
 
  منظمـة الصحـة العالميـة
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 EB115/13   من جدول األعمال المؤقت ١٠-٤البند 
  
  
  
  

  مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع
  
  

   األمانة منتقرير
  
  
  
يعة التطور، وتزايد فرص إقامة الشراكات أصبحت الحاجة        مع تصاعد الطلب ومع التكنولوجيات السر       -١

. ملحة إلى وضع استراتيجية عالمية جديدة للتمنيع بمشاركة كاملة ومبكرة من قبل جميع أصـحاب المـصلحة                
واستجابة لهذه التطورات واالتجاهات اتفقت أمانتا المنظمة واليونيسيف على رسم استراتيجية عالمية للتمنيـع              

، ساعيتين إلى الحصول على التزام الدول األعضاء والمنظمات الدولية وغير الحكومية            ٢٠١٥-٢٠٠٦للحقبة  
  .والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين بتكريس اهتمام غير مسبوق بالتمنيع على المستويات كافة

  
ة لأللفية فضالً  كبيراً في بلوغ األهداف اإلنمائي     ولسوف يسهم التمنيع وما يتصل به من تدخالت إسهاماً          -٢

عن تيسير تحقيق األهداف المتعلقة بالتمنيع التي حددتها الدورة االستثنائية للجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة                  
 كما ستدعم   .، واألهداف التي حددها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع         ٢٠٠٢ عام   يمكرسة للطفل ف  ال

 حث الدول األعضاء على وضع وتنفيذ اسـتراتيجيات لزيـادة            الذي ١٩-٥٦ج ص ع  هذه األنشطة تنفيذ القرار     
  .التغطية بلقاح األنفلونزا لجميع المعرضين بدرجة عالية لمخاطرها

  
   والمبادئ التوجيهية والغايات المرامي

  
استناداً إلى إنجازات البرنامج الموسع للتمنيع، والمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، والتحـالف               -٣
لمي من أجل اللقاحات والتمنيع، تهدف االستراتيجية المقترحة إلى حماية أعداد أكبر من السكان من زيـادة                 العا

األمراض الممكن توقيها باللقاحات، كما تهدف إلى ضمان استدامة برامج التمنيع وما يتصل بها من تـدخالت                 
وسـتعزز  . قتصاد وتطور أنمـاط المـرض     في البيئات االجتماعية المختلفة وعلى خلفية تغير الديمغرافيا واال        

  .االستراتيجية زيادة التضامن الدولي لضمان تكافؤ فرص الجميع في الحصول على اللقاحات الالزمة
  
اإلنصاف والمـساواة بـين     : وتشمل المبادئ األساسية التي تقوم عليها االستراتيجية المقترحة ما يلي           -٤

لجودة العالية للمنتجات والخدمات؛ ووجود نظم تمنيـع        االمساءلة؛ و الجنسين؛ والملكية والشراكة والمسؤولية؛ و    
وتم التعبيـر عـن غايـات       . وطيدة على مستوى المناطق؛ واالستدامة عن طريق بناء القدرات التقنية والمالية          

وبحسب . االستراتيجية عن طريق التغطية باللقاحات، ومعدالت الوفيات والمراضة، واالستدامة، وتعزيز النظم          
ستويات التغطية الحالية فإن اللقاحات وإجراءات التمنيع تحول دون وفاة ما بين مليونين وثالثة ماليين طفـل                 م

 إذا زادت   ٢٠١٥مليوني حالة وفاة سنوياً بحلول عام       مليون إلى   في كل عام، ومن الممكن أن تقي من حدوث          
بلغت مرحلة متقدمة من التطور، مثل اللقاحـات         واللقاحات التي    البلدان التغطية زيادة كبيرة باللقاحات الحالية     

  .الجديدة المضادة للمكورات الرئوية والفيروسات العجلية
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وإذا كان معظم األطفال الذين ال تصل إليهم برامج التمنيع يعيشون في أقل البلدان نمواً فإن في كل بلد                -٥
بد من وجود استراتيجيات خاصـة      وال. شكو من عيوب في نظم التمنيع     سكاناً محرومين من الخدمات كما إنه ي      

ليهم على أساس منتظم، وتصل إلى الضعفاء أو المتضررين مـن      إللبرامج كي تصل إلى من يصعب الوصول        
ثم إن التوسع في فوائد التمنيع لتعم فئات        . فاشيات األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات ومن حاالت الطوارئ        

 كاألطفال الكبار بالجرعات المنشطة والبـالغين       -ئي في سن اإلنجاب     سكانية أخرى غير الرضع والنساء الال     
 ويزيد األمان العالمي    ، يمكن أن يحول دون زيادة المراضة والوفيات       -والكبار بالوقاية من األوبئة ومكافحتها      

  . من الجوائح الوشيكة
  
تكنولوجيـات الجديـدة    إن البحث والتطوير يولدان مجموعة غير مسبوقة من اللقاحات المرشـحة وال             -٦

والقرارات الرشيدة فيما يتعلـق باسـتخدام تلـك         . ٢٠١٥-٢٠٠٦المحتملة التي يمكن أن يؤخذ بها في العقد         
اللقاحات والتكنولوجيات في برامج التمنيع الوطنية تحتاج إلى قرائن تشمل عـبء المـرض وحـل القـضايا                  

  . التنظيمية
  

  عناصر االستراتيجية المقترحة
  
يجية المقترحة خمسة مجاالت، تتعلق ثالثة منها بالتمنيع وما يتصل به من تدخالت، ويتعلـق               ستراتالل  -٧

  . المجاالن اآلخران بالتآزر بين برامج التمنيع والنظم الصحية، والترابط العالمي
  

   حماية المزيد من البشر في عالم متقلب -١ المجال االستراتيجي
  
ي أو هبوط معدالت التغطية باللقاحات في بعض البلدان نقـص أو            من األسباب الرئيسية الستمرار تدن      -٨

ضعف الخطط المتعددة السنوات على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وإيـالء األولويـة للـسكان                
فعدم كفاية الموارد المالية، وسوء تخطيط وإدارة الميزانيات والشؤون المالية، وعدم           . المحرومين من الخدمات  

خطيط وتوفير التدريب للموارد البشرية ونشرها ودعمها، أمور تؤدي كلها إلى بقاء معدالت التغطية،              كفاية الت 
لى إلغاء خدمات االتصال بالجماهير وإلى عدم استخدام البيانات المتاحـة اسـتخداماً             وإ ،دون المستوى األمثل  

  .صحيحاً في توجيه االستراتيجيات واألنشطة أو قياس تأثيرها
  
ل النهج المتبع في معالجة سبل الوصول إلى السكان المحرومين من الخدمات بهـدف إتاحـة                تمثيوس  -٩

 وتوفير الخدمات لتالميذ المدارس والمـراهقين       لمراجعة مراكز التمنيع أربع مرات     أمام جميع الرضع     ةالفرص
ساس مواقع ثابتـة    وسوف يتحقق هذا المرمى من خالل اتباع نهج إزاء المناطق على أ           . والبالغين عند اللزوم  

محددة وأفرقة متنقلة وتكرار التلقيح الجموعي كلما لزم ذلك، مع إشراك القطاع الخـاص والتركيـز         وجماهير  
  .بقوة على السكان الذين يصعب الوصول إليهم

  
 القائمة لتعزيز الترصد الميداني والمختبري وجمع       النظموتتوخى االستراتيجية المقترحة االعتماد على        -١٠
بما في ذلك التحقيق في الحاالت والفاشيات، وجمع العينات وإعداد التقارير المنتظمـة فـي               (انات وتحليلها   البي

وسوف تطبق نتـائج التقيـيم      . واستخدام المعلومات اإلدارية في توجيه التنفيذ     ) إطار متكامل لترصد األمراض   
  .ة والفعالية في برامج التمنيعلمنتظم لألداء والبحوث الميدانية، من أجل تحسين التغطية والكفاءا
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   استحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة-٢المجال االستراتيجي 
  

يتوقع أن تحدث في العقد المقبل ثورة في األساليب التي تصمم بهـا اللقاحـات وتـصنّع وتعـرض                     -١١
المهم للغاية أن تراعى في أولويات البحث واالستثمارات المالية حاجات جميع البلدان والسكان             ومن  . وتصرف

  .من هم أشد تعرضاً العتالل الصحة والعجز والوفاة المبكرةم
  
ويترافق مع ذلك استنباط أساليب وأجهزة حديثة ومنتجات أخرى لتعزيز سهولة ومأمونيـة ونجاعـة                 -١٢

مجرد اعتمادها بتكلفة   بوهذه األساليب واألجهزة سيتعين إدخالها إلى السوق        . تاجيهااللقاحات ووصولها إلى مح   
  .ميسورة، وينتشر استخدامها على نطاق واسع وبصورة منهجية في برامج التمنيع الجارية

  
وتحث االستراتيجية المقترحة على أن تقوم عمليات بحث اللقاحات واستحداثها علـى أسـاس عـبء        -١٣

.  تضمن أن تصبح لقاحات المستقبل ذات األهمية الصحية متوافرة لمن هم في أمس الحاجة إليها               المرض بحيث 
وثمة عنصر آخر أساسي هو تمكين الحكومات من اتخاذ القرارات المتعلقة ببرامج التمنيع الموسع وتقديم الدعم   

ة المردود وعلى نحو مـستدام      لترجمة ذلك االلتزام إلى سياسات وبرامج تستخدم المنتجات الجديدة بطرق عالي          
  .إلى تكاليفها

  
   الربط بين التلقيح والتدخالت األخرى-٣المجال االستراتيجي 

  
تتيح فرص االتصال بالقائمين على شؤون التمنيع إمكانية تقديم تـدخالت إضـافية يحتمـل أن تنقـذ             -١٤

تمنيع الروتينية، من قبيل األنـشطة       أنشطة وحمالت ال   إطاربنجاح في   " ألف" وقد تم توزيع الفيتامين      .األرواح
وقامت عدة بلدان بتوزيع الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات للوقاية من          . والحمالت ضد الشلل أو الحصبة    

 كذلك أخذ بعين االعتبار توزيع المغذيات الدقيقة وطاردات .المالريا، أثناء أنشطة التمنيع التكميلي ضد الحصبة      
تقائية ضد المالريا وغير ذلك من التدخالت الصحية في إطار التواصـل المنـتظم مـع                الديدان والوسائل اال  

 مجربةغير أن ما ينقص بصفة عامة هو وجود سياسات واضحة واستراتيجيات            . القائمين على شؤون التمنيع   
يـة  بد من توافر معلومـات عـن كيف  وال. ك التدخالت ضمن فرص التمنيع ووسائل لوجيستية مؤكدة إلدراج تل    

  .الجمع بين شتى التدخالت بكفاءة ومردودية، وعن التفاعالت السلبية المحتملة
  
وستسعى االستراتيجية المقترحة إلى زيادة الكفاءة والمردودية واالستدامة والتأثير، عن طريق ربـط               -١٥

ع القـرائن   التمنيع بالتدخالت األخرى الرامية إلى الحد من معدالت المراضة والوفاة، وخاصة عن طريق جم             
  . السياسات والبرامج وضعالالزمة من أجل توجيه عملية

  
   التآزر بين برامج التمنيع والنظم الصحية -٤المجال االستراتيجي 

  
وتتعلـق القيـود    . تعترض الخدمات الصحية عقبات وتحديات يواجهها القطاع الصحي بوجـه عـام             -١٦

يهم دوافع كافية وال تدريب وال إشراف على نحو مالئم،          الرئيسية بمقدمي الخدمات الصحية فهم قّلة وليست لد       
التمنيـع  والصالت ضعيفة بـين بـرامج   . وهم غالباً ما يعملون في بيئات غير مألوفة وشاقة بل وتهدد حياتهم    

ويقترن سوء النوعية واالفتقار إلى التحليـل أو اسـتخدام الترصـد            . وجهات تمويل القطاع الصحي األخرى    
  .ية، بنقص التدريب على االستخدام الفعال للبيانات في التخطيط واتخاذ اإلجراءاتوالمعلومات اإلدار

  
وتطرح حاالت الطوارئ المعقدة على الحكومات مشاكل متعددة األوجه، تتطلب اسـتجابات عاجلـة                -١٧

م فقد تنقطع فرص الحصول على خدمات التمنيع فجأة، وغالباً ما تخد          . ومصممة بمهارة على مستوى المنظمة    
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استعادتها غرضاً مزدوجاً، هو حماية الناس المعرضين لمخاطر قوية فيما يتعلق باإلصابة باألمراض وتـوفر               
  .حجر األساس إلصالح الخدمات الصحية

  
وسوف تسهم االستراتيجية المقترحة في إزالة الحواجز على مستوى القطاع وذلك عن طريق توثيـق                 -١٨

قطاع الصحي، وخاصة في مجاالت كـالموارد البـشرية والتمويـل           الصالت مع اإلصالحات المدخلة على ال     
ويؤدي هذا الربط الى تحقيق أقصى قدر       . وترصد األمراض وتعزيز شبكات المختبرات وإدارة نظم المعلومات       

  .الصحي األخرى، حتى في حاالت الصراعاتمن التآزر بين خدمات التمنيع وخدمات القطاع 
  

  في سياق ترابط عالمي  العمل -٥المجال االستراتيجي 
  
شـراء اللقاحـات والتمويـل    : هناك ثالثة عناصر على األقل هامة ومترابطة في برامج التمنيع وهي         -١٩

والبرامج الناجحة تعتمد على اإلمدادات المستدامة والموثوقة من اللقاحات المضمونة الجودة           . وتبادل المعلومات 
فمنتجو اللقاحـات   . اق اللقاحات تعد من األسباب الباعثة على القلق       والميسورة التكلفة، ولكن التباينات بين أسو     

في البلدان المتقدمة يوفرون بشكل متزايد مستضدات اللقاحات أو التركيبات التي تختلف عما هو مطلوب فـي                 
 بعضها إلى تعطل االتـصاالت بـين البلـدان          ىوتتسبب الحواجز المؤسسية والمالية التي يعز     . البلدان النامية 

عرقلة شديدة الستمرار الحصول على اللقاحات الموجودة أو        الوكاالت التي توفر الدعم التقني أو التمويل، في         و
  والمعلومـات  ثم إنه مع انحسار األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وسرعة انتـشار المعلومـات             . الجديدة

 هناك شكوكاً متعاظمة فـي القيمـة        فإنلمية،  الخاطئة عبر العالم بفضل التغييرات الدينامية في االتصاالت العا        
  .النسبية لتدخالت الصحة العمومية األخرى ومأمونية التمنيع

  
ولمواجهة هذا الوضع، تهدف االستراتيجية المقترحة إلى إذكاء الوعي بالترابط العالمي بين إمـدادات                -٢٠

زيز الشراكات على كل الصعد كـي       وسوف يتم تع  . اللقاحات والتمويل واالتصاالت ومعالجة عواقب ذلك كله      
تتيح لبرامج التمنيع األداء األمثل في بيئة واعية وتشاركية وداعمة، مع التحديـد الواضـح ألدوار الـشركاء                  

  .ومسؤولياتهم ومساءلتهم
  

  العملية التشاورية 
  
 بالتعـاون   تشترك أمانتا منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في صياغة االستراتيجية المقترحة، وذلك            -٢١

وقد استعرضت مسودة أولية من الناحية التقنيـة مـن قبـل فريـق الخبـراء                . ينالوثيق مع الشركاء الرئيسي   
، وسـيدعى التحـالف     ٢٠٠٤أكتـوبر   / االستراتيجي االستشاري في اجتماع عقد في جنيف في تشرين األول         

ديـسمبر  /  كانون األول  ٣-٢أبوجا،  ( مجلسه  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، في االجتماع الرابع عشر ل         
.  إلى إبداء تعليقات أخرى في هذا الصدد  ٢٠٠٥يناير   /، والمجلس التنفيذي لليونيسيف في كانون الثاني      )٢٠٠٤

وستقدم . وستجمع المساهمات األخرى خالل االجتماعات اإلقليمية واألقاليمية التي ترعاها المنظمة واليونيسيف          
  . ك إلى األجهزة الرئاسية في المنظمة واليونيسيفمسودة االستراتيجية بعد ذل

  
  جراء المطلوب من المجلس التنفيذياإل
  
  .المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير وتقديم توجيهاته بشأنه  -٢٢
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