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 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  
 

 من المدير العام تقرير
 

 
أثناء انعقاد هذا التقرير نســــــخة ســــــابقة من علمًا ب يأحاط المجلس التنفيذ، ٢٠١٨كانون الثاني/ يناير في  -١

 ١دورته الثانية واألربعين بعد المائة.
  
، ١٧-٦٥ج ص ع، القرار ٢٠١٢اعتمدت جمعية الصـــــــحة العالمية الخامســـــــة والســـــــتون، في أيار/ مايو و  -٢

وطلبت من المدير العام عدة أمور منها "رصــــــــد التقدُّم  ٢العالمية الخاصــــــــة باللقاحات،الذي أيدت فيه خطة العمل 
المحرز والقيام كل عام من خالل المجلس التنفيذي بإبالغ جمعية الصــحة، وحتى حلول موعد عقد جمعية الصــحة 

ارها بندًا أســاســيًا في جدول العالمية الحادية والســبعين، بالتقدم المحرز صــوب تحقيق أهداف التمنيع العالمية، باعتب
 األعمال، مع استخدام إطار المساءلة المقترح حتى تسترشد به المناقشات واإلجراءات المستقبلية".

 
وأحاطت  ٣، في تقرير األمانة٢٠١٣ونظرت جمعية الصـــحة العالمية الســـادســـة والســـتون، في أيار/ مايو  -٣

حرز وتقديم تقرير ة المقترح، وكذلك عملية اســتعراض التقدم المُ به علمًا، بما في ذلك إطار الرصــد والتقييم والمســاءل
 عنه في إطار اإلشراف المستقل لفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع. 

 
، الذي حثت ١٤-٧٠ج ص ع، اعتمدت جمعية الصـــــــحة العالمية الســـــــبعون القرار ٢٠١٧وفي أيار/ مايو  -٤

ظم التمنيع وطالبت المدير العام باتخاذ اإلجراءات المالئمة بهذا الشــأن، من أجل فيه الدول األعضــاء على تعزيز نُ 
 تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.

 
اســتعرض فريق الخبراء االســتشــاري االســتراتيجي المعني بالتمنيع  ٤ووفقًا لعملية الرصــد والتقييم والمســاءلة -٥

التقدم الُمحرز قياســًا على كل مؤشــر من مؤشــرات األهداف واألغراض االســتراتيجية لخطة العمل العالمية الخاصــة 

                                                           
الثالثة في دورته الثانية واألربعين بعد المائة، الجلســـــة  يلمجلس التنفيذموجزة للمحاضـــــر االو  ١٤٢/٣٥م تالوثيقة انظر    ١

 .(باإلنكليزية) ٣، الفرع عشرة

. جنيف: منظمة الصــــــــــــــحة ٢٠٢٠-٢٠١١منظمة الصــــــــــــــحة العالمية. خطة العمل العالمية الخاصـــــــــــــــة باللقاحات    ٢
   ٢٠١٣  العالمية؛

)http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/index.html، 
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١٣تم االطالع في 

لجمعية الصــــــــحة العالمية الســــــــادســــــــة  ةضــــــــر الموجز ا، المح٣ســــــــجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عو ٦٦/١٩انظر الوثيقة ج   ٣
 .(باإلنكليزية) ٢والستين، الجلسة العاشرة للجنة "أ"، الفرع 

 .١٧و ١٦، الفقرتان ٦٦/١٩الوثيقة ج   ٤
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لقاحات وأعد الفريق تقرير تقييم خطة العمل العالمية الخاصــــــــة بال ٢٠١٦.١باللقاحات، باالســــــــتناد إلى بيانات عام 
ملخص للتقرير وتوصـــــــــيات فريق الخبراء االســـــــــتشـــــــــاري االســـــــــتراتيجي بشـــــــــأن  ١ويرد في الملحق  ٢٠١٧،٢لعام 

اإلجراءات التي يتعين أن يتخذها مختلف أصــــــــــــــحاب المصــــــــــــــلحة في خطة العمل العالمية الخاصــــــــــــــة باللقاحات. 
ابــة للمطــالــب الواردة في ملخص لإلجراءات التي اتخــذتهــا المنظمــة وســــــــــــــــائر الوكــاالت الشــــــــــــــريكــة اســــــــــــــتجــ  ويرد
 .٢، في الملحق ١٤-٧٠ع  ص  ج القرار

  
 

 جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
 
 . بهذا التقريرإلى اإلحاطة علمًا  ةمدعو  جمعية الصحة  -٦
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ٢٠١٧والمساءلة فيما يتعلق بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات: التقرير السنوي لألمانة  الرصد والتقييم   ١

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/previous_secretariat_reports_immunizati
on_scorecards/en/  

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١٣(تم االطالع في 

. ٢٠١٧ فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع. تقرير تقييم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام   ٢
   ٢٠١٧صحة العالمية؛ جنيف: منظمة ال

)http://www.who.int/immunization/web_2017_sage_gvap_assessment_report_en.pdf?ua=1 تم االطالع ،
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١٣في 
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  ١الملحق 
 

  ٢٠١٧ملخص تقرير تقييم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 
 ١وتوصيات فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع

 
، ُأحرز بعض التقدم نحو األهداف المحددة في خطة العمل العالمية الخاصـــــــة باللقاحات. ٢٠١٦عام  في -١

] فيروس شــــــــلل األطفال البري المبّلغ عنها إلى أدنى عدد على  شــــــــلل األطفال الناجمة عن حاالت [ تفقد وصــــــــل
اليد في ذلك العام. واعتمدت اإلطالق، وجرى اإلشـــــــــــهاد على تخلص ثالثة بلدان أخرى من تيتانوس األمهات والمو 

 تســــــــــعة بلدان أخرى لقاحات جديدة. وزادت التغطية العامة باللقاح المضــــــــــاد للدفتيريا والتيتانوس والســــــــــعال الديكي
ن من تحقيق معظم األهداف بحلول نهاية . ولذا فإن التقدم مازال أبطأ من أن يمكّ ٪٨٦فقط لتصــــــــــبح  ٪١ بنســــــــــبة

  .٢٠٢٠عقد اللقاحات في عام 
 
وقد تؤدي إلى بل التقدم،  اســــــــتمراروفضــــــــًال عن ذلك، فإن المشــــــــكالت العالمية واإلقليمية والوطنية تهدد  -٢

ضـــياع المكاســـب التي تحققت بشـــق األنفس. ويطرح عدم اليقين االقتصـــادي، والنزاعات والكوارث الطبيعية والنزوح 
ج التمنيع. وفي الوقت ذاته، فهناك عالمات جميعها تحديات كبرى أمام برام ،والهجرة، وفاشـــــــيات األمراض المعدية

مثيرة للقلق تدل على التخاذل وعدم االلتزام الســــــــياســــــــي الكافي بالتمنيع، وعدم التقدير على الصــــــــعيد العالمي لقدرة 
  التمنيع على تحقيق أهداف الصحة والتنمية األوسع نطاقًا.

 
والزيادة المقلقة في حاالت نفاد المخزونات وتشـــمل المخاطر األخرى تزايد مســـتويات التردد في أخذ اللقاح  -٣

التي تحول دون الحصول على اللقاحات، والتي تتعلق في المقام األول بأوجه القصور في عمليتي الشراء والتوزيع، 
بعض البلدان مقارنة بالبلدان األخرى في في أداء الملحوظ  التدنيكما تتعلق إلى حد ما بإنتاج اللقاحات. ومازال 

  مثارًا للقلق الشديد. -البلدان "الناشزة"  -نفسه  اإلقليم
 
كما ُيعد األثر المحتمل إلنهاء تمويل اســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال مثارًا آخر للقلق. ومن األهمية بمكان أن  -٤

يظل االنتقال في مجال شـــــــــــــلل األطفال من المرونة الكافية بحيث ال يهدد الجهود الجارية لمكافحة الفاشـــــــــــــيات أو 
د الحاســمة األهمية وعمليات اإلشــهاد في مرحلة ما بعد اســتئصــال المرض. وفضــًال عن ذلك، فهناك أنشــطة الترصّــ 

د األوســع نطاقًا وبرامج التمنيع الروتيني، ومن ثم األمن الصــحي العالمي، احتمال كبير ألن تتعرض أنشــطة الترصّــ 
برنامج شــــلل األطفال والتحالف  ما يقدمه للضــــرر أثناء االنتقال في مجال شــــلل األطفال. وُيعد احتمال تزامن إنهاء

  ، مدعاة لمزيد من القلق.التمويل والدعم التقنيمن  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع
 
لة وبزيادة عدم المســـاواة في إتاحة همَ وتهدد هذه المخاطر بإبطاء توفير اللقاحات للمجموعات الســـكانية المُ  -٥

انتهاء عقد اللقاحات، يلزم تكثيف الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز اللقاحات على الصــــــــــــــعيد العالمي. ومع قرب 
التمنيع ومعالجة مواطن ضــــــــــــــعف الُنظم التي تحد من اإلتاحة المنصــــــــــــــفة للقاحات المنقذة للحياة والمغّيرة للحياة، 

  والسيما في البلدان الناشزة والبلدان المتوسطة الدخل.

                                                           
والتوصــــــــــــــيات الموجزة مأخوذ من  تقرير تقييم خطة العمل العالمية الخاصـــــــــــــــة باللقاحات  ٨إلى  ١نص الفقرات من    ١

 ٢٠١٧الصـــادر عن فريق الخبراء االســـتشـــاري االســـتراتيجي المعني بالتمنيع. جنيف: منظمة الصـــحة العالمية؛  ٢٠١٧ لعام
)http://www.who.int/entity/immunization/web_2017_sage_gvap_assessment_report_en.pdf?ua=1 ، تـــــــــم

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١٣ االطالع في
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رير التقييم لفريق الخبراء االســـتشـــاري االســـتراتيجي المعني بالتمنيع في تق الواردةوقد اســـُترشـــد بالتوصـــيات  -٦
، ٢٠١٧، الذي اعُتمد في أيار/ مايو ١٤-٧٠ج ص ع، في وضــــــــــــــع قرار جمعية الصــــــــــــــحة العالمية ٢٠١٦لعام 

  تمثل أولوية كبرى.  هذه التوصيات ومازالت
 
ع في شــــار إليها، يدعو فريق الخبراء االســــتشــــاري وفي ضــــوء المخاطر المُ  -٧ االســــتراتيجي أيضــــًا إلى التوســــّ

التمنيع مع برامج الصــــــــــــــحــة والتنميــة العــالميــة المســــــــــــــتجــدة، بمــا في ذلــك أهــداف التنميــة  برامج الحوار، ومواءمــة
)، وتعزيز الُنظم الصــحية والتغطية الصــحية ٢٠٠٥المســتدامة، واألمن الصــحي العالمي، واللوائح الصــحية الدولية (

مضـــادات الميكروبات. كما يلزم بذل جهود متضـــافرة لمعالجة البلدان الناشـــزة باّتباع نهج  الشـــاملة، ومحاربة مقاومة
دة تتطلب حلوًال متعددة الجوانب وأن منظمات متعدد األبعاد شــــــــــــــامل للنظام بأكمله، إقرارًا بأن المشــــــــــــــكالت المعقّ 

  المجتمع المدني يمكنها أن تسهم إسهامًا مهمًا في هذا الصدد.
 
مواصــــــــــلة التقدم نحو أهداف خطة العمل العالمية الخاصـــــــــة  ســــــــــتتســــــــــنىالتدابير وغيرها  هذه من خاللو  -٨

  .٢٠٢٠باللقاحات، وتمهيد الطريق لالستفادة من كامل إمكانات التمنيع فيما بعد عام 
 

 ١موجز التوصيات
 
  يوصي فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بما يلي: -٩

التمنيع مواءمة  برامج ينبغي لألوســــــاط المعنية بالتمنيع أن تضــــــمن مواءمةالتوســــع في الحوار:   )أ(
فيها، بما في ذلك األمن الصــــــــــــحي العالمي، واللوائح  اتامة مع برامج الصــــــــــــحة والتنمية العالمية وٕادماجه

محاربة مقاومة مضــادات )، وتعزيز الُنظم الصــحية والتغطية الصــحية الشــاملة، و ٢٠٠٥الصــحية الدولية (
 ؛كروباتالمي

الدعم المالي والتقني على األقل في البلدان الستة عشر ذات  أن يستمر ينبغيتمويل االنتقاالت:   )ب(
األولوية في مجال شلل األطفال إلى أن يتحقق استئصال شلل األطفال، لضمان نجاح الجهود الرامية إلى 

دية والتمنيع الروتيني د األمراض المعاســـــــــتئصـــــــــال المرض والتخفيف من حدة المخاطر التي تهدد ترصـــــــــّ 
 ؛األمن الصحي العالمي على نحو أعمو 

ينبغي للبلدان في جميع األقاليم ضـــــمان الحفاظ على د شـــلل األطفال واألمراض الســـارية: ترصـــّ   )ج(
د فيروس شلل األطفال طوال الشوط األخير من استئصاله وبعده، واالستناد القدرات الفّعالة الالزمة لترصّ 

الحصــــبة والحصــــبة  والســــيماد األمراض الســــارية، األطفال في تعزيز ُنظم ترصــــّ د شــــلل ة ترصــــّ إلى منصــــّ 
 ؛لتي يمكن الوقاية منها باللقاحاتاأللمانية، وسائر األمراض ا

                                                           
من تقرير تقييم خطة العمل العالمية الخاصـــــــــة  ٢٧لالطالع على الصـــــــــيغ الكاملة لهذه التوصـــــــــيات، انظر الصـــــــــفحة    ١

بالتمنيع. جنيف: منظمة الصــــــــحة  ، الصــــــــادر عن فريق الخبراء االســــــــتشــــــــاري االســــــــتراتيجي المعني٢٠١٧باللقاحات لعام 
   ٢٠١٧العالمية؛ 

)http://www.who.int/immunization/web_2017_sage_gvap_assessment_report_en.pdf?ua=1 تم االطالع ،
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١٣في 
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ينبغي لمكاتب المنظمة اإلقليمية العمل مع البلدان التي تواجه أكبر الصـــعوبات البلدان الناشــزة:   )د(
ماج الخاصــــة باللقاحات، لوضــــع خطط عالجية متعددة األبعاد وٕادفي تحقيق أهداف خطة العمل العالمية 

 ؛خطط التحسين الوطنية القائمة

ألوســـــــــــــــاط المعنية بالتمنيع بذل جهود متضـــــــــــــــافرة لتحقيق لينبغي تيتانوس األمهات والمواليد:   )ه(
ي المحاقن الصــــغيرة المملوءة مســــبقًا الت باالســــتفادة من، والســــيما ٢٠٢٠التخلص من المرض بحلول عام 

 ؛تلقائيًا في توسيع نطاق التمنيع تتعطل

 ينبغي للمنظمة تجميع المعارف القائمة بشــأنلة: همَ المجموعات السكانية النازحة والمتنقلة والمُ   )و(
بما في ذلك األفراد الفارون من مناطق النزاع  -الوصول إلى المجموعات السكانية النازحة والمتنقلة  ُسبل

المراكز  والمنتقلون إلىرون االقتصــــــــــــــــاديون، والمهــاجرون الموســــــــــــــميون، أو الكوارث الطبيعيــة، والمهــاج
لة، من أجل تحديد همَ وغيرها من المجموعات الســــــــــــكانية المُ  -الحضــــــــــــرية، والمجتمعات البدوية التقليدية 

 ؛مارسات الجيدة والثغرات المعرفيةالم

التطعيم والطلب عليه، وينبغي ينبغي لكل بلد أن يضـــــع اســـــتراتيجية لزيادة قبول القبول والطلب:   )ز(
أن تتضمن هذه االستراتيجية المشاركة المستمرة للمجتمع المحلي وبناء الثقة، والوقاية على نحو نشيط من 

حات، والتخطيط لالســــــــــتجابة التردد في أخذ اللقاح، والتقييم الوطني المنتظم لمصــــــــــادر القلق بشــــــــــأن اللقا
 ؛لألزمات

ع فيينبغي للبلدان أن منظمات المجتمع المدني:   )ح(  مشــــاركتها مع منظمات المجتمع المدني تتوســــّ
 ؛امج التمنيع الوطنية ومدى وصولهافي سبيل تحسين أداء بر  وتعّمقها

ينبغي لمكـــاتـــب المنظمـــة اإلقليميـــة أن تعمـــل مع الشــــــــــــــركـــاء اإلقليميين بنــاء القــدرات التقنيــة:   )ط(
باعتماد نهج متعدد األبعاد واالســــــــــــــتفادة من القدرات والعالميين على دعم بناء القدرات التقنية الوطنية، 

 ؛ة ومن األدوات والموارد العالميةوالخبرات المؤسسية اإلقليمية والوطني

ينبغي لمكاتب المنظمة اإلقليمية ولليونيســــــــيف أن يعمال مع البلدان على تحديد إتاحة اللقاحات:   )ي(
لقاحات، ومعالجتها رى التي تؤثر في إتاحة الالمشـــــتريات والمشـــــكالت البرمجية األخب المشـــــكالت المتعلقة
 ؛على نحو منهجي

ينبغي لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين مواصلة الجهود إمدادات اللقاحات:   )ك(
ها في ســـبيل رســـم خرائط العرض والطلب الحالية والمتوقعة للقاحات المســـتخدمة روتينيًا، مع نطاق وتوســـيع

 اإلمدادات؛ لنقصاللقاحات األشد تعرضًا  على التركيز بصفة خاصة

ينبغي لمكاتب المنظمة اإلقليمية دعم البلدان المتوســـــــــطة الدخل في البلدان المتوســــــطة الدخل:   )ل(
 المتبادل أقاليمها باالستفادة من جميع الفرص السانحة لتعزيز تبادل المعلومات والعبر المستخلصة والدعم

 بين األقران.
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 ٢الملحق 
 

  المنظمة استجابة للمطالب الواردة  التي ُتجريها ألنشطةلموجز 
 )٢٠١٧( ١٤-٧٠ج ص عفي القرار 

 
  تقديم الدعم إلى الدول األعضاء

 
تواصل األمانة تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء من أجل تحقيق أهداف التمنيع العالمية واإلقليمية.  -١

دة برنامج العمل العام الثالث عشــــــر ( تكثيف األمانة لدعمها المقدم إلى الدول  ١)٢٠١٩-٢٠٢٣وُيتوخى في مســــــوَّ
ات الســـــكانية األســـــرع تأثرًا، بما في ذلك تلك التي تتضـــــرر من النزاع أو التي أدى األعضـــــاء التي تضـــــم المجموع

 النزاع إلى نزوحها.
 

  المساءلة
 
الصــــعيد العالمي، يوفر إطار الرصــــد والمســــاءلة اآللية الالزمة لرصــــد التقدم الُمحرز في تنفيذ خطة  على -٢

العمل العالمية الخاصة باللقاحات. وتوضح التقارير السنوية الصادرة عن أمانة الخطة تفاصيل التقدم الُمحرز نحو 
تقديم ويشـــــــكل نموذج  ٢الخاصـــــــة باللقاحات. تحقيق جميع األهداف واألغراض االســـــــتراتيجية لخطة العمل العالمية

رير المشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف أداة موحدة لجمع بيانات التغطية والبيانات المالية والبرمجية االتق
 على الصعيد الوطني التي تلزم لرصد التقدم. 

 
األفرقة االســـتشـــارية  ،مثالً  ،مخداباســـتأنشـــأ كل إقليم من أقاليم المنظمة آليات مســـتقلة للرصـــد والمســـاءلة،  -٣

التقنيــة اإلقليميــة المعنيــة بــالتمنيع. وترد نتــائج التقييمــات اإلقليميــة في التقرير المقــدم من كــل مــدير من المــديرين 
خرى غير رســــــــــمية، بما في ذلك االجتماعات الســــــــــنوية أقليمية المعنية. وُتســــــــــتخدم آليات اإلقليميين إلى اللجنة اإل

 لتمنيع الوطنية، لتزويد البلدان بالتعليقات ودعم تحديد اإلجراءات التصحيحية واتخاذها.لمديري برامج ا
  

  الدعوة 
  
ُتســتخدم االجتماعات العالمية واإلقليمية الرئيســية كمنتديات لتدعيم الحاجة العاجلة إلى تســريع وتيرة التقدم  -٤

هذه اللقاءات اجتماعات مديري برامج التمنيع الُمحرز نحو أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات. وتشمل 
اإلقليمية واألفرقة االســــــــتشــــــــارية التقنية اإلقليمية المعنية بالتمنيع، واالجتماعات العالمية الخاصــــــــة بأمراض محددة 
(مثل مكافحة الحصبة والحصبة األلمانية والتخلص منهما، وتيتانوس األمهات والمواليد، والتطعيم المضاد للفيروس 

 جلي).الع
  

                                                           
 .EBSS/4/2الوثيقة    ١

  التاليين: اإللكترونيين لالطالع على تقارير التقييم السنوية، انظر الرابطين    ٢
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/previous_secretariat_reports_immunization_scorecards/en/  

فـــــــي  (تـــــــم االطـــــــالع /http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/enو
 ).٢٠١٨آذار/ مارس   ١٣
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 )،٢٠١٦  شباط/ فبراير ٢٥وقد أيد رؤساء الدول والحكومات إعالن أديس أبابا بشأن التمنيع (أديس أبابا،  -٥
. وقد ُوضعت خريطة ٢٠١٧  في كانون الثاني/ يناير ه االتحاد األفريقيعقد الثامن والعشرين الذيالقمة في مؤتمره 

زامات التي ُقطعت في اإلعالن ويجري حاليًا إعداد دراســــــة لجدوى االســــــتثمار. ويجري التخطيط الطريق لتنفيذ االلت
 إلنشاء أمانة تتولى اإلشراف على تنفيذ خريطة الطريق.

  
   دعم األفرقة االستشارية التقنية اإلقليمية والوطنية المعنية بالتمنيع

  
اإلقليمية والوطنية المعنية بالتمنيع، و/ أو تعزيزها، في يتمثل الهدف من إنشــاء األفرقة االســتشــارية التقنية  -٦

د بالبّينات من أجل اســتدامة خدمات التمنيع، باســتخدام اســتراتيجيات تقديم التمنيع الُمثلى ســنّ نع القرار المُ تيســير صُــ 
 نحو مستقل. وذات المردود، واالضطالع باإلشراف على برامج التمنيع اإلقليمية والوطنية وتزويدها بالمشورة على

  
وتواصـــــــل األمانة تقديم الدعم التقني إلى األفرقة االســـــــتشـــــــارية التقنية اإلقليمية والوطنية المعنية بالتمنيع.  -٧

لتقدم وتكثيف لتســـريع  من اإلقليم األفريقي وٕاقليم غرب المحيط الهادئ ما شـــهدهوتجدر اإلشـــارة بصـــفة خاصـــة إلى 
زت على تعزيز األفرقة االســــــــــتشــــــــــارية التقنية صــــــــــة ببلدان محددة، ركّ . فقد ُعقد عدد من حلقات العمل الخالجهودل

ســــــّندة بالبّينات. وتشــــــمل الخطط عقد حلقة عمل إقليمية لألفرقة الوطنية المعنية بالتمنيع وعمليات االســــــتعراض المُ 
 .٢٠١٧ام االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع في إقليم غرب المحيط الهادئ في الربع األخير من ع

 
وقد عقدت الشــبكة العالمية لألفرقة االســتشــارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع اجتماعها الثاني بنجاح في  -٨

تولت أمانة المنظمة إدارة هذه الشـــبكة ومركز  ٢٠١٧. وفي تشـــرين األول/ أكتوبر ٢٠١٧برلين في حزيران/ يونيو 
عنية بالتمنيع، وهو منصــــــــــة إلكترونية تفاعلية تجمع كل المعلومات موارد األفرقة االســــــــــتشــــــــــارية التقنية الوطنية الم

المتعلقة بهذه األفرقة في مكان واحد. وتواصل المنظمة تقديم الدعم المالي من أجل حضور رؤساء هذه األفرقة أو 
 .أعضائها في اجتماعات فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع التي ُتعقد كل ستة أشهر

  
   التعاون مع منظمات المجتمع المدني

  
تســــهم أمانة ممثلي المجتمع المدني في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع في رصــــد تنفيذ خطة  -٩

العمل العالمية الخاصـــــــــة باللقاحات والتبليغ بشـــــــــأنه، وتشـــــــــارك في اجتماعات الفريق العامل المعني بعقد اللقاحات 
االســـــــتشـــــــاري االســـــــتراتيجي المعني بالتمنيع، التي يجري فيها اســـــــتعراض التقدم الُمحرز نحو والتابع لفريق الخبراء 

من  ةواســــع ائفةأهداف خطة العمل العالمية الخاصــــة باللقاحات. كما أنها تعكف من خالل المشــــاركة النشــــيطة لط
بشـــأن المســـاهمات التي  أصـــحاب المصـــلحة المعنيين بالتمنيع، على وضـــع إطار لمشـــاركة المجتمع المدني والتبليغ

 يمكن أن ُتعزى إلى خطط التمنيع الوطنية.
  

  لألمراض المستجدة والتي تعاود الظهور مضادة لقاحات
  

المنظمــة  ثــتأدى مخطط البحــث والتطوير للعمــل على الوقــايــة من األوبئــة، إلى إحراز تقــدم كبير. وحــدّ  -١٠
قائمة الممرضات ذات األولوية التي ُيحتمل أن تسبب أوبئة كبرى. وتقدمت لقاحات مرض فيروس إيبوال إلى مرحلة 
التقييم التنظيمي من أجل الترخيص. وفيما يتعلق بفيروس كورونا المســــــــبب لمتالزمة الشــــــــرق األوســــــــط التنفســــــــية، 

لقاح واحد حاليًا  وهناكنتجات اللقاح المســــــتهدفة؛ أصــــــدرت المنظمة خريطة طريق للبحث والتطوير وخصــــــائص م
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ويمر  فيما يتعلق بلقاحات فيروس زيكا ١للتقييم الســـــريري. وُنشـــــرت خصـــــائص المنتج المســـــتهدف يخضـــــع حمرشـــــّ 
العديد من اللقاحات المرشــــحة بمرحلة مبكرة من التقييم الســــريري. وتشــــمل خصــــائص المنتجات المســــتهدفة األخرى 

 ص لقاحات فيروس نيباه وحمى السا.التي ُحددت تلك التي تخ
 
ومن أجل تعزيز البيئة المواتية للبحث في مجال اللقاحات واألدوية ووســائل التشــخيص الالزمة لالســتجابة  -١١
اشــــيات، ُوضــــع عدد من األدوات، بما في ذلك مســــّودات اتفاقات نقل المواد لتبادل العينات واتفاق مع أصــــحاب للف

ت آلية تنســـيق عالمية لرســـم خرائط أنشـــطة أصـــحاب المصـــلحة وأولوياتهم ئالمصـــلحة لســـرعة تبادل البيانات. وُأنشـــ
 وضمان تنسيق أنشطة البحث والتطوير أثناء الفاشيات. 

  
  لمسبق لصالحية اللقاحاتاالختبار ا

  
يزّود اختبار المنظمة المســــبق لصــــالحية األدوية المصــــّنعين بوســــيلة راســــخة وقوية للوصــــول إلى أســــواق  -١٢

 المنتجات التي تستوفي قواعد الجودة ومعاييرها المقبولة دوليًا. 
  

خارجيًا لعمليات وفيما يتعلق بمعدات ســـــــلســـــــلة التبريد وأجهزة تقديم اللقاحات، أجرت األمانة اســـــــتعراضـــــــًا  -١٣
، من أجل تحديد الجوانب التي ٢٠١٧في عام  مســـــــبق للصـــــــالحية واعتماد المختبراتوضـــــــع المعايير واالختبار ال

ن االســــــــــتعراض الحاجة إلى تعزيز ينبغي تحســــــــــينها في العمليات التنظيمية الخاصــــــــــة بهذه األجهزة والمعدات. وبيّ 
الرصـــد في مرحلة ما بعد تســـويق هذه التكنولوجيات، ويجري وضـــع الخطط إلنشـــاء نظام قوي لرصـــد أجهزة التمنيع 

 في مرحلة ما بعد التسويق. 
  

وفي تطور آخر، أدى اعتماد الكفاءات التشغيلية على مراحل إلى تقليص اُألطر الزمنية الختبار المنظمة  -١٤
 .٢٠١٠صالحية اللقاحات إلى النصف مقارنة بالبيانات األساسية لعام المسبق ل

  
من المشـــــــاركة والتعاون، من اســـــــتخدام هذه  اً كبير  اً قدر تتضـــــــمن وتمكنت األمانة من خالل أنشـــــــطتها التي  -١٥

حدى العمليات الراســـخة في زيادة قدرة المصـــّنعين والجهات التنظيمية على تنفيذ معايير الجودة الصـــارمة. وتتمثل إ
 لقاحاتصــــــــــــالحية الل المســــــــــــبق االختبارالمبادرات الناجحة في برنامج المنظمة للزمالة بالتناوب الذي ُيعنى بتقييم 

 عمليات التفتيش، من أجل تقديم الدعم إلى البلدان النامية عن طريق بناء قدرات الجهات التنظيمية وخبراتها.ب
  

لذي شهدهما الحزام األفريقي مؤخرًا، كانت إمدادات اللقاح وأثناء فاشيتي الحمى الصفراء والتهاب السحايا ا -١٦
غير كافية لتلبية االحتياجات الالزمة لتحقيق اســـــــــتجابة كافية للصـــــــــحة العمومية. وفضـــــــــًال عن ذلك، فإن اإلدراج 
الســـــريع للقاح شـــــلل األطفال المعطل على نطاق العالم أدى إلى نقص عالمي مؤقت في اللقاح. وتؤكد هذه األمثلة 

عين الحاليين، لضـــرورة العاجلة لتخصـــيص المزيد من الموارد لضـــمان اإلشـــراف على اإلمدادات الواردة من المصـــنّ ا
عين المستقبليين المحتملين، وتنفيذ عمليات االختبار المسبق للصالحية ذات المسار السريع، وتحديد وتحديد المصنّ 

في الجرعات في الوقت ذاته، وتطبيقها كي تستخدم أوليات تخصيص اإلمدادات، مع وضع استراتيجيات لالقتصاد 
 في ظروف نقص اإلمدادات.

 

                                                           
١   WHO/UNICEF Zika virus (ZIKV) vaccine target product profile (TPP): vaccine to protect against congenital 

Zika  syndrome  for  use  during  an  emergency:  updated  February  2017  (http://www.who.int/immunization/ 
research/development/WHO_UNICEF_Zikavac_TPP_Feb2017.pdf?ua=1, accessed 13 March 2018).                    
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وفضـــــــًال عن ذلك، فإن المنظمة من خالل عملها بشـــــــأن تنظيم األدوية والتكنولوجيات الصـــــــحية األخرى،  -١٧
إلدراج إجراءات التقييم واتعّزز عملياتها الخاصة بالتأهب لمواجهة طوارئ الصحة العمومية. وتشمل األنشطة تنقيح 

، وتقديم الدعم إلى الدول األعضـــــــاء الســـــــتعراض التجارب الســـــــريرية للقاح في القوائم من أجل االســـــــتعمال الطارئ
من خالل المنتدى األفريقي لتنظيم اللقاحات، وتيسير التعاون بين الوكاالت التنظيمية ولجان  اإليبوالمرض فيروس 

 األخالقيات المعنية، ووضع المعايير الخاصة بالتأهب في مجال رصد اآلثار الدوائية الضارة.
  

  الشراء المشترك لتعزيز استدامة إمدادات اللقاح
  

يقدم المســـاعدة التقنية إلى البلدان ويعمل على بناء قدراتها لضـــمان  ُتعد منظمة اليونيســـيف شـــريكًا رئيســـياً  -١٨
ت اللقاحات المضـــمونة الجودة والميســـورة التكلفة اإمدادات اللقاح الالزمة لبرامج التمنيع الوطنية وعدم انقطاع إمداد

من التحالف العالمي من أجل واستدامتها. ويشمل هذا العمل تقديم الدعم إلى البلدان في انتقالها من التمويل المقدم 
اللقاحات والتمنيع إلى االكتفاء الذاتي المالي بتعزيز عمليات تخطيط الشـــــراء. وبالنســـــبة إلى البلدان التي ترغب في 

م الدعم من أجل تحســـــــــين ُنظمها الخاصـــــــــة بالشـــــــــراء، بما في ذلك التعاقد والشـــــــــراء شـــــــــراء اللقاحات بنفســـــــــها، ُيقدَّ 
الموردين، وٕاتاحة بيانات الســــــوق ذات الصــــــلة، والوعي باألســــــواق العالمية لإلمدادات، االســــــتراتيجي والتفاوض مع 

 وأشكال المنتجات (قنينات وحيدة الجرعة ومتعددة الجرعات مثًال).
  

  إمدادات اللقاح وتقديم اللقاح 
  

تبريد زت األمانة على ضمان إمكانية حصول عدد متزايد من البلدان على أحدث تكنولوجيات سالسل الركّ  -١٩
التي تعمل بالطاقة الشــمســية وُنظم الرصــد المتواصــل لدرجات الحرارة، الســتخدامها في الحلقات األخيرة من ســلســلة 

 اإلمداد من أجل تحسين توافر اللقاحات الفّعالة في المجتمعات المحلية النائية. 
  

صــــــبحت هناك لقاحات تقدم في مجال االســــــتقرار الحراري للقاحات، بحيث أوفضــــــًال عن ذلك، فقد ُأحرز  -٢٠
ر بإمكانية ترخيصـــها الســـتخدامها وٕاعطائها خارج ســـلســـلة التبريد المعتادة ولكن في ظل ســـلســـلة اإلمداد أخرى تبشّـــ 

 ذات درجات الحرارة المضبوطة. 
  

وفيما يتعلق بتكنولوجيات إعطاء اللقاحات، ُأحرز تقدم في المراحل المبكرة لتطوير ثالثة أشـــــــــــــكال مختلفة  -٢١
صــــــفوفات المجهرية للقاح المحتوي على الحصــــــبة. ومن المتوقع أن تبدأ الدراســــــات الســــــريرية في من لصــــــقات الم

 .٢٠١٨ عام
  

  شراء اللقاحات الميسورة التكلفة وٕاتاحتها 
 
عملت المنظمة مع أصـــــــحاب المصـــــــلحة المعنيين (بما في ذلك الحكومات ومنظمة اليونيســـــــيف والجهات  -٢٢

 الفاعلة غير الدول ودوائر الصناعة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع) بشأن المبادرات التالية: 

الحوار حول  ،ثالً م ،ســر تكلفتها (عن طريقوضــع الســياســات والبرامج لتعزيز توافر اإلمدادات ويُ   )أ(
التســعير العادل لألدوية واللقاحات، ومشــروع المنظمة الخاص بنقص اللقاحات، واآللية الخاصــة باألزمات 

الدولية  ومنظمة أطباء بال حدودالتي اســـــتهلتها مؤخرًا منظمة الصـــــحة العالمية واليونيســـــيف  -اإلنســـــانية 
ريكية دوالرات أم ٣كورات الرئوية بســـعر لمضـــادة للمإلتاحة اللقاحات المتقارنة ا -وصـــندوق إنقاذ الطفولة 

 تقريبًا في الطوارئ اإلنسانية)؛
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جمع البيانات كي تســـترشـــد بها عمليات رســـم الســـياســـات واختيارات البلدان المتعلقة بالمشـــتريات   )ب(
اليونيسيف بلدًا ومن  ١٤٤(مثل مبادرة منتجات اللقاحات وأسعارها وشرائها التي تجمع حاليًا معلومات من 

والصـــــندوق الدائر لشـــــراء اللقاحات التابع لمنظمة الصـــــحة للبلدان األمريكية، والتي توفر معلومات شـــــفافة 
 حسب مجموعات المواليد)؛ -من العالم  ٪٩٥عن أسعار اللقاحات في 

تقــديم بعض الــدعم المحــدود إلى البلــدان لتعزيز قــدرتهــا على التنبؤ والتخطيط المــالي والشــــــــــــــراء   )ج(
 ام المعلومات، من أجل تحسين إتاحة اللقاحات الميسورة التكلفة على نحو مالئم التوقيت.واستخد

    
 

=     =     =  


