الحصـــبة و الخطـــة االســـتراتيجية بشـــأن  ٢٠١٦فـــي عـــام 
ق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي فريـــتحظـــى تلـــك التوصـــيات بتأييـــد بمجـــرد أن وذلـــك 
  .بالتمنيع

  
التــي يعــيش فيهــا الكثيــر مــن األطفــال غيــر  مــاكنحســينًا لمســتوى التغطيــة بــالتمنيع، وخاصــة فــي األت
المتضررة بالنزاعـات واألزمـات، فـإن فريـق ومنها تلك دون المستوى المطلوب،  مطعمينأو ال مطعمينال

  المعني بالتمنيع يوصي بما يلي: الخبراء االستشاري االستراتيجي
الرامية  متنسيق ومواءمة جهودهعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي بشركاء التنمية ينبغي أن يقوم   -

تلـك البلـدان المعنيـة لمزيـد مـن األطفـال مـن خـالل تعزيـز نظـم فـي ميـدان تمنيـع اإلى دعم البلدان 
إلـى تباع نهوج محددة األهداف في الوصول إلى جنب مع ا ، جنباً بإيتاء خدمات الرعاية الصحية

فـي البلـدان الذين تعجز النظم الروتينية إليتاء الخدمات عـن الوصـول إلـيهم، وخصوصـًا األطفال 
دون الوطنيــة فــي  هأو معدالتــ٪ معــدالت التطعــيم علــى الصــعيد الــوطني ٨٠التــي تقــل فيهــا عــن 

(سـواء  مـن جـراء النزاعـاتلسـكان مـن اإلـى فئـات المشـردين الخـدمات قـديم تمـع و بلـدان األكبـر، ال
  أم من الالجئين). لمشردين داخلياً من ا كانوا

منيـع واسـتراتيجياته تنفيـذ بـرامج التباإلرشـاد فيمـا يتعلـق ببلدان والشـركاء المنظمة ينبغي أن تزّود ال  -
  ة.المزمن اتاالضطرابتفشي و أثناء نشوب حاالت النزاع 

  
بمثابــة  ٢٠١٦يم خطــة العامــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات لعــام ســيكون أيضــًا التقريــر المتعلــق بتقيــ

اســـتعراض منتصـــف المـــدة للتقـــدم الُمحـــرز فـــي تنفيـــذ عقـــد اللقاحـــات، وعليـــه يوصـــي فريـــق الخبـــراء 
  :االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بما يلي

ت، قـد اللقاحـاِلق فيهـا عالتي ُأطدافوس بهذا التقرير في المنتدى االقتصادي العالمي ينبغي تقديم   -
تغّيــر قواعــد اللعبــة علــى األنشــطة التــي فــي إبــراز  ٢٠١٦كمــا ينبغــي أن يتمثــل هــدف تقريــر عــام 

  القطري.العالمي واإلقليمي و المستويات 
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  ٢الملحق 
  

  األنشطة التي تقوم بها المنظمة للتصدي للتحديات التي تجابهها 
  البلدان في سبيل الحصول على إمدادات اللقاحات

  
  في البلدان النامية في مجال اللقاحات البحث والتطوير  -١
  
 اتالقــدر  والمســاءلة لخطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات، يســتعرض اإلطــار الخــاص بالرصــد والتقيــيم  -١

المرحلي  تقريرالمرة كل سنتين. ويتضمن  إقليمالمتوسطة الدخل في كل تلك و الدخل في البلدان المنخفضة  البحثية
  .للقاحات المسجلة لكل إقليمبيانات عن عدد التجارب السريرية  ١عملالخطة ب والخاص ٢٠١٤ لألمانة لعام

  
الوقاية البحث والتطوير للعمل على  مخططلخبراء لوضع كبيرًا ل اً منظمة ائتالفال شكلت، ٢٠١٥في عام و   -٢
 ،الوليــدة الفاشــياتالفتــرة الزمنيــة الفاصــلة بــين تحديــد للحــد مــن مخطــط الخيــارات المتاحــة اليعــرض و  ٢.األوبئــة مــن

ويتضمن األزمات.  فاقمت الحيلولة دونإلنقاذ األرواح و التي يمكن استخدامها و  المنتجات األكثر تقدماً  علىموافقة الو 
الــدخل أنشــطة لزيــادة مشــاركة البلــدان المنخفضــة  القــدرات،وتوســيع  العــالمي التنســيق بشــأن لــه العمــل الثالــث مســار

  .في مجال اللقاحات المتوسطة الدخل في البحث والتطويرتلك و 
  
هدف علـى وجـه التحديـد األمـراض المنتشـرة فـي البلـدان لقاحـات التـي تسـتتطـوير العمليـات وقد تـم اعتبـار   -٣

، فرصــة لتعزيــز قــدرات اإليبــوالوااللتهــاب الســحائي ومــرض فيــروس  "Aة "الســحائي المكــوراتالناميــة، مثــل المالريــا و 
  المتوسطة الدخل.تلك و  الدخل البحث والتطوير في البلدان المنخفضة

  
  نقل التكنولوجيا  -٢
  
بلــدًا  ١٤نقــل التكنولوجيــا إلــى  تيســيرتــوفير الــدعم التقنــي والمــالي و علــى  ٢٠٠٦منظمــة منــذ عــام تعكــف ال  -٤

البرازيل والصـين ومصـر والهنـد  وتتمثل هذه البلدان فيعلى إنتاج لقاحات األنفلونزا.  اتعزيز قدرته بهدف إنشاء أو
جنـــوب أفريقيـــا و صـــربيا و رومانيـــا و لمكســـيك او جمهوريـــة كوريـــا و كازاخســـتان و وٕاندونيســـيا وجمهوريـــة إيـــران اإلســـالمية 

. التـي يقومـون بإنتاجهـاترخيص لقاحات األنفلونزا بفضل هذا الدعم من خمسة مصنعين  وتمكن. وتايلند وفييت نام
 هي بالفعل قيد مرحلةلقاحات األنفلونزا التي مصنعي يتركز الدعم على مساعدة س، ٢٠١٦-٢٠١٥ للفترةوبالنسبة 

تطــــوير بللســــماح  ةعــــن تــــوفير التكنولوجيــــا المســــاعد التــــرخيص، فضــــالً  للحصــــول علــــىتقــــدم التطــــوير الســــريري لل
لجائحـة. ونتيجـة لهـذه األنشـطة، فمـن المتوقـع بحلـول نهايـة ل االقتصـاد فـي الجرعـات الالزمـة للتصـدياستراتيجيات 

مليـون  ٥٠٠ بنحـولقـاح األنفلـونزا الجائحـة  العالميـة علـى إنتـاج قـدرةالهذا الدعم إلى زيـادة  أن يفضي، ٢٠١٦عام 
  جرعة على األقل.

 

                                                           
١    http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/gvap_secretariat_report_2014.pdf?ua=1 

(accessed on 10 March 2016).  
٢                   http://www.who.int/csr/research-and-development/en/ (accessed on 10 March 2016).  
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 صــــناعةاألفريقيــــة ل مبــــادرةالإنشــــاء إلتاحــــة المجــــال أمــــام الــــدعم المــــالي والتقنــــي قُــــدِّم ٕاضــــافة إلــــى ذلــــك، و   -٥
) والشـركات األفريقيـة المصـنعة اليونيـدو( ةمنظمـة األمـم المتحـدة للتنميـة الصـناعيمـع  منظمـةاللقاحات. وتعاونـت ال
علــى الصـــعيد  إنتـــاج اللقاحــاتأفريقيـــا والفــرص المتاحــة أمامهـــا فيمــا يخــص الحتياجــات  تقيــيمللقاحــات فــي إجـــراء 

  ، وبناًء على هذا التقييم، يجري إعداد خطة عمل إلنتاج اللقاحات في أفريقيا.اإلقليمي
  
، نقل التكنولوجيـا فـي مجـال اللقاحـاتي األقاليم تكفل فحلول طبيق تعلى  الشركاءبمعية منظمة وتعكف ال  -٦

  وهي حلول مبّينة أدناه.

المنظمـة شـراكة بـين وهـو عبـارة عـن  – في اإلقلـيم األفريقـيعمل مشروع لقاحات التهاب السحايا   -
مع معهـد األمصـال على توحيد جهوده  – التكنولوجيا المالئمة في مجال الصحةاعتماد وبرنامج 

ميسـور التكلفـة لقـاح كافـة مـن أجـل تطـوير ء أفريقيا رجافي أمومية الع ؤولي الصحةمسو  الهندفي 
ـــا فـــي  A التهـــاب الســـحاياومعـــّد خصيصـــًا ألغـــراض اســـتعماله لمكافحـــة  جنـــوب الصـــحراء أفريقي

  .نموذجيالجديد اللقاح الشر تكلفة عُ وبتكلفة أدنى من  لقاح في وقت قياسي. وقد ُطوِّر الالكبرى

نقـل التكنولوجيـا إلـى المقدمـة بشـأن طلبـات تنسـيق ال جنـوب شـرق آسـياتواصل المنظمـة فـي إقلـيم   -
ســـابين ســـالالت بـــذور الهنديـــة المصـــنعة إلنتـــاج لقاحـــات شـــلل األطفـــال المعطلـــة مـــن شـــركات ال
  .فيروس شلل األطفالل

وريـة إيـران جمهو ا إلـى مصـر دعـم نقـل التكنولوجيـعلـى  فـي إقلـيم شـرق المتوسـطتواظب المنظمـة   -
  لقاحات شلل األطفال المعطلة.األنفلونزا و اإلسالمية فيما يتصل بلقاحات 

  
العجلـي فيروس بالنجاح تطوير لقاحات النقل التكنولوجيا على تكليل الوكاالت الشريكة لعملية ومن األمثلة األخرى 

وآخـر مرشــح لمكـورات الرئويـة مســتجد للقـاح  تطــويرالراميـة إلـى والمبـادرات  ،الهنــدبواللقاحـات الفمويـة ضـد الكـوليرا 
  .ندونيسياإفي عجلي فيروس اللمكافحة ال

  
  للصالحية المسبق االختبار عملية  -٣
  
ات بشــأن جــودة اللقاحــات ومأمونيتهــا ونجاعتهــا ضــمانيقــدم اختبــار المنظمــة المســبق لصــالحية اللقاحــات   -٧

لجهـــات المانحـــة التـــي تحـــددها امـــن متطلبـــات الجـــودة الصـــارمة  انطالقـــاً . و الـــدوليألغـــراض شـــرائها علـــى الصـــعيد 
تمّكنهـــا مـــن وقويـــة  اســـخةوســـيلة ر بالشـــركات المصـــنعة يـــزّود لصـــالحية لاختبـــار المنظمـــة المســـبق الشـــارية، فـــإن و 

  .المتفق عليها دولياً وقواعدها  الجودة معاييرستوفي الوصول إلى أسواق المنتجات التي ت
  
 بشـأن المسـتهدفة الزمنيـة األطـرتضييق نطاق ل للصالحية المسبق االختبار عمليةمؤخرًا  منظمةونّقحت ال  -٨
 تســجيلبشــأن  حــةنقّ ة متعاونيــ اتإجــراءالمنظمــة  نشــرت ذلــك،الطلبــات. وبنــاًء علــى  تقــديم بمجــردمــذكورة ال عمليــةال

 تجريبي أساس علىهي إجراءات ُطبِّقت و واللقاحات المختبرة صالحيتها مسبقًا،  الصيدالنيةالمستحضرات  منتجات
 ٕاضـافةو  استئصـال شـلل األطفـال.مـن الشـوط األخيـر  اسـتراتيجيةفـي إطـار  ةالمعطلـ األطفـال شـلل لقاحـات لتسجيل

 بنــاءبالــدعم الــالزم ل الناميــة لبلــدانزويــد التزمــاالت علــى أســاس التنــاوب  برنــامجتنفيــذ  منظمــةاســتهلت ال ذلــك، إلــى
  .اللقاحاتيم ها في ميدان تنظقدرات

  
إجـــراءات طـــوارئ بشـــأن تقـــدير اســـتعمال اللقاحـــات  ٢٠١٥نشـــرت المنظمـــة فـــي عـــام علـــى ذلـــك،  وعـــالوةً   -٩

  طوارئ الصحة العمومية.في سياق المرشحة وٕاعداد قوائم بأسمائها ألغراض استخدامها 
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  البلدان داخل التسجيل وٕاجراءات الوطنية التنظيمية السلطات  -٤
  

 التنظيميـة الوطنيـة هاسـلطاتأداء ضـمان بالدعم المباشـر بغيـة لدول األعضاء على تزويد امنظمة تعكف ال  -١٠
السـلطات المواجهـة فـي عـدم أداء مخاطر مراعاة المختلفة من البلدان، مع فئات  ستهدفلوظيفتها فيها، وهو دعم ي

إمــداد علــى ُيحتمــل أن يخّلفهــا ذلــك اآلثــار الكبيــرة التــي المنتجــة للقاحــات و لوظيفتهــا فــي البلــدان التنظيميــة الوطنيــة 
تنظـيم اللقاحـات قـدراتها علـى  تعزيزبالدعم الالزم لالدول األعضاء زويد تالعالم باللقاحات. وتواصل المنظمة أيضًا 

راميــة إلــى تعزيــز أداء تلــك ووضــع خطــط  داخــل البلــدان الوطنيــةدير مســتوى أداء الســلطات التنظيميــة مــن خــالل تقــ
  ات.في البلدان المنتجة للقاحصوب ما يمّكنها من أداء وظيفتها بالكامل حرز المُ  ورصد التقدمالسلطات 

  
فـــي للقاحـــات لســـلطات الطبيـــة الوطنيـــة اتنظـــيم المتكبـــدة عـــن تكـــاليف اللتقـــدير  اً منظمـــة مشـــروعودّشـــنت ال  -١١

تلــك اســتدامة نيــة إمكا تنظــيم اللقاحــات وتحســينلتحديــد الرســوم فــي مجــال مناســبة عيــين نظــم البلــدان المســتهدفة وت
  من الناحية المالية.سلطات ال
  

قــاليم علــى تنفيــذ أنشــطة ترّكــز علــى لقاحــات أو شــبكات فــي األوتواصــل المنظمــة العمــل بمعيــة الشــركاء   -١٢
  محّددة على غرار ما هو مبّين أدناه.

الســــلطات التنظيميــــة الوطنيــــة علــــى تزويــــد حمــــى الضــــنك  اتمبــــادرة لقاحــــنطــــوي العمــــل بشــــأن ي  -
التـــي الموطونـــة بهـــذه الحمـــى، و  منظمـــة) فـــي البلـــدانال(بـــدعم مـــن ســـاعدة والتـــدريب التقنيـــين بالم

دير لمـدى وٕاجـراء تقـ ،وترخيصـهاحمـى المرشـحة لمكافحـة اللقاحـات التقيـيم اهتمامهـا بأعربـت عـن 
البلـــدان إلـــى لقاحـــات حمـــى الضـــنك تســـريع خطـــى إدخـــال لالبلـــدان و  السياســـيةجاهزيـــة األوســـاط 

  وطونة بها.الم

المعنيـين و  المنظمـين مـن إقليميـة شـبكةو عبـارة عـن وهـ للقاحـات،ا لتنظيماألفريقي  المنتدىيهدف   -
 الســـريرية، التجـــارب تنظـــيمداخـــل البلـــدان فيمـــا يخـــص  القـــدرات تعزيـــز إلـــى ،ةاألخالقيـــبالشـــؤون 

ـــة. ويرّكـــز المنتـــدى  بمـــا ـــهفيهـــا الموافقـــة عليهـــا مـــن الناحيـــة األخالقي  إجـــراءاتوضـــع  علـــى عمل
متوائمــــة  إجــــراءاتوتقييماتهــــا، وهــــي  الســــريرية التجــــاربطلبــــات إجــــراء  ســــتعراضا بروتوكــــوالتو 

 استعراضــات تنظــيم علــى، كمــا يرّكــز المنتــدى عملــه لشــبكةالتابعــة ل البلــدان جميــع فــيومعتمــدة 
  .تسويقال ترخيص طلباتاستعراض  وعلى ،السريرية التجاربطلبات إجراء ل مشتركة

نظيميــة تضــم وكــاالت تشــبكة عالميــة عبــارة عــن هــي ظمــي اللقاحــات فــي البلــدان الناميــة منشــبكة   -
ـــمـــن بلـــدان متوســـطة  شـــبكة التابعـــة للوكـــاالت التنـــاقش . و مـــا قـــدرات متقدمـــة نوعـــاً تمتلـــك دخل ال

لقاحات الخيص تسويق بشأن تر الطلبات المقدمة  تقييمتعلق بفيما يمواجهة الصعوبات الالشواغل و 
  .لقاح حمى الضنك جديدة، مثلال

  
  مشترياتال  -٥
  

ــــدانعلــــى تزويــــد ا المتوســــطكــــل مــــن األمــــريكتين وأوروبــــا وشــــرق المكاتــــب اإلقليميــــة لتعكــــف   -١٣ بالــــدعم  لبل
مـــن متطلبـــات المواءمـــة وب بهـــا، والتنبـــؤ اتالطلبـــ تخطـــيطات، مـــن قبيـــل أنشـــطة الطلبـــتوحيـــد  أنشـــطةيتعلـــق ب فيمـــا

منظمـة مـع شـعبة اإلمـدادات فـي العمـل منظمـة ء. وتواصـل الشـريعات الشـراتتحسـين بو ككـل بر البلدان ات عالمنتج
  ) بشأن مشتريات البلدان المتوسطة الدخل من اللقاحات.فياليونيساألمم المتحدة للطفولة (
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دخل ة المتوسـطإلـى قيـام عـدد مـن البلـدان  بذلها المكتب اإلقليمي لشـرق المتوسـطيلجهود التي وأفضت ا  -١٤ ال
 عـدم اهتمـام الـدول األعضـاء، ولكن نظرًا إلـى اليونيسيفمنظمة  خالل من الروتينية اللقاحاتتھا من بزيادة مشتريا

تعزيــز تبـــادل العمــل بشــأن المكتــب اإلقليمــي ألوروبـــا معنــي بـــذلك. ويواصــل  مركــزيشــراء نظـــام نشــأ ، لــم يُ بــاألمر
فــإن علـى ذلــك، علــى سـبيل المثــال). وعــالوًة  المجمعــة (فــي دول البلطيـق الــثالثالمتعلقــة عــن المشـتريات الخبـرات 

، بتوثيـق شـرق أوروبـاالشـبكة الصـحية لجنـوب التعـاون مـع ، ب٢٠١٦المكتب اإلقليمي ألوروبا يزمـع القيـام فـي عـام 
باللقاحـات، وبتقـديم  مـن الـدخل المتوسـطعليـا البلدان التي تنتمي إلى الشـريحة الالمواجهة في مجال إمداد لتحديات ا

لبلــدان ة لوضــع آليــة شــراء مشــترك إمكانــات اســتعراض دة بالبّينــات بشــأن مجــاالت العمــل، بمــا فيهــامســنتوصــيات 
 معهـد اللقاحـات الـوطني فـي بـانكوك، جنبـاً توجيـه مـن ب، رابطة أمم جنوب شـرق آسـياة. وقامت األعضاء في الشبك

عن عمل بتنظيم حلقتي والمكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ،  اإلقليمي لجنوب شرق آسيا إلى جنب مع المكتب
خطــة التنميــة الصــحية لمــا بعــد تضــمينها فــي  فــي طــورتــزال المســألة اللقاحــات، وهــي بشــأن أمــن الفــرص المتاحــة 

فـــــي  منظمـــــة الصـــــحة للبلـــــدان األمريكيـــــةلالصـــــندوق الـــــدائر . وقـــــام رابطـــــة أمـــــم جنـــــوب شـــــرق آســـــيال ٢٠١٥ عـــــام
قيمــة جهــازًا مــن أجهــزة الحقــن ب ٢١منتجــًا بيولوجيــًا مختلفــًا و ٥٣بلــدًا ومنطقــة، بشــراء  ٤٢ة عــن نيابــ، ٢٠١٥ عــام
  .مختلفةة مصنعة شرك ٣١ن دوالر أمريكي م مليون ٥٤٥

  
  األسعار شفافية  -٦
  

 فــيمــن المتخصصــين خبــراء إقليميــة ودعــت عمــل دون تنظــيم حلقــة فــي اإلقلــيم األوروبــي توّلــت المنظمــة   -١٥
هم ومعـارفهم عـن تبـادل خبـراتإلـى حضـورها ل دولـة عضـواً  ١١من شراء إدارة اللقاحات والتمويل والكل من مجاالت 

اتخـــاذ  تحســـينالحصـــول علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بأســـعار اللقاحـــات وتســـويقها واســـتخدام تلـــك المعلومـــات لكيفيـــة 
  شرائها.و  اتلقاحالإدخال القرارات بشأن 

  
قاعـــدة بيانـــات ات وأســـعارها ومشـــترياتها مقـــام اللقاحـــة للمنظمـــة بشـــأن منتجـــات قـــوم المنصـــة اإللكترونيـــتو   -١٦

، ويواظب حاليًا أربعون بلدًا على تبادل المعلومات المتعلقة لجمهورتسهل إتاحتها أمام اسعار اللقاحات إلكترونية أل
التـــي تبـــّين  أســـعار اللقاحـــاتالت ســـجل مـــن ســـج ١٦٠٠ قاعـــدة البيانـــاتباألســـعار بفضـــل تلـــك المنصـــة. وتضـــم 

عـن أسـعار اللقاحـات. وزاد فـي ا يجعلهـا أكبـر قاعـدة بيانـات دوليـة ، مّمـنوعًا تقريبًا من مختلف أنـواع اللقاحـات ٥٠
أجمــع، علــى أن هنــاك  مــن أنحــاء العــالممســتخدم  ٤٠٠٠عــدد مســتخدمي المنصــة اإللكترونيــة علــى  ٢٠١٥عــام 
أســعار اللقاحــات، وأكثــر مــن نصــف تلــك البلــدان هــي ن معلومــات عــلــم تتبــادل بعــُد  مــن الــدول األعضــاءدولــة  ٧٠

  .متوسطة الدخلبلدان 
  
  اللقاحات نقص حاالت  -٧
  

تعلــق فيمــا يفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع أعضــاء و تبديــدًا لشــواغل أثارتهــا دول   -١٧
إقامـة جلسـة تيسـير علـى منظمة عكف الت التقليدية،اللقاحات  قصها حاالت ن، بما فيمالعالبللقاحات بحاالت نقص ا

باللقاحــات والتصــدي لتلــك الحــاالت، وهــي جلســة مــن  مــداداإلنقــص ن التــدابير االســتباقية بشــأن حــاالت إعالميــة عــ
  .٢٠١٦أبريل  اري االستراتيجي المعني بالتمنيع في نيسان/فريق الخبراء االستش اجتماعالمقّرر عقدها في 

  
ات. نقـص اللقاحـحـاالت دات محـدّ ًا محـّدد الطـابع لبيـان تقنيـًا دعمـ فـي العديـد مـن البلـدانقدمت المنظمة و   -١٨
منظمـة و فـي الفلبـين الصـحة ووزارة الماليـة  المكتب اإلقليمـي لغـرب المحـيط الهـادئ اجتماعـات مـع وزارةم مثًال ونظّ 

  المزمن في مخزونات اللقاحات. نفادحالة الاليونيسيف لتحليل 
  

=     =     =  


