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يعترب التمنيع من أهم التدخالت يف الصحة العمومية من حيث الفعالية واملردودية والسالمة، 
وهو األداة الرئيسية لبلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية يف ختفيض وفيات األطفـال  

تمنيع وقد شهدت السنوات القليلة املنصرمة حتسناً ملحوظاً يف التغطية بـال . دون سن اخلامسة
من وفيات األطفـال يف   %20الروتيين يف عدد من بلدان اإلقليم، ومع ذلك فإن ما يزيد على 

وتسـترعي هـذه   . اإلقليم التزال تنجم عن أمراض تتوافر هلا يف الوقت احلاضر لقاحات فعالة
امج الورقة االهتمام بالتحديات اليت تواجهها برامج التمنيع، وباحلاجة امللحة لالرتقـاء بـالرب  

الوطنية للتمنيع بغية احملافظة على املكاسب اليت حتققت من قبل، وبلوغ األهداف املتوخـاة يف  
  . مكافحة األمراض والتخلص منها واستئصاهلا
  .ذه الورقة مشروع القرار املرفقواللجنة اإلقليمية املوقّرة مدعوة للنظر يف 
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املوجز 

 بنحـو  وهـم دون سـن اخلامسـة مـن العمـر      2008يقدر عدد األطفال الذين مـاتوا يف إقلـيم شـرق املتوسـط عـام      
يف  فعالـة إىل أمـراض تتـوافر هلـا لقاحـات      مردهـا من هذه الوفيـات   %20أن أكثر من املؤسف مليون طفل، و 1.239

  .الوقت احلاضر

 الوسـيلة وهـو   ،، والسـالمة والفعاليـة  ،املردوديـة ميـة مـن حيـث    ويعد التمنيع من أهم التدخالت يف الصـحة العمو 
وقـد شـهدت السـنوات القليلـة املنصـرمة حتسـناً ملحوظـاً يف        . الرئيسية لبلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية

يـة بـثالث جرعـات    التغطية بالتمنيع الروتيين يف عدد من بلدان إقليم شرق املتوسط، حىت وصل املعدل الوسـطي للتغط 
يف اإلقلـيم وفقـاً للمعطيـات الوطنيـة املبلّـغ       2010يف عـام   DTPمن اللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق 

، 2008و 2000يف وفيات احلصبة بني عـامي   %93 هضاً مقدارفْذلك فقد حقق اإلقليم خ وفضالً عن. %91 ، إىلعنها
املنقذة لألرواح قد حظـي بدفعـة قويـة يف السـنوات األخـرية، فـتم إدخـال اللقـاح         كما أن إدخال اللقاحات اجلديدة 

بلـداً، وإدخـال اللقـاح املضـاد للمكـورات الرئويـة يف        مثانية عشريف  (Hib)لية من النمط يب ميات النـزاملضاد للمستد
  .دانبل أربعةيف  rotavirusesبلدان، وإدخال اللقاح املضاد للفريوسات العجلية  مثانية

اجلرعة الثالثة من اللقـاح   واطفل مل يتلقَّ ونصف مليون هذا التقدم احملرز، فإن ما يقرب من مليون من رغمعلى الو
؛ أمـا عـدد األطفـال الـذين مل يتلقـوا اللقاحـات وفـق        2010يف عـام   DTPالثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق 

ويخشـى  ، 2010ومل يتم حتقيق هدف التخلص من احلصبة حبلـول عـام    .اجلدول الوطين للتمنيع فأكثر من ذلك بكثري
 تتواصـل جهـود الـتخلص مـن     مل تضيع املكاسب اليت حتققت يف خفض معدالت الوفيات النامجة عـن احلصـبة مـا   أن 

الـدنيا   املتوسطة الدخل وخباصةً بلدان الشـرحية ويشكل إدخال اللقاحات اجلديدة حتدياً ضخماً يواجه البلدان . احلصبة
أضـف  . من أتـراب املواليـد سـنوياً    %31إال لـ  (Hib)اللقاح املضاد للمستدميات الرتلية من النمط يب  ىيعطَ منها، فال

حـات  ع يف اإلقليم يولدون يف بلدان ال تقدم اللقاحات املضادة للمكورات الرئوية وال اللقامن الرض %88إىل ذلك أن 
  .ضمن الربنامج املوسع للتمنيعاملضادة للفريوسات العجلية 

بـرامج التمنيـع وقـدراا     فهيكليـة وهناك حتديات متعددة تواجه اجلهود الرامية لالرتقاء بربامج التمنيع يف اإلقليم، 
يف الربامج على املستوى املركزي وعلى املستوى احمليطـي، كمـا    ، مما يبرز احلاجة إىل قدرات أكرباإلدارية غري كافية

أن املخصصات احلكومية املنخفضة نسبياً لربامج التمنيع مع زيادة املوارد املالية لتلبية الطلبـات املتزايـدة علـى الربنـامج     
تخلص منها، كل ذلك يهدد من إدخال اللقاحات اجلديدة ومتطلبات استئصال األمراض والضاملوسع للتمنيع، واليت تت

أن النظام احلايل لشـراء اللقاحـات وتنظيمهـا يعـاين مـن القصـور يف        وفضالً عناملكاسب اليت حققتها برامج التمنيع، 
  .العديد من البلدان، ومتس احلاجة آلليات أكثر قوة لضمان جودة اللقاحات وسالمتها

طعيم باللقاحات يف خفض معدالت املراضة والوفيات النامجـة  الدور الذي يؤديه الت توضيح ،هذه الورقة والغايةُ من
. املرمى الرابع من املرامي اإلمنائيـة لأللفيـة يف بلـدان اإلقلـيم     هدف بلوغ ومن ثَمعن األمراض السارية لدى األطفال، 

تضـيع  اً مـا  كـثري كما دف هذه الورقة إىل رفع مستوى الوعي حول الفرص الضائعة إلنقاذ املزيـد مـن األرواح، إذ   
وهـي   .الفرص بسبب التأخر يف إدخال اللقاحات اجلديدة ذات الفعالية العالية يف إنقاذ األرواح إىل العديد من البلـدان 

تؤكّد على ضرورة مواصلة أنشطة التخلّص مـن احلصـبة مـن أجـل احلفـاظ علـى املكاسـب الـيت حتقّقـت يف خفـض           
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الورقـة تسـترعي اهتمـام املعنـيني إىل     هذه ن وأخرياً فإ. ص من احلصبةالوفيات النامجة عن احلصبة وحتقيق هدف التخلّ
العوائق والتحديات الـيت تواجـه بـرامج التمنيـع يف اإلقلـيم، وإىل اإلجـراءات الـيت ينبغـي تنفيـذها لتحقيـق األهـداف            

دد قضـية استئصـال شـلل    وال تتناول هذه الورقة بشكل حم .املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفيةوإحراز املوضوعة 
األطفال، وذلك لسابق تناوهلا يف التقرير املرحلي السنوي املقدم للّجنة اإلقليمية، كما أـا ال تتنـاول هـدف مكافحـة     

 2009التهاب الكبد البائي، حيـث مت اعتمـاد قـرار حمـدد خـاص ـذا املوضـوع مـن قبـل اللجنـة اإلقليميـة يف عـام             
  ).5.ق/56إ  ل/م ش(
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 املقدمة  .1

وتتواصل التأثريات . والسالمة واملردوديةيعد التمنيع من أهم التدخالت يف الصحة العمومية من حيث الكفاءة 
من  تحقَّقومن البينات الواضحة على ذلك ما . الصحية للقاحات يف الصحة العمومية لتنقذ ماليني األرواح كل عام

إجنازات يف استئصال اجلدري، والتقدم احملرز حنو استئصال شلل األطفال، واالخنفاض امللحوظ يف معدالت الوفيات 
لية من النمط لنـزة النامجة عن احلصبة، واالخنفاض احلاسم األمهية يف املرض الناجم عن املستدميات اومعدالت املراض

  .يف البلدان اليت أدخلت هذا اللقاح (Hib)يب 

وقد شهدت السنوات القليلة املنصرمة حتسناً واضحاً يف التغطية بالتمنيع الروتيين يف عدد من بلدان إقليم شرق 
فاستناداً إىل املعطيات اليت . يف مكافحة العديد من األمراض اليت ميكن توقيها باللقاحات والوقاية منها ومن ثَماملتوسط 

املعدل الوسطى للتغطية بثالث جرعات من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز  وصلأبلغت عنها البلدان، فقد 
مليون شخص يف اإلقليم اللقاح املضاد للحصبة  400ى قَّلَ، حيث ت2010عام  %91 إىل يف اإلقليم DTP3والشاهوق 

يف معدالت  %93ق اإلقليم خفضاً مقداره ، كما حق2010َّو 1994من خالل أنشطة التمنيع التكميلي بني عامي 
اخلناق  أي من دعبلداً، ومل ي 16ومت التخلص من كزاز الوليد يف . 2008-2000الوفيات النامجة عن احلصبة يف املدة 

  .البلدان كثري منمن مشكالت الصحة العمومية يف ميثِّل مشكلة و الشاهوق أ

مليون طفل مل يتلقوا اجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي  مليوناً ونصفالتقدم امللموس احملرز، فإن  من رغمعلى الو
وا التطعيم الكايف وفقاً ، أما عدد األطفال الذين مل يتلق2010َّيف عام  DTP3املضاد للخناق والكزاز والشاهوق 

، وقد 2010ومل يتم حتقيق هدف التخلص من احلصبة حبلول عام . للجدول الوطين يف بلدام فأكرب من ذلك بكثري
هذا تضيع املكاسب اليت حتققت يف جمال خفض معدالت الوفيات النامجة عن احلصبة مامل تتواصل جهود مكافحة 

يواجه البلدان املتوسطة الدخل  اًرئيسي ياًديدة ضمن الربنامج الوطين للتمنيع حتدإدخال اللقاحات اجلوميثِّل . املرض
اللقاح املضاد ف. ذلك يعود بشكل رئيسي إىل ارتفاع األسعار النسيب هلذه اللقاحاترمبا كان على وجه اخلصوص، و

ع يف من الرض %88سنوياً، كما أن من األتراب املولودين  %31إىل ال يعطَى  Hibزلية من النمط يب ـللمستدميات الن
 اللقاحات املضادة للمكورات الرئوية وال اللقاحات املضادة للفريوسات العجلية تعطيهماإلقليم يولدون يف بلدان ال 

rotaviruses ضمن الربنامج املوسع للتمنيع.  

توضيح الدور الذي يؤديه التطعيم باللقاحات يف خفض معدالت املراضة والوفيات هو من هذه الورقة  واهلدف
ى من املرمى الرابع من املرامي يف التحرك حنو حتقيق اهلدف املتوخ ومن ثَم،النامجة عن األمراض السارية بني األطفال، 

وى الوعي حول الفرص الضائعة يف إنقاذ املزيد كما دف الورقة أيضاً إىل رفع مست. اإلمنائية لأللفية يف بلدان اإلقليم
. التأخر يف إدخال اللقاحات اجلديدة العالية الفعالية واملنقذة لألرواح إىل العديد من البلدانمن جراء من األرواح، 

وهي تؤكّد على ضرورة مواصلة أنشطة التخلّص من احلصبة من أجل احلفاظ على املكاسب اليت حتقّقت يف خفض 
وأخرياً، تسترعي الورقة انتباه املعنيني إىل العوائق . ات النامجة عن احلصبة وحتقيق هدف التخلّص من احلصبةالوفي

األهداف املوضوعة ولبلوغ املرمى  لتحقيقوالتحديات اليت تواجه برامج التمنيع يف اإلقليم، وإىل اإلجراءات الالزمة 
ل هذه الورقة بشكل حمدد قضية استئصال شلل األطفال، وذلك لسابق وال تتناو .الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية

تناوهلا يف التقرير املرحلي السنوي املقدم للّجنة اإلقليمية، كما أا ال تتناول هدف مكافحة التهاب الكبد البائي، 
  ).5.ق/56إ   ل/م  ش( 2009حيث مت اعتماد قرار حمدد خاص ذا املوضوع من قبل اللجنة اإلقليمية يف عام 



 58/4ل إ/ش م  
 2الصفحة 

 
 
2.  عبء األمراض اليت ميكن تيها باللقاحاتقِّو  

مليـون   1.239بـ  2008يقدر عدد األطفال الذين ماتوا يف إقليم شرق املتوسط دون سن اخلامسة من العمر يف عام 
قسم كبري من هذه الوفيات  وينجم .فعالةمن هذه الوفيات إىل أمراض تتوافر هلا لقاحات  %20عود أكثر من يطفل، و

والفريوسـات   Hibالرتلية مـن الـنمط يب    ةاملستدميالرئوية و ةيدقْااللتهاب الرئوي وأمراض اإلسهال النامجة عن الع عن
 واملأمونيـة  بالفعاليـة توافر لقاحات مضادة هلـذه العوامـل املسـببة، تتسـم      من رغمعلى ال، وذلك rotavirusesالعجلية 

  .)1().1 الشكل(
فحـىت بعـد النجـاح يف خفـض معـدالت       .سباب اهلامـة للوفيـات لـدى األطفـال    من األ متثِّل سبباً والتزال احلصبة

 يصـل إىل  اليـزال  2008الوفيات النامجـة عـن احلصـبة علـى الصـعيد العـاملي، فـإن عـدد الوفيـات التقـديري يف عـام            
، قـدرت منظمـة الصـحة    2008وخـالل عـام   . وفـاة كـل سـاعة    18وفاة كل يوم أو  450، وهو ما يعادل 164 000

احلصـبة مـرض مـرتبط بـالفقر،     و. كل يوم يف إقليم شرق املتوسـط  وفاةً عشرينوفاة سنوية أو  7000العاملية حدوث 
من الوفيات النامجة عـن احلصـبة يف    %95دث حيعلى حنوٍ خاص، و مختطَرونفاألطفال الذين يعانون من سوء التغذية 

الكـثري مـن الوفيـات النامجـة عـن       وينجم. لبلدان املنخفضة الدخل واليت تعاين من بنية حتتية ضعيفة يف اال الصحيا
  .واإلسهال وسوء التغذية ويتهاب الرئاللا مبا فيهااملضاعفات، عن فريوس احلصبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2008مليون وفاة بني األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقليم عام  1.239 وقوع أسباب. 1الشكل 

                                                 
1  ــالؤه ــالك وزم ــام    : ب ــال ع ــات األطف ــة لوفي ــة والعاملي ــة واإلقليمي ــهجي: 2008األســباب الوطني ــل من ــة النســيت .حتلي ــت يف  جمل ــى اإلنترن   ، نشــر عل

 .DOI:10.1016/S0140-6736(10)60549-1، 2010مايو /أيار 12
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من الوفيات دون سن اخلامسـة مـن العمـر يف اإلقلـيم      %37ن عما يقرب من فاإلسهال وااللتهاب الرئوي مسؤوال
والفريوسـات   "يب"زلية مـن الـنمط   ـالنامجـة عـن املكـورات الرئويـة واملسـتدميات النـ      كما أن األمراض ). 1الشكل (

  .من هذه الوفيات ةكبري نسبةالعجلية مسؤولة عن 

وإذا أردنا احلديث عن الوفيات دون سن اخلامسة، فسـنجد أن اللقاحـات الكالسـيكية لـن تكفـي لبلـوغ املرمـى        
ن األثر احملتمل ملختلف التدخالت التمنيعية علـى األمـراض الـيت ميكـن توقيهـا      الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية، وكا

الصلة ببلوغ اهلدف اخلاص باملرمى الرابـع   ات دون سن اخلامسة من العمر وذاتواليت تتعلق مبعدالت الوفي باللقاحات
من املرامي اإلمنائية لأللفية قد حظعلـى  . 2005يسف عام بدراسة كل من منظمة الصحة العاملية واليون ي حينئـذ قفوات 

أنه إذا استمر االجتاه الذي كان سائداً من حيث التغطية بالتمنيع الـروتيين واسـتخدام اللقاحـات يف البلـدان، فـإن أثـر       
حتقـق   اإذ أمـا سـيكون ضـئيالً؛    2015و 2000التمنيع على خفض الوفيات دون سن اخلامسة من العمـر يف املـدة بـني    

، مع اسـتخدام اللقاحـات املضـادة للمسـتدميات الرتليـة مـن       %90ليصل إىل  بالتمنيع الروتيينالتغطية وى ستاالرتقاء مب
واللقاحات املضادة للفريوسات العجلية واللقاحات املضادة للمكـورات الرئويـة علـى نطـاق واسـع،       Hib "يب"النمط 

، تلـك  من وفيـات األطفـال دون سـن اخلامسـة مـن العمـر       %70إىل  %60فإنه يصبح باإلمكان حتقيق خفض مقداره 
منظمة الصـحة العامليـة    اعتربتومن هنا فقد . 2015يها باللقاحات وذلك حبلول قِّوالنامجة عن أمراض ميكن تالوفيات 

ــة اليونيســف  ــع    ،ومنظم ــول التمني ــامليتني ح ــة الع ــتراتيجية والرؤي ــة االس ــالقرار   )2(ضــمن وثيق ــا ب ــيت مت اعتماده ال
ــروتيين و 15-58 ع ص ج ــع ال ــاء مبســتوى التمني ــاح املضــاد   ، أن االرتق ــدة، والســيما اللق إدخــال اللقاحــات اجلدي

واللقاحات املضادة للمكورات الرئوية واللقاحات املضادة للفريوسات العجلية  Hibزلية من النمط يب ـللمستدميات الن
rotaviruses ميثِّل ،العـبء   )3(1ويوضـح اجلـدول   . ع مـن املرامـي اإلمنائيـة لأللفيـة    لبلـوغ املرمـى الرابـ    الزاويـة  حجر

  .التقديري هلذه األمراض يف بلدان اإلقليم

  الوضع اإلقليمي.  3
  أهداف التمنيع  1.3

تعطي الربامج الوطنية للتمنيع، اللقاحات املضادة لستة أمراض باعتبارها جزءاً من الربنامج الـوطين املوسـع للتمنيـع    
يف مجيع بلدان اإلقليم، وتشتمل هذه اللقاحات على مستضـدات لكـلٍّ مـن سـل األطفـال، وذلـك باسـتخدام جرعـة         

ثالث جرعـات علـى األقـل مـن اللقـاح املضـاد للخنـاق        ، و)يب سي جي(واحدة من اللقاح لعصيات كامليت وغريان 
وإىل جانب ذلك يتم إعطاء اللقاحـات اجلديـدة   . ، واللقاح املضاد لشلل األطفال، وللحصبةDPTوالكزاز والشاهوق 

املختلفة يف بلدان متعددة، إىل جانب متنيع السيدات احلوامل والسيدات يف عمر اإلجناب للوقايـة مـن كـزاز األمهـات     
  .از الولدانوكز

                                                 
  .2011يونيو /حزيران 27 منذمتاحة على اإلنترنت . 2006منظمة الصحة العاملية، جنيف،  –االستراتيجيات املكونة    2

 http://www.who.int/immunization/givs/GIVS_strategies.pdf 
يب واملكـورات   طزلية مـن الـنم  ـ، وأمـراض املسـتدميات النـ   2006تقديرات غري منشـورة ملنظمـة الصـحة العامليـة يف عـام      : أمراض الفريوسات العجلية   3

  immunization_monitoring/burden/Penumo_hip_estimates/en/index1.htmlhttp://www.who.int/  :الرئوية
 

http://www.who.int/immunization/givs/GIVS_strategies.pdf
http://www.who.int
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  )أ(تقديرات منظمة الصحة العاملية لعبء األمراض اليت ميكن توقّيها باللقاحات. 1اجلدول 

  

الوفيات النامجة عن  البلد
زلية من ـاملستدمية الن

معبراً عنها النمط يب 
ئوية دون سن امل بالنسبة

 اخلامسة من العمر

الوفيات النامجة عن 
املكورات الرئوية 

 بالنسبة معبراً عنها
ئوية دون سن امل

 اخلامسة من العمر

الوفيات النامجة عن 
الفريوسات العجلية 
 معبراً عنها بالنسبة

ئوية دون سن امل
 اخلامسة من العمر

الوفيات النامجة عن 
زلية من ـاملستدمية الن

النمط يب واملكورات 
الرئوية والفريوسات 

العليةج 
 20.5 7.3 9.0 4.1 أفغانستان

 0.0 0  0.0 البحرين

 17.5 4.1 8.9 4.5 جيبويت

 12.5 1.2 7.6 3.7 مصر

 11.1 4.2 4.7 2.3 مجهورية إيران اإلسالمية

 11.5 1.9 6.4 3.2 العراق

 12.2 1.9 6.4 3.9 األردن

 2.7 0.2 2.5 0.0 الكويت

 10.2 0.4 6.1 3.8 لبنان

 9.4 1.5 5.0 2.9 اجلماهريية العربية الليبية

 16.5 4.4 7.8 4.3 املغرب

 11.6 0.9 6.9 3.8 عمان

 16.9 8.3 5.7 2.9 باكستان

 1.3 0.6 0.6 0.0 قطر

 6.3 1.4 4.7 0.2 اململكة العربية السعودية

 19.4 6.4 8.7 4.2 الصومال

 20.0 8.2 8.0 3.9 السودان

 15.5 2.0 8.0 5.4 اجلمهورية العربية السورية

 16.1 1.6 9.2 5.2 تونس

 2.7 0.4 2.3 0.0 اإلمارات العربية املتحدة

 16.6 5.7 7.2 3.8 اليمن

 17.1 6.5 7.1 3.5 اإلقليم

وقد  ،2000املكورات الرئوية إىل عام باملستدمية النـزلية من النمط يب ووالتقديرات اخلاصة  2008لية إىل عام جتعود التقديرات اخلاصة بالفريوسات الع) أ(
زلية من النمط يب يف البحرين وقطر ـمجيع التقديرات سابقة إلدخال اللقاحات باستثناء التقديرات اخلاصة باملستدميات النعلماً بان . 2008نقِّحت عام 

ن ـزلية مـإدخال اللقاح املضاد للمستدميات الن من أجلوالكويت واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، فقد عدلت هذه التقديرات 
          .النمط يب
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وتستهدف برامج التمنيع يف اإلقليم مكافحةَ مجيع األمراض اليت ميكن توقِّيها بالتطعيم، واليت ميكن الـتخلص منـها،   
واستئصاهلا مـن خـالل االسـتخدام الواسـع النطـاق للقاحـات والتكنولوجيـا الفعالـة واملضـمونة اجلـودة، إىل جانـب            

أما األهداف اليت تتوخى برامج التمنيع حتقيقها على الصعيد الوطين واإلقليمـي والعـاملي   . املمارسات املأمونة يف التمنيع
  :فهي التالية

 DPT3بثالث جرعات من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق  %90حتقيق تغطية ال تقل عن  •
مرمى عاملي، القرار ( 2010يف كل منطقة وذلك حبلول عام  %80على الصعيد الوطين، وال يقل عن 

 ).15- 58 ع  ص  ج

عما كان عليه عام  %90مبعدل ال يقل عن  2010خفض معدالت الوفيات النامجة عن احلصبة حبلول عام  •
 ).15-58  ع ص مرمى عاملي، القرار ج( 2000

 ).6.ق/44ل إ/هدف إقليمي، القرار ش م( 2010التخلُّص من احلصبة يف كل بلدان اإلقليم حبلول عام  •

 ).مرمى عاملي( 2012ستئصال شلل األطفال حبلول عام ا •

بني األطفال دون اخلامسة من  %1إىل ما دون " يب"خفض معدالت انتشار املستضد املصلي اللتهاب الكبد  •
 ).5.ق/56ل إ/هدف إقليمي، القرار ش م( 2015العمر يف كل بلدان اإلقليم حبلول عام 

  ).2007وقد كان التاريخ املستهدف (التخلُّص من كزاز األمهات وكزاز الولدان بأسرع وقت ممكن  •
• معدالت الوفيات ومعدالت املراضة النامجة عن األمراض اليت ، 2015ض مبقدار الثلثني حبلول عام فْحتقيق خ

وهذا اهلدف  ).15- 58  ع ص  مرمى عاملي، القرار ج( 2000عليه عام  تكانعما ميكن توقّيها باللقاحات، 
للتمنيع ومن خالل إسهام برامج التمنيع يف  االستراتيجية والرؤية العامليتان تصدى لتحقيقهاأحد املرامي اليت ت

 الوسائلويعد إدخال اللقاحات اجلديدة من . اجلهود املبذولة لبلوغ املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفية
  .حتقيق املرمى الرابع من املرامي اإلمنائية لأللفيةومن ثَم املرمى  األساسية لبلوغ هذا

  الروتيين الوضع الراهن للتمنيع 2.3
برنامج قوي  فإنشاء، )لقاء التكاليف فعاليةً(مردوديةً يعد التمنيع الروتيين من أكثر استراتيجيات تقدمي اللقاحات 

لتحقيق مجيع األهداف املتوخاة  الفقري جلميع أنشطة التمنيع، كما أنه ميثل األساسالعمود للتمنيع الروتيين يعد مبثابة 
وإن ارتفاع نسبة التغطية بالتمنيع الروتيين لتمثل حجر الزاوية لتحقيق، واحلفاظ على . من التمنيع واحملافظة عليها

ويف أحناء . ديدة واحلصول عليهاهدف استئصال شلل األطفال، والتخلص من احلصبة، واإلدخال الناجح للقاحات اجل
كثرية من العامل، ومن بينها إقليم شرق املتوسط، متكنت البلدان اليت لديها نسبة تغطية مرتفعة بالتمنيع الروتيين ضد 
شلل األطفال، من احلفاظ على إجناز قطع سراية فريوس شلل األطفال الربي بعد عودة دخول هذا الفريوس إليها، 

بلدان ذات نسبة التغطية املنخفضة بالتمنيع الروتيين، لفاشيات شلل األطفال بعد عودة هذا الفريوس بينما تعرضت ال
  .إليها

  :فتتمثَّل يف ما يليالتدخالت واألساليب الالزمة لضمان الربامج القوية للتمنيع الروتيين أما 
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الوصول إىل خدمات التمنيع تعزيز خدمات إيتاء التمنيع الروتيين، ببلوغ أقصى قدر ممكن من معدالت  •
ونشر االستراتيجيات املبتكرة اليت تساهم يف زيادة التغطية بالتمنيع الروتيين يف املناطق  ،املضمونة االستمرار

 .اليت يصعب الوصول إليها

باللقاحات املضمونة االستمرار وامليسورة التزويد لضمان استمرار  )اللوجسيت(حتسني نظام الدعم اإلمدادي  •
 : ذات الصلة، وذلك من خالل التوريداتمن االحتياجات من ذلك  اليف واملضمونة اجلودة وغريالتك

  .ضمان وجود نظام يتمتع بالكفاءة لشراء اللقاحات - 
 .ضمان وجود نظام يتمتع بالكفاءة إلدارة اللقاحات وسلسلة التربيد - 

 .إنشاء نظام يتمتع بالكفاءة  لنقل اللقاحات وتوزيعها - 

 إعدادلقدرات اإلدارية لدى العاملني يف التمنيع يف املستوى املركزي واملستويات احمليطية، من خالل تعزيز ا •
 .للعاملني يف الربنامج املوسع للتمنيع وملء هذه الوظائف يخمطط وظائف

واستخدام املعطيات من أجل  يذلك الترصد املختربمبا يف ، باللقاحاتألمراض اليت ميكن توقّيها اتعزيز ترصد  •
 .تنفيذ اإلجراءات

الربنامج واستخدام  هذاتعزيز نظام الرصد والتقييم يف الربنامج املوسع للتمنيع وضمان جودة عالية ملعطيات  •
 .املعطيات من أجل تنفيذ اإلجراءاتهذه 

 (CMYP)سنوات وشاملة من خالل إعداد وتنفيذ خطط متعددة ال التمنيعمتويل برنامج ضمان استمرارية  •
 .حشد املوارد الكافيةمن خالل و

ة بالتمنيع جمموعة وطنية استشارية تقنية معني إنشاءمن خالل على الصعيد الوطين تعزيز عملية اتخاذ القرارات  •
 .تؤدي وظائفها على حنو جيد

 .ات املناسبةوالتواصل واستنهاض اتمع من خالل إعداد وتنفيذ االستراتيجي التوعيةتعزيز  •

من خالل زيادة وذلك  ،الرئيسية يف الرعاية الصحية األولية العناصر أحدالتمنيع باعتباره عنصر إعادة ترسيخ  •
للتدخالت الصحية  كوا منفذاًالتأكيد على خفض العبء من األمراض، وباستخدام اللقاحات من حيث 

  .األخرى
باجلرعة الثالثة من اللقاح  يةالتغطية التمنيعب فيتمثَّلللوصول إىل خدمات التمنيع الروتيين  الناجح أما املؤشر الرئيسي

علماً . لدى األطفال دون السنة الواحدة من العمر )يشتمل عليهاأو بلقاح (الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق 
 %90على الصعيد العاملي واإلقليمي هو حتقيق ما ال يقل عن إجنازه اهلدف الذي تتوخى برامج التمنيع الروتيين بأن 

 %80على الصعيد الوطين، و DPT3من التغطية باجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق 
    ).15- 58 ع  ص مرمى عاملي، القرار ج( 2010منه يف كل منطقة يف مجيع البلدان حبلول عام 
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  2010 حبسب ما متَّ تبلُّغه من بلدان إقليم شرق املتوسط DPT التغطية باجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي. 2 الشكل
  منظمة واليونيسف لل التبليغ املشتركمناذج : املصدر

 ."كل منطقة بلوغ"أسلوب  يفاالستراتيجية الرئيسية لضمان حتقيق هدف التغطية بالتمنيع الروتيين تتمثَّل و
إىل مجيع اجلوالة، وذلك دف الوصول و يةاإليصالووتستخدم هذه االستراتيجية مزجياً من االستراتيجيات الثابتة 

فر اكل منطقة تو بلوغويتطلَّب أسلوب . اطق النائيةاملن أقصىيف  ونيعيش أولئك الذينفيهم  األطفال املستهدفني، مبن
وقد مت تنفيذ أسلوب . استراتيجيات بسيطة وسهلة التطبيق ضمن البنية اإلدارية الالمركزية للربنامج املوسع للتمنيع

الت عدد كبري من املناطق اليت تعاين من اخنفاض معد فيهامن البلدان اليت كان  كثريكل منطقة بنجاح يف  بلوغ
واحلاجة ماسة لتوسيع نطاق . التغطية، والسيما أفغانستان وجيبويت والعراق وباكستان والصومال والسودان واليمن

كل منطقة ليتم تنفيذها يف مجيع البلدان اليت فيها عدد من املناطق اليت تعاين من اخنفاض معدالت  بلوغأسلوب 
  .التغطية

 عشر ستةت التمنيع الروتيين خالل السنوات القليلة املنصرمة، فقد حقَّق حتقَّق حتسن ملموس يف خدما هذا، وقد
من حتقيق هذا اهلدف وهي  تقترب اً، كما أن هناك بلدان%90 بنسبة التغطية انب مشال السودان هدفجببلداً 

، كما وصل املعدل الوسطي اإلقليمي للتغطية باجلرعة )2الشكل . (أفغانستان وجيبويت والعراق وباكستان واليمن
أما التقدم امللحوظ . 2010يف عام  %91ما يقرب من إىل الثالثة من اللقاح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق 

إىل كل منطقة،  إىل التبني الواسع النطاق ألسلوب الوصول أساساً يعزى فهواليت مت إحرازه خالل السنتني املاضيتني 
وأنشطة تعجيل التمنيع يف أفغانستان  ،وتنفيذ التدخالت املتكاملة إلنقاذ األطفال مثل أيام صحة الطفل يف الصومال

  .والسودان واليمن
يات اهلائلة، وتوخأطلق املكتب اإلقليمي لشرق فقد ياً لالستفادة من الفرص املتاحة اهلامة، واستجابة للتحد

؛ 2010أبريل /نيسان 30 – 24التمنيع يف إقليم شرق املتوسط خالل املدة  أسبوع 2010ه يف عام املتوسط وشركاؤ
ا يف سائر أرجاء اإلقليم لتعزيز التمنيع من خالل احلمالت اإلعالمية والتثقيف وأنشطة ليكون مبادرة سنوية ي حتفى
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. ع بتنفيذ املزيد من أنشطة التطعيم باللقاحاتالتواصل، ولالستفادة من هذه الفرصة لرفع مستوى التغطية بالتمني
  .واحلكومي وغري احلكومي منها بني القطاعات املختلفة، اخلاص ويتطلَّب تنفيذ أنشطة أسبوع التمنيع بنجاح التعاونَ

مليون طفل مل يتلقوا اجلرعة الثالثة من  مليون ونصففإن ما يقرب من  ،كل اجلهود املبذولةمن رغم على الو
من هؤالء  %92ما يقرب من  علماً بأن؛ 2010يف عام  DPTح الثالثي املضاد للخناق والكزاز والشاهوق اللقا

البلدان اليت أبلغت عن مستويات مرتفعة للتغطية تلك وحىت ). 3الشكل ( فحسب األطفال ينتمون إىل ستة بلدان
مستوى من حتقيق من املناطق  ةهام تتمكَّن نسبةبالتمنيع الروتيين، كان لديها مشاكل تتعلق بانعدام املساواة، إذ مل 

األرقام اليت تشري إىل معدالت التغطية قد  أنإىل ذلك،  أضف. 2010وهو اهلدف املطلوب لعام من التغطية  80%
  .من البلدان عددلتعزيز يف ا أو يكون حباجة إىلقد ال يكون موثوقاً  ، وهو نظاماستندت إىل نظام البالغات الوطنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  )مت تبلُّغهامعطيات ( 2010مليون طفل غري مغطى بالتمنيع يف إقليم شرق املتوسط  1.3توزيع . 3الشكل 

نظُم الرصد والتقييم وجودة معطيات  ،من البلدان عددمن بني مكامن الضعف يف برامج التمنيع يف وبعد، فإن 
وتنجم مكامن الضعف هذه بشكل رئيسي عن عدم الثقة باألرقام اخلاصة بالسكان املستهدفني، . باللقاحاتالتغطية 

م لتسجيل األحوال املدنية تتسم بالقصور ظُعن االعتماد على إحصاءات سكانية قدمية العهد، ونناتج بدوره  وهذا
م أرقام التغطية يف املناطق إىل تضخيوامليل  ،نظم اإلبالغ الضعيفة كما أن .وعلى تقديرات غري دقيقةوعدم الكفاءة، 

يف  من املشكالت اإلضافية ، هياملكافآت استناداً على األداء بدون رصد أو إشراف نظامتطبيق  من جراءاحمليطية 
يف بعض  من األرقام املبلَّغة بكثري يم باللقاحات أقلَّومن هنا فقد تكون األرقام الفعلية للتغطية بالتطع. هذا الصدد

تبلِّغ عن تغطية مرتفعة حدوث فاشيات احلصبة، واخلناق أو الشاهوق يف البلدان اليت  يدلُّ عليهالبلدان، وهذا ما 
يها قِّوترصد األمراض اليت ميكن ت وباستثناء ترصد الشلل الرخو احلاد، وحتسن ترصد احلصبة، فإن .باللقاحات

يف األماكن اليت تتوافر فيها حىت ستحقه من اهتمام، فالترصد ضعيف يف معظم البلدان، ويما  يولَىباللقاحات ال 
، ومتس احلاجة إىل عتبارها مؤشراً ألداء برنامج التمنيعالكفي ت ال يتم بصورةاستخدام تلك املعطيات  فإناملعطيات، 
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يها باللقاحات من أجل رصد أداء الربنامج، ورصد التقدم احملرز جتاه بلوغ تعزيز ترصد األمراض اليت ميكن توق
  .األهداف احملددة

  التخلُّص من احلصبة  3.3
من  %90فض العامليتني للتمنيع خل ، اعتمدت مجعية الصحة العاملية مرمى االستراتيجية والرؤية2005يف عام  

جنة لَّلوكان قد سبق ). 15.58ج ص ع ( 2000عليه عام  تكان عما 2010الوفيات العاملية باحلصبة حبلول عام 
، أن اتخذت قراراً 1997هذا التاريخ، أي عام من  لشرق املتوسط قبل مثانية أعوام نياإلقليمية الرابعة واألربع

رمى الرابع امل هذا فضالً عن أن. )4()6ق /44ل إ/ش م( 2010بالتخلُّص من احلصبة من مجيع بلدان اإلقليم حبلول عام 
فْمن املرامي اإلمنائية لأللفية خض ومن . 2015و 1990 ما بنيل الوفيات دون سن اخلامسة مبقدار الثلثني يف معد

منطلق إدراك األثر احملتمل للتلقيح ضد احلصبة على خفض معدالت الوفيات بني األطفال، فقد مت اختيار التغطية 
لسنة األوىل من العمر ليكون مؤشراً على التقدم احملرز لبلوغ املرمى الرابع من بالتمنيع ضد احلصبة بني األطفال دون ا

  .املرامي اإلمنائية لأللفية

  االستراتيجيات اإلقليمية لتحقيق أهداف مكافحة احلصبة واستئصاهلا

)1( حتقيق مناعة مرتفعة لدى السكان من خالل تنفيذ محالت تطعيم تدارعلى مستوى القطر  للحصبة ةكي
  .تستهدف أتراب األعمار الواسعة الطيف وحتقِّق معدالت مرتفعة ومتجانسة من التغطية ،بكامله

من ) يف مجيع املناطق %95(احملافظة على مناعة مرتفعة لدى السكان من خالل حتقيق معدالت مرتفعة  )2(
البلد بأكمله، مع إعطاء  صعيدكية على لدوا بعد احلملة الوطنية التدارلتمنيع بني مجيع األتراب الذين وا

 :جرعتني من لقاح يتضمن احلصبة

  احلصبة لقاح التمنيع الروتيين يف اجلرعة األوىل من اللقاح الذي حيتوي  )أ (
 :تنفيذ اجلرعة الثانية من التمنيع ضد احلصبة من خالل  )ب (

)i( ؛ا اجلرعة الثانية الروتينيةإم  
)ii( ا وإما مع أنشطة التمنيع التكميلي للمتابعةالذي ينبغي إجراؤه يف األوقات هذا التمنيع ، أو بدو

 ).يف مجيع املناطق %95(حىت تصل اجلرعة الثانية الروتينية إىل مستوى مرتفع للتغطية  ةاملناسب

 .ز ويرتكز على حاالت احلصبةكَتاملر مختبري ترصد قوي )3(

  .األمثل حلاالت احلصبةالعالجي التدبري  )4(

                                                 
شهراً أو أكثر، يف ظل وجود نظـام ترصـد    12ملدة ال تقل عن ) إقليم: مثالً(غياب سراية احلصبة املتوطنة يف منطقة جغرافية حمددة : التخلص من احلصبة   4

    .يعمل بكفاءة
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فقد . تقدماً ملموساً حنو هدف خفض معدالت الوفيات النامجة عن احلصبة والتخلُّص منهاوقد حقَّق اإلقليم 
مليون شخص يف  قُرابةُ أربع مئةى لقَّكية مشلت مجيع أرجاء البلد، وتمتنيع تدار محلةَاإلقليم جمعاء بلدان  تنفَّذ

وذلك ) أو بدوا كية مع محالت املتابعةت التداراحلمال(باللقاح من خالل أنشطة التمنيع التكميلي  اًاإلقليم تطعيم
احلصبة لقاح تطعيم بلقاح حيتوي على الكما وصل املعدل الوسطي اإلقليمي للتغطية ب ،2010و 1994بني عامي  مايف 
استناداً إىل تقارير البلدان، ومناذج اإلبالغ املشترك ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسف ( 2010يف عام  %88إىل 
على احلاالت مع التأكيد املختربي؛ كما أن  استناداًترصد احلصبة مرحلة وقد انتقلت مجيع البلدان إىل  .)2010عام 

الترصد  نفذت، أما باكستان والصومال وجنوب السودان فيف تنفيذ الترصد على كامل نطاق البلد ماضيةٌبلداً  عشرين
الشكل ( 2008و 2000بني عامي  %93فإن معدل وفيات احلصبة قد اخنفض مبقدار  ،ونتيجة ملا تقدم. الـمخفَري

م حالة عا 10 517إىل  1998حالة عام  88 000العدد املبلَّغ عنه من حاالت احلصبة املؤكَّدة من  كما اخنفض، )4
  .التخلُّص من احلصبةهدف حنو حتقيق  تتقدممثانية بلدان  وثَمةَ، 2010

ذلك أوالً  ومرد؛ )5الشكل ( 2010فإن اإلقليم مل حيقِّق هدف التخلُّص من احلصبة حبلول عام  كلِّه، ومع ذلك
جبرعتين من لقاح ) %95(احلصبة لتغطية املطلوبة املرتفعة والدائمة بالتطعيم باللقاحات ضد لالبلدان  إىل عدم حتقيق

فاشيات احلصبة، كما بعض عاين من البلدان ي زال بعضيفال). 6الشكل (احلصبة يف مجيع املناطق لقاح على  يشتمل
املكاسب اليت حتقَّقت يف جمال مث إنّ  .اكستان والصومال والسودان واليمنهو احلال يف أفغانستان والعراق واملغرب وب

ويف ضوء هذا الوضع، فإن مديري . الئمصبة قد تضيع ما مل يتم اتخاذ اإلجراءات يف الوقت املخفض وفيات احل
، على تأجيل هدف التخلُّص 2010يوليو /يف متوز الذي عقد اجتماعهم السنوي يفوافقوا قد لربامج املوسعة للتمنيع، ا

  .2015من احلصبة ليكون عام 

بلوغ مستويات دائمة ومرتفعة من املناعة جتاه احلصبة إىل  حيتاجمتطلبات التخلُّص من احلصبة  حتقيقوبعد، فإن 
 وكلَّما دعتومن خالل تنفيذ محالت متابعة يف الوقت املناسب  ،لدى السكان من خالل التغطية باللقاحات الروتينية

وختصيص املوارد بامللكية الوطنية للربنامج شعور الويعد . حلصبةااحلاجة إىل ذلك، باإلضافة إىل حتسني ترصد 
ويوضح كل . من األمور األساسية يف هذا السياق نيلشركاء الدوليمن قبل ااحلكومية الالزمة مع تقدمي الدعم املستمر 

، على 2015األنشطة املخطَّط إجراؤها للتمنيع التكميلي مع األموال الالزمة هلا حىت عام  3واجلدول  2من اجلدول 
  .الترتيب

  إدخال لقاحات جديدة  4.3
  الوضع الراهن

وعن الفريوسات ) Hib(زلية من النمط يب ـاألمراض النامحة عن املكورات الرئوية وعن املستدمية الن تتسبب
من الوفيات بني األطفال دون سن اخلامسة يف اإلقليم يف غياب  %20ما يصل إىل يف حدوث  rotavirusالعجلية 
وقد مت إدخال لقاحات جديدة إىل اإلقليم خالل السنوات القليلة املنصرمة بفضل الدعم الذي ). 1اجلدول (التلقيح 

املضاد للمستدمية اللقاح  اآلن إدخالُحىت قد متَّ و. قدمه التحالف العاملي للقاحات والتمنيع للبلدان املنخفضة الدخل
كما مت إدخال اللقاح املقترن املضاد . بلداً باإلضافة إىل مشال السودان عشر مثانيةإىل ) (Hib زلية من النمط يبـالن

  أما اللقاح  .إىل اليمن واملغرب يف جملس التعاون اخلليجي، إضافةً ستةبلدان منها  مثانيةإىل ) PCV(للمكورات الرئوية 
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  2008 – 2000اخنفاض يف معدالت الوفيات النامجة عن احلصبة يف اإلقليم . 4الشكل 

  2008 - 2000اخنفاض  معدالت الوفيات النامجة عن احلصبة يف اإلقليم . 4الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   2010حلدوث املالريا لكل مليون نسمة،  نىاملعدل األد. 5الشكل 

  لمنظمة واليونيسفلاملشترك  التبليغمناذج : املصدر
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   2010احلصبة، لقاح على  يشتملالتغطية املبلَّغ ا على املستوى الوطين بلقاح . 6الشكل 
  منظمة واليونيسفلاملشترك ل التبليغمناذج : املصدر

  2015 – 2011للتمنيع التكميلي للحصبة  املقررةاألنشطة . 2اجلدول 
  

 البلد سنة إجراء احلملة )باألشهر(اموعة العمرية  جممل أعداد األطفال املستهدفني
 أفغانستان 2011 59 – 9 340 000
777 000 3 9 – 59 2013  

 جيبويت 2011 59 – 9 70 713
 العراق 2012 59 – 9 4 443 281
281 443 4 9 – 59 2015  

 لبنان 2012 59 – 9 275 000
 املغرب 2012 59 – 9 2 600 000

 الصومال 2015 – 2011 59 – 9 مليون 3.6 – 3.2
 مشال السودان 2011 59 – 9 3 380 600
000 000 4 9 – 59 2014  
 جنوب السودان 2011 59 – 6 2 376 030
030 400 2 6 – 59 2013  
030 400 2 6 – 59 2014  
 باكستان 2011 59 – 9 28 000 000
000 000 30 9 – 59 2015  

 اليمن 2013 59 – 9 4 015 154
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  التخلُّص من احلصبة/كافحةمل اخلمسيةخطة لل) بالدوالرات األمريكية(امليزانية التقديرية . 3اجلدول 
  2015 – 2011يف إقليم شرق املتوسط 

  
 اإلجراءات أ 2011 2012 2013 2014 2015 اإلمجايل

 تكاليف اللقاح 8 594 489 2 442 205 2 924 671 2 277 007 8 749 955 24 988 326

672 483 81 461 532 28 023 425 7 971 536 9 711 963 7 507 025 28 
تكاليف ميدانية ألنشطة 

 التمنيع التكميلي
  )األمريكية  بالدوالرات(اإلمجايل 36 619 996 10 405 915  12 461 642 9 702 029 37 282 415 106 471 998

  .كانت تنفذ بشكل جزئي حىت اآلن 2011أنشطة التمنيع التكميلي املخطط إجراؤها لعام ) أ(

، ومن املتوقَّع )والسودان هي البحرين وقطر واملغرب(بلدان  أربعةإىل  متَّ إدخالُهاملضاد للفريوسات العجلية فقد 
األطفال الذين يولدون يف بلدان تقدم هلم اللقاحات  نسبةَ 7 الشكلويوضح  .2011إدخاله يف مشال السودان عام 

واللقاح املقترن املضاد للمكورات الرئوية واللقاح املضاد للفريوسات  Hibزلية من النمط يب ـالن ميةاملضادة للمستد
  .2011العجلية يف عام 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   2011النسبة املئوية للمواليد األحياء يف بلدان تقدم اللقاحات اجلديدة، . 7الشكل 

  مناذج اإلبالغ املشترك ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسف: املصدر

التزايد احلايل يف عدد البلدان اليت أدخلت هذه اللقاحات املنقذة لألرواح، فإن إدخال هذه  من رغمعلى الو
 عشرينفبعد مرور  .يعترب بطيئاً، والسيما يف الشرحية الدنيا من البلدان املتوسطة الدخلككل اللقاحات يف اإلقليم 

من األطفال يف اإلقليم يولدون يف بلدان  %31اليزال  ط يب،ـعاماً على توافر اللقاح املضاد للمستدمية الرتلية من النم
ال ت88م هلم هذا اللقاح، كما أن قد% قَمن األطفال يولدون يف بلدان ال تم هلم اللقاح املقترن املضاد للمكورات د
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وترية إدخال اللقاحات البطء يف  عزىوي .، ضمن الربنامج املوسع للتمنيعالرئوية وال اللقاح املضاد للفريوسات العجلية
اجلديدة بشكل أساسي إىل ارتفاع أسعار هذه اللقاحات، مع قلة املخصصات من املوارد الالزمة هلا، وضعف 
 القدرات على اختاذ القرارات، وفقدان االطالع على عبء األمراض، وهو األمر الذي يقنع أصحاب القرار السياسي

إتاحة هذه اللقاحات لألطفال يف البلدان املرتفعة الدخل، كما سهل ومن ال. ضرورة إدخال هذه اللقاحاتب عادةً
ميكن إتاحتها بفضل دعم التحالف العاملي للقاحات والتمنيع لألطفال يف البلدان املنخفضة الدخل، إال أن األطفال يف 

احتمال حصوهلم على  لُّيقالبلدان املتوسطة الدخل، والسيما يف بلدان الشرحية الدنيا من البلدان املتوسطة الدخل، 
  .هذه اللقاحات يف املستقبل القريب

  .اجلهود اإلقليمية املبذولة لتعزيز إدخال اللقاحات اجلديدة
  تعزيز القدرات على اختاذ القرار .1

للبلدان يف  دعمهفقد قدم املكتب اإلقليمي . إقليمية لدعم إدخال اللقاحات اجلديدة ترصد إدخال شبكات •
كَزد تأسيس شبكات ترصة املرتخمتربي لية تجعىن بالتهابات املعدة واألمعاء النامجة عن الفريوسات الع

rotaviruses  ةوباألمراضزِيتغما املستدمي اجلراثيمالنامجة عن  الـمزلية من النمط يب واملكورات ـالن ةوالسي
ع األمناط معدالت احلدوث وتوز ودف شبكات الترصد هذه إىل توثيق. الرئوية واملكورات السحائية

واموعات السريولوجية واألمناط اجلينية، وذلك متهيداً لتقدمي الدعم لعملية اختاذ القرارات  املصلية،
جداً شبكات الترصد ضرورية  دعكما ت. املستهدية باملعلومات والبينات حول إدخال اللقاحات اجلديدة

 األمر الذيلدراسة أثر إدخال اللقاحات اجلديدة على معدالت حدوث األمراض بعد إدخال اللقاحات، 
فاملعطيات اليت . ألموال املعتمدة من أجل هذه اللقاحاتاختصيص  يكون له تأثري مباشر على استمرارقد 

بإدخال لقاح املضاد األساس الذي استند عليه اختاذ القرارات متثِّل حىت اآلن هذه الشبكات  أعطتها
شعور  يبقى ،ذلك ومع. من البلدان عددللفريوسات العجلية واللقاح املقترن املضاد للمكورات الرئوية يف 

 .جداً لضمان استدامة هذه الربامج اًالترصد هذه ضروري الوطنية وتعزيز برامجالبلدان بامللكية 

أصحاب  يسترشد ااموعة االستشارية التقنية الوطنية حول التمنيع، وهي جمموعة تقنية استشارية  •
الربامج ملساعدم على وضع سياسات واختاذ قرارات مستهدية باملعلومات وبالبينات حول  مديروالقرار و
تعزيز هذه اموعات االستشارية، وقد حتقق تقدم ملموس يف السنتني املنصرمتني يف تأسيس ويف . الربامج

إىل مشال السودان ومشال شرق  بلداً من بلدان اإلقليم إضافةً يف تسعة عشريف الوقت احلاضر  تأسستوقد 
بدرجات متفاوتة من أداء الوظائف،  تتمكن ،استشارية تقنية وطنية حول التمنيع الصومال جمموعات

لمعايري السبعة ألداء وظائف اموعة ملَبيةً لوعات من هذه امفقط ن ان اثنتاجمموعتوكانت 
من حتقيق كل املعايري تقترب االستشارية التقنية الوطنية حول التمنيع، كما أن هناك مخسة بلدان عربية 

وقد كان للمجموعة االستشارية التقنية الوطنية حول التمنيع دور أساسي يف عملية اختاذ . املطلوبة
وكان دورها واضحاً يف ما يتعلق باختاذ القرار . إدخال اللقاحات اجلديدةمن حيث ا القرارات، والسيم

حول إدخال اللقاح املضاد للفريوسات العجلية يف السودان، وإدخال اللقاح املضاد للمكورات الرئوية يف 
فريوسات العجلية واللقاح املضاد لل Hibزلية من النمط يب ـباكستان، وإدخال اللقاح املضاد للمستدمية الن

rotavirus لية يف أفغانستانجيف العراق، واللقاح املضاد للمكورات الرئوية واللقاح املضاد للفريوسات الع .
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ولكن من الضروري بذل جمهودات ضخمة لضمان أداء اموعات االستشارية التقنية الوطنية حول 
 .يف مجيع البلدان التمنيع لوظائفها على حنوٍ جيد

فقد كان لنظام الشراء املوحد آلية فعالة يف تعزيز . قاحات يف اإلقليمللّ) امع(ء نظام للشراء املوحد إنشا .2
وهناك مثاالن ناجحان مها                                                      . سية للبلدان األطراف يف النظاماإلمداد باللقاحات الرفيعة اجلودة بأسعار تنافُ

الصندوق يف  رئيسيدور  كان له صندوقوهو ار يف اإلقليم األمريكي لشراء اللقاحات واحملاقن، الدو
ض يف اإلقليم األمريكي على مدى يف إدخال اللقاحات ويف برامج التخلص من األمرا الذي حتقَّق النجاح

جمموعة دول التعاون اخلليجي للشراء،  السنوات الثالثني املنصرمة؛ وبرنامجعوس نطاق القوة  وهو برنامج
لطرح عروض مشتركة ملختلف املنتجات الطبية ومنها اللقاحات منذ  يف اموعةالشرائية للبلدان األعضاء 

 .1976عام 

فقد عوائق اليت تواجهها البلدان املتوسطة الدخل يف إدخال اللقاحات اجلديدة املنقذة لألرواح، أما يف ما يتعلق بال
 يوزراء الصحة يف بلدان اإلقليم إىل املكتب اإلقليمي، يف لقاءات جانبية على هامش مجعية الصحة العاملية لعام طلب
نظام  تقوم على تبنيللقاحات ) امع(وحد آلية للشراء امل إنشاءى حول دراسة جدو ، أن يجرى2009و 2008

للمبادرة فهي تأسيس وحدة مركزية للشراء يف املكتب  املرغوبةإقليمي للشراء بأسلوب متدرج، أما اآللية امليدانية 
حلصول على من أجل البلدان ا ، بدعموحدة الشراء هذه هلا، على أن تقوم نظام للدعم املايل مع وجوداإلقليمي 

فيمكن وللوصول إىل هذا املرمى، . سية مع ضمان االستمرارية يف التمويلات عالية اجلودة بأسعار تنافُت ومعدلقاحا
لمبادرة، وقدرات البلدان على يف القدرات امليدانية والتمويلية لح التطور يلتوض على الوجه التايل، مراحل الشراء تنفيذ

 .االستفادة من هذا النظام

لشراكة مع قسم اإلمداد يف منظمة اليونيسف باعتبارها الوكيل املعىن بالشراء لصاحل البلدان ا: املرحلة األوىل
  األعضاء
مع البلدان ومع  خالهلا املكتب اإلقليمي وسوف ينشئسنوات، ما بني سنتني وثالث تستغرق هذه املرحلة قد 

وهي بشكل أساسي البلدان (مبثابة وكيل للشراء لصاحل البلدان املسامهة،  سيكوناليونيسف قسماً خاصاً باإلمداد 
وسيكون املكتب اإلقليمي هو املسؤول عن تنسيق وفرض االنسجام يف ). املتوسطة الدخل املستفيدة يف هذه املرحلة

ما يلزم من قليمي للبلدان وسيقدم املكتب اإل. عملية الشراء ويف املنتجات املشتراة لصاحل البلدان املستفيدة من الشراء
مع بالتعاون وباإلضافة إىل ذلك فإن املكتب اإلقليمي . توجيه يف جمال التشريعات ويف جمال التنظيم آلليات الشراء فيها

 املواعيداألنشطة مع العمليات و وتنسيقالدعم للبلدان لتحسني إجراءات التنبؤ باالحتياجات، سوف يقدم  ،اليونيسف
عن مجيع أنشطة الشراء املتبقية، واليت سيتم تنفيذها وفقاً ملواد مسؤولة وستكون اليونيسف . يسفاليونباخلاصة 

  .م املوقعة بني البلدان املستفيدة من الشراء وبني اليونيسفهمذكرة التفا

  الشراء من خالل وحدة الشراء املركزية يف املكتب اإلقليمي بآلية مالية: املرحلة الثانية
وحدة شراء مركزية ضمن املكتب اإلقليمي لتكون مسؤولة عن مجيع  إنشاء النظاماملرحلة من يف هذه وميكن 

وفقاً للشروط والبنود الواردة يف مذكرة وذلك  ،أنشطة الشراء الالزمة وعن تدفق األموال ضمن نظام الشراء املوحد
 . مع املكتب اإلقليمي الراغبةوقعها البلدان تالتفاهم اليت ينبغي أن 
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  التحديات والعوائق اليت تواجه برامج التمنيع. 4
 .الطوارئ واختالل األمن يف عدد متزايد من البلدان •

يات املتنافسة ضمن النظم الصحية الضعيفة وعدم القدرة على االستجابة للمتطلبات املتزايدة يف برامج واألول •
باللقاحات، والتخلّص منها، واستئصاهلا،  ، لبلوغ األهداف احملددة ملكافحة األمراض اليت ميكن توقّيهاالتمنيع

 .وكذلك إدخال اللقاحات اجلديدة

من حيث عدد سواًء برامج التمنيع اليت تعاين من القصور يف البنية التنظيمية والتقنية واإلدارية يف بعض البلدان،  •
من حيث ما يتمتعون به من  وأالعاملني يف الربنامج املوسع للتمنيع على املستوى املركزي وعلى املستوى احمليطي 

 .كفاءات

 .القصور يف القدرات على اختاذ القرار •

ازدياد املتطلبات املالية يف برامج التمنيع مع خمصصات مالية حكومية غري كافية، مما يهدد املكاسب اليت حققتها  •
 .برامج التمنيع من قبل

لية بالتمنيع الروتيين يعين أن جدول أعمال االنطباع احلاصل لدى أصحاب القرار السياسي بأن حتقيق معدالت عا •
ع للتمنيع قد استاعتبار لالحتياجات املتزايدة يف برامج التمنيع من أجل احملافظة على  كمل، دونَالربنامج املوس

لبات إدخال لقاحات جديدة، وتلبية املتط مبا يف ذلك، املتنافسةالنجاحات املتحققة والتعاطي مع األولويات 
 .ا، وتوسيع التمنيع ليشمل جمموعات عمرية أكرباألمراض واستئصاهل للتخلص من

يها باللقاحات اجلديدة، ألمراض اليت ميكن توقّيها بالتمنيع، ومنها األمراض اليت ميكن توقّاضعف نظم ترصد  •
 .وضعف نظم الرصد والتقييم لربنامج التمنيع املوسع

ب الكايف على التلقيح يف اتمع يف البلدان ذات التغطية والفشل يف خلق الطل ،القصور يف استنهاض اتمع •
 .باللقاحاتاملنخفضة 

  توصيات إىل البلدان األعضاء  .5
تعزيز قدرات الربنامج الوطين للتمنيع حىت يتمكن من تلبية طلبات الربنامج املوسع للتمنيع وحتقيق جمموعة . 1

  : األهداف التالية
• من العاملني ذوي الكفاءة لفترة زمنية كافية وتعينيى للربنامج، ثلَترسيخ البنية التنظيمية الـم عدد كاف. 

 ).NITAG(تعزيز اموعة االستشارية التقنية الوطنية حول التمنيع  •

ند على قدرٍ كاف من التخطيط التفصيلي على مستوى تضمان تنفيذ استراتيجية مناسبة للتمنيع الروتيين تس •
 .املناطق

 .شراءالنظام إدارة اإلمداد ول وضع ممكن لالوصول إىل أفض •
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تعزيز ترصد األمراض اليت ميكن توقّيها باللقاحات، مبا يف ذلك الترصد املختربي واالستفادة من املعطيات  •
 .الختاذ اإلجراءات

تفادة تعزيز نظام الرصد والتقييم اخلاص بالربنامج املوسع للتمنيع، وضمان معطيات عالية اجلودة للربنامج واالس •
 .من املعطيات الختاذ اإلجراءات

 ختصيص موارد مالية حكومية كافية لتلبية الطلبات املتزايدة لربامج التمنيع وللحفاظ على املكتسبات املتحققة. 2
  :وذلك من خالل ما يلي

التمويل الالزم لتلبية املتطلبات إلدخال لقاحات جديدة وللتخلُّص من احلصبة، والسيما عرب محالت املتابعة،  •
ودراسة الطرق املبتكرة لزيادة اإلسهام الوطين يف مجيع أنشطة الربنامج املوسع للتمنيع، مبا فيها إدخال 

 .، وأنشطة التخلّص منهااألمراض واستئصاهلا ةلتحقيق أهداف مكافحاللقاحات اجلديدة واملتطلبات الالزمة 

املخصصات الكافية لتلبية املتطلبات يف التمويل املشترك للدعم الذي يقدمه التحالف العاملي توافُر ضمان  •
للقاحات والتمنيع، مع التخطيط الكايف لضمان استمرارية برنامج التمنيع، والسيما بالنسبة للقاحات اجلديدة، 

 .الدعم الذي يقدمه التحالف العاملي للقاحات والتمنيعبعد انتهاء 

اليت تشري إىل وضع التمويل والفجوات يف  للعناصرإعداد خطة شاملة متعددة السنوات مع تقدير التكاليف  •
 .التمويل، متهيداً حلشد املوارد الالزمة

  :، ويشمل ذلك2015حتقيق التخلُّص من احلصبة مبا يتماشى مع اهلدف اإلقليمي املعدل لعام . 3

 .ق من مصدوقية التخلّص من احلصبة يف البلدان اليت أبلغت عن حاالت صفر من احلصبةالتحقُّ •

الرصد الكايف الحتشاد اموعات السكانية املعرضة لالختطار مع تنفيذ محالت تلقيح للمتابعة يف الوقت  •
املناسب يف البلدان اليت مل حتقق بعد جبرعتني من لقاح احلصبة يف مجيع %) 95(بالتمنيع الروتيين  الت عاليةًمعد

 .املناطق

تحقق من مصدوقية التخلّص لتعزيز ترصد احلصبة املرتكز على احلاالت وعلى املختربات لتلبية املعايري الالزمة ل •
 .من احلصبة

ت الرئوية، واللقاح املضاد إدخال اللقاح املضاد للمستدمية الرتلية من النمط يب، واللقاح املضاد للمكورا. 4
املوارد الكافية والالزمة  وحتديدباعتبارها من األولويات الرفيعة يف مجيع البلدان،  rotavirusللفريوسات العجلية 

إلدخال هذه اللقاحات اجلديدة، وترسيخ وتعزيز ترصد األمراض اليت ميكن توقيها ذه اللقاحات، باعتبار ذلك 
الوطين، بغية احلصول على معلومات موثوقة تساعد يف اختاذ قرارات مستنرية باملعلومات  جزءاً من نظام الترصد

  .حول إدخال اللقاحات اجلديدة

  :تعزيز محالت اإلعالم والتواصل واستنهاض اتمع؛ وذلك عن طريق. 5
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ستفادة من هذه االستمرار يف تقدمي الدعم ألسبوع التطعيم الذي يقام سنوياً يف إقليم شرق املتوسط، واال •
ملشاكل اخلاصة ورأب الفجوات يف برنامج التمنيع وحشد املزيد من املوارد من أجل ا عاطي معاملناسبة للت

 .ذلك

الطلب على اللقاحات والتلقيح، مع  بغية إجياد نفسيةاستراتيجية قوية لإلعالم والستنهاض اتمع  إعداد •
مجيع املستويات متهيداً الستنهاض مسامهته الفعالة يف التخطيط  التأكيد على بناء عالقات قوية مع اتمع على
 .ويف التنفيذ ألنشطة التلقيح على مستوى اتمع

املؤسسات األكادميية واملنظمات غري احلكومية،  مبن فيهمبناء عالقات قوية مع مجيع الشركاء ذوي الصلة،  •
 .الفعال للتمنيعوحشد الدعم الفعال للموارد، واستنهاض اتمع والتنفيذ 

  ).امع(املسامهة يف النظام اإلقليمي املقترح للشراء املوحد . 6


