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  A58/12  
  
  
  
  

  مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
  
دة الستراتيجية عالمية للتمنيع اسـتجابة      ليونيسيف في صياغة مسو   اشتركت منظمة الصحة العالمية وا      -١

وهي ستوفر للدول األعضاء والمنظمات الدولية      .  سنوات قادمة  ١٠للتطورات واالتجاهات المتوقعة على مدى      
 دةوقد قدم موجز لمسو   . والشركاء اآلخرين إطاراً للتخطيط والتعاون، من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامهم          

 المزيد من البشر     حماية :وتشمل االستراتيجية المقترحة أربعة مجاالت هي      ١كملحق لهذا التقرير،  االستراتيجية  
إدماج التمنيع والتدخالت الصحية األخرى والترصد      وفي عالم متغير؛ واستحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة؛        
  .في سياق النُظم الصحية؛ والتمنيع في سياق الترابط العالمي

  
  العملية التشاورية

  
دة سابقة جـرى  وكانت مسو. ٢٠٠٤دة االستراتيجية في مطلع عام ن مسوبدأت مشاورات موسعة بشأ     -٢

تعميمها على نطاق واسع على كثيرين من أصحاب المصلحة في مجال التمنيـع، وعرضـت للمناقـشة فـي                   
 كما نظرت فيها    .والوطنيين اإلقليمي   اجتماعات عقدتها المنظمة واليونيسيف على المستوى العالمي والمستوي       

ـ           أومن بينها   (الدول األعضاء     ىستراليا وكندا وفرنسا وهولندا والنرويج والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظم
فريق الخبراء االستشاري المعني ل و٢ والشركاء في مجال التمنيع)وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية

  .بالتمنيع
  
، ٢٠٠٥ينـاير   / ط المجلس التنفيذي علماً، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة في كانون الثاني            وأحا  -٣

 المنظمة واليونيـسيف،     وأيد أعضاء المجلس المبادرة المشتركة بين      ٣.بالتقرير عن مسودة استراتيجية التمنيع    
  .يما تنظر فيها جمعية الصحةاتهم واقتراحاتهم في االعتبار عند تنقيح مسودة االستراتيجية كوأخذت تعليق

  
  
  
  
  

                                                           
 .١ إضافة ٥٨/١٢ترد االستراتيجية الكاملة في الوثيقة ج   ١
 واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والتحالف العالمي مـن أجـل   ،يشمل ذلك البنك الدولي   ٢

، وصندوق اللقاحات، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، ومؤسسة األمم المتحدة، ومراكز مكافحة األمراض             اللقاحات والتمنيع 
سـياتل،  ( المالئمة في مجال الصحة      ، وبرنامج التكنولوجيا  )األمريكيةأتالنتا، جورجيا، الواليات المتحدة     (والوقاية منها   

 ).واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية
 ).النص اإلنكليزي(، المحضر الموجز للجلسة السابعة ٢/سجالت/ ١١٥/٢٠٠٥تم انظر الوثيقة    ٣
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  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  :جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار التالي  -٤
  

  ،جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون  
  

  ١دة استراتيجية التمنيع؛وقد نظرت في التقرير الخاص بمسو  
  

نيعية على المستوى العالمي وفي بعض المناطق لم تـزد إال           وإذ تشعر باالنزعاج من أن التغطية التم        
 مليـون   ٢٧ أكثر مـن     ٢٠٠٣في عام   ن كان هناك    إ و ،بشكل هامشي منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي       

  طفل في جميع أنحاء العالم لم يشملهم التمنيع خالل السنة األولى من حياتهم؛
  

 نتيجة أمـراض يمكـن      ل عام طفال دون الخامسة تحدث ك     مليون حالة وفاة بين األ     ١‚٤وإذ تدرك أن      
  باللقاحات المتوافرة حالياً؛توقيها 

  
 مليون طفل آخرين يموتون في كل عام دون الخامسة نتيجـة أمـراض قـد                ٢‚٦وإذ تدرك كذلك أن       

  يتسنى توقيها بتوفير لقاحات جديدة؛
  

 ألمراض شلل األطفال والحصبة وكزاز المكافحة المعجلةوإذ ترحب باإلنجازات التي حققتها مبادرات   
األم والوليد في تمنيع سكان لم يكن يشملهم التمنيع سابقاً، وتالحظ أن هذه المبادرات أرست شـبكات موسـعة                   
  يمكن البناء عليها في إقامة شبكات ترصد لألمراض األخرى ولالتجهات في مجال الصحة في توسيع نطاقها؛

  
أو إدارية، عن الوصول إلى / الوطنية تقصر، نتيجة قيود مالية وهيكلية ووإذ يشغلها أن برامج التمنيع   

   الكفاية الكثيـر مـن اللقاحـات الموجـودة          لتمنيع، وأنها ال تستخدم بما فيه     األطفال واألمهات ممن يستحقون ا    
  وال تدخل على نطاق واسع لقاحات جديدة؛

  
وغ  الهدف الذي حددته األمم المتحدة ضـمن         وإذ تؤكد على حاجة جميع البلدان إلى العمل الدؤوب لبل           

 ١٩٩٠تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثين بين عامي             وهو    لأللفية األهداف اإلنمائية 
  ؛٢٠١٥و
  

وإذ تشير إلى الهدف الذي حددته دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة االستثنائية الـسابعة والعـشرون                  
والمتمثل في تأمين التمنيع الكامل لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة، مـع تغطيـة               ) ٢٠٠٢(المعنية بالطفل   
  ٪ على األقل في كل منطقة أو وحدة إدارية معادلة؛٨٠٪ على األقل وتغطية نسبة ٩٠وطنية بنسبة 

  
  يلقي الضوء على التمنيع بوصفه عامالً رئيسياً في تعزيز صحة          ١٢-٥٣ج ص ع  وإذ تدرك أن القرار       
  الطفل؛

  
  وقد نظرت في مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع،  

  

                                                           
 .٥٨/١٢الوثيقة ج   ١
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   الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛تؤيد  -١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢

  
الوفاء بأهداف التمنيع المعرب عنها في األهداف اإلنمائية لأللفية التي حددتها األمـم       )١(

  للجمعية العامة لألمم المتحدة المعنية بالطفل؛المتحدة والدورة االستثنائية 
  
اعتماد الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع كإطار لدعم برامج التمنيع الوطنية بين             )٢(

 وتحسين فرص الحـصول علـى       ، بهدف تحقيق مزيد من اإلنصاف     ٢٠١٥ و ٢٠٠٦عامي  
لمرتبط بتدخالت صحية أخرى    المستقبلية، وتوسيع نطاق منافع التطعيم ا     و ةاللقاحات الموجود 

  لتشمل الفئات العمرية التي تتجاوز مرحلة الرضاعة؛
  
 وضمان دعمه بعمليـات     ،ضمان بقاء التمنيع كأولوية في البرنامج الصحي الوطني         )٣(

  التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم بشكل منهجي، وااللتزام المالي الطويل األجل؛
  
  :م بما يلي المدير العام القياتطلب إلى  -٣
  

العمل بشكل وثيق مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومع اليونيـسيف               )١(
والشركاء اآلخرين على تقديم الدعم للدول األعضاء في تنفيذ الرؤية واالستراتيجية العالميـة             

  للتمنيع؛
  
يمـي مـع    توطيد العالقات على المستوى العالمي والمستويين اإلقليمـي ودون اإلقل           )٢(

اليونيسيف والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والشركاء اآلخرين لحـشد المـوارد             
  الالزمة للبلدان لتنفيذ الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛

  
تقديم تقارير دورية لجمعية الصحة عن مدى التقدم المحرز صوب بلوغ األهـداف               )٣(

  .العالمية للتمنيع
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  الملحق
  

  ٢٠١٥-٢٠٠٦مسودة الرؤية واالستراتيجية العالميتين للتمنيع 
  

  موجز
  

  رؤية جديدة للتمنيع
  
 معاً  استجابة لتحديات عالم سريع التغير ومتزايد الترابط، صاغت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف             -١

ويتمثل الهدف منهما في حماية المزيـد       . ٢٠١٥-٢٠٠٦تين جديدتين للتمنيع للسنوات     رؤية واستراتيجية عالمي  
من البشر من مزيد من األمراض، وذلك بتوسيع نطاق التمنيع ليشمل كل مستحق بمن في ذلك الفئات العمرية                  

وترمـي الرؤيـة    . التي تجاوزت مرحلة الرضاعة في سياق يتصدر التمنيع فيه كل جدول أعمـال للـصحة              
االستراتيجية إلى الحفاظ على مستويات التغطية باللقاحات وتوسيع نطاق خدمات التمنيع ليشمل من ال تـصل                و

إليهم الخدمات حالياً وليشمل كذلك الفئات العمرية بعد مرحلة الرضاعة، وإدخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة،              
فهما توطـدان مكانـة     ). اإلطارانظر   (وربط التمنيع بالتدخالت الصحية األخرى وبتنمية قطاع الصحة عامة        

التمنيع داخل إطار النظام الصحي ملقيتين الضوء على أن التمنيع يفيد من تنمية قطاع الصحة والتغلب علـى                  
وتؤكد مسودة االستراتيجية أيضاً على الدور الحاسم للتمنيع . ويسهم في هذه التنميةالمعوقات على صعيد النظام 

ويحتـاج  . العالمي في حالة ظهور أوبئة ذات أبعاد عالمية وحاالت طـوارئ معقـدة            في المساهمة في التأهب     
تحقيق هذه الرؤية للتمنيع إلى تعزيز أجهزة ترصد ورصد وتقييم وإلى اسـتخدام البيانـات الموثوقـة إلدارة                  

  .البرامج
  

  رؤية    
  

  : إلى عالم فيه ما يلي٢٠١٥الوصول في عام 
  

  يحظى التمنيع بأهمية عالية  •

على قدم المساواة، على التمنيع حسب ما هو        كل طفل وكل مراهق وكل كهل الحصول،        يتاح ل   •
  منصوص عليه في المخطط الوطني

  توافر الحماية لمزيد من البشر من مزيد من األمراض  •

يدعم التمنيع والتدخالت المتصلة به في ظل قيم اجتماعية مختلفة وديمغرافيـات واقتـصادات                •
  تطورةمتغيرة وأمراض م

لى التمنيع على أنه حاسم األهمية في تعزيز النظم الصحية األشمل وأنه عنصر أساسي              ينظر إ   •
  في الجهود الرامية إلى بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية

  تستغل اللقاحات أفضل استغالل في تحسين الصحة واألمن في العالم  •

شكل منصف علـى اللقاحـات التـي        يكفل التضامن بين المجتمع العالمي حصول كل الناس ب          •
  .يحتاجونها
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  المبادئ التوجيهية 
  
  :تم االسترشاد في صياغة مسودة االستراتيجية العالمية بالمبادئ التوجيهية التالية  -٢
  

 ينبغي أن يتمتع جميع البشر دون تمييز على أساس العرق أو الدين .اإلنصاف والمساواة بين الجنسين
 بالحق في الحصول على قدم المساواة على         االقتصادية أو االجتماعية   لظروفأو المعتقد السياسي أو ا    

  .ما يلزم من لقاحات وتدخالت
  

 األهداف المتفق عليها عموماً وتسعى إليها الحكومات وشركاؤها فـي           .الملكية والشراكة والمسؤولية  
  .لوطنيةظل التضامن الدولي وذلك بالمشاركة في األنشطة المنسقة المحددة في الخطط ا

  
يع المـسؤولية العامـة عـن    نمحة واألطراف الفاعلة في مجال الت يتحمل أصحاب المصل   .المـساءلة 

  .تهماسياساتهم وإجراء
  

 تلبي جميع المنتجات المتاحة معايير الجودة والمأمونية        .ضمان الجودة ومأمونية المنتجات والخدمات    
  .ارساتالمعترف بها دولياً، وتقدم الخدمات وفقاً ألفضل المم

  
 تكفل التدخالت ورصدها على مستوى المنـاطق االلتـزام          .نُظم التمنيع القوية القائمة على المناطق     

  .والملكية المحليين وتكييف البرامج حسب االحتياجات والظروف المحلية
  

 االعتماد على النفس ماليـاً وتقنيـاً هـو هـدف            .االستدامة عن طريق بناء القدرات التقنية والمالية      
  .كومات الوطنية والشركاء في عملهم الجماعي، مع استمرار الزيادة في إقامة البنى األساسيةالح
  

 يـتم اختيـار الـسياسات       .السياسات واالستراتيجيات القائمة على القـرائن وأفـضل الممارسـات         
واالستراتيجيات والممارسات على أساس البيانات المنبثقة عن البحوث العملية والترصـد والرصـد             

تقييم وتقديرات األعباء واآلثار والتحليالت االقتصادية وتبادل الدروس والخبرات المـستفادة مـن             وال
  .البلدان التي تمر بظروف مماثلة

  
  أربعة مجاالت استراتيجية

  
والنهـوج  .  مكونـاً اسـتراتيجياً    ٢٤تضم مسودة االستراتيجية العالمية أربعـة مجـاالت أساسـية و            -٣

مزيد من البشر في عالم متغير؛ إدخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة؛ إدماج التمنيـع             حماية  : االستراتيجية هي 
سوف يسهم  .والتدخالت الصحية األخرى والترصد في سياق النُظم الصحية؛ والتمنيع في سياق الترابط العالمي

 في بلـوغ األهـداف      المتصلة به، حسبما يرد بيانها في هذه الوثيقة، إسهاماً كبيراً         التمنيع والتدخالت األخرى    
اإلنمائية لأللفية وفي بلوغ األهداف المتعلقة بالتمنيع التي حددتها الجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي دورتهـا                  

 وكذلك األهداف التي حددها التحالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات              ،٢٠٠٢االستثنائية المعنية بالطفل، عام     
  وسوف تساعد الدول األعـضاء، وفقمـا حـث عليـه القـرار             . توالتمنيع، وذراعه المالية، صندوق اللقاحا    

ففـي  . ، على زيادة التغطية التمنيعية ضد األنفلونزا بين جميع الفئات المعرضة لمخاطر عالية            ١٩-٥٦ج ص ع  
عالم اليوم المتزايد الترابط، سوف يسهم العمل معاً في التصدي لألمراض التي يمكن توقيها باللقاحات مما لـه                  

وفي التأهب الحتماالت ظهور أمراض يمكن تفشيها وبائياً، إسهاماً كبيراً في            م على الصحة العمومية،   تأثير ها 
  .تحسين الصحة واألمن العالميين

  



   A58/12         Annex      الملحق      ٥٨/١٢ج

7 

وقد أعدت مسودة االستراتيجية العالمية على خلفية الطلب المتزايد على التمنيع والتقدم الـسريع فـي                  -٤
تطوير المستمر لقطاع الصحة، والتأثر المتزايـد لتفـشي األوبئـة           استحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة، وال    

  .والطوارئ الصحية األخرى، وتنامي فرص الشراكات
  

  المرامي المتوخاة
  
 من منتجات أن     به ، ينبغي لجميع العاملين في مجال التمنيع وما يتصل        ٢٠١٥ و ٢٠٠٦فيما بين عامي      -٥

  .بتحقيق األهداف والمرامي التاليةيكافحوا في سبيل توقي حاالت المراضة والوفاة 
  

  : أو قبل ذلك٢٠١٠بحلول عام 
  
 ١٪ على األقل علـى المـستوى الـوطني      ٩٠ تحقق البلدان تغطية باللقاحات تبلغ       .زيادة التغطية   •

  .٪ على األقل في كل منطقة أو وحدة إدارية تعادلها٨٠و
  

تجة عن الحصبة قد خفضت بنـسبة        عالمياً، تكون الوفيات النا    .الحد من الوفيات بسبب الحصبة      •
  ٢٠٠٠.٢ستوى عام م٪ مقارنة ب٩٠

  
  :)حسب الحالة ( أو قبل ذلك٢٠١٥بحلول عام 
  
  .٢٠١٠يستمر دعم هدف التغطية بالتطعيم، الذي ينتظر بلوغه في عام  .مواصلة دعم التغطية  •
  
ى صعيد العالم    تخفيض حاالت المراضة والوفيات بين األطفال، عل       .الحد من المراضة والوفيات     •

  .٢٠٠٠على األقل مقارنة بمستويات عام  ٣نتيجة أمراض يمكن توقيها باللقاحات بنسبة الثلثين
  

                                                           
 المستضدات التي تعطى لألطفال الذين يقـل سـنهم عـن سـنة؛      جميعاإلشارة إلى جميع اللقاحات المحتوية على   ١
 والتي تعطى للنساء ممن في سـن        بة والتي تعطى لألطفال حتى سن سنتين؛      لقاحات المحتوية على مستضدات الحص    وال

وفي حالة اللقاحات الجديدة المـستحدثة، ينبغـي أن         .  ما هو منصوص عليه في جداول التمنيع الوطنية        باإلنجاب، حس 
 .تكون قد أدخلت في المخطط الوطني لمدة خمس سنوات على األقل

 .٢٠٠٥اقترح هذا المرمى المبدئي وسيوضع في صيغته النهائية خالل عام    ٢

 من األهداف اإلنمائية لأللفية الذي يرمي إلى التخفيض بنسبة الثلثـين فـي   ٤يرتبط هذا المرمى بالهدف    ٣
ومن المتوقـع زيـادة     . ٢٠١٥ و ١٩٩٠ يخفض وفيات األطفال بنسبة الثلثين بين عام       .معدل وفيات األطفال  

 سريعة فـي الحـصول علـى         فبافتراض حدوث زيادات   .تخفيض الوفيات عن طريق التدبير الفعال للحاالت      
اللقاحات، بما في ذلك استحداث لقاحات جديدة وزيادة استخدام لقاحات غير مستخدمة بالقدر الكـافي، يتوقـع                 
تخفيض وفيات األطفال دون الخامسة نتيجة أمراض يمكن توقيها باللقاحات أن يتحقق بشكل رئيسي من خالل                

 مثـل الحـصبة   (أمراض يمكن توقيها حالياً باللقاحات      ٪ في عدد الوفيات بسبب      ٨٠٪ إلى   ٧٠نسبة  بتخفيض  
 إذا ما   ) مما يتهددهم من أمراض    ، باء بمستدمية األنفلونزا  بسبب العدوى    والشاهوق والخناق والكزاز والمرض   

٪ في الوفيات نتيجة أمراض يتوقع توقيها بلقاحـات         ٥٠٪ إلى   ٤٠٪؛ وتخفيض بنسبة    ٩٠وصلت التغطية إلى    
وسيعاد النظـر فـي هـذا       ). أي ضد الفيروس العجلي والعدوى بالمكورة الرئوية      (قريب  جديدة في المستقبل ال   

 .التقرير بمرور الوقت مع وضع إسقاطات أفضل وتوافر بيانات أشمل
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 يوفر اللقاح لكل شخص مـستحق للتمنيـع فـي           .كفالة الحصول على لقاحات مضمونة النوعية       •
  .البرامج الوطنية، وذلك بلقاحات مضمونة النوعية وفقاً للمخطط الوطني الموضوع

  
 يتاح التمنيع باللقاحات الجديدة المستحدثة لجميع الـسكان المـستحقين،           .استحداث لقاحات جديدة    •

  .وذلك في غضون خمس سنوات من إدخال هذه اللقاحات الجديدة في البرامج الوطنية
  
 تكون لدى جميع البلدان على جميع المستويات، القدرة على          .ضمان القدرة على الترصد والرصد      •

يات ترصد تستند إلى الحاالت لألمراض التي يمكن توقيها باللقاحات، وتدعم بتأكيد من إجراء عمل 
المختبرات حيثما يقتضي األمر ذلك، والقدرة على قياس مدى التغطية باللقاحات بـشكل دقيـق               

  .واستخدام هذه البيانات على النحو المالئم
  
التمويلية وصيل لخطط الموارد البشرية      تصاغ جميع خطط التمنيع الوطنية كمكون أ       .تعزيز النُظم   •

  .القطاعوجيستية في كل لوال
  
، وتقدر تكلفتها وتنفذ بحيث تكفـل كفايـة         تصاغ جميع الخطط الوطنية للتمنيع     .ضمان االستدامة   •

  .الموارد البشرية والتمويل واإلمدادات
  
  السياق

  
لى مدى السنوات األخيرة إلى ضـمان       لقد أدى إنشاء خدمات تمنيع وطنية قوية في كثير من البلدان ع             -٦

ويقدر أن عمليات التمنيع التي نفذت      . ٪ من السكان المستهدفين في العالم     ٧٠توفير تلك الخدمات لما يزيد على       
   وحده سوف تقي من أكثر من مليوني حالة وفاة بسبب أمـراض يمكـن توقيهـا باللقاحـات                   ٢٠٠٣في عام   

بسبب التـشمع الكبـدي والـسرطان الكبـدي         ( باء   -لتهاب الكبدي    حالة وفاة إضافية ترتبط باال     ٦٠٠ ٠٠٠و
  . جرى تمنيعهم في ذلك العامنكان يمكن، لوال ذلك، أن تحدث في مرحلة الكهولة لألطفال الذي) الخلوي

  
 ظـل هنـاك،     ٢٠٠٣ففي سنة   . لم يتم الوفاء بااللتزام بالتمنيع في جميع البلدان       ورغم هذه اإلنجازات      -٧

وفضالً عن ذلك فـإن     .  مليوناً من الحوامل بحاجة إلى تمنيع      ٤٠ مليون رضيع و   ٢٧ا يقدر بنحو    عبر العالم، م  
هناك، فيما يتجاوز مرحلة الطفولة األولى، أطفاالً ومراهقين وبالغين ال ينتفعون بعد بشكل كامل بالحماية التي                

  .يوفرها التمنيع
  

  اكتساب قوة من خالل الشراكات
  
العالمي من أجل اللقاحات    لتمنيع في العالم، أنشئت شراكات عالمية، مثل التحالف         استجابة الحتياجات ا    -٨

وتلـك  . سعى معاً إلى بلوغ األهداف المشتركة     ، والشراكة لمكافحة الحصبة، لكي ت     والتمنيع وصندوق اللقاحات  
ذلـك صـناعة    الشراكات تجمع بين الجهات الرئيسية المعنية بالتمنيع من القطاعين العام والخاص، بما فـي               

ات استئصال شلل األطفال والحد من الوفيات بسبب الحصبة والتخلص من كزاز            روقد أوضحت مباد  . اللقاحات
فمن خالل  .  توفر خدمات التمنيع حتى للمجتمعات األكثر صعوبة في الوصول إليها          ،أن الشراكات . األم والوليد 

لبلدان بوضوح القدرة على تحقيق معدالت تغطية عالية        المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، مثالً، أثبتت ا       
باللقاحات وعلى تنفيذ تدابير عالية األداء لترصد األمراض، حتى في المناطق التي تعاني اضطرابات سياسـية                

منـتظم  ومع ذلك فإن الوصول إلى السكان الذين يصعب الوصول إليهم على أساس             . أو ظروفاً صعبة أخرى   
  . معدة خصيصاً لهذا الغرضت وحاالت طوارئ، يتطلب استراتيجياتن تفشياوإلى الذين يعانون م
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  اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة
  
بما فيها المالريـا    (هناك جهود جارية الستحداث لقاحات جديدة ضد جميع األمراض المعدية الرئيسية              -٩

ثيرة رخصت  كوجيات أخرى جديدة و   وهناك في الوقت نفسه لقاحات وتكنول     ). واأليدز والعدوى بفيروسه والسل   
، ولقاحات  )ومنها اللقاحات ضد الفيروس العجلي والمكورة الرئوية      (بالفعل أو بلغت مرحلة متقدمة من اإلعداد        

مثـل اسـتخدام   (وهناك أيضاً أنشطة لضمان مأمونية التمنيع . أخرى متاحة فعالً ولكنها ال تستخدم بشكل كافٍ   
 ٢٠١٥-٢٠٠٦وعلى مـدى الفتـرة      . ح الموضوع يحظى بأولوية عليا للبلدان     وأصب) المحاقن الذاتية التعطيل  
. مجموعة غير مسبوقة من اللقاحات والتكنولوجيات الجديـدة التـي يمكـن إدخالهـا             بيمكن أن تواجه البلدان     

ولضمان تمكّن البلدان من اتخاذ قرارات رشيدة مستندة إلى القرائن بشأن اختيـار اللقاحـات والتكنولوجيـات                 
بما في ذلـك عـبء المـرض، ومردوديـة          (جديدة، سيقتضي األمر معالجة الثغرات الحالية في المعارف         ال

  ).االستراتيجيات المختلفة، وقضايا التنظيم الرقابي
  

  التمويل
  
بيد أن التكلفة الكلية للتمنيع، بما      . أصبح التمنيع حالياً تدخالً صحياً قليل التكلفة نسبياً وعالي المردودية           -١٠
ارتفاعـاً حـاداً فـي      ها شراء اللقاحات الجديدة وصيغ التكنولوجيات الجديدة للقاحات، يتوقع لها أن ترتفـع              في

فالتوسع في مخططات التطعيم لتشمل لقاحات جديدة زاد كثيراً مقدار الموارد التـي يتعـين               . السنوات القادمة 
ء بعض الشيء بمرور الزمن حيث تؤدي الزيادات في حجـم اللقاحـات             ورغم إمكانية أن يخف العب    . حشدها

التي تشترى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وإلى انخفاض في األسعار، فإن التجربـة أوضـحت أن األمـر                   
وفي الوقت نفسه   . يتطلب سنوات عدة قبل أن تقترن زيادة الطلب على اللقاحات الجديدة بانخفاض في األسعار             

كلفة المتزايدة إليتاء خدمات التمنيع يتعين أن تضاف إلى تكلفة اللقاحات؛ فتكاليف اللوجيستيات والعمالة              فإن الت 
يشمل السكان الذين ال تصل إليهم حالياً يحتـاج إلـى مـوارد             لع نطاق الخدمات    يماضية في االرتفاع، وتوس   

  .إضافية
  
ستوى التغطية باللقاحات الموجـودة اختبـاراً       وسيشكل تأمين التمويل إلدخال لقاحات جديدة، وزيادة م         -١١

لجميع البلدان ولشركائها فال مناص من استحداث طرائق لزيادة مردودية االتصال بخدمات التمنيع إلى أقصى               
ودعم القدرات الوطنية على إجراء ) مثل توزيع تكاليف هذه العمليات بين المبادرات الصحية المعنية  (حد ممكن   

ة تـستند   يوستكون هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات سياس      .  المالية وتأمين الموارد الالزمة    إسقاطات لالحتياجات 
  .لى القرائن بشأن إمكان تحمل تكلفة اللقاحات في عالقتها بتخفيض عبء المرضإ
  

  اإلسهام في التغلب على المعوقات عبر النظام
  
الـصحية   تحول دون إيتاء الخدمات      سوف يسهم التمنيع بشكل متزايد في التغلب على المعوقات التي           -١٢

فمن فوائد هذه الجهود تحـسين الـصحة        . بشكل عادل ودون تنمية القطاع عامة، وسوف يفيد من تلك الجهود          
سوف تشهد خدمات التمنيع بالضرورة العقبات التي       لو. العمومية وكذلك تحسين كفاءة خدمات الصحة العمومية      

 يمكن أن تساعد كثيراً في تجاوز المعوقات التي تعتـري النظـام   تؤثر على نظام الصحة في مجموعه، ولكنها  
وواضح . عامة من خالل تعزيز أفرقة المناطق وقدرتها على االستخدام األمثل للموارد والفرص المتاحة محلياً             

ة أن النُهج التي تتبع على مستوى القطاع، إزاء تعزيز المجاالت الشاملة للقطاعات مثل إدارة الموارد البـشري                
  .والتمويل واللوجيستيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتقاسم المعلومات، يمكن أن تفيد التمنيع
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  تعزيز القدرات في مجالي الرصد والترصد
  
أحرز تقدم هائل على مدى العقد الماضي في إنشاء نُظم رصد وترصد معدالت التغطيـة باللقاحـات                   -١٣

راض التي يمكن توقيها باللقاحات واستخدام تلك البيانات فـي تقـديم إرشـادات              واتجاهاتها وتأثيرها على األم   
فشبكات المختبرات الموسعة والمتنامية، لترصـد شـلل األطفـال          . للسياسة العامة واالستراتيجيات والبرامج   

 الوفيـات   والحصبة، لم تولد فقط معلومات بالغة األهمية لتوجيه المبادرات الرامية إلى استئصالهما والحد من             
  األلمانية السحايا، والخناق، والحصبة  دعمت توقي األوبئة ومكافحتها، وعلى سبيل المثال التهاب         وبسببهما، بل   

ففي البلدان الشديدة التعرض لهذه األوبئـة،       . وكذلك األمراض المحمولة بالنواقل مثل الدنك والحمى الصفراء       
قليمية مرجعية يمكن فيها إجراء مزيـد مـن الفحـوص           أثبت وجود مختبرات وطنية فعالة إلى جانب مراكز إ        

هذه النُظم إمكانية كبيرة لتـوفير أسـاس        لف. المختبرية أنه وسيلة مهمة وفعالة للمحافظة على الصحة العمومية        
  .لتطوير آليات للكشف عن العدوى عند ظهورها وعن فاشيات المرض

  
  االرتباط بالتدخالت الصحية األخرى

  
 خدمات التمنيع متاحة على نطاق واسع ويمكن أن تدعم تدخالت صحية إضـافية وأن               غالباً ما تكون    -١٤

فاقتران أداء الخدمات الصحية المترابطة أو دمجها معاً هو طريقة أكثر فعالية لتحقيق األهداف . تلقى دعماً منها
كمل الفيتـامين  التحديد ينيع وتدخلين آخرين هما ب وعلى سبيل المثال، فمزايا الجمع بين التم      . الصحية المشتركة 

وسوف . وتوزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات للوقاية من المالريا أصبحت ترى بشكل متزايد           " ألف"
يتطلب هذا الدمج وجود قاعدة قرائن لالسترشاد بها في وضع الـسياسات واالسـتراتيجيات واالسـتثمارات،                

 ويحتاج تيسير الوصول إلى الخدمات المتكاملـة إلـى زيـادة            .ووجود وسيلة لتقييم تأثير التدخالت المترابطة     
  .ترسيخه كنظام من أجل زيادة الفوائد إلى أقصى حد لألم والطفل عندما يذهبان إلى المرافق الصحية

  
  التأهب لمواجهة األوبئة والطوارئ العالمية

  
في الخطة العامـة    لة بقوة   هاألوبئة إلى خطط للتأهب تكون متأ     تحتاج البلدان المعرضة لمخاطر تفشي        -١٥

وهناك حاجة، بالمثل، إلى توافر القدرات على المـستويين القطـري والعـالمي لالسـتعداد               . للتمنيع وخدماته 
الستجابة سريعة ومالئمة للطوارئ والكوارث الطبيعية، حيث إن تلك االستجابة قد تتطلب االستخدام الرشـيد               

 مختبرات عالمية برصد سالالت الفيروس المنتشرة ويجب أن يكون          ففي حالة األنفلونزا، تقوم شبكة    . للقاحات
 وكثيراً ما تكون خطط التأهب الوطنية مـع         .لدى جميع البلدان خطط محدثة للتأهب لمواكبة ظهور جائحة ما         

وتبذل الحكومات ومنظمـة الـصحة العالميـة        . ذلك إما غير موجودة وإما عفا عليها الزمن وإما غير عملية          
ف ومنتجو اللقاحات ومعاهد البحوث حالياً جهوداً لدعم إعداد خطط تأهب وطنية ولزيـادة القـدرات                واليونيسي

إلنتاج لقاح األنفلونزا عبر العالم، بما في ذلك العمل في سبيل استحداث لقاح جديد ضـد سـالالت الفيـروس                    
  .القادرة على االنتشار

  
  االستراتيجيات المكونة

  
 ويشمل االسـتراتيجيات الرئيـسية      ،حماية المزيد من البشر في عالم متغير      : ١المجال االستراتيجي     -١٦

الالزمة إليصال خدمات التمنيع إلى مزيد من السكان، والسيما أولئك الذين يصعب الوصول إليهم ومـن هـم                  
زيارات إلى خـدمات    وهو يستهدف ضمان حصول كل رضيع على أربع         . مستحقون جدد للقاحات المستحدثة   

ى األقل وتوسيع نطاق التمنيع ليشمل الفئات العمرية األخرى في سعي إلى زيادة تـأثير اللقاحـات                 التمنيع عل 
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الموجودة إلى أقصى حد، وتحسين نظم إدارة اللقاحات ضماناً لمأمونية التمنيع ويشمل ذلك تـوافر اللقاحـات                 
ء أولوية للسكان والمناطق التي     وتسعى االستراتيجيات في هذا المجال إلى إعطا      . المأمونة والفعالة في كل وقت    

  ".الوصول إلى كل منطقة محلية"ال تلقى حظاً كافياً من الخدمات وتستخدم أسلوب 
  

  استخدام توليفة من النهوج للوصول إلى كل من يستهدفه التمنيع  :١االستراتيجية 
  

  زيادة طلب المجتمع على التمنيع  :٢االستراتيجية 
  

لى من ال تصل إليهم الخدمات في كل منطقة أربع مرات على األقـل              ضمان الوصول إ    :٣االستراتيجية 
  في السنة

  
  التوسع في التطعيم بما يتجاوز الفئة المستهدفة تقليدياً  :٤االستراتيجية 

  
  تعزيز مأمونية اللقاح والتمنيع وعملية الحقن  :٥االستراتيجية 

  
  تحسين وتعزيز نظم إدارة اللقاحات  :٦االستراتيجية 

  
  .م وتعزيز برامج التمنيع الوطنيةيتقي  :٧ تيجيةاالسترا

  
 وهو يركز على الحاجة إلى التشجيع على        إدخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة   : ٢المجال االستراتيجي     -١٧

استحداث اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة ذات األولوية العالية وعلى تمكين البلدان من البت والـشروع فـي                
تراتيجيات في هذا المجال إلى ضمان أن يكون لدى البلدان األساس القائم علـى القـرائن                وترمي االس . إدخالها

والقدرة على تقييم الحاجة إلى إدخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة وعلى تحديد أولويات لذلك، وتوفير اإلمدادات 
كما ترمي إلى ضمان . لية الالزمةالكافية باللقاحات والتكنولوجيات الجديدة لمواجهة احتياجاتها، مع الموارد الما

إتاحة اللقاحات الجديدة لجميع السكان المستحقين في غضون خمس سنوات من إدخالها في البرامج الوطنيـة،                
وإجراء البحوث على اللقاحات المنتظرة ضد األمراض، ذات األهمية للصحة العموميـة ويجـرى تطويرهـا                

  .قل حظاً التي يثقل المرض كاهلهاوتأمين توافرها، وخاصة للفئات السكانية األ
  

تعزيز القدرات القطرية على تحديد ورسم سياسات وأولويات للقاحات والتكنولوجيـات             :٨االستراتيجية 
  الجديدة

  
  ضمان إدخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة بشكل فعال ومستدام  :٩االستراتيجية 

  
  .احات ضد األمراض التي تهم الصحة العموميةالنهوض بالبحث والتطوير في مجال اللق  :١٠االستراتيجية 

  
إدماج التمنيع والتدخالت الصحية األخرى المرتبطة به والترصد في سـياق           : ٣المجال االستراتيجي     -١٨

يؤكد على دور التمنيع في تعزيز النظم الصحية من خالل الفوائد التي تعود على النظـام                هو  ، و النُظم الصحية 
والهدف هو ربط التمنيع    . لموارد البشرية وتحسين اللوجيستيات وتأمين الموارد المالية      كله نتيجة لبناء قدرات ا    

كمـا أن   . بالتدخالت األخرى التي يمكن أن تنقذ الحياة، في سبيل الحد بشكل أسـرع مـن وفيـات األطفـال                  
ج التمنيع  االستراتيجيات المكونة ترمي إلى تحسين تدابير ترصد المرض ورصد البرامج من أجل تعزيز برام             
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أيضاً دعم النظام الصحي بجملته، وضمان إدماج التمنيع في خطط التأهب لمواجهة الطوارئ وفي أنشطة               وبل  
  .مواجهة الطوارئ اإلنسانية المعقدة

  
  تعزيز برامج التمنيع في سياق تطوير النُظم الصحية  :١١االستراتيجية 

  
  تحسين إدارة الموارد البشرية  :١٢االستراتيجية 

  
  تقييم وتطوير التدخالت المالئمة للدمج  :١٣تراتيجية االس

  
   إلى أقصى حد،زيادة مزايا دمج التدخالت  :١٤االستراتيجية 

  
  المحافظة على فوائد التدخالت المتكاملة واستمرارها  :١٥االستراتيجية 

  
  تعزيز رصد مدى التغطية، والترصد المستند إلى الحاالت  :١٦االستراتيجية 

  
  تعزيز قدرات المختبرات من خالل إنشاء شبكات المختبرات  :١٧االستراتيجية 

  
  تعزيز إدارة البيانات وتحليلها وتفسيرها واستخدامها وتبادلها على جميع المستويات  :١٨االستراتيجية 

  
  . الحصول على خدمات التمنيع في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدةتوفير إمكانات  :١٩االستراتيجية 

  
هو يعتمد على االعتـراف بـأن مـن         و،  التمنيع في سياق الترابط العالمي    : ٤ االستراتيجي   المجال  -١٩

مصلحة كل بلد أن تكون المساواة في الحصول على اللقاحات وما يتصل بذلك من التمويل وتوافر المعلومـات        
لـد معـرض فـي      وترمي استراتيجيات المكونة في هذا المجال إلى زيادة الوعي بأن كل ب           . على قدم المساواة  

الواقع لتأثير القضايا واألحداث العالمية على اإلمداد باللقاحات وتمويلها وتعاون الشركاء واالتصال والتأهـب              
  .لظهور األوبئة واالستجابة لكل ذلك

  
 النوعية التي يمكـن تحمـل       ضمان إمدادات عالمية يعتمد عليها من اللقاحات المضمونة         :٢٠االستراتيجية 

  تكاليفها
  

  ضمان تمويل كاٍف ومستدام لنظم التمنيع الوطنية  :٢١تراتيجية االس
  

   ونشر المعلوماتتتحسين االتصاال  :٢٢االستراتيجية 
  

  تحديد أدوار الشركاء ومسؤولياتهم ومساءلتهم واالعتراف بها  :٢٣االستراتيجية 
  

  .إدخال اللقاحات في خطط وتدابير التأهب لظهور أوبئة عالمية  :٢٤تيجية ااالستر
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  إطار للتخطيط والتعاون
  
تقدم مسودة االستراتيجية العالمية إطاراً عريضاً ال خطة عمل مفصلة، من أجل تمكين جميع أصحاب                 -٢٠

وبـالنظر إلـى االختالفـات      . المصلحة من توجيه أو إعادة توجيه إسهامهم في التمنيع على المستوى العالمي           
دها، تعرض المسودة طائفة من االسـتراتيجيات يكـون بوسـع           الواضحة بين قدرات البلدان وأولوياتها وموار     

ولدعم عملية التخطيط الوطني هـذه،      . البلدان أن تختار من بينها ما يكون األكثر مالءمة الحتياجاتها الخاصة          
وسوف تقوم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والشركاء علـى المـستويين المتعـدد األطـراف والثنـائي                 

وتحـث  . لحكومية والقطاع الخاص بتكثيف التنسيق بينها بغية التعاون بشكل فعال مع البلدان           والمنظمات غير ا  
مسودة االستراتيجية الدول األعضاء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجماعات 

مستويات العالمي والوطني ب المصلحة اآلخرين على التعهد بالتزام غير مسبوق بالتمنيع على الاالمهتمة وأصح
  .والمحلي

  
  الخطوات التالية

  
يركز القسم األخير من مسودة االستراتيجية العالمية على التدابير الالزمة لتيسير تنفيذها على الصعيد                -٢١

إجراء المشاورات لضمان تطبيق البلدان المبادئ التوجيهية لالستراتيجية في تخطيطها مـن خـالل              : العالمي
ت تعد خصيصاً بمراعاة االحتياجات الخاصة لكل منها وقدراتها ومواردها؛ ضمان الحشد المبكـر              استراتيجيا

لجهود شركاء التمنيع؛ والتدابير المتضافرة لتعزيز قدرات مرافق التمنيع على مـستوى المنـاطق اإلداريـة                
ناجحة بـين التـدخالت     والسيما في البلدان ذات األداء المنخفض؛ وإنشاء قاعدة معارف عن عمليات الربط ال            

الصحية كمورد الحتماالت التوسع فيها؛ ووضع إجراءات لعملية التقييم واالستعراض من أجل قيـاس التقـدم                
؛ وإنتاج ونشر مجموعة الوثائق الداعمة التي تفصل الخطط والسياسات وكذلك المزيد            ٢٠١٥المحرز حتى عام    

  .من المعلومات عن المسائل التقنية
  
  ويجب أن ينظر إلـى مـسودة االسـتراتيجية         . يارات االستراتيجية المبينة أعاله حصرية    وليست الخ   -٢٢

فمـع اتـضاح أبعـاد االسـتراتيجية        . ال على أنها مخطط تفصيلي جامد بل باألحرى على أنها خطة متطورة           
 جديدة  والرؤية على مدى السنوات العشر القادمة، سوف تبرز تحديات جديدة وستكون ثمة حاجة إلى استجابات              

  .وتجديدات
  

  رؤية ذات اتجاهات استراتيجية عريضة
  
  :مسودة الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع  -٢٣
  

تقدم رؤية لدور موسع للتمنيع في تحسين الصحة العمومية ذات أبعاد استراتيجية عريضة لوضع                •
  لشركاءالسياسات والبرامج الوطنية، في سياق دعم برامج التمنيع من جانب جميع ا

  
ع نطاق الوصول إلى خدمات التمنيع حتى بعد مرحلة الطفولة المبكرة ليشمل الفئات العمرية              توس  •

األخرى وإلى ما يتجاوز الحدود الحالية لبرنامج التمنيع ليشمل أطراً أخرى، بينما يحـافظ علـى           
  أولوية التمنيع في مرحلة الطفولة المبكرة

  
  الت للحد من وفيات األطفالتشجع على إجراء مجموعة من التدخ  •
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  تسهم في التأهب العالمي لمخاطر انتشار األوبئة المستجدة على نطاق شامل  •
  
  "من يصعب الوصول إليهم"تلزم جميع أصحاب المصلحة ببذل جهود غير مسبوقة للوصول إلى   •
  
  تشجع على سبل حل المشاكل باالستعانة بالبيانات، لتحسين فعالية البرامج  •
  
نطاق استخدامها هي واللقاحات     السبيل إلى إدخال اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة وتوسيع         تمهد  •

والتكنولوجيات غير المستخدمة حالياً بدرجة كافية، وهو ما سيتطلب كله تخطيطاً ماليـاً طويـل               
  األجل

  
قاحـات  تشجع على تطوير الترصد المرتكز على الحاالت لجميع األمراض التي يمكن توقيها بالل              •

  .مع توسيع شبكات المختبرات لألمراض الفيروسية والبكتيرية
  
  
  

=     =     =  


