
  
  
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   ٦٥/٢٢ج 
  ٢٠١٢ مايو
 A65/22

  

 األمانــة حــول 
عقـــد اللقاحـــات 
 الثالثـين بعـد 
حــــات، وقــــدم 
 هـــذه الوثيقـــة 
 علق بالخطة.

٢٠١٥-٢٠ ،
ــع. وقــد ألــف 
ين المنتخبـــين 
ـدني ووســائل 
 القـادم. وفـي 

منظمـــة،  ٢٩
كوميــة الدوليــة 

ق اإلنسان في 
مليـون حالـة  

م الفرصـة فـي 
طعـيم فـي سـن 
كافحتهـا، فـإن 

واالجتمــاع  ٢ 

 إلنكليزية).
ـة بالنسـبة إلـى 

م/ أيار ١١ 

لقاحات

مــن  بتقريــر ــاً 
ـة الخاصـــة بع
ذي في دورتـه 
لخاصــــة باللقا

وتســـتعرض ٣
ودة القرار المتع

٠٦ن للتمنيـع 
مكانيــات التمنيــ
ات والمســـؤولي
 والمجتمــع المــ
ى مـدار العقـد

٠و بلـــداً  ١٤٠
منظمــات الحكو

 رئيس في حق
٢,٥ بــا ُيقـدر 

ت، تسـنح لهـم
قـدر أكبـر التط
 األمـراض ومك

  لعالم.

الفــرع ،لســادس

، (باإلدي عشر
واإلداريـة المترتبـة

صة بالل

علمــ والســتون 
لترحيـــب الرؤيـــة
لمجلس التنفيذ
مــــل العالميــــة ا
منيـــع العـــالمي.
لنظر في مسو

جية العـالميتين
ت لتحقيــق إم

ذلـــك الحكومـــا 
ــركاء التنميــة 
نيع تحقيقه علـى

ن أكثـــر مـــن 
م المتحــدة والم

لتمنيع مكون ر
ون حـدوث مـا
وقيهـا باللقاحـات
 هـذه المزايـا بق
 بالوقايـة مـن 

مستقبل ال  في

الت االجتمــاع ا

 االجتماع الحاد
آلثـار الماليـة وا

مية الخاص
  ألمانة

عالميــة الرابعــة 
ت، حظيـــت بال
ذلك أن نظر ا
ودة خطــــة العم
أن أســـبوع التم
سعة، وتدعو لل

رؤية واالستراتيج
دة عشــر ســنوا
منيع، بمـــا فـــي
ت العالميــة وشـ
د أوساط التمني

فـــرد يمثلـــون ١١
 لمكاتــب األمــم

اأن  – النحو 
ـول التطعـيم دو
 التي يمكن تو
ل. ويزيـد مـن 
خالت المعنيـة

أو باألحرى  –

 ملخــص ســجال

 ملخص سجل
، وبخصـوص ا

 لستون

ل العالمي
  
  

قرير من األ
  
  

يــة الصــحة الع
الل المناقشـــات
قاحات. وتال ذ

فــــي مســــو ٢٠
بشـــأ ١٢ق١٣

ية تشاور موس

على نجاح الرؤ
ســتراتيجي لمــد
 معنيـــين بـــالتم
نيع والوكــاالت
جتمعين ما تريد

١٠٠ـــو علـــى 
عثــات الدائمــة 

مر على ذلك 
لحكومـة. ويحـو
خطر األمراض
ى الوجه األكمـل
ـاملة مـن التـدخ
–ستقبل أي بلد 

،٢ت/ســجال /٢

،٢سجالت/ /٢
القـرار،صـوص 

وال لخامسة
 المؤقت مال

طة العمل
تق

 أحاطــت جمعي
وخـــال ١لتمنيـــع.

عمل عالمية للق
١٢ينــــاير  ي/
٠ت مالقـــرار  اً 

ستند إلى عملي

حات العالمية ع
كــأول إطــار ا 

ـلحة متعـــددين
وجهــات التصــن
كي يحددوا مج
عالميـــة مـــا يربــ
طــة ممثلــي البع

ي أن يكون األم
د والمجتمع وال
ممنعين من خ
إمكاناتهم على
ن مجموعـة شـ

في مستساسيًا 

    
٦٤/٢٠١١ع ص

 باإلنكليزية).
١٣٠/٢٠١٢ت 
بخص ١سجالت/ 

ال العالمية 
 جدول األعم

ودة خط

، ٢٠١١مــايو 
ة العـــالميتين لل
وضع خطة ع
 كــــانون الثــــاني

أيضـــا لمجلـــس 
 العمل التي تس

دة خطة اللقاح
 ٢٠٠٥ عــام 

صـــحاب مصـــ
 والجامعــات و
اص، وذلك لك

تشـــاور العيـــة ال
خاصــتين إلحاط

  ونيويورك.

وينبغي –م به 
على عاتق الفرد
ية األطفال الم

ستغالل  في ا
وغ. وكجزء مـن

استثمارًا أسعتبر 

                     
ص جو ٦٤/١٤ج
، (ب٢، الفرع من
مو ١٣٠/٢١ت

١٣٠/٢٠١٢/ 
 لقرار.

ة الصحة 
من ١٢-١٣

مسو

م فــي أيــار/ 
 واالســـتراتيجية

) وو٢٠٢٠-٢
 المنعقــــدة فــــي

وتبنـــى ال ٢تـــه.
 محدثة لخطة

  ة
تعتمد مسود 

 تــم إطالقهمــا
 الخطـــة بـــين أص
ـين الصــحيين
م والقطاع الخا
ل بلغـــت عمليــ
نت دورتــين خا
ى في جنيف ون

ومن المسلم 
ة ومسؤولية عل
ل عام. وبحماي
ر وحظ أوفر 
ة ومرحلة البلو
ت والتمنيع ُتعت

                     
ظــر الــوثيقتين ج
واالجتماع الثام
ت مظر الوثيقتين 

ت مظر الوثيقة 
 نتيجة اعتماد ال

جمعية 
٣البند 

   
  
  
  

١- 
الرؤيـــة 

)٢٠١١
المائــــة 
توجيهات
مسودة 

 
مةمقد

  
٢- 

واللتــين
وضـــع 
والمهنيــ
اإلعالم
المجمـــل
وتضــمن
األخرى

 
٣- 

الصحة
وفاة كل
االزدها
المراهقة
اللقاحات

           
انظ   ١

السابع و
انظ   ٢
انظ   ٣

األمانة 
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ولقد حان الوقت إلظهار االلتزام بتحقيق إمكانات التمنيع على الوجه األكمل. وقد قاد االعتراف الجمـاعي   -٤
بهذه الفرصة المجتمع الصحي العالمي إلى الدعوة إلى عقد اللقاحات، وبما يتماشى مع الطلبـات الـواردة فـي القـرار 

) إلـى ٢٠٢٠-٢٠١١ة للتمنيع. وتتطلع الرؤية الخاصة بعقد اللقاحـات (بشأن االستراتيجية العالمي ١٥-٦١ع ص ج
عــالم يتمتــع فيــه كــل األفــراد والمجتمعــات بحيــاة خاليــة مــن األمــراض التــي يمكــن توقيهــا باللقاحــات. وتتمثــل الرســالة 

، بغـض جميعـاً ومـا بعـده إلـى النـاس  ٢٠٢٠الخاصة بعقد اللقاحـات فـي توصـيل فائـدة التمنيـع بالكامـل بحلـول عـام 
  النظر عن أين ولدوا ومن هم وأين يعيشون.

 
تؤكد مسـودة خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات علـى المرامـي القائمـة وتضـع مرامـي جديـدة للعقـد، و   -٥

لمتطلبـات المـوارد والعائـد علـى  تقديرًا مبـدئياً وتقترح ستة أهداف استراتيجية واإلجراءات التي ستدعم تحقيقها، وتقدم 
المؤشـرات الموصـى بهـا لرصـد التقـدم المحـرز وتقييمـه. وفيمـا يتجـاوز خطـة العمـل،  ١تثمار. ويلخص المرفق االس

يلـــزم علـــى أصـــحاب المصـــلحة علـــى الصـــعيد القطـــري واإلقليمـــي والعـــالمي أن يتحملـــوا المســـؤولية عـــن اإلجـــراءات 
خطـة العمـل والخطـط التشـغيلية النوعية، وأن يحولوا خطة العمـل إلـى خطـط تشـغيلية مفصـلة (مـع تحـديث كـل مـن 

)، وأن يعبئــوا ٢٠٢٠-٢٠١١عنــدما تتــوافر معلومــات جديــدة)، وأن يســتكملوا وضــع إطــار مســاءلة لعقــد اللقاحــات (
المـــوارد الالزمـــة لضـــمان تحقيـــق الرؤيـــة الخاصـــة بعقـــد اللقاحـــات. ويقتضـــي إنجـــاز هـــذا مـــن المؤسســـات العالميـــة 

  لمسؤوليات أصحاب المصلحة. ملخصاً  ٢ الملحقيستعرض و . والوطنية أن تبتكر وتغير من طريقة عملها
 
عـــن انخفـــاض كبيـــر فـــي المراضـــة  مســـفراً ولقـــد كـــان القـــرن الماضـــي، مـــن جوانـــب عديـــدة، قـــرن العـــالج،   -٦

والوفيــات باكتشــاف المضــادات الحيويــة واســتخدامها كأحــد أكبــر عوامــل التغييــر فــي مجــال الصــحة. أمــا هــذا القــرن 
استئصــال عــدد مــن األمــراض المعديــة الخطيــرة أو المهــددة للحيــاة أو  اللقاحــات، مــع إمكانيــةفيبشــر بــأن يكــون قــرن 

التعجيزيــة، أو القضــاء علــى هــذه األمــراض أو مكافحتهــا، ومــع وضــع التمنيــع فــي صــميم االســتراتيجيات الوقائيــة. 
  الرؤية الخاصة بعقد اللقاحات خطوة قوية في االتجاه الصحيح.ويمثل ضمان تحقيق 

 
  هد التمنيع اليوممش

 
  إحراز تقدم مهم خالل العقد الماضي

  
تم خالل السنوات العشر الماضية إحراز تطورات كبرى في استحداث لقاحات جديدة وبدء استخدامها وفي   -٧

توسيع نطاق برامج التمنيع. فأصبح يتم تطعـيم عـدد أكبـر مـن أي وقـت مضـى مـن المـواطنين، ويجـري التوسـع فـي 
بتـدخالت أخـرى فـي  مقرونـاً واستخدامها مـن جانـب فئـات عمريـة خـالف الرضـع. ونتيجـًة للتمنيـع الوصول للقاحات 

مـن بينهـا تحسـين الوصـول للميـاه النظيفـة واإلصـحاح وتحسـين التصـحح والتعلـيم  –مجال الرعاية الصحية والتنمية 
إلـى  ٢٠٠٠حالـة وفـاة عـام مليـون  ٩,٦تراجع عدد الوفيات السنوية بـين األطفـال دون سـن الخامسـة مـن حـوالي  –

  ، وذلك رغم ارتفاع عدد األطفال المولودين كل عام.٢٠١٠مليون حالة عام  ٧,٦
 
وساعد التمنيع في مواصلة هذا االنخفاض في وفيات األطفال: تم التوسع في التغطيـة باللقاحـات التـي تـم   -٨

جديـــدة. وأصـــبحت اللقاحـــات المضـــادة  اســـتخدامها منـــذ البـــدء فـــي البرنـــامج الموســـع للتمنيـــع، وتـــم إدخـــال لقاحـــات
 بلداً  ١٧٣و بلداً  ١٧٩من جداول التمنيع الوطنية في  جزءاً من النمط "ب"  والمستدمية النزليةلاللتهاب الكبدي "ب" 

. سـنوياً على التوالي، وأوشك شلل األطفال أن ُيستأصل، ويتم تحاشي عدد كبير من الوفيات الناجمـة عـن الحصـبة 
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ـــا ـــاق والحصـــبة وكـــزاز الوليـــد وتراجـــع عـــدد الوفي ـــة التـــي يمكـــن توقيهـــا باللقاحـــات (الخن ت بســـبب األمـــراض التقليدي
  ١ .٢٠١٠مليون حالة عام  ٠,٤إلى  ٢٠٠٠مليون حالة وفاة عام  ٠,٩والشاهوق وشلل األطفال) من حوالي 

 
خـــالل العقـــد علـــى الصـــعيد العـــالمي نشـــر لقاحـــات جديـــدة ومتزايـــدة التعقيـــد والتـــي تـــوافرت  حاليـــاً ويجـــري   -٩

 الفيروس العجلــيالماضــي، بمــا فــي ذلــك اللقــاح المتقــارن المضــاد للمكــورات الرئويــة واللقاحــات المضــادة للعــدوى بــ
وفيــروس الــورم الحليمــي البشــري. ويجــري بــذل الجهــود لتقصــير الفتــرة الزمنيــة الفاصــلة الموجــودة تاريخيــًا فــي إدخــال 

ل والبلـــدان المنخفضـــة الـــدخل. فعلـــى ســـبيل المثـــال تـــم إدخـــال اللقـــاح اللقاحـــات الجديـــدة بـــين البلـــدان المرتفعـــة الـــدخ
الــثالث عشــري المضــاد للمكــورات الرئويــة فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل بعــد مــرور عــام بفتــرة وجيــزة مــن المتقــارن 

  إدخاله في البلدان المرتفعة الدخل.
 
التهـــاب الســـحايا ميســـور التكلفـــة ضـــد ومــن خـــالل التعـــاون الـــدولي االبتكـــاري، تـــم اســـتحداث لقـــاح متقـــارن   -١٠

في نطـاق انتشـار التهـاب السـحايا فـي أفريقيـا. وتوجـد  حالياً من المجموعة المصلية "أ"، ويجري استخدامه  النيسيرية
حالة مـن حـاالت العـدوى التـي يمكـن توقيهـا باللقاحـات  ٢٥لقاحات مرخصة يجري استخدامها من أجل توقي  حالياً 

  ).١توقي هذه الحاالت ومكافحتها (الجدول  أو من أجل المساهمة في
 

  : العوامل أو األمراض المعدية التي يمكن توقيها باللقاحات١الجدول 
  
 الجمرة الخبيثة 

 الكوليرا 

 الخناق 

 "االلتهاب الكبدي "أ 

 "االلتهاب الكبدي "ب 

  ه"االلتهاب الكبدي" 

 "المستدمية النزلية من النمط "ب  

 الحصبة 

 مرض المكورات السحائية 

 النكاف 

 الشاهوق 

 مرض المكورات الرئوية 

 شلل األطفال 

 داء الكلب  

 الحصبة األلمانية 

 األنفلونزا 

 الكزاز 

 السل 

 حمى التيفود 

 التهاب الدماغ المحمول بالقراد 

 والهــــــــــــربس النطــــــــــــاقي  الحمــــــــــــاق
  (القوباء المنطقية)

 الورم الحليمي البشري    التهابــــــات المعــــــدة الناجمــــــة عــــــن
  العجلي الفيروس

 فراءالحمى الص  

 التهاب الدماغ الياباني      
  

بمساعدة تحسين الدعم المقدم مـن أصـحاب المصـلحة علـى  –ولقد نجحت تقوية البلدان لبرامجها الوطنية   -١١
ـــدعم فيمـــا بيـــنهم  ـــدولي وتنســـيق هـــذا ال ـــوطني واإلقليمـــي وال فـــي االرتقـــاء بمعـــدالت التغطيـــة  –الصـــعيد المحلـــي وال

لبـرامج التمنيـع علـى مـدار العقـد المنصـرم، كمـا  م مـن الميزانيـات المحليـة المخصصـةبالتمنيع. وارتفع التمويل المقد
                                                           

، ٢٠١٢اإلحصــاءات الصــحية العالميــة واردة فــي  يكــزاز الوليــدالمصــادر التقــديرات: التقــديرات الخاصــة بالحصــبة و      ١
  واردة في: ٢٠٠٠األطفال لسنة  . والتقديرات الخاصة بالخناق وشلل٢٠١٢جنيف، منظمة الصحة العالمية، 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_regional_2000_v3/en/index.html  )تــم االطــالع فــي 
ـــــي( /http://apps.who.int/ghodata: ٢٠٠٨، لســـــنة )٢٠١٢أبريـــــل  نيســـــان/ ٥  ؛)٢٠١٢أبريـــــل  نيســـــان/ ٥ تـــــم االطـــــالع ف

 لشاهوق، جدول األعمال المؤقت ألمانة منظمة الصحة العالمية.التقديرات الخاصة با
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 ١٥٤أبلغـت  ٢٠١٠،١للبيانات الخاصة ببرامج التمنيع لعـام  وطبقاً ارتفع تدفق الموارد الدولية المخصصة للتمنيع. 
الميزانيـة للتمنيـع دولـة عضـو عـن تـوافر بنـد خـاص مخصـص لـديها ب ١٩٣دولة من الدول األعضـاء البـالغ عـددها 

وطنيــًة متعــددة الســنوات مــن أجــل اســتدامة المكاســب المتحققــة ومواصــلة تعزيــز األداء  خططــاً دولــة  ١٤٧ووضــعت 
  ُبغية بلوغ المرامي المنشودة وٕادخال لقاحات جديدة مالئمة.

 
يـدة. وممـا يسـاعد ودعمت مبادرات التمنيع العالمية واإلقليمية البلدان في تعزيز نظمها وٕادخال لقاحـات جد  -١٢

، وٕاعــالن األمــم ٢٠١٥-٢٠٠٦فــي حفــز توســيع بــرامج التمنيــع الوطنيــة، الرؤيــة واالســتراتيجية العــالميتين للتمنيــع 
المتحـــدة بشـــأن األلفيـــة، ومـــؤتمر قمـــة األمـــم المتحـــدة العـــالمي مـــن أجـــل الطفـــل، والـــدورة االســـتثنائية بشـــأن األطفـــال 

نــة األخيــرة مــن خــالل االســتراتيجية العالميــة لألمــين العــام لألمــم المتحــدة للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وفــي اآلو 
بشــأن صــحة المــرأة والطفــل. ودعــم هــذه البــرامج فــي البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل مبــادرات مثــل التحــالف 

الحصـــبة، ، ومبـــادرة استئصـــال العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع، والمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال
وخــدمات شــراء اللقاحــات مــن خــالل اليونيســيف، وصــندوق شــراء اللقاحــات الــدوار التــابع لمنظمــة الصــحة للبلــدان 

 األمريكية.
  

  تزال غير ملّباةاحتياجات كبيرة ال 
  

فـي المراضـة والوفيـات. واتسـم سـببًا رئيسـيًا رغم هذا التقدم، مازالت األمراض التي يمكـن توقيهـا باللقاحـات   -١٣
تخدام اللقاحات الجديدة من جانب البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل (حيث عبء المرض هـو األعلـى اس

مـن  ٪١٣علـى سـبيل المثـال لـم يعـش سـوى  ٢٠١٠في الغالب) بالبطء مقارنـًة بالبلـدان المرتفعـة الـدخل. ففـي عـام 
ر لـديها لقاحـات متقارنـة مضـادة للمكـورات الرئويـة إجمالي أتراب المواليد بالبلدان المرتفعة الدخل فـي بلـدان لـم تتـواف

فــي بلــدان لــم  ٪٩٨فــي جــداول التمنيــع الخاصــة بهــا. أمــا مــن أتــراب المواليــد بالبلــدان المنخفضــة الــدخل فقــد عــاش 
  تتوافر لديها لقاحات متقارنة مضادة للمكورات الرئوية في جداول التمنيع الخاصة بها.

 
مرة فيمــا بــين البلــدان وكــذلك داخــل البلــد الواحــد. فقــد كــان متوســط التغطيــة ومازالــت ثغــرات التغطيــة مســت  -١٤

الشــاهوق وباللقــاح المحتــوي علــى الحصــبة فــي البلــدان -الكــزاز-الخنــاق بــثالث جرعــات مــن اللقــاح المحتــوي علــى
، علــى ٢٠١٠عــن متوســط التغطيــة فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل عــام  ٪١٥و ٪١٦المنخفضــة الــدخل أقــل بنســبة 

 .٢٠٠٠لكال اللقاحين عام  ٪٣٠توالي. بيد أن هذا يمثل توجًها إيجابًيا مقارنًة بثغرة التغطية البالغة ال
 
وتقـــل فــــي بعــــض البلــــدان التغطيــــة باللقــــاح المحتــــوي علــــى الحصــــبة فــــي المنــــاطق الريفيــــة عــــن المنــــاطق   -١٥

األغنــى مــن الســكان فــي بعــض  الُخمــس. وبالمثــل، يزيــد معــدل التغطيــة بلقــاح الحصــبة فــي ٪٣٣الحضــرية بنســبة 
فــي مسـتوطنات فقــراء  جـداً منخفضـة  أيضــاً األفقـر. وقــد تكـون التغطيـة  الُخمــسعـن  ٪٥٨البلـدان بنسـبة تصــل إلـى 

 في المدن ذات الشرائح السكنية االنتقالية المهاجرة، وفي مجتمعات السكان األصليين. وخصوصاً الحضر 
  

مــل المســافة الفاصــلة عــن الموقــع الجغرافــي للمراكــز الصــحية وال ُيعــزى انخفــاض مســتوى التغطيــة إلــى عا  -١٦
حصــرا؛ وكــذلك تقتــرن حــاالت عــدم المســاواة بمحــددات اجتماعيــة واقتصــادية أخــرى مثــل مســتويات الــدخل والحالــة 
التعليمية لألم. ويلزم وجود تركيز جغرافي خاص على البلدان ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسـط ذات التعـداد 

 اني الكبيــر، حيــث تعــيش غالبيــة مــن ال يــتم تطعــيمهم. وســوف يشــكل الوصــول للشــرائح الســكانية المنقوصــةالســك

                                                           
١    http://www.who.int/immunization_monitoring/data/en/  ٢٠١٢أبريل  نيسان/ ١٣(تاريخ الدخول.( 
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ولكــن يتعــين التعامـل مــع حــاالت عـدم المســاواة ألن هـذه الشــرائح الســكانية تـرزح فــي الغالــب  كبيـرًا، تحــدياً الخـدمات 
خـــدمات األساســـية، مـــع هشاشـــة تحـــت عـــبء مـــرض أكبـــر وقـــد يتعـــذر عليهـــا الوصـــول إلـــى الرعايـــة الصـــحية وال

 اقتصاديات األفراد وأسرهم التي تعاني نتيجة ذلك من التأثير الوخيم المرتبط بالمرض.

 
  )٢٠٢٠-٢٠١١فرص وتحديات جديدة أمام عقد اللقاحات (

 
مســؤولية رئيســية عــن اســتغالل الفــرص ومواجهــة  يتحمــل األفــراد والمجتمعــات والحكومــات ومهنيــو الصــحة  -١٧

التي سيوجدها هذا العقد. ومن المتوقع أن تصبح لقاحات جديدة ومحسنة متوافرًة، بناء على مشاريع قوية التحديات 
قيد اإلعداد تشمل لقاحات عدة ألمراض ال يمكن في الوقت الراهن توقيها باللقاحات. ومن الممكن اسـتخدام إدخـال 

واإلسـهال وسـرطان عنـق  االلتهاب الرئـوي لقاحات جديدة موجهة ضد عدة مسببات مهمة ألهم أمراض مميتة، مثل
الرحم، كعامل محفز لتعزيز التدخالت التكميلية. وباإلضافة للحـد مـن الوفيـات، فسـوف تقـي هـذه اللقاحـات الجديـدة 
من المراضة مع تحقق عوائد اقتصادية حتى في البلدان التي نجحت بالفعل في تحسـين معـدالت الوفيـات. وسـوف 

لقاحــات الموجــودة بالفعــل فوائــد إضــافية، مثــل الفعاليــة األكبــر واالســتقرار الحــراري والتعــاطي تحقــق االبتكــارات فــي ال
  األسهل والتكلفة األقل.

 
وفــي الوقــت نفســه، يواجــه اســتحداث لقاحــات وابتكــارات تمنيــع أخــرى عمليــات تصــنيعية وتنظيميــة متزايــدة  -١٨

ج. فعنـــدما تتـــوافر لقاحـــات جديـــدة (علـــى ســـبيل المثـــال التعقيـــد، فضـــًال عـــن تزايـــد تكـــاليف البحـــث والتطـــوير واإلنتـــا
اللقاحات المضادة لحمى الضنك والمالريا) ويتم التعاطي بشكل أوسع للقاحـات التـي ال ُيسـتفاد منهـا اسـتفادًة كاملـًة 

والحصــبة  والفيــروس العجلــي(علــى ســبيل المثــال اللقاحــات المضــادة للكــوليرا والــورم الحليمــي البشــري وداء الكلــب 
فــي حاجــة أكبــر إلــى  –المثقلــة باألعبــاء بالفعــل  –لمانيــة والتيفــود)، فســوف تصــبح نظــم اإلمــداد واللوجيســتيات األ

، فمن الضروري تعزيز عدد العاملين الصحيين، عالوًة على تعزيز معارفهم ومهاراتهم، والتنسـيق وأخيراً االبتكارات. 
فرصـًة لتقويـة نظـم  أيضـاً فإن إدخال لقاحات جيدة يمثل  بينهم واإلشراف عليهم بشكل أفضل. ورغم كثرة التحديات،

التمنيــــع وللقيــــام بــــدور العامــــل المحفــــز لتطبيــــق الكثيــــر مــــن اإلصــــالحات المطلوبــــة. ويجــــب أن يصــــاحب تزايـــــد 
  االستثمارات الوطنية في التمنيع، زيادة في اإلشراف والمساءلة الحكوميين.

 
لخاصة بـالتمنيع فـي مجـاالت البحـث والتطـوير والشـراء والتسـليم ومن المتوقع أن تنمو احتياجات التمويل ا  -١٩

متطلبــات تمويــل جديــدة،  تعقيــداً بــأكثر مــن الضــعف خــالل العقــد القــادم. وســوف تخلــق اللقاحــات الجديــدة واألكثــر 
وســتواجه البلــدان قــرارات صــعبة فــي التعامــل مــع األولويــات الصــحية المتنافســة. وســوف يتعــين تخصــيص المــوارد 

كثر كفاءة، على أن تستهدي القرارات ذات الصلة باألولويات الوطنية والقـدرات والمعلومـات الواضـحة حـول بشكل أ
تكاليف الخيارات وفوائدها وتحسين اإلدارة المالية. ويجب ربط النفقات بالمخرجات والتأثيرات، مـع توضـيح مبـررات 

  االستثمار في التمنيع.
 
ر من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، فسوف يستمر كـذلك ومع استمرار نمو اقتصادات الكثي  -٢٠

نمو إمكاناتها في تمويل التمنيع. وسوف تكون البلدان التي سبق لها االعتماد على المساعدات اإلنمائية قادرًة على 
لـى تحمـل تكـاليف أن تمول نسبًة متزايدًة من برامج التمنيع الخاصة بها، بل وقد تصـبح فـي نهايـة المطـاف قـادرًة ع

لمشـاريع التمنيـع  دعمًا ماليًا وتقنيًا جديداً  هذه البرامج بالكامل. وسوف تصبح بعض هذه البلدان قادرًة على أن تقدم
العالمية. وفي نفـس الوقـت، فسـوف يكـون مـن المتوقـع أن تسـهم جهـات تصـنيع اللقاحـات الموجـودة فـي بعـض هـذه 

بلقاحــات عاليــة الجــودة وميســورة التكلفــة، ممــا ســيؤدي إلــى نشــر مصــادر  أكبــر بكثيــر فــي اإلمــداد إســهاماً البلــدان 
  اإلنتاج بشكل أوسع وزيادة المنافسة.
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ومن الممكن أن يزيد التوافر المتنامي للمعلومات وغزو الهاتف المحمول والشبكات االجتماعيـة مـن طلـب   -٢١
لفوائـــد المتحققـــة مـــن اللقاحـــات ومخاطرهـــا الجمهــور علـــى التمنيـــع، وأن يضـــمن تمتـــع المـــواطنين بـــالوعي بكــل مـــن ا

المحتملــــة. ومــــن الممكــــن أن تســــتفيد أوســــاط التمنيــــع مــــن الشــــبكات االجتماعيــــة والوســــائط اإللكترونيــــة فــــي تهدئــــة 
  المخاوف وزيادة الوعي وبناء الثقة بشكل أكثر فعالية.

 
اجــات غيــر الملبــاة والفــرص وُوضــعت فــي االعتبــار بدقــة الــدروس المســتفادة مــن العقــود الماضــية واالحتي  -٢٢

والتحـــديات التـــي يفرضـــها هـــذا العقـــد عنـــد صـــياغة المبـــادئ اإلرشـــادية ومقـــاييس النجـــاح واإلجـــراءات الموصـــى بهـــا 
  المبرزة بوضوح في األقسام التالية.

 
  ستة مبادئ إرشادية

  
  استهدى وضع مسودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات بستة مبادئ إرشادية.  -٢٣
 

 للبلـــدان الملكيـــة الرئيســـية، وهـــي مســـؤولة عـــن إرســـاء الحكامـــة الجيـــدة وفـــي تقـــديم  لكيـــة القطريـــة:الم
 خدمات تمنيع فعالة وجيدة للجميع.

 :األمــراض التــي يمكــن توقيهــا باللقاحــات مســؤولية الفــرد التمنيــع ضــد  المســؤولية المشــتركة والشــراكة
 اعات.والمجتمع والحكومة، وهي مسؤولية تتجاوز الحدود والقط

 :الوصول المنصف للتمنيع مكون رئيس في الحق في الصحة. اإلنصاف 

 :ال غنى عن نظم التمنيع القوية، كجزء من النظم الصحية األوسع، مع ضرورة تنسيقها عـن  التكامل
 كثب مع برامج تقديم الرعاية الصحية األولية األخرى، من أجل تحقيق مرامي التمنيع.

 :هدية بالمعلومــات واســتراتيجيات التطبيــق والمســتويات المالئمــة لالســتثمار القــرارات المســت االســتدامة
 المالي وتحسين اإلدارة المالية واإلشراف أمور ذات أهمية حاسمة في ضمان استدامة برامج التمنيع.

 :ال يمكـــن اســـتغالل إمكانـــات التمنيـــع علـــى الوجـــه األكمـــل إال مـــن خـــالل الـــتعلم والتحســـين  االبتكـــار
لمسـتمرين فـي البحــث والتطـوير، عـالوًة علــى االبتكـار وتحسـين الجــودة علـى امتـداد جميــع واالبتكـار ا

 جوانب التمنيع.
 
ومن الممكن أن يستهدي بهذه المبادئ الستة الرئيسية بشكل واقعي وفعال الطيف الكامـل ألنشـطة التمنيـع  -٢٤

خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة  ). ورغـــم أنـــه ســـيتعين تحويـــل مســـودة٢٠٢٠-٢٠١١علـــى امتـــداد عقـــد اللقاحـــات (
باللقاحات إلـى سـياقات إقليميـة وقطريـة ومجتمعيـة محـددة، ُتعـد هـذه المبـادئ اإلرشـادية قابلـة للتطبيـق علـى مسـتوى 

  العالم وذات صلة بكل من مرامي عقد اللقاحات وأهدافه االستراتيجية المبينة فيما يلي.
 

  مقاييس النجاح
 
ك نحـــو تحقيـــق مرامـــي طموحـــة. وفـــي مطلـــع هـــذا العقـــد يعنـــي هـــذا تحقيـــق يوشـــك عقـــد اللقاحـــات أن يتحـــر   -٢٥

القضـــاء علـــى األمـــراض واستئصـــالها. ويعنــــي كـــذلك التعامـــل مـــع طــــوارئ الموضـــوعة بالفعـــل مـــن أجــــل  المرامـــي
ـــة التـــي تشـــكلها ســـراية فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري بهـــدف ضـــمان وجـــود عـــالم خـــاٍل مـــن شـــلل  الصـــحة العمومي
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ولــم  ١علــى الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وكــزاز الوليــد. عالميــًا أو إقليميــاً التأكــد مــن القضــاء  اً أيضــويعنــي  األطفــال.
أن كـــان الســـتكمال جـــدول األعمـــال هـــذا مثـــل هـــذه األهميـــة الحاســـمة. وســـوف يشـــجع النجـــاح علـــى تحقيـــق  يســـبق
ية والوفيــات التــي طموحــة إضــافية. أمــا اإلخفــاق فســوف يعنــي اســتمرار حــدوث ماليــين مــن الحــاالت المرضــ مرامــي

  يمكن توقيها.
 
وفــي وقـــت الحـــق مــن العقـــد ســـيتم تســجيل النجـــاح مـــن حيــث التوســـع فـــي خــدمات التمنيـــع الالزمـــة لتلبيـــة   -٢٦

أن تحقـــــق تغطيـــــة الشـــــرائح  ٢٠١٥التغطيـــــة بـــــالتمنيع فـــــي كـــــل إقلـــــيم وبلـــــد ومجتمـــــع. وينبغـــــي فـــــي عـــــام  أهـــــداف
) والمتمثــــل فــــي ٢٠١٥-٢٠٠٦راتيجية العــــالميتين للتمنيــــع (المســــتهدفة المرمــــى الخــــاص بالرؤيــــة واالســــت الســــكانية
علــى األقــل مــن التغطيــة بــالتمنيع فــي  ٪٨٠علــى األقــل مــن التغطيــة بــالتمنيع علــى الصــعيد الــوطني و ٪٩٠ تحقيــق
-الكــــزاز-الخنــــاق اللقاحــــات المحتويــــة علــــى(وعالمــــة ذلــــك تحقــــق التغطيــــة ب مقاطعــــة أو وحــــدة إداريــــة مقابلــــة كــــل

أن تصــل تغطيــة الشــرائح الســكانية المســتهدفة إلــى هــذه المســتويات بالنســبة  ٢٠٢٠ي بحلــول عــام وينبغــ الشــاهوق).
رصـد بـدء اسـتخدام اللقاحـات،  أيضـاً لجميع اللقاحات في برامج التمنيـع الوطنيـة مـا لـم توجـد أهـداف بديلـة. وينبغـي 

خفضة الدخل أو المتوسطة الدخل في من البلدان المن بلداً  ٨٠ويتمثل المرمى الخاص بذلك في أن يبدأ على األقل 
استخدام لقاح أو أكثـر مـن اللقاحـات الجديـدة المالئمـة أو اللقاحـات التـي ال ُيسـتفاد منهـا اسـتفادًة كاملـًة بحلـول عـام 

. ولــن يــتم اســتبقاء هــذه اإلنجــازات التقنيــة مــا لــم تتمتــع البلــدان بالملكيــة الكاملــة فــي بــرامج التمنيــع الروتينيــة ٢٠١٥
  أدناه). ١لغرض االستراتيجي (انظر ا

 
وينبغي خالل هذا العقد أن تصبح ماليين الوفيات والحاالت المرضية قابلة للتـوقي بفضـل ابتكـار لقاحـات   -٢٧

وتكنولوجيــات جديــدة ومحســنة لألمــراض ذات العــبء الكبيــر وترخيصــها والبــدء فــي اســتخدامها. وينبغــي علــى وجــه 
لعامــل أو أكثــر مــن العوامــل الممرضــة الرئيســية  الق اللقاحــات المضــادةالتحديــد متابعــة التقــدم صــوب تــرخيص وٕاطــ

غير القابلة للتوقي باللقاحات في الوقت الحالي (مثل الفيـروس المضـخم للخاليـا، وفيـروس حمـى الضـنك، والعقديـة 
التنفســي)  يالِمخَلــو مــن الفئــة "أ"، وفيــروس االلتهــاب الكبــدي "ج"، والــدودة الشصــية، وداء الليشــمانيات والفيــروس 

  وتكنولوجيا جديدة واحدة على األقل لمنطلق التسليم.
  

 )٢٠٢٠-٢٠١١مرامي عقد اللقاحات (
 

  إيجاد عالم خاٍل من شلل األطفال
  تلبية أهداف التخلص من األمراض على الصعيد العالمي واإلقليمي

  تلبية أهداف التغطية بالتمنيع في كل إقليم وبلد ومجتمع
  وتكنولوجيات جديدة ومحسنة ابتكار وٕادخال لقاحات

  من المرامي اإلنمائية لأللفية والمتمثل في الحد من وفيات األطفال ٤تجاوز الهدف الخاص بالمرمى 

  
وٕاذا تحققت هذه المرامي الخاصة بالتمنيع فسوف تتسنى الحيلولة دون حدوث مئات الماليين من الحاالت  -٢٨

ة العقد، وسوف يتم كسب مليارات الدوالرات من اإلنتاجية، وسوف يسهم المرضية وماليين الوفيات المستقبلية بنهاي

                                                           
 مولـود ١٠٠٠، تحقيق القضاء على كزاز األم والوليـد (المعـرف بوجـود أقـل مـن حالـة كـزاز وليـد لكـل ٢٠١٥بحلول عام    ١

حي) في كل مقاطعة، والقضاء على الحصبة في أربعة أقاليم على األقل مـن أقـاليم منظمـة الصـحة العالميـة، والقضـاء علـى 
، تحقيــق القضـاء علــى الحصــبة والحصــبة ٢٠٢٠الحصـبة األلمانيــة فــي إقليمـين علــى األقــل مـن أقــاليم المنظمــة. بحلـول عــام 

 م المنظمة.األلمانية في خمسة أقاليم على األقل من أقالي
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الحـــد مـــن وفيـــات التمنيـــع فـــي تجـــاوز الهـــدف الخـــاص بـــالمرمى الرابـــع مـــن المرامـــي اإلنمائيـــة لأللفيـــة والمتمثـــل فـــي 
أهــداف  ). علــى ســبيل المثــال تشــير التقــديرات إلــى أنــه إذا تمــت تلبيــة٢٠١٥األطفــال (والهــدف الــذي يليــه بعــد عــام 

"ب"، لاللتهــاب الكبــدي (اللقاحــات المضــادة لقاحــات فقــط  ١٠أو مواصــلة اســتخدام  التغطيــة مــن حيــث إدخــال و/
، وفيروس الورم الحليمي البشري، والتهاب الدماغ اليابـاني، والحصـبة، والمكـورات والمستدمية النزلية من النمط "ب"

خـــالل  بلـــداً  ٩٤، والحصـــبة األلمانيـــة، والحمـــى الصـــفراء) فـــي والفيـــروس العجلـــيالســـحائية "أ"، والمكـــورات الرئويـــة، 
ـــد، فمـــن الممكـــن الحيلولـــة دون مـــا يتـــراوح بـــين  ـــاة فـــي المســـتقبل مقارنـــًة بالســـيناريو  ٢٦و ٢٤العق مليـــون حالـــة وف

 ).أدناه ٩٩-٨٩الفقرات  أيضاً االفتراضي الذي تكون فيه التغطية باللقاحات صفرية (انظر 
 

  ستة أهداف استراتيجية
 
سوف ُيَمكِّن التقدم المستمر صوب األغـراض االسـتراتيجية السـتة التاليـة مـن تحقيـق مرامـي عقـد اللقاحـات   -٢٩

)٢٠٢٠-٢٠١١.(  
 

تتمثل المؤشرات الرئيسية لرصد التقدم المحـرز  التزام البلدان كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية.  )١(
ي في وجود إطار قانوني أو تشريعات تكفـل التمويـل صوب هذا الغرض االستراتيجي على المستوى القطر 

 الالزم للتمنيع ووجود فريق استشاري تقني مستقل يفي بالمعايير المحددة.

 لهـم ومسـؤوليًة علـيهم. حقـاً فهم األفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلبهم للتمنيـع باعتبـاره   )٢(
طريـق رصـد مسـتوى ثقـة الجمهـور فـي التمنيـع،  يمكن تقييم التقدم المحرز صوب زيادة الفهم والطلـب عـن

 ١مقاًسا بمسوح حول المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات.

زيـادة اإلنصـاف عـن  يمكن تقيـيم التقـدم المحـرز صـوب مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع.  )٣(
ت مـــن اللقـــاح بـــثالث جرعـــا ٪٨٠للمقاطعـــات التـــي تقـــل التغطيـــة فيهـــا عـــن طريـــق رصـــد النســـبة المئويـــة 

الشـــاهوق وثغـــرات التغطيـــة بـــين الشـــرائح الخمســـية الغنيـــة والفقيـــرة (أو أي -الكـــزاز-الخنـــاق المحتـــوي علـــى
 مؤشر آخر مالئم لإلنصاف).

ــة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام الصــحي الســليم األداء.  )٤( يمكــن تقيــيم قــوة الــنظم  نظــم التمنيــع القوي
الشاهوق -الكزاز-الخناق األولى من اللقاح المحتوي على ةالصحية بناء على معدالت التسرب بين الجرع

والجرعة األولى من اللقاح المحتوي على الحصبة. وُتعد جودة البيانات مهمة لرصد أداء النظام الصـحي. 
ويمكــن تقيــيم جــودة البيانــات عــن طريــق رصــد مــا إذا كانــت بيانــات التغطيــة بــالتمنيع حاصــلة علــى تقيــيم 

 ة الصحة العالمية واليونيسيف.عالي الجودة من منظم

تمتع برامج التمنيع بوصول مستدام لتمويل يمكن التنبؤ به وٕامداد عالي الجـودة وتكنولوجيـات   )٥(
ــة. تتمثــل المؤشــرات الرئيســية لرصــد التقــدم المحــرز صــوب هــذا الغــرض االســتراتيجي فــي النســبة  ابتكاري

الميزانيــات الحكوميــة وتــوافر القــدرات علــى الصــعيد المئويــة لتكــاليف التمنيــع الروتينــي الممولــة مــن خــالل 
 الطلب المحتمل. خالل خمس سنوات من الترخيص/ عالمياً العالمي إلنتاج لقاحات موصى بها 

                                                           
سـوف يضـع الفريـق العامـل المعنـي بـالتردد فـي تعـاطي اللقاحـات والتـابع لفريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي تعريًفـا     ١

للتــردد فــي تعــاطي اللقاحــات ويوصــي بأســئلة محــددة مــن المســوح (ســواء موجــودة بالفعــل أو جديــدة) مــن أجــل صــياغة هــذا 
 المؤشر بالكامل.
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تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن فوائــد التمنيــع بفضــل االبتكــارات علــى الصــعيد القطــري واإلقليمــي   )٦(
ات الرئيســية للتقــدم المحــرز صــوب هــذا الغــرض تتضــمن المؤشــر  والعــالمي فــي مجــال البحــث والتطــوير.

ـــذي يعكـــس نجاعـــًة تســـاوي  أو أكثـــر بالنســـبة لمـــرض  ٪٧٥االســـتراتيجي إثبـــات المفهـــوم بشـــأن اللقـــاح وال
أو الســـل أو المالريـــا، والبـــدء فـــي تجـــارب المرحلـــة الثالثـــة لجيـــل أول مـــن لقـــاح  العـــدوى بفيروســـه /األيـــدز

، يمكـن قيـاس قـدرات البحـث والتطـوير القطريـة بالقـدرات المؤسسـية األنفلونزا الشـامل. وباإلضـافة إلـى ذلـك
  أو إجراء ما يرتبط بها من تجارب سريرية وبحوث تشغيلية وتنظيمية. والتقنية على تصنيع اللقاحات و/

 
) إال إذا ألـزم جميـع أصـحاب ٢٠٢٠-٢٠١١ولن يتسنى تحقيق الرؤية والمرامـي الخاصـة بعقـد اللقاحـات (  -٣٠

معنيــون بــالتمنيع أنفســهم بــاألغراض االســتراتيجية الســتة واتخــذوا اإلجــراءات الالزمــة لتحقيقهــا، ووضــعوا المصــلحة ال
نصب أعينهم المبادئ اإلرشادية لعقد اللقاحات عند تطبيق جميع اإلجراءات، ورصدوا وقيموا بصفة منتظمة التقـدم 

 أيضـــــاً شـــــرات المبينـــــة أعـــــاله (انظـــــر المحــــرز صـــــوب كـــــل مـــــن األغـــــراض االســـــتراتيجية والمرامــــي باســـــتخدام المؤ 
  ).١ الملحق

 
ويلـــزم وجـــود إطـــار مســـاءلة ُيَعـــرِّف منهجيـــة ومصـــدر البيانـــات لهـــذه المؤشـــرات، ويحـــدد مـــن هـــم أصـــحاب  -٣١

المصلحة الذين سيتحملون المسؤولية عن إجراءات معينة، ويؤكد على العملية والمسـؤوليات الخاصـة برصـد وتقيـيم 
وترســي مســودة خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات األســاس الــالزم لكــل عنصــر مــن  التقــدم علــى مــدار العقــد.

هـــذه العناصـــر. ومـــن الممكـــن أن تـــتم مواصـــلة تطـــوير إطـــار المســـاءلة وتطبيقـــه علـــى الصـــعيد القطـــري واإلقليمـــي 
المســاءلة عــن طريــق رفــع النتــائج الصــادرة عــن المفوضــية المعنيــة بالمعلومــات و  ٢٠١٢والعــالمي علــى مــدار عــام 

مـع الجهـود والمبـادرات األخـرى المعنيـة بالمسـاءلة مـن  –كلمـا أمكـن  –بشأن صـحة المـرأة والطفـل ومواءمـة العمـل 
 جانب أصحاب المصلحة على الصعيد القطري ُبغية تحقيق التقدم ورصده.

 
  اإلجراءات الالزمة لتحقيق األغراض االستراتيجية

 
  كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية.: التزام البلدان ١الغرض االستراتيجي 

 
إن االلتـــزام تجـــاه التمنيـــع باعتبـــاره أولويـــة يعنـــي أوًال وقبـــل كـــل شـــيء إدراك أهميـــة التمنيـــع كأحـــد تـــدخالت   -٣٢

الصحة العمومية الحاسمة وٕادراك القيمة التي يمثلها التمنيع من حيث العوائد الصحية واالقتصادية. وتبرهن البلدان 
تجــاه التمنيــع عــن طريــق وضــع أهــداف وطنيــة طموحــة ولكــن قابلــة للبلــوغ وتخصــيص المــوارد الماليــة  علــى التزامهــا

والبشرية الكافية للبرامج ُبغية تحقيق هذه األهداف؛ وعـن طريـق ضـمان إدمـاج خطـط التمنيـع الوطنيـة الخاصـة بهـا 
ك الخطـط بمشـاركة جميـع أصـحاب بالكامل في الخطط الصحية الوطنية مع توفير الميزانيات المالئمة وصياغة تلـ

المصلحة الرئيسيين؛ وعن طريق إبداء الرعاية والتطبيق الجيدين لخططها الصحية الوطنية. بيد أن االلتزام القطري 
أن تـــأتي أولويـــة بـــرامج التمنيـــع أو تمويلهـــا علـــى حســـاب البـــرامج الصـــحية الحيويـــة  ضـــمناً تجـــاه التمنيـــع ال يعنـــي 

  األخرى.
 
تهدي التشريعات والسياسات وقرارات تخصيص الموارد علـى الصـعيد الـوطني ببينـات حاليـة وينبغي أن تس  -٣٣

ذات مصداقية بخصوص التأثير المباشر وغير المباشر للتمنيع. وُيذكر أنه توجد الكثير من قواعد البينات دون أن 
ـــذين يتو  دائمـــاً تصـــل إلـــى راســـمي السياســـات، حيـــث ال يكـــون  اصـــلون مـــع راســـمي مـــن يســـتخرجون البينـــات هـــم ال

السياسات. ومن الممكن بال مراء للتعاون بين الخبراء التقنيين الذين يستخرجون البينات من ناحيـة وبـين المنـافحين 
عن التمنيع مـن ناحيـة أخـرى والـذين يصـوغون الرسـائل المحـددة السـياقات والتـي تسـلط الضـوء علـى أهميـة التمنيـع 

الممكـن لهـذا التعـاون أن يؤكـد علـى قيمـة التمنيـع وكيفيـة دعـم التمنيـع  مـن –داخل الخدمات الصـحية واالجتماعيـة 
  لإلنصاف والتنمية االقتصادية.
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مثـــل الفـــرق االستشـــارية التقنيـــة اإلقليميـــة أو الوطنيـــة المعنيـــة  –وينبغـــي إنشـــاء أو تـــدعيم هيئـــات مســـتقلة   -٣٤
علـــى الحالـــة الوبائيـــة المحليـــة  بنـــاءً طريـــة والتـــي يمكـــن أن تسترشـــد بهـــا السياســـات واالســـتراتيجيات الق –بـــالتمنيع 

والمردوديـــة، ممـــا يقلـــل االعتمـــاد علـــى الجهـــات الخارجيـــة لتـــوفير اإلرشـــادات الالزمـــة فـــي مجـــال السياســـات. ومـــن 
الممكن دعم هذه الهيئات بسهولة مـن جانـب المؤسسـات أو األفـراد المنـوط بهـم فحـص وتوليـف المعلومـات الالزمـة 

بروفاك التابعة  بالمعلومات. ومن الممكن توسيع نظم ومبادرات الدعم اإلقليمية، مثل مبادرةالتخاذ قرارات مستهدية 
بهــدف دعــم البلــدان فــي تــدعيم اتخــاذ القــرارات الخاصــة بهــا. ومــن المهــم أن  ١،لمنظمــة الصــحة للبلــدان األمريكيــة

علــى الصــعيد اإلقليمــي، مــع الجامعــات تتحــاور الفــرق االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع، أو مــا يماثلهــا 
والجمعيـــات المهنيـــة والوكـــاالت واللجـــان الوطنيـــة األخـــرى (مثـــل وكـــاالت تنظـــيم اللقاحـــات، ولجـــان تنســـيق القطـــاع 
الصحي علـى المسـتوى الـوطني، ولجـان التنسـيق بـين الوكـاالت) ُبغيـة ضـمان وجـود نهـج متماسـك ومنسـق لتحقيـق 

والماليـة، عـالوًة علـى  ٢نى كذلك عن الروابط القويـة بـين وزارات الصـحة والتعلـيماألولويات الصحية الوطنية. وال غ
  الموارد البشرية والجهات التشريعية، من أجل تطبيق البرامج المستدامة.

 
 –وُيعتبر الدعم واالعتماد الرسمي للسياسـات والخطـط الوطنيـة علـى أعلـى المسـتويات السياسـية واإلداريـة   -٣٥

ال غنـــى عنـــه لضـــمان االلتـــزام واالســـتدامة. فالحكومـــات والمســـؤولون  أمـــراً  –ني ودون الـــوطني علـــى الصـــعيد الـــوط
المنتخبــون مســؤولون عــن تــوفير التشــريعات واالعتمــادات الماليــة الالزمــة. وحيــث إن التمنيــع مؤشــر قــوي علــى قــدرة 

فحــص المــدقق لميزانيــات علــى تقــديم الخــدمات، ينبغــي تشــجيع الجهــات التشــريعية علــى ال عمومــاً النظــام الصــحي 
التمنيع ومصروفاته وأنشطة برامج التمنيع والدفاع عنها ومتابعتها عن كثب، سواء على المستوى الـوطني أو داخـل 
دوائرها التشريعية. ومن الممكـن أن تـدعوا منظمـات المجتمـع المـدني بفعاليـة لوجـود التـزام أكبـر ولوضـع الحكومـات 

 تطبيقاً أن تقطعها. ويلزم أن يتوافر لبرامج التمنيع هياكل إدارية لتطبيق البرامج  موضع المساءلة عن التزاماتها فور
فعاًال. ومن الممكن وضع المسؤولين علـى المسـتوى الـوطني ودون الـوطني الـذين تقـع علـى عـاتقهم المسـؤولية عـن 

في لتــوفير القيــادة الفعالــة تطبيــق خطــط التمنيــع موضــع المســاءلة عــن أداء البــرامج إذا كــانوا متمتعــين بــالتمكين الكــا
  وٕاذا توافرت لديهم المهارات الالزمة لإلدارة ورصد البرامج.

 
وبالنسبة للبلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل، ينبغي أن يغطي االلتزام تجاه التمنيع نفس المجاالت،   -٣٦

طيع البلـدان الشـريكة فـي التنميـة، مــع القيـام أو االضـطالع بـدور شـركاء التنميـة. وتسـت أيضـاً بأنـه قـد يتضـمن  علمـاً 
الوكــاالت العالميــة، أن تنســق تبــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات فيمــا بــين البلــدان، وأن تســاعد علــى ســد ثغــرات 

 التمويل المؤقتة، وأن تدعم تقوية القدرات عن طريق العمل مع أصحاب المصلحة في مختلف المناطق بالبلدان.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ــــــاك مجمو     ١ ــــــي: (بروف ــــــدعم اآلت ــــــائي واالقتصــــــادي١عــــــة أدوات ل ــــــدة وتأثيرهــــــا الوب ــــــة اللقاحــــــات الجدي ــــــدير مردودي  ؛) تق
 ) تدعيم البنية التحتية الوطنية الالزمة التخاذ القرارات.٣و( ؛التدريب  )٢و(
سـية ومـن أجـل والمراهقين مـن خـالل بـرامج الصـحة المدر  سناً لهذا أهمية خاصة من أجل تقديم التمنيع لألطفال األكبر     ٢

 رصد متطلبات االلتحاق بالمدارس مع التمنيع.
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 ١اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي  : ملخص٢الجدول 
  

  التزام البلدان كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية
ضــمان وجــود إطــار تشــريعي أو قــانوني فــي جميــع البلــدان،   • وضع واستدامة االلتزام تجاه التمنيع.

بمــا فــي ذلــك الــنص علــى مخصــص ميزانيــة للتمنيــع، وعلــى 
  الرصد والتبليغ.

 
مــن الخطــط  جــزءاً منيــع وطنيــة شــاملة تكــون وضــع خطــط ت  •

مــــــن خــــــالل عمليــــــة تصــــــاعدية  عمومــــــاً الصــــــحية الوطنيــــــة 
  تتضمن جميع أصحاب المصلحة.

 
وضــع أهــداف قطريــة طموحــة ولكــن قابلــة للبلــوغ فــي إطــار   •

  سياق مرامي الحد من المراضة والوفيات.
 
الفحـــــص المـــــدقق لميزانيـــــات التمنيـــــع ومصـــــروفاته وأنشـــــطة   •

  نيع والدفاع عنها ومتابعتها عن كثب.برامج التم
 
دعم منظمات المجتمع المدني واالتحادات المهنية من أجـل   •

المساهمة في المناقشات الوطنية المعنية بالتمنيع والصحة.
إطــالع قــادة الــرأي علــى قيمــة التمنيــع والتحــاور 

 معهم بشأنها.
تحــــــري النمــــــاذج الالزمــــــة لتعزيــــــز التعــــــاون بــــــين أصــــــحاب   •

ة الــــــذين يســــــتخرجون البينــــــات الخاصــــــة بــــــالتمنيع المصــــــلح
وأصـــحاب المصـــلحة الـــذين يســـتخدمون هـــذه البينـــات ُبغيـــة 

  تحديد األولويات وصياغة السياسات.
 
وضــع وتعمــيم قاعــدة بينــات معنيــة بقيمــة اللقاحــات والتمنيــع   •

فــــي مجــــال الصــــحة العموميــــة وبالقيمــــة المضــــافة لتحقيــــق 
  دامه.اإلنصاف في الوصول للتمنيع واستخ

 
وضــــع وتعمــــيم قاعــــدة بينــــات للفوائــــد االقتصــــادية العريضــــة   •

  للتمنيع بالنسبة لألفراد واألسر والمجتمعات والبلدان.
 
إدراج التمنيـــــــع فـــــــي جـــــــداول أعمـــــــال اجتماعـــــــات الهيئـــــــات   •

ــــــــي المنتــــــــديات  ــــــــع المســــــــتويات، وف ــــــــى جمي ــــــــة عل الحكومي
 االجتماعية والصحية واالقتصادية األخرى.

    
رات الوطنيــة علــى صــياغة سياســات تــدعيم القــد

 مسندة بالبينات.
تصــــوغ  –أو تــــدعيم القــــائم منهــــا  –إنشــــاء هيئــــات مســــتقلة   •

سياســــــات التمنيــــــع الوطنيــــــة (علــــــى ســــــيبل المثــــــال، الفــــــرق 
االستشــــــارية التقنيــــــة الوطنيــــــة المعنيــــــة بــــــالتمنيع أو الفــــــرق 

  االستشارية التقنية اإلقليمية).
 
كاالت التنظيمية الوطنية ولجان ابتكار طرق أكثر فعالية للو   •

تنســــيق القطــــاع الصــــحي ولجــــان التنســــيق بــــين الوكــــاالت، 
بهــــــدف دعــــــم بــــــرامج التمنيــــــع كجــــــزء مــــــن بــــــرامج مكافحــــــة 

 األمراض والرعاية الصحية الوقائية.
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إنشــــــــاء منتــــــــديات إقليميــــــــة وتبــــــــادل المعلومــــــــات وأفضــــــــل   •  
  الممارسات واألدوات بين األقران.

 
عة وأكثــر شــفافية لتجميــع المعلومــات اســتحداث آليــات موســ  •

  وتبادلها واستخدامها ُبغية رصد االلتزامات.
  

ــا لهــم ٢الغــرض االســتراتيجي  ــاره حًق ــبهم للتمنيــع باعتب : فهــم األفــراد والمجتمعــات لقيمــة اللقاحــات وطل
  ومسؤوليًة عليهم.

  
عب األفراد والمجتمعات فوائد التمنيع التحسينات الكبيرة في التغطية واستدامة البرامج أمور ممكنة إذا استو   -٣٧

ومخاطره، وٕاذا تم تشجيع األفراد والمجتمعات على السعي للحصـول علـى الخـدمات، وٕاذا تـم تمكيـنهم مـن أن يكـون 
لهم مطالب من النظام الصحي، وٕاذا تمتعوا بملكيـة تخطـيط البـرامج وتطبيقهـا فـي إطـار مجتمعـاتهم المحليـة. ورغـم 

ر بوجــه عــام علــى خــدمات التطعــيم، إال أن الوصــول إلــى الشــرائح الســكانية التــي يصــعب أنــه كــان هنــاك طلــب كبيــ
الوصـول إليهــا وٕانجـاز مســتويات تغطيــة أعلـى وتحقيــق أهـداف اإلنصــاف أمــور قـد تســتدعي ُنُهوجـا إضــافية لتحفيــز 

  الطلب على التطعيم.
 
واعد االنطالق التقليديـة بشـكل أكثـر وسوف يستلزم خلق الطلب من األفراد واألسر والمجتمعات استخدام ق  -٣٨

فعالية عالوًة على استراتيجيات جديدة من أجل توصيل فوائد التمنيع، والتأكيد على التمنيع كمكون رئيس في الحق 
فــي الصــحة، وتشــجيع االســتخدام األكبــر للخــدمات. ومــن الممكــن أن تســتفيد الجهــود الجديــدة مــن الوســائط والُنُهــوج 

تخدمها الجهـود التسـويقية التجاريـة واالجتماعيـة الراميـة إلـى تعزيـز التمنيـع ومعالجـة المخـاوف. االجتماعية التي تسـ
اســتغالل تكنولوجيــات الهــاتف المحمــول واإلنترنــت المســتحدثة، مــع االســتناد إلــى خبــرات ونجاحــات  أيضــاً وينبغــي 

لمحــددة الســياقات بالمعلومــات حمــالت الصــحة العموميــة االبتكاريــة األخــرى. وينبغــي أن يســتهدي وضــع الرســائل ا
الواردة في االتصـاالت والبحـوث االجتماعيـة الراميـة إلـى تحديـد الحـواجز أمـام التطعـيم والـدوافع إليـه. وينبغـي إدراج 
دروس خاصة باللقاحات والتمنيع في مناهج المـدارس االبتدائيـة. ومـن شـأن الُنهُـوج المتعـددة القطاعـات التـي تعـزز 

  ناث وتمكينهن أن تحسن االستفادة بالتمنيع وبالخدمات الصحية بوجه عام.مثل تعليم اإل جهوداً 
 
، أن تتضمن اسـتراتيجيات البـرامج تـدابير لتقـديم حـافز لألسـر مـن مالئماً ، إذا كان ذلك أيضاً ومن الممكن   -٣٩

األطفـال، أجل السعي للحصول على خدمات التمنيع ولمقدمي الرعاية الصحية من أجـل تحسـين أدائهـم فـي تطعـيم 
األطفال الذين لم يسبق الوصول إليهم. وعلى مسـتوى األسـر، تتضـمن بـرامج التحويـل النقـدي المشـروط  خصوصاً و 

في الغالب تطعيم األطفال كمطلب للحصول على تحويالت الدخل األسري. وتوجد بينات على أن البرامج من هذا 
لتمنيع حتـى فـي البلـدان ذات معـدالت التغطيـة المرتفعـة، القبيل قد يكون لها تأثير إيجابي على معدالت التغطيـة بـا

إدارة بـرامج التحويـل النقـدي المشـروط فـي البلـدان كجـزء  غالبـاً والسيما بالنسبة للشرائح السكانية المهمشة. وألنه يـتم 
لتمنيـع من مجموعة أوسـع مـن تـدابير الحمايـة االجتماعيـة أو تخفيـف الفقـر، تتـيح هـذه البـرامج فرصـًة لـربط بـرامج ا

  ووزارات الصحة مع المبادرات اإلنمائية األخرى األوسع بما في ذلك المبادرات التي تديرها وزارات أخرى.
 
وعلــى مســتوى المرافــق الصــحية، يمكــن تحفيــز كــل مــن األســر ومقــدمي الرعايــة الصــحية بشــكل أكبــر عــن  -٤٠

لية مرتبطة باألداء لمقدمي الرعاية الصحية. طريق الهدايا العينية وقت التطعيم، أو عن طريق إعطاء مكافآت تموي
وتوجد بعض البينات المبكرة الدالة على أن تمويل خدمات التمنيع المـرتبط بـاألداء يـؤدي إلـى زيـادة أعـداد األطفـال 

 لتأثير التمويل المرتبط باألداء على التمنيع. تدقيقاً أكثر  يزال يتم إجراء تحليلبأنه ما علماً الذين يتم تطعيمهم، 
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ولألسر من خالل الهدايا النقدية والعينية تحـديات  ويواجه تقديم حوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية  -٤١
إجــراء بحــوث  أيضــاً عنــد التطبيــق يتحــتم تناولهــا بعنايــة. فيجــب أن تحتــرم هــذه الــنظم اســتقاللية المســتفيدين. ويجــب 

فـي تحسـين التغطيـة وأنمـاط ومسـتويات الحـوافز المالئمـة اجتماعية لتحديد األوضـاع التـي تسـهم فـي ظلهـا الحـوافز 
 لسياق ما. ويجب أن تقترن أنشطة خلق الطلب بآليات لضمان معولية اإلمداد باللقاحات.

 
وتتــأثر بعــض أســباب التــردد بــال شــك بتطــور االتصــاالت ومبــادرات الــدعوة المصــممة لمجابهــة جماعــات   -٤٢

اب قيمة اللقاحات أو استيعاب خطر األمراض. بيد أنه تتم معالجة بعض الضغط المناهضة للتطعيم ولزيادة استيع
أســباب التــردد األخــرى علــى أفضــل نحــو عــن طريــق ضــمان جــودة الخــدمات المقدمــة. فتــردد األفــراد فــي اســتخدام 
 الخــدمات يقــل إذا استشــعروا أن جــودة تلــك الخــدمات مقبولــة. وتزيــد احتمــاالت إقبــالهم علــى دورات التطعــيم عنــدما

تكــون الخــدمات المقــررة فــي الجــداول مريحــة ومتاحــة بشــكل واضــح، وعنــدما يــتم تقــديم استشــارة عمليــة حــول أمــاكن 
التطعيم ومواعيده ودواعيه وحول األمور المتوقعة بعد التطعيم، وعندما يتحلى العاملون الصحيون بطابع الترحاب، 

خدمات بالمجان. وينبغي أن يحصـل العـاملون فـي مجـال وعندما تكون أوقات االنتظار معقولة، وعندما يتم تقديم ال
الرعاية الصحية على تدريب علـى التواصـل الفعـال حتـى يتمكنـوا مـن التعامـل مـع وسـائل اإلعـالم ومـع المجتمعـات 

في أعقاب التمنيـع، وذلـك حتـى تـتم تهدئـة المخـاوف والتعامـل  المحلية عندما توجد تقارير عن أحداث ضارة خطيرة
  تردد في تلقي اللقاحات.مع مشكلة ال

 
ويتطلــب إحــداث التغييــر مشــاركة األفــراد واألســر والمجتمعــات فــي وضــع جميــع اســتراتيجيات خلــق الطلــب   -٤٣

مناصــرين جــدد أقــوى فــي المجتمــع تتــوافر لــديهم المعرفــة باألوضــاع المحليــة والمصــداقية  أيضــاً وتطبيقهــا. ويتطلــب 
يــر. وتتمتــع مشــاركة منظمــات المجتمــع المحلــي علــى الصــعيد القطــري وخبــرة الخطــوط األماميــة الالزمــة لــدفع التغي

بأهمية كبرى في استحداث جهود دعـوة قويـة، وينبغـي دعـم هـذه المنظمـات عـن طريـق بنـاء القـدرات. ومـن الممكـن 
ط للمنـافحين وأن يقـوم بـالرب تـدريباً هنا أن يقـدم أي جهـد يعـزز التعـاون بـين مسـتخرجي البينـات ومسـتخدميها  مجدداً 

للمنــافحين الشــعبيين عــن التمنيــع. وهــذا األمــر  مصــدرًا هامــاً مــع الشــبكات االجتماعيــة والمهنيــة المحليــة والتــي تمثــل 
  في التمنيع على مدار العمر. نهجاً مطلوب بصفة خاصة حينما تتبنى البرامج القطرية 

 
رجــال التعلــيم، والقــادة مــن الممكــن أن تشــمل  –ويجــب أن يســتعين المناصــرون الحــاليون بأصــوات جديــدة   -٤٤

الدينيين، والشخصيات الشعبية واإلعالمية، وأطباء األسرة، والعاملين الصحيين بالمجتمع، والمنافحين عـن التمنيـع. 
وســـوف يكـــون كـــذلك للبـــاحثين والخبـــراء التقنيـــين دور مهـــم فـــي خلـــق وعـــي مجتمعـــي أكبـــر وتقـــديم إجابـــات صـــادقة 

  .بخصوص المعلومات المغلوطة عن التمنيع
 
الغـــرض ومــن شــأن خلــق الطلــب الفــردي والمجتمعــي أن يعـــزز االلتــزام القطــري تجــاه اللقاحــات والتمنيــع (  -٤٥

). وينبغـي أن تبنـي األنشـطة الراميـة إلـى خلـق الطلـب علـى اللقاحـات والتمنيـع علـى الحركـة األوسـع ١االستراتيجي 
 وصول للخدمات الصحية.ُبغية مساعدة المواطنين على وضع حكوماتهم موضع المساءلة عن ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



       A65/22  ٦٥/٢٢ج

14 

  ٢: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٣الجدول 
  

  لهم ومسؤوليًة عليهم. حقاً فهم األفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلبهم للتمنيع باعتباره 
التحــــاور مــــع األفــــراد والمجتمعــــات حــــول 
الفوائــد الخاصــة بــالتمنيع واالســتماع إلــى 

 هواجسهم.

باالســــتجابة  أيضــــاً الــــدخول فــــي حــــوار يقــــوم بنقــــل المعلومــــات ويقــــوم   •
  لمقتضيات هواجس الناس ومخاوفهم.

 
االستفادة بأدوات الوسائط االجتماعية والدروس المستفادة من الجهود   •

  التسويقية التجارية واالجتماعية.
 
  استغالل تكنولوجيات الهاتف المحمول واإلنترنت.  •
 
  في مناهج التعليم األساسي.إدراج التمنيع   •
 
 إجراء بحوث التواصل.  •

إيجـــــاد حـــــوافز لألســـــر والعـــــاملين الصـــــحيين لصـــــالح التمنيـــــع، عنـــــد   • إيجاد حوافز لحفز الطلب.
ــــى ســــبيل المثــــال  ــــرام اســــتقاللية المســــتفيدين (عل االقتضــــاء، مــــع احت
  التحويالت النقدية أو العينية، تجميع الخدمات، االهتمام اإلعالمي).

 
إجــراء بحــوث اجتماعيــة لتحســين تقــديم خــدمات التمنيــع والقــدرة علــى   •

 تلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة.

ـــــادة   • بناء قدرات الدعوة. ـــــيم، والق االســـــتعانة بأصـــــوات جديـــــدة بمـــــا فـــــي ذلـــــك رجـــــال التعل
الـــــدينيون، والشخصـــــيات اإلعالميـــــة الشـــــعبية واالجتماعيـــــة، وأطبـــــاء 

بــــالمجتمع المحلــــي، والمنــــافحون عــــن  األســــرة، والعــــاملون الصــــحيون
     التمنيع المدربون (ضمن آخرين).

تـــدريب العـــاملين فـــي مجـــال الرعايـــة الصـــحية علـــى تقنيـــات التواصـــل   •
معالجة التردد في تلقي اللقاح والتعامل مع تقارير  خصوصاً الفعالة، و 

األحـــداث الضـــارة الخطيـــرة فـــي أعقـــاب التمنيـــع ُبغيـــة المحافظـــة علـــى 
  دئة المخاوف.الثقة وته

 
إشراك وتمكين ودعم منظمات المجتمع المحلي على الصعيد القطري   •

مــن أجــل مناصــرة قيمــة اللقاحــات أمــام المجتمعــات المحليــة وراســمي 
  السياسات ووسائل اإلعالم المحلية والعالمية.

 
منظمـــات المجتمـــع اســـتحداث خطـــط دعـــوة وطنيـــة أو إقليميـــة تشـــرك   •

  .المحلي على الصعيد القطري
 
ربــط جهـــود الــدعوة العالميـــة والوطنيـــة والمجتمعيــة بالشـــبكات المهنيـــة   •

 والعلمية.

  
  : مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع.٣الغرض االستراتيجي 

  
في يومنا هذا يحصل أربعة أطفال من كل خمسة على األقل على مجموعة أساسية مـن التطعيمـات أثنـاء   -٤٦

من عيش حياة أكثر صـحة وٕانتاجيـة. ولسـوء الحـظ فـإن هـذا يعنـي وجـود طفـل مـن سن الرضاعة ويتمكنون بالتالي 
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أن تصـل فوائـد التمنيـع بشـكل منصـف لجميـع  أيضـاً كل خمسة أطفال ال يتم الوصول إليه. وفي هـذا العقـد، ينبغـي 
ل بجميــع األطفــال والمــراهقين والبــالغين. وســوف يعنــي تحقيــق هــذا الغــرض االســتراتيجي أن يــتم تمنيــع كــل فــرد مؤهــ

بغـــض النظـــر عـــن الموقـــع الجغرافـــي أو الســـن أو النـــوع أو العجـــز أو المســـتوى التعليمـــي أو  –اللقاحـــات المالئمـــة 
بمـــا يحقـــق بالتـــالي الوصـــول إلـــى الشـــرائح  –المســـتوى االجتمـــاعي واالقتصـــادي أو الفئـــة العرقيـــة أو وضـــع العمـــل 

تمنيـع داخـل البلـد الواحـد وفيمـا بـين البلـدان علـى حـد السكانية المنقوصة الخـدمات ويحـد مـن حـاالت التفـاوت فـي ال
، فـــإن تهميشـــاً ســـواء. وألنـــه يغلـــب أن تتركـــز أعبـــاء األمـــراض بشـــكل غيـــر متناســـب لـــدى الشـــرائح الســـكانية األكثـــر 

إلـى تحقيـق  أيضـاً الوصول إلى المزيد من النـاس لـن يسـفر فقـط عـن تحقيـق درجـة أكبـر مـن اإلنصـاف بـل سـيؤدي 
يسهم في التنمية االقتصـادية. وباإلضـافة لـذلك، ال يمكـن الوفـاء بـالمرامي المتعلقـة باستئصـال تأثير صحي أعظم و 

  األمراض والتخلص منها دون تحقيق تغطية كبيرة ومنصفة واستبقائها.
 
طرحــت منظمـة الصــحة العالميـة واليونيســيف وشـركاء آخــرون مفهـوم "الوصــول إلـى كــل  ٢٠٠٢وفـي عـام   -٤٧

خطــوة أولــى صــوب تحقيــق تغطيــة أكثــر إنصــاًفا. ومــن خــالل مكوناتهــا التشــغيلية المتنوعــة منطقــة"، والــذي يشــكل 
(والتي تتضمن إعـادة إنشـاء خـدمات التوعيـة، وتـوفير إشـراف داعـم، والـدخول فـي حـوارات مـع المجتمعـات، ورصـد 

نطقـة أن توسـع تقـديم واسـتخدام البيانـات، وتخطـيط المنـاطق وٕادارة المـوارد)، تسـنى السـتراتيجية الوصـول إلـى كـل م
خدمات التمنيع. وعلى نفس النسق، استخدمت المبادرات المستهدفة الستئصال األمراض والـتخلص منهـا أو سـرعة 
الحـــد مـــن الوفيـــات اســـتراتيجيات مثـــل أيـــام التمنيـــع الوطنيـــة أو دون الوطنيـــة (بالنســـبة الستئصـــال شـــلل األطفـــال) 

لـــى الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــة، والحـــد مـــن الوفيـــات الناجمـــة عـــن وأنشـــطة التمنيـــع التكميلـــي (بالنســـبة للقضـــاء ع
الحصـــبة، والقضـــاء علـــى كـــزاز الوليـــد). وفـــي اآلونـــة األخيـــرة تـــم اســـتخدام اســـتراتيجيات ُيشـــار إليهـــا مجتمعـــًة باســـم 

ب مـــع إلـــى جنـــ جنبـــاً التكثيـــف الـــدوري للتمنيـــع الروتينـــي ُبغيـــة مـــد التمنيـــع إلـــى الفئـــات التـــي ال يـــتم الوصـــول إليهـــا، 
 التدخالت األخرى في مجال الرعاية الصحية األولية.

  
وحتى هذه االستراتيجيات مازالت تفوتها شرائح سكانية منها على سبيل المثال مـن يعيشـون خـارج الهياكـل   -٤٨

ة االجتماعية والحكومية التقليدية. ولكي يتم استبقاء مكاسب هذه الجهود التاريخية ولكي يتم تحقيق المرامي الخاص
بمكافحة األمراض واستبقاؤها، ينبغي إعادة صياغة النهج االستراتيجي "الوصول إلى كل منطقة" ليصبح "الوصـول 

، ينبغــي توســيع تعريــف المجتمــع بمــا يتجــاوز المجتمعــات إنصــافاً إلــى كــل مجتمــع". ولكــي تتحقــق التغطيــة األكثــر 
كــل فــرد مؤهــل، حتــى األفــراد الواقعــون فيمــا . ويعنــي الوصــول إلــى كــل مجتمــع اســتهداف شــمول جغرافيــاً المحــددة 

  يتجاوز النطاق الحكومي المعتاد.
 
وسوف يـدعو الوصـول إلـى كـل مجتمـع إلـى فهـم الحـواجز أمـام الوصـول إلـى التمنيـع واسـتخدامه، وسـوف   -٤٩

 يستلزم كذلك تحديد الفئات المنقوصة الخدمات ووضع خطط مصغرة على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية
تـــتم مراجعتهـــا وتنقيحهـــا ُبغيـــة ضـــمان التغلـــب علـــى تلـــك الحـــواجز. وينبغـــي اســـتغالل ســـرعة التوســـع فـــي تكنولوجيـــا 
المعلومات في وضع سجالت تمنيع وقواعد بيانات إليكترونية تسمح بتتبع موقف التمنيع لكل فرد وبإرسال مذكرات 

ستهدي القرارات بالمعلومات الالزمـة. ومـن الممكـن تنبيه عند حلول موعد التمنيع وبسهولة الوصول للبيانات حتى ت
  لوضع نظم من هذا القبيل. محفزاً أن يكون بدء استخدام أرقام تعريفية فريدة عامًال 

 
وينبغــي اســتغالل االســتناد إلــى خبــرات حمــالت التطعــيم الناجحــة ضــد شــلل األطفــال والتخطــيط الالمركــزي   -٥٠

. وســيكون مـــن تاريخيـــاً ية النائيــة أو الرحـــل أو التــي تعرضـــت للتهمــيش والتوعيــة فـــي الوصــول إلـــى الشــرائح الســـكان
الضــروري كــذلك وجــود اســتراتيجيات جديــدة مــن أجــل الوصــول إلــى فقــراء الحضــر والمهــاجرين الــريفيين. وفــي ظــل 
وجــود هياكــل مجتمعيــة ضــعيفة وناشــئة وعــدم كفايــة األمــن، ســوف يكــون لُنُهــوج التوعيــة المجتمعيــة أهميــة حاســمة 

ل خاص في الوصول لهذه الفئات. ويصدق هـذا بشـكل أكبـر نظـرًا ألنـه فـي بعـض األحيـان تكـون القـوة األكثـر بشك
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فــي هــذه المنــاطق الحضــرية والمحيطــة بالحضــر هــي االرتيــاب المشــترك والمتأصــل فــي الغربــاء وبخاصــة  توحيــداً 
  الحكومات.

 
نية المنقوصــة الخــدمات المشــاركة مــع وســوف يســتدعي تطبيــق اســتراتيجيات الوصــول إلــى الشــرائح الســكا  -٥١

القطــاع غيــر الحكــومي بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع المــدني ومنظمــات القطــاع الخــاص، وســوف يســتلزم شــمول 
جميع جوانب التمنيع بما في ذلك الدعوة والتعبئة االجتماعيـة وتقـديم الخـدمات ورصـد أداء البـرامج. ولكـي يـتم دعـم 

مات أن تخصص موارد إضافية للمجتمعات المنقوصة الخدمات وأن تضـمن تزويـد هذا التعاون، ينبغي على الحكو 
ــًذا فعــاًال. ومــن  البــرامج بعــدد كــاٍف مــن المــوظفين الحاصــلين علــى تــدريب جيــد مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيجيات تنفي

مثـــال) األمـــور التـــي ال غنـــى عنهـــا الشـــراكات عبـــر القطاعـــات الحكوميـــة (مـــع المؤسســـات التعليميـــة علـــى ســـبيل ال
والتنسيق مع البرامج التي تركز على الشرائح السـكانية المعرضـة للخطـر. وباإلضـافة إلـى ذلـك، سـيتعين أن تسـتمر 
الجهـود الراميــة إلــى تقــديم خــدمات تمنيــع عاليــة الجــودة لألطفــال كافــة بــال تــواٍن حتــى تــتم حمايــة المكاســب المســجلة 

  بالفعل.
 
) منهـا حـاالت التفـاوت ٢٠٢٠-٢٠١١بحث خالل عقد اللقاحات (وتوجد أبعاد أخرى لإلنصاف تستحق ال  -٥٢

  بين البلدان، وتمنيع المراهقين والبالغين، والتمنيع أثناء حاالت الطوارئ.
 
قبــل أن تصــبح اللقاحــات الجديــدة المســتخدمة فــي البلــدان المرتفعــة الــدخل  عقــوداً ، اســتغرق األمــر وتاريخيــاً   -٥٣

دخل والمتوسـطة الـدخل. ويجـري اتخـاذ خطـوات مـن أجـل معالجـة هـذا االنعـدام فـي متوافرًة في البلدان المنخفضة الـ
التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيـع. بيـد أنـه يلـزم بـذل اإلنصاف من بينها إدخال لقاحات جديدة بدعم من 

 المزيد من أجل استبقاء هذه المكاسب ومدها والسيما للبلدان المتوسطة الدخل.
  

اتخاذ نهج "على مـدار العمـر" لجعـل فوائـد التمنيـع متاحـة لجميـع المعرضـين للخطـر فـي كـل  ضاً أيويجب   -٥٤
فئة عمرية. وحيث تتم مكافحة األمراض بنجاح مـن خـالل تمنيـع الرضـع، يتزايـد االعتـراف بضـرورة تعزيـز المناعـة 

احــات جديــدة وموجــودة بالفعــل، لق حاليــاً مــن أجــل اســتبقاء هــذه المكاســب ومــد نطاقهــا. وباإلضــافة إلــى ذلــك، تتــوافر 
مثـــل العـــاملين  –ويتزايـــد اســـتخدامها، مـــع أطفـــال المـــدارس والمـــراهقين والبـــالغين المعرضـــين للخطـــر بشـــكل خـــاص 

(علــى ســبيل المثــال اللقاحــات  –الصــحيين، واألفــراد المنقوصــي المناعــة، والمتعــاملين مــع الحيوانــات، وكبــار الســن 
نفلـــونزا وداء الكلـــب). وقـــد زاد نجـــاح الجهـــود الراميـــة للقضـــاء علـــى كـــزاز األم المضـــادة للـــورم الحليمـــي البشـــري واأل

والوليــد والفوائــد المتحققــة لكــل مــن المــرأة والرضــيع بفضــل التمنيــع ضــد األنفلــونزا أثنــاء الحمــل مــن االهتمــام بتحــري 
الفيـروس الفئـة "ب" أو  ابتكار لقاحات أخرى يمكن استخدامها أثناء الحمل (علـى سـبيل المثـال لقاحـات العقديـة مـن

التنفسي). وسوف يعني هذا استحداث استراتيجيات للوصول إلى األفراد على مدار حياتهم، ووضـع خطـط  الِمخَلوي
  للنظم التي سترصد التقدم المحرز وتتبعه.

 
ي وبالمثــل، يلــزم أن تضــمن الخطــط الموجهــة الوصــول إلــى التمنيــع أثنــاء األزمــات اإلنســانية والفاشــيات وفــ -٥٥

خاصة بتكوين مخزون احتياطي  اً مناطق الصراعات. وينبغي أن تتضمن هذه الخطط التركيز على التواصل وبنود
  من اللقاحات.

 
وهنــاك حاجــة للبحــوث االجتماعيــة والتشــغيلية حتــى يســتهدي بالمعلومــات الــواردة بهــا فــي تصــميم واختبــار  -٥٦

ممكن أن تتضمن مجاالت التركيز الرئيسية لهـذه البحـوث تحديـد تقديم االستراتيجيات المذكورة أعاله. ومن ال فعالية
األســباب الرئيســية النخفــاض التغطيــة فــي منــاطق ومجتمعــات معينــة، ودراســة الحــواجز االقتصــادية أمــام التمنيــع، 
واســتيعاب أفضــل الُنُهــوج للوصــول إلــى األفــراد مــن مختلــف األعمــار، ودراســة أكثــر الحــوافز فعاليــة للوصــول إلــى 

 ات المختلفة.الفئ
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  ٣: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٤الجدول 
  

  مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع.
وضـــــــع وتطبيـــــــق اســـــــتراتيجيات 
جديدة للتعامـل مـع حـاالت عـدم 

 اإلنصاف.

  إعادة صياغة النهج االستراتيجي "الوصول إلى كل منطقـة" ليصـبح "الوصـول
 مل مع حاالت عدم اإلنصاف داخل المناطق.ُبغية التعا إلى كل مجتمع"

  إشــراك الفئــات المنقوصــة الخــدمات والمهمشــة فــي وضــع اســتراتيجيات موجهــة
 مصممة خصيًصا للحد من حاالت عدم اإلنصاف.

  الغـرض  أيضـاً إدخال لقاحات جديدة مالئمة في برامج التمنيـع الوطنيـة (انظـر
 الخامس).

  التمنيـــــع وتطبيقـــــه، يشـــــمل اســـــتحداث نهـــــج علـــــى مـــــدار العمـــــر فـــــي تخطـــــيط
 االستراتيجيات الجديدة الرامية إلى ضمان اإلنصاف عبر الحياة.

  تـــوقي األمـــراض التـــي يمكـــن توقيهـــا باللقاحـــات واالســـتجابة لمقتضـــياتها خـــالل
 فاشيات األمراض واألزمات اإلنسانية وفي مناطق الصراعات.

ــــــاء  تكــــــوين قاعــــــدة معــــــارف وبن
القدرات للتمكـين مـن أجـل تقـديم 

  الخدمات بشكل منصف.

  موقـــف التمنيـــع لكـــل فـــرد، مـــع تعزيـــز ســـجالت التمنيـــع وقواعـــد البيانـــات تتبـــع
 اإلليكترونية ونظم أرقام تحديد الهوية الوطنية.

  االســتفادة مــن الهياكــل المجتمعيــة فــي تعزيــز التواصــل وتقــديم الخــدمات (علــى
 سبيل المثال القابالت الشعبيات، سجالت المواليد).

 مات المجتمع المدني في التوعية والتخطيط بالمجتمع المحلي.إشراك منظ 

  ـــدة للمشـــاركة المجتمعيـــة فـــي المنـــاطق الحضـــرية والمحيطـــة ـــوج جدي وضـــع ُنُه
 بالحضر.

  تـــــــدريب العـــــــاملين الصـــــــحيين ومنظمـــــــات المجتمـــــــع المـــــــدني علـــــــى مشـــــــاركة
المجتمعات، وعلى تحديد الشخصيات ذات النفوذ التـي تسـتطيع المسـاعدة فـي 

ورصد وتنظيم البرامج الصحية وبرامج التمنيع، عالوًة على احتياجات  تخطيط
 المجتمع، وعلى العمل مع المجتمعات لتلبية تلك االحتياجات.

  إجـــراء بحـــوث علميـــة تشـــغيلية واجتماعيـــة لتحديـــد االســـتراتيجيات الناجحـــة فـــي
 الحد من حاالت عدم اإلنصاف وتحسين جودة خدمات التمنيع وتقديمها.

 
  : نظم التمنيع القوية جزء ال يتجزأ من النظام الصحي السليم األداء.٤االستراتيجي  الغرض

  
يعتمد نجاح برامج التمنيع الوطنية على إدخال لقاحات جديدة وبلوغ المرامـي الخاصـة بـالجودة واإلنصـاف   -٥٧

نات الكثيـرة المترابطـة لنظـام والتغطية وتحقيق االستدامة المالية على وجود نظام صحي سليم األداء. وتستلزم المكو 
التمنيـــع االهتمـــام مـــن تخصصـــات متعـــددة ُبغيـــة بنـــاء برنـــامج متماســـك وغيـــر متشـــرذم وســـليم األداء ينســـق ويعمـــل 

 بالتضافر مع برامج الرعاية الصحية األولية األخرى.
  

 إلـى نظـم مـن السياسـات والتنظـيم وصـوالً  بـدءاً وتشتمل النظم الصحية على مجموعة واسـعة مـن الوظـائف  -٥٨
المعلومات وسالسل اإلمـداد، والمـوارد البشـرية، وٕادارة البـرامج وتمويلهـا بوجـه عـام. وتشـمل الـنظم الصـحية كـًال مـن 
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في توعية األسر  دورًا قيماً القطاع العام والقطاع الخاص، ومن الممكن في بعض البلدان أن يلعب القطاع الخاص 
تقــديم الرعايــة الصــحية. وقــد تــم تنــاول بعــض هــذه الوظــائف فــي أقســام حــول ضــرورة التطعــيم وفوائــده، عــالوًة علــى 

أخــرى مــن هــذه الوثيقــة. وينــاقش هــذا القســم اإلجــراءات المطلوبــة لتعزيــز تنســيق أكبــر بــين بــرامج التمنيــع والبــرامج 
 األخــــرى فــــي إطــــار الــــنظم الصــــحية ولتــــدعيم المكونــــات الخاصــــة بالمعلومــــات والمــــوارد البشــــرية وسالســــل اإلمــــداد

 واللوجيستيات في النظم الصحية.
  

وينبغي أن يسـتمر دور تقـديم خـدمات التمنيـع كقاعـدة انطـالق لتقـديم التـدخالت األخـرى ذات األولويـة فـي   -٥٩
مجال الصحة العمومية، مثل التدخالت المعنية بالتكميل بفيتـامين "أ" والـتخلص مـن الديـدان والناموسـيات المعالجـة 

أن تقـــوم البـــرامج األخـــرى ذات األولويـــة بـــدور قاعـــدة االنطـــالق لتقـــديم التمنيـــع. وينبغـــي بالمبيـــدات. وينبغـــي كـــذلك 
استغالل كل اتصال مـع القطـاع الصـحي كفرصـة للتحقـق مـن موقـف التمنيـع وتقـديم التمنيـع عنـد الحاجـة. وٕاضـافة 

معينــة مثــل  أعراضــاً الممرضــات التــي تســبب  –ولــيس كــل  –لــذلك، فحيــث تتــوافر لقاحــات جديــدة موجهــة لــبعض 
االلتهــاب الرئــوي واإلســهال وســرطان عنــق الــرحم، فمــن المهــم أن يكــون بــدء اســتخدام تلــك اللقاحــات فرصــة لتعزيــز 

ـــل اللقاحـــات المضـــادة للمكـــورات الرئويـــة  والفيـــروس تقـــديم التـــدخالت التكميليـــة. فينبغـــي علـــى ســـبيل المثـــال أن ُتَكمَّ
 فسية وأمراض اإلسهال المرتبطة بها وتوقيها وعالجها.بإجراءات أخرى للحماية من األمراض التن العجلي

  
ومــن ثــم ينبغــي أن يصــاحب نشــر اللقاحــات الجديــدة خطــط شــاملة لمكافحــة األمــراض داخــل البلــدان وعلــى   -٦٠

مستوى العالم على حد سواء. وينبغي أن يتم التنسيق بين التمنيع والخـدمات األخـرى علـى جميـع مسـتويات البـرامج 
من إدارة  جزءاً ن يشمل هذا التنسيق جهود التوعية والمشاركة من جانب المراكز الصحية، وأن يكون في أي بلد، وأ

البرامج. وكذلك فقد يسهل تنسـيق التمنيـع مـع بـرامج الرعايـة الصـحية األوليـة المتكاملـة، جهـود التعبئـة االجتماعيـة، 
) وعلــى معالجــة عــدم اإلنصــاف ٢يجي ممــا يســاعد علــى خلــق الطلــب المجتمعــي علــى الخــدمات (الغــرض االســترات

). ُيضـــاف إلـــى هـــذا أنـــه ينبغـــي بـــذل جهـــود مـــن أجـــل ضـــمان أال تعمـــل بـــرامج اللقاحـــات ٣(الغـــرض االســـتراتيجي 
العالميــة التــي تركــز علــى المرامــي الخاصــة باستئصــال األمــراض والــتخلص منهــا (علــى ســبيل المثــال حمــالت شــلل 

ي أن تختار البلدان آليات تعزيز التفاعل والتنسـيق األكبـر بـين البـرامج األطفال والحصبة) بمعزل عن غيرها. وينبغ
لســياقها المحلــي. وســوف يكــون التــآزر والمردوديــة الناتجــان بفضــل التكامــل والتنســيق مفيــدين بشــكل  وفقــاً المختلفــة 

  خاص في البلدان ذات النظم الصحية الهشة.
 
والحســـنة التوقيـــت مـــن أجـــل فعاليـــة التمنيـــع. وتشـــمل وال غنـــى عـــن الوصـــول للمعلومـــات العاليـــة الجـــودة   -٦١

المعلومــات الحاســمة مؤشــرات العمليــات التــي تتــيح للبــرامج رصــد أدائهــا واتخــاذ اإلجــراءات التصــحيحية، ومؤشــرات 
الحصائل التي تقـيس تـأثير البـرامج. ويلـزم تحليـل مؤشـرات المخرجـات والتـأثير إلـى جانـب النفقـات حتـى يـتم تحديـد 

وأفضل الممارسات، ويلزم أن تقيس هذه المؤشرات مردوديـة البرنـامج (القيمـة المتحققـة مقابـل األمـوال). االختناقات 
ويلزم ربط نظم معلومات التمنيع بنظم المعلومات الصـحية األوسـع، علـى أن تظـل ميسـورة الوصـول بسـهولة وتلبـي 

  احتياجات برامج التمنيع.
 
دالت التســرب منــذ إطــالق البرنــامج الموســع للتمنيــع ُبغيــة ضــمان وتــم العمــل برصــد التغطيــة بــالتمنيع ومعــ  -٦٢

فعالية البرامج. ورغم أن جودة اإلبالغ بالبيانات وحسن توقيته كانا يتحسنان باطراد على مر السنين، مازالت جـودة 
تخـاذ اإلجـراءات بيانات التغطية اإلدارية غير كافية في بلدان كثيرة. وباإلضافة لذلك، مازال استخدام البيانات فـي ا

التصــحيحية علــى مســتوى المنــاطق والمجتمعــات غيــر مــرٍض. ومــن الممكــن أن يــؤدي اســتخدام الُنهُــوج الجديــدة فــي 
) إلـى تحسـين جـودة بيانـات ٣تتبع التمنيع من خـالل أرقـام تعريفيـة فريـدة (سـبق مناقشـتها فـي الغـرض االسـتراتيجي 

شاملة. ومن الممكن أن تدعم التكنولوجيات الجديدة، ومن بينها التغطية بالتمنيع وٕالى تسهيل وضع سجالت تمنيع 
أجهــزة االتصــال المحمولــة باليــد والهواتــف المحمولــة، هــذا الجهــد وأن تســهل تبــادل البيانــات. وبوســع مــديري البــرامج 
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وا أداء علـى جميــع المسـتويات اإلداريــة، مسـلحين بالبيانــات األعلــى جـودة وأدوات جديــدة لتحليـل البيانــات، أن يحســن
 البرامج وأن يخصصوا التمويل بصورة مالئمة وأن يتتبعوا التقدم المحرز بشكل أكثر فعالية.

  
وترصد األمراض أمر بالغ األهمية التخاذ قرارات مستهدية بالمعلومات بشـأن تبنـي لقاحـات جديـدة وبشـأن   -٦٣

مـن أجـل رصـد  أيضـاً نـى عـن هـذا الترصـد استراتيجيات اسـتخدام هـذه اللقاحـات فـي البـرامج الوطنيـة المعنيـة. وال غ
تــأثير التمنيــع والتغيــرات الحادثــة فــي الحالــة الوبائيــة لألمــراض، ومــن أجــل دعــم االســتخدام المســتدام. وســوف يكــون 

في فهم فعالية اللقاحات وتوجيه األولويات في أوساط البحث والتطوير،  كذلك للبيانات الوبائية المتينة أهمية حيوية
). ويلـزم ٦للبحوث والتطوير (الغـرض االسـتراتيجي  احتياجاً ذه البيانات في تحديد المجاالت األشد وسوف تساعد ه

تقويــة قواعــد االنطــالق الخاصــة بترصــد األمــراض ُبغيــة تحســين جــودة المعلومــات وتبادلهــا. وسيتضــمن هــذا تــدعيم 
ر األمـراض باسـتخدام تقنيـات التوصـيف القدرات المختبرية الالزمة للتعزيز الميكروبيولوجي للتشـخيص ولتتبـع انتشـا

  الجزيئي.
 
قـد يعقـب  حـدوثاً وفي حاالت نادرة قـد تـؤثر تفـاعالت ضـارة علـى صـحة متلقـي اللقـاح. وفـي حـاالت أكثـر   -٦٤

التمنيع ظروفًا صحية عارضة، وربما يتم الربط خطًأ بينها وبين اللقاحـات. ومـن المهـم للغايـة فـي كلتـا الحـالتين أن 
ولمســــاعدة البلــــدان المنخفضــــة الــــدخل  حــــداث الضــــارة الخطيــــرة التاليــــة للتمنيــــع وتحليلهــــا بســــرعة.األ يــــتم اكتشــــاف

المخطـط  والمتوسطة الدخل في التعامل مع مثـل هـذه القضـايا المهمـة، وضـعت منظمـة الصـحة العالميـة وشـركاؤها
مـن أن يتـوافر لـديها علـى األقـل  سوف تمكن هذه الخطة االسـتراتيجية البلـدان المعنيـةو العالمي لمأمونية اللقاحات. 

إلـى تعزيـز قـدرات تقيـيم  أيضـاً الحد األدنى من القدرات الالزمة لألنشطة المعنيـة بمأمونيـة اللقاحـات، وسـوف تـؤدي 
مأمونية اللقاحات في البلدان التـي تقـوم بإدخـال لقاحـات مبتكـرة حـديثًا والتـي تقـوم بإدخـال لقاحـات فـي منـاطق ذات 

، وسوف تؤسس هيكـل دعـم مسبقاً تي تقوم بتصنيع واستخدام لقاحات تم اختبار صالحيتها خصائص مستجدة أو ال
 المخطط العــالمي لمأمونيــة اللقاحــاتعــالمي لمأمونيــة اللقاحــات. وســوف يضــمن تطبيــق االســتراتيجيات الخاصــة بــ

صل كل شخص في ) أن يح٢٠٢٠-٢٠١١والمعنية ببناء القدرات المتعلقة بترصد المأمونية خالل عقد اللقاحات (
فـي التـردد فـي  سـبباً كل مكان على أكثر اللقاحات مأمونية قـدر المسـتطاع وأال تكـون الهـواجس المتعلقـة بالمأمونيـة 

  استخدام اللقاحات.
 
ـــدة الطموحـــة ضـــرورة وجـــود المزيـــد مـــن العـــاملين   -٦٥ ويعنـــي التعقيـــد المتزايـــد لبـــرامج التمنيـــع والمرامـــي الجدي

التعامل مع عبء العمل المتزايد، بما في ذلك مديرو البرامج على المستويات الوطنيـة  الصحيين المدربين من أجل
ودون الوطنيـــة فضـــًال عـــن العـــاملين فـــي الخطـــوط األماميـــة الـــذين يقـــدمون الخـــدمات ويتفـــاعلون بشـــكل مباشـــر مـــع 

ت والتمنيـع عـالوًة علـى المجتمعات المحلية. ويتعين أن يكون مديرو البـرامج مـزودين بالمعـارف التقنيـة عـن اللقاحـا
المهارات اإلدارية. أما العاملون الصـحيون فـي الخطـوط األماميـة، والـذين ال يقومـون بتقـديم التطعيمـات فحسـب بـل 

تــدخالت الرعايــة الصــحية األوليــة والتوعيــة الصــحية، فيلــزم أن يحصــلوا علــى تــدريب منســق وشــامل  أيضــاً يقــدمون 
، بمنـاهج محدثــة ومناسـبة، وأن يــتم اإلشـراف علــيهم بعـد التــدريب. ويلــزم أال قبـل الخدمــة وأثنـاء الخدمــة جــداً وعملـي 

تقتصر قـدرات العـاملين فـي مجـال الرعايـة الصـحية علـى شـرح أسـباب أهميـة التمنيـع فحسـب بـل أن يكونـوا قـادرين 
عرفـــوا علـــى علـــى أن يعطـــوا المشـــورة لألفـــراد والمجتمعـــات حـــول التغذيـــة وأن يخلقـــوا بيئـــًة أكثـــر صـــحة وأن يت أيضـــاً 

أمارات الخطر عندما يمرض شخص ما. وينبغي أن تضمن برامج التمنيع أن يتم مد هذا التدريب واإلشراف بشكل 
فعــال للعــاملين الصــحيين فــي المجتمعــات المحليــة. ومــن الممكــن أن تســاعد منظمــات المجتمــع المــدني فــي تــدريب 

 هؤالء العاملين وتنسيقهم.
  

ين تحقيـــق الفعاليـــة إال إذا تـــوافرت اإلمـــدادات الكافيـــة (اللقاحـــات والمكمـــالت وال يتســـنى للعـــاملين الصـــحي  -٦٦
واألدوية) عندما يحتاجونها. وقد تجاوز تدفق اللقاحات الجديدة قدرات نظام سلسـلة التبريـد الحـالي فـي بلـدان كثيـرة. 

ءة واعتماديـة. وينبغـي ومن هنا يتعين بشكل ملح توسـيع سالسـل اإلمـداد ونظـم تصـريف النفايـات وجعلهـا أكثـر كفـا
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فـــي  أيضـــاً تبســـيط هـــذه السالســـل والـــنظم مـــن أجـــل تحقيـــق أقصـــى فعاليـــة. وينبغـــي أن تأخـــذ هـــذه السالســـل والـــنظم 
الحسبان التأثير البيئي للطاقة والمواد والعمليات المستخدمة في التمنيع داخل البلد الواحد وعلى مستوى العـالم، وأن 

ويتيح توافر تكنولوجيات جديدة الفرصة لالبتكار، ليس فقط من أجل تحسـين إدارة  للحد من هذا التأثير. جهداً تبذل 
للســــعي نحــــو زيــــادة التــــآزر مــــع القطاعــــات ونظــــم اإلمــــداد األخــــرى الخاصــــة  أيضــــاً سالســــل إمــــدادات التمنيــــع بــــل 

ادة مـــن بالتـــدخالت الصـــحية األخـــرى. ويتعلـــق أحـــد جوانـــب االبتكـــار األخـــرى المحتملـــة باســـتيعاب الـــدروس المســـتف
ممارسات القطاع الخاص وٕادارة سالسل اإلمداد. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي اسـتطالع المهـام التـي يمكـن إسـنادها 

 إلى شركات القطاع الخاص ُبغية تحقيق قدر أكبر من الكفاءة.
  

ءة ومـــن الضـــروري تزويـــد نظـــم اإلمـــداد الخاصـــة بـــالتمنيع بأعـــداد كافيـــة مـــن المـــوظفين المتمتعـــين بالكفـــا  -٦٧
والتحفيــز والتمكــين علــى جميــع المســتويات. وبالمثــل، ينبغــي للتحســينات الطارئــة علــى نظــم المعلومــات الصــحية أن 

إدارة الموارد، ممـا يسـاعد المـوظفين علـى ضـمان تـوافر كميـات كافيـة مـن اللقاحـات بصـفة دائمـة لتلبيـة  أيضاً تدعم 
حقــق الفائــدة لكــل مــن بــرامج التمنيــع والجهــود الصــحية الطلــب. وينبغــي تنفيــذ جهــود لتــدعيم سالســل اإلمــداد بحيــث ت

  األوسع على الصعيد الوطني.
 
ــأ فــي مكافحــة األمــراض والتمنيــع مــن وزارات الصــحة أن تتــولى   -٦٨ وســيتطلب وضــع نهــوج شــاملة أقــوى وأكف

تمـع المـدني القيادة في تدعيم وتنسيق برامج التمنيع والنظم الصحية بشكل أوسع، بما في ذلك إشراك منظمات المج
والجامعات والممارسين من القطاع الخاص. وتستطيع وزارات الصحة أن تستند إلى خبرات الدوائر األكاديمية ُبغية 
المساعدة في استحداث ونشر أدوات ونهوج جديـدة فـي تقـديم الخـدمات. ومـن الممكـن أن تسـاهم منظمـات المجتمـع 

مع الواقع المحلي وتندرج ضمنها الموارد البشرية الموجودة في المدني في وضع برامج متكاملة بحيث تتم مواءمتها 
المجتمع المحلـي. وتسـتطيع المجتمعـات المحليـة فـي نهايـة األمـر أن تضـع حكوماتهـا موضـع المسـاءلة عـن طريـق 
طلــب خــدمات متكاملــة. ويمكــن كــذلك أن تقــدم المنظمــات اإلقليميــة والعالميــة المســاعدة عــن طريــق ضــمان تبــادل 

وأفضــل الممارســات داخــل البلــد الواحــد وفيمــا بــين البلــدان وأن ُيتــاح للبــرامج القطريــة الوصــول إلــى األدوات  البيانــات
 التحليلية. ومن الممكن أن يقوم شركاء التنمية بتقديم الموارد المالية التكميلية عند الحاجة.

  
  ٤: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٥الجدول 

 

  القوية جزء ال يتجزأ من النظام الصحي السليم األداء. نظم التمنيع
ضـــمان أن تنـــدرج بـــرامج اللقاحـــات العالميـــة التـــي تركـــز علـــى المرامـــي   •  وضع نهوج شاملة ومنسقة.

الخاصــــة باستئصــــال األمــــراض والــــتخلص منهــــا (علــــى ســــبيل المثــــال 
حمالت شلل األطفال والحصـبة) فـي بـرامج التمنيـع الوطنيـة وأال تعمـل 

   ورة مستقلة.بص
ضــــمان أن يصــــاحب نشــــر اللقاحــــات الجديــــدة خطــــط شــــاملة لمكافحــــة   •

   األمراض المستهدفة.
ضـــمان التنســـيق بـــين القطـــاع العـــام والخـــاص بشـــأن إدخـــال اللقاحـــات   •

الجديــــــدة واإلبــــــالغ بــــــاألمراض التــــــي يمكــــــن توقيهــــــا باللقاحــــــات وٕادارة 
   اص.اللقاحات، وضمان جودة التطعيم في القطاع العام والخ

بحث إدراج اللقاحات (حسب االقتضاء بالنسبة لألولويات الوطنية) في   •
 البرامج الصحية على امتداد العمر.
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  تدعيم نظم الرصد والترصد
 

  تحســين جــودة جميــع البيانــات اإلداريــة الخاصــة بــالتمنيع وتعزيــز تحليــل
هذه البيانات واستخدامها على جميع المستويات اإلدارية، ُبغيـة تحسـين 

 أداء البرامج.

تطـــوير وتعزيـــز اســـتخدام التكنولوجيـــات الجديـــدة لجمـــع بيانـــات التمنيـــع   •
  ونقلها وتحليلها.

 
ألمراض ُبغية اسـتخراج المعلومـات مواصلة تدعيم وتوسيع نظم ترصد ا  •

الالزمــة التخــاذ القــرارات ولرصــد تــأثير التمنيــع علــى المراضــة والوفيــات 
   وعلى التغيرات في الحالة الوبائية لألمراض.

ضمان القدرات الخاصة باألنشطة المعنيـة بمأمونيـة اللقاحـات، بمـا فـي   •
مـــع تعزيـــز  ذلـــك القـــدرات المتعلقـــة بجمـــع بيانـــات المأمونيـــة وتفســـيرها،

 .حديثاً القدرات في البلدان التي تقوم بإدخال لقاحات مبتكرة 

تـــدعيم قـــدرات المـــديرين والعـــاملين فـــي 
 الخطوط األمامية.

ضــــمان أن تتــــوافر لبـــــرامج التمنيــــع وبــــرامج الرعايـــــة الصــــحية األوليـــــة   •
األخرى موارد بشرية كافية لتحديد جداول مواعيد الخدمات المقدرة ذات 

   مقبولة وتقديم هذه الخدمات.الجودة ال
رفـــع مســـتويات التـــدريب قبـــل الخدمـــة وأثناءهـــا وبعـــدها بالنســـبة للمـــوارد   •

البشـــرية، ووضـــع منـــاهج جديـــدة ومناســـبة تتنـــاول التمنيـــع كمكـــون مـــن 
   المكافحة الشاملة لألمراض.

تعزيــــــز التــــــدريب المنســــــق واإلشــــــراف علــــــى العــــــاملين الصــــــحيين فــــــي   •
 المجتمعات المحلية.

االبتكــار مــن أجــل تحســين قــدرات ولوجيســتيات سلســلة التبريــد، عــالوًة   • عيم البنية التحتية واللوجيستياتتد
   على تصريف النفايات.

الحــد مــن التــأثير البيئــي للطاقــة والمــواد والعمليــات المســتخدمة فــي نظــم   •
   اإلمداد الخاصة بالتمنيع، داخل البلدان وعلى مستوى العالم.

مـــداد بأعـــداد كافيـــة مـــن المـــوظفين المتمتعـــين بالكفـــاءة تزويـــد نظـــم اإل   •
   والتحفيز والتمكين على جميع المستويات.

 إنشاء نظم معلومات تساعد الموظفين على تتبع اإلمداد المتاح بدقة.  •

 
: تمتـــع بـــرامج التمنيـــع بوصـــول مســـتدام لتمويـــل مقـــدر وٕامـــداد عـــالي الجـــودة ٥الغـــرض االســـتراتيجي 

  ارية.وتكنولوجيات ابتك
  

)، يجب اتخاذ إجراءات داخل البلدان وعلى مستوى ٢٠٢٠-٢٠١١لكي يتم الوفاء بمرامي عقد اللقاحات (  -٦٩
وينبغـي  العالم على حد سواء ُبغية زيادة إجمالي مبلـغ التمويـل المتـاح للتمنيـع مـن كـل مـن البلـدان وشـركاء التنميـة.

الوطنيـة مـن خـالل التقيـيم المنـتظم الحتياجـات المـوارد، والكفـاءة أن تضمن البلدان االستدامة المالية لبرامج التمنيع 
في تقديم الخدمة، وتوافر التمويل الداخلي الكافي، وتعبئة الموارد من شركاء التنمية من أجل سد أي ثغرات تمويل. 

البلـدان قـد  ويلزم على الحكومات كذلك أن تتحـرى آليـات تمويـل بديلـة وابتكاريـة للصـحة والتمنيـع. وُيـذكر أن بعـض
وباإلضـافة إلـى  أنشأت صناديق استئمانية أو تقوم باستخدام إيرادات ضريبية مكرسة، من بـين اسـتراتيجيات أخـرى.

ذلك، فمن المهم أن يتم التحرك فيما يتجاوز الميزانيات وفيما يخص النفقات. فيمكن للحكومات أن تحسن الوصول 
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معــدات التمنيــع أو العــاملين الصــحيين عــن طريــق التأكــد مــن للقاحــات وتحــول دون حــدوث نقــص فــي اللقاحــات أو 
 صرف أموال الميزانيات بطريقة متواصلة وحسنة التوقيت تراعي االحتياجات البرامجية.

  
ورغــم أن تمويــل خــدمات التمنيــع أوًال وقبــل كــل شــيء أحــد المســؤوليات الرئيســية للحكومــات، ينبغــي علــى   -٧٠

، وينبغــي علــيهم أمــداً تيجيات الوطنيــة مــن خــالل تمويــل مقــدر بشــكل أكبــر وأطــول شــركاء التنميــة أن يــدعموا االســترا
أن يســتطلعوا الجيــل التــالي مــن آليــات التمويــل االبتكاريــة. ويلــزم أن ينصــب التأكيــد علــى المســاءلة المشــتركة  أيضــاً 

بــالتتبع الســنوي للمــوارد بــين البلــدان وشــركائهم فــي التنميــة فيمــا يخــص تمويــل التمنيــع. ومــن النهــوج الممكنــة التعهــد 
الخاصة بتمويل التمنيع من الشركاء والحكومات على حد سـواء. وبالنسـبة لكـل مـن البلـدان وشـركاء التنميـة، ينبغـي 
أن تركز الدعوة المسندة بالبينات والجهـود فـي مجـال السياسـات علـى الحصـول علـى التـزام متجـدد بتعهـدات مسـبقة 

  بالتمويل.
 
تحســين تخصـيص التمويـل والمســاءلة عنـه واسـتدامته. ومـن شــأن تنسـيق الـدعم فــي ومـن الضـروري كـذلك   -٧١

مجال التمويل من شركاء التنمية والمصادر الخارجية األخرى أن يستهدف أولويات الميزانيات الوطنية، وأن يضمن 
صــفة دوريــة ُبغيــة . وينبغــي تنقــيح اســتراتيجيات تخصــيص التمويــل بإلحاحــاً أن األمــوال تلبــي أشــد احتياجــات البلــدان 

تعزيـــز تحقيقهـــا للمرامـــي، مثـــل استئصـــال األمـــراض والـــتخلص منهـــا، بأســـرع وأكفـــأ طريقـــة ممكنـــة. وينبغـــي تحديـــد 
الفجـــوات المشـــار إليهـــا فـــي التغذيـــة االرتجاعيـــة ُبغيـــة تعزيـــز اســـتدامة البـــرامج والنتـــائج والتـــأثير. ومـــن المنهجيـــات 

لــى أســاس ربــط األجــر بــاألداء. بيــد أنــه يجــب موازنــة مســوغات هــذا المحتملــة التــي يمكــن تحريهــا، نظــام التمويــل ع
النهج في ضوء أهمية ضمان إمكانية تقدير التمويل ومخاطر إيجاد حوافز ضارة، وحقيقة أن تطبيق نظام مـن هـذا 

لـي القبيل يستلزم وجود بيانات عالية الجودة. ويتضمن هذا ربط توزيع التمويل على الصـعيد الـدولي والـوطني والمح
 بقياسات أداء محددة واستغالل القياسات الناتجة في تعزيز تحسين البرنامج.

  
ويلــزم وجــود آليــات تســعير وشــراء ابتكاريــة مــن أجــل تخفيــف الضــغط التمــويلي ومــن أجــل دعــم اســتحداث   -٧٢

ت الشـريحة وتطوير اللقاحات الجديدة والموجودة بالفعل. وسـوف يكـون لالبتكـارات أهميـة خاصـة بالنسـبة للبلـدان ذا
منظمـة الصـحة للبلـدان الدنيا مـن الـدخل المتوسـط التـي ال تسـتطيع الوصـول إلـى آليـات التسـعير والشـراء الخاصـة ب

التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع. وتتضــمن اآلليــات الممكــن تحريهــا التســعير األمريكيــة واليونيســيف و 
ات السـعرية والتفـاوض المجمـع أو طـرق الشـراء بالنسـبة للبلـدان المتفاوت باسـتخدام نهـوج جديـدة فـي تحديـد المسـتوي

ذات الشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط. وتوجــد نمــاذج شــراء مجمــع حاليــة فــي كــل مــن أســواق اللقاحــات وأســواق 
لمنظمــة الصــحة المستحضــرات الصــيدالنية. ومــن أمثلــة ذلــك الشــراء المجمــع عــن طريــق الصــندوق الــدوار التــابع 

ألمريكيــة وآليــات التســهيالت االئتمانيــة القصــيرة األمــد. ومــن الممكــن تقيــيم وتعــديل هــذا النمــوذج وغيــره بمــا للبلــدان ا
البلـــدان ذات الشـــريحة الـــدنيا مـــن الـــدخل المتوســـط وشـــتى أســـواق اللقاحـــات  يناســـب علـــى النحـــو األمثـــل احتياجـــات

 الفردية.
  

التصـنيع، ممـا يحسـن بالتـالي مـن تـأمين اإلمـدادات.  لجهات حافزاً ويمثل تقديم تمويل مستدام طويل األمد   -٧٣
وباإلضــافة إلــى ذلــك، فمــن الضــروري وجــود تــدخالت فــي جانــب العــرض. فنســبة متزايــدة مــن اللقاحــات الميســورة 
التكلفة المستخدمة لتمنيع سكان العالم يتم تصنيعها في بلدان منخفضة الـدخل وبلـدان ذات شـريحة دنيـا مـن الـدخل 

 داخليـــاً علـــى هـــذه البلـــدان أن تضـــمن جـــودة اللقاحـــات المســـتخدمة  لزامـــاً العقـــد القـــادم، لـــن يكـــون  المتوســـط. وخـــالل
ومأمونيتهـــا ونجاعتهـــا فحســـب، بـــل ســـيقع علـــى عاتقهـــا التـــزام عـــالمي متزايـــد بحمايـــة وتعزيـــز أمـــن مشـــروع التمنيـــع 

يــة والنجاعــة تحديــد ونشــر العــالمي. وتتضــمن التــدخالت المحتملــة فــي جانــب العــرض بغيــة ضــمان الجــودة والمأمون
أفضـــل الممارســـات فـــي التصـــنيع ومراقبـــة الجـــودة، واالســـتثمار فـــي إمكانيـــات البحـــث والتطـــوير، والشـــروع فـــي نقـــل 

 واتفاقيات التطوير المشترك. االتكنولوجي
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أحــــد الــــدوافع الرئيســــية الحاســــمة، وٕان غلــــب إغفالهــــا، الداعمــــة لجميــــع هــــذه وُيعــــد تأكيــــد جــــودة اللقاحــــات   -٧٤
تـــدخالت. ويســـتند تأكيـــد الجـــودة الجيـــد بصـــفة أساســـية إلـــى التوحيـــد الفعـــال الـــذي يضـــمن أنـــه يمكـــن تصـــنيع كـــل ال

مستحضر من مستحضرات اللقاحات بشكل متسـق وُيمكِّـن كـذلك جهـات التصـنيع المتعـددة مـن صـنع مستحضـرات 
 عالميـاً زمـة لتحقيـق المعـايير المتناسـقة متماثلة بنفس الجودة. وُيـذكر أن العمليـات التقييسـية المعنيـة باللقاحـات والال

موجــودة بالفعــل، ومــن بينهــا المــواد المرجعيــة البيولوجيــة الدوليــة، غيــر أنــه مــن الضــروري اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل 
 تدعيم التوحيد العالمي.

  
 وفقاً وباإلضافة إلى ما سبق، ينبغي على كل بلد أن يطور قدرات رصد وتأكيد االستخدام اآلمن للقاحات،   -٧٥

المخطــط العــالمي لمأمونيــة اللقاحــات الصــادرة عــن منظمــة الصــحة العالميــة (كمــا لالســتراتيجية المحــددة فــي مبــادرة 
). وينبغــي كــذلك اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل تــدعيم الهياكــل التنظيميــة ٤ســبقت المناقشــة تحــت الغــرض االســتراتيجي 

 ضـــمان إمكانيـــة التعامـــل مـــع الطلـــب المتزايـــد علـــى ُبغيـــة اً يـــعالمعلـــى الصـــعيد الـــوطني ووضـــع تنظيمـــات متناســـقة 
االستعراضات التنظيمية بأسلوب فعال وحسن التوقيت. وال يشكل هذا األمر مشكلة فقط بالنسبة للبلـدان المنخفضـة 

بالنســبة للوكــاالت التنظيميــة فــي البلــدان المرتفعــة  أيضــاً الــدخل والمتوســطة الــدخل المعنيــة بنقــل التكنولوجيــا، ولكــن 
ل حيــث تتعــين المحافظــة علــى الخبــرات والمــوارد. ومــن الضــروري أن تقــوم هــذه التــدخالت فــي جانــب العــرض الــدخ

  على أساس بيانات جدوى مثبتة تضعها البلدان ُبغية ضمان تأثير هذه االستثمارات الكبيرة والطويلة األمد.
 
وشركاء التنمية بزيـادة المـوارد ويقتضي إحداث تغيير بخصوص التمويل المستدام التزامات من الحكومات   -٧٦

مردوديــة البــرامج، وكــذلك مــن البلــدان األخــرى التــي تنضــم لصــفوف شــركاء التنميــة. وعلــى نفــس النســق،  وتحســين
ــم والتكنولوجيــا،  يســتلزم اإلمــداد المســتدام مشــاركة القطاعــات الحكوميــة المتعــددة (علــى ســبيل المثــال قطاعــات العل

غية إيجاد بيئة تساعد الموردين على تـدعيم إمكانيـاتهم. ولالقتصـادات الناشـئة دور والتجارة، والصناعة، والصحة) بُ 
بــالغ األهميــة تقــوم بــه فــي كلتــا الحــالتين، فــي ضــوء ارتفــاع معــدالت النمــو االقتصــادي لــديها وســرعة توســع قاعــدة 

  العرض بها.
  

مــن جانــب شــعبة اإلمــداد التابعــة  حاليــاً لكــي تزيــد المواءمــة، ينبغــي مواصــلة التوســع فــي األنشــطة المنفــذة و   -٧٧
لليونيسيف والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيـع ُبغيـة تحسـين التواصـل والتنسـيق فيمـا بـين البلـدان وجهـات 
تصــنيع اللقاحــات ومنظمــات القطــاع العــام. والبلــدان فــي حاجــة إلــى منبــر يســتطيعون فيــه أن يوصــلوا بشــكل أوضــح 

ت الجديدة وأن يقدموا إرشادات حول مرتسمات المستحضرات المرغوبة. ومـن شـأن هـذه طلبهم المتوقع على اللقاحا
المعلومـــات األوليـــة أن تســـاعد المـــوردين علـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتهدية بقـــدر أكبـــر مـــن المعلومـــات بشـــأن ابتكـــار 

ات واإلمـداد المستحضرات وتخطيط القدرات، مما يخفف بالتالي من وطأة المخاطر المتعلقة باسـتحداث المستحضـر 
أن تســـاعد شـــركاء التنميـــة ومنظمـــات القطـــاع العـــام األخـــرى علـــى وضـــع  أيضـــاً بهـــا. ومـــن شـــأن هـــذه المعلومـــات 

استراتيجيات وخطط دعم محصنة بصـورة أكبـر وأكثـر اعتماديـة. ومـن الممكـن كـذلك االسـتفادة مـن هـذا المنبـر فـي 
مـداد الحـالي والمسـتقبلي المحتمـل، وتمكـين البلـدان مـن تمكين الموردين من إبـالغ البلـدان بدقـة بنطـاق التسـعير واإل

 تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بشراء اللقاحات.
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  ٥: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٦الجدول 
 

 تمتع برامج التمنيع بوصول مستدام لتمويل طويل األمد وٕامداد عالي الجودة.

لقــدرتها علــى  وفقــاً قطــع التــزام علــى الحكومــات باالســتثمار فــي التمنيــع   • ويل.زيادة إجمالي مبلغ التم
 السداد والفوائد المتوقعة.

إشــراك شــركاء داخليــين وشــركاء تنميــة جــدد محتملــين، وتنويــع مصــادر   •
 التمويل.

 استحداث الجيل التالي من آليات التمويل االبتكارية.  •

زيــــــادة يســــــر التكلفــــــة بالنســــــبة للبلــــــدان 
 متوسطة الدخل.ال

اســتطالع نهــوج التســعير المتفــاوت لتحديــد معــايير واضــحة للمســتويات   •
ــــدان ذات الســــعرية واألســــعار الحاليــــة والمســــتقبلية المقــــرر إتاحتهــــا  للبل

 والبلدان المتوسطة الدخل.الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط 
لــدان اســتطالع آليــات التفــاوض المجمــع أو الشــراء المجمــع بالنســبة للب  •

 والبلدان المتوسطة الدخل.ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط 

تحســين تخصــيص التمويــل فــي البلــدان 
 المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

تــدعيم الميزنــة واإلدارة الماليــة داخــل البلــدان ُبغيــة تحقيــق تكامــل أفضــل   •
يـــة بـــين التخطـــيط وتحديـــد األولويـــات فـــي المجـــال المـــالي ومجـــال الرعا

 الصحية.
 تنسيق الدعم بالتمويل من شركاء التنمية والمصادر الخارجية األخرى.  •
تقيـــيم وتحســـين آليـــات الـــدعم بالتمويـــل علـــى أســـاس فعاليتهـــا فـــي بلـــوغ   •

 المرامي الخاصة باألمراض.
تأســــيس التمويــــل علــــى الشــــفافية والموضــــوعية ُبغيــــة ضــــمان اســــتدامة   •

 البرامج.
متعلقة بالتكلفة والتكلفة مقابل العائد فـي تـدبير تعزيز استخدام الحجج ال  •

 التمويل، وفي اتخاذ القرارات، وفي الدفاع عن تمويل التمنيع.
 استطالع نظم التمويل على أساس ربط األجر باألداء.  •

بنـــاء ودعـــم شـــبكات الجهـــات التنظيميـــة والمـــوردين ُبغيـــة تبـــادل أفضـــل   • تأمين اإلمداد العالي الجودة.
 ومراقبة الجودة. وتحسين إمكانيات تأكيد الجودة الممارسات

 استحداث أدوات لتدعيم التوحيد العالمي لعمليات التصنيع والتنظيم.  •
ــــدعيم الهياكــــل التنظيميــــة علــــى الصــــعيد الــــوطني ووضــــع تنظيمــــات   • ت

 .عالمياً متناسقة 
تـــــوفير منبـــــر تســـــتطيع فيـــــه البلـــــدان أن توصـــــل طلبهـــــا المتوقـــــع علـــــى   •

كنولوجيــــات وأن تقــــدم إرشــــادات لجهــــات التصــــنيع حــــول اللقاحــــات والت
 مرتسمات المستحضرات المرغوبة.

 
: تحقيق أقصى استفادة من فوائد التمنيع بفضل االبتكارات علـى الصـعيد القطـري ٦الغرض االستراتيجي 

  واإلقليمي والعالمي في مجال البحث والتطوير.

ـــادم بـــذل جهـــود موجهـــ  -٧٨ ة وابتكاريـــة فـــي البحـــث والتطـــوير تشـــمل مجـــاالت مـــن الضـــروري خـــالل العقـــد الق
) تحديـد ١االكتشاف والتطوير والتقديم. ومن شـأن الجهـود االبتكاريـة فـي البحـث والتطـوير أن تـؤدي إلـى مـا يلـي: (

) أهـداف جيـدة التعريـف ومسـتجدة بشـأن المستضـدات مـن أجـل اسـتحداث لقاحـات ٢آليات الحماية واإلمراضـية، و(
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ر تكنولوجيـــات فـــي مجـــاالت المعالجـــة الحيويـــة والصـــياغة والتصـــنيع والتقـــديم بشـــأن اللقاحـــات ) ابتكـــا٣جديـــدة، و(
 ) وضع بيانات عن أعباء األمراض والمردودية من أجل اتخاذ القرارات داخل البلدان.٤الجديدة والمحسنة، و(

ن معهــد الطـــب وأجــرت منظمــة الصــحة العالميــة دراســة مفصــلة عــن تحديــد أولويــات األمــراض. وُيــذكر أ  -٧٩
علـى وضـع نمـوذج مصـمم مـن أجـل مسـاعدة متخـذي القـرارات فـي تحديـد  حاليـاً بالواليات المتحدة األمريكية يعكـف 

ــــأثير الصــــحي واالقتصــــادي والســــكاني والبرامجــــي  ــــى معــــايير الت ــــاء عل ــــة بن ــــات الخاصــــة باللقاحــــات الوقائي األولوي
اريــة. وُيــذكر أنــه لــم تســبق ممارســة تحديــد األولويــات بشــأن واالجتمــاعي، عــالوًة علــى الفــرص العلميــة والتقنيــة والتج

اللقاحـات أو األمـراض فـي إطـار التعـاون القــائم فـي ظـل عقـد اللقاحـات. ومــن أجـل تكميـل الجهـود المـذكورة أعــاله، 
يـتم عــرض طيــف مــن احتياجــات البحــث والتطــوير يشــمل مجــاالت االكتشــاف والتطــوير والتقــديم، يســتطيع أصــحاب 

 يختاروا من بينه لالستثمار حسب أولوياتهم وتصوراتهم الخاصة بالعائد على االستثمارات.المصلحة أن 

وعلــى امتــداد جميــع أنشــطة البحــث والتطــوير، يلــزم وجــود المزيــد مــن المشــاركة والتشــاور مــع المســتخدمين   -٨٠
مة المضـافة. وسـوف يلـزم النهائيين حتى نضمن تحديد أولويات التكنولوجيات واالبتكار حسب الطلب الحقيقي والقي

كــذلك وجــود ترتيبــات جديــدة ُبغيــة تســهيل نقــل التكنولوجيــات والوصــول إلــى المعلومــات المرتبطــة بهــا وتبادلهــا، مــع 
االعتراف بحقوق الملكية الفكرية واحترامهـا. ولكـي يـتم دعـم هـذا العمـل وتحقيـق أقصـى فعاليـة منـه، يلـزم االسـتعانة 

لهــا فــي البحــوث المعنيــة باللقاحــات (بيولوجيــا األنظمــة، التكنولوجيــا النانويــة، بعلمــاء مــن تخصصــات لــم يســبق إدخا
أدوار رئيسية يلعبها في هذا الجهد المهندسون  أيضاً والبيولوجيا البنيوية، والتفاعالت األيضية). وسوف تكون هناك 

 الكيميائيون والميكانيكيون والكيمائيون واختصاصيو تكنولوجيا المعلومات.

إلضــــافة إلــــى ذلــــك، فــــإن بنــــاء القــــدرات وتطــــوير المــــوارد البشــــرية مــــن األمــــور الضــــرورية فــــي البلــــدان وبا  -٨١
المنخفضة الـدخل والمتوسـطة الـدخل مـن أجـل القيـام بالبحـث والتطـوير، بمـا فـي ذلـك إيجـاد سـبل أفضـل فـي إجـراء 

بحثية المتميزة في الكثير من البلدان البحوث التشغيلية وتقييم برامج التمنيع. ويتم البحث والتطوير في المؤسسات ال
التعـاون الثنــائي  أيضـاً المنخفضـة الـدخل والمتوسـطة الـدخل. وتسـفر هـذه القـدرات عــن وجـود بيانـات محليـة، وتـدعم 

والمتعــدد األطـــراف فـــي العلــوم األساســـية وتطـــوير اللقاحـــات. ومــن الممكـــن تـــدعيم القـــدرات بشــكل أكبـــر مـــن خـــالل 
مـن  بـدءاً تبـادل األقـران بـين البلـدان. ومـن شـأن زيـادة التشـبيك فيمـا بـين المراكـز البحثيـة (التدريب على يد األقران و 

االكتشاف ووصوًال إلى التجارب السريرية) أن يسهل تبادل األفكار والبناء الفعال للشراكات فيما بين المؤسسات في 
 البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل.

ن البحوث المعنية باالكتشافات والبحوث األساسـية أن ترسـي األسـاس الـالزم للتـأثير خـالل العقـود ومن شأ  -٨٢
المســتقبلية. ومــن الضــروري إجــراء بحــوث فــي الوصــلة البينيــة بــين المضــيف والعامــل المســبب للمــرض مــن أجــل 

ت المناعيـــة الطبيعيـــة الــتمكن مـــن ابتكــار لقاحـــات جديــدة. وســـوف يســـمح التقــدم فـــي المعــارف الخاصـــة باالســتجابا
للقاحــــات. وســــوف يســــمح تــــدعيم وفهــــم الخصــــائص المناعيــــة والجزيئيــــة  رشــــداً والتكيفيــــة بوجــــود تصــــميمات أكثــــر 

للميكروبات من خالل بيولوجيا األنظمة بتحديد أهداف جديدة للمستضدات مـن أجـل ابتكـار اللقاحـات وتحديـد سـبل 
وآليـــات الحمايـــة. وســـوف تســـهم الدراســـات المالئمـــة للخصـــائص  فعالـــة فـــي التنبـــؤ باالســـتجابات المناعيـــة الحمائيـــة

الجينيـــة والواســـمات البيولوجيـــة للمضـــيف فـــي فهـــم أســـباب التغـــاير فـــي االســـتجابات الســـكانية البشـــرية للقاحـــات أو 
 الحساسية لآلثار الضارة.

أوســاط البحــث وبالنســبة البتكــار لقاحــات جديــدة ومحســنة وتكنولوجيــات خاصــة باللقاحــات، ســوف تســتفيد   -٨٣
والتطوير من تبني أفضـل الممارسـات فـي إدارة المحـافظ والشـراكات، بمـا فـي ذلـك تحديـد المؤشـرات المبكـرة للنجـاح 

علــى هــذه  أيضــاً والفشــل حتــى تســتهدي االســتثمارات القائمــة علــى المعــالم البــارزة بالمعلومــات الــواردة بهــا. وينبغــي 
يـدة لضـمان التوصـل إلـى لقاحـات مرشـحة مبشـرة بـدًءا مـن االكتشـاف األوساط المجتمعية أن تنظر في النهـوج الجد
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إذا كانت حوافز السوق غير كافية. ولهذا أهمية خاصـة للقاحـات حتـى يـتم تـوقي  خصوصاً ووصوًال إلى التطوير، و 
 األمراض "المنسية".

رحلـة التطـوير المبكـر بم حاليـاً والبحث من األمور الضرورية من أجل اإلسراع بابتكار اللقاحات التي تمر   -٨٤
وترخيصــها وبــدء اســتعمالها، بمــا فــي ذلــك ابتكــار التكنولوجيــات الالزمــة لتصــنيع لقاحــات أعلــى نجاعــة وأقــل تكلفــة. 
ومن الضروري زيادة الوصول إلى التكنولوجيا والمعلومات المرتبطـة بهـا بخصـوص المـواد المسـاعدة وتحويلهـا إلـى 

ات جديــدة وأكثــر فعاليــة. ومــن المجــاالت ذات األولويــة فــي مجــال البحــث لقاحــات لتحقيــق تطــورات فــي ابتكــار لقاحــ
بهدف اإلسراع بابتكار لقاحات الجيل التالي األكثر فعالية واألقل تكلفة واألسهل في التصنيع والتقديم آليات التقـديم 

ضــًال عــن اللقاحــات والعقبــات الكائنــة أمامهــا، ف دون محقــن وتعبئــة اللقاحــات بالشــكل األنســب الحتياجــات البلــدان
 والتكنولوجيات الجديدة في مجال المعالجة الحيوية والتصنيع. حرارياً المستقرة 

وضع جدول أعمال علمي تنظيمي عالمي والمثابرة من أجل تنفيذه أن يحسن  وٕاضافة إلى ذلك، فمن شأن  -٨٥
رية، ويتـيح أعلـى المعـايير كفاءة التصنيع، ويزود المستحضرات بخصائص أفضل، ويرتقي بتصميم التجـارب السـري

لمأمونيـــة اللقاحـــات ونجاعتهـــا. والتحـــدي كبيـــر أمـــام الوصـــول إلـــى فهـــم اآلثـــار الضـــارة، وٕايجـــاد ســـبل لتجنبهـــا دون 
ودون تحمــل تكــاليف ابتكــار مستحضــر جديــد واختبــاره وتســجيله.  –المســاس بالنجاعــة المعروفــة للمستحضــر القــائم 

التــي تتــيح التنبــؤ بالمأمونيــة  المختبريــةاة علــى النمــاذج الحيوانيــة والــنظم وفــي هــذا البعــد، فمــن شــأن البحــوث المجــر 
والنجاعــة بشــكل أفضــل أن تــؤدي إلــى تقصــير المــدة الزمنيــة الالزمــة البتكــار لقاحــات مأمونــة وفعالــة ولتــوفير هــذه 

علـــى الوصـــول اللقاحـــات للمجتمعـــات. وستســـاعد معرفـــة العالقـــات المتالزمـــة بـــين الحمايـــة والمأمونيـــة بشـــكل كبيـــر 
 بمستحضرات الجيل الثاني هذه إلى مرحلة الترخيص واالستخدام.

وفيمــا يتعلــق بالتقــديم، ينبغــي أن تتضــمن المجــاالت ذات األولويــة مــن أجــل تحســين كفــاءة البــرامج وزيــادة   -٨٦
تصـال الحديثـة التغطية باللقاحـات وتأثيرهـا البحـوث المعنيـة باسـتخدام المعلومـات الفعالـة مـن خـالل تكنولوجيـات اال

والبحوث االجتماعية، وذلك ُبغية فهم المحددات الثقافيـة واالقتصـادية والتنظيميـة للتمنيـع. وسـوف ُيسترشـد بالتحليـل 
االقتصــادي للصــحة فــي بــدء اســتخدام اللقاحــات وتحديــد أولوياتهــا، وبالتــالي ســيكون مــن الضــروري إجــراء دراســات 

 حول تأثير اللقاحات. وبائية ومناعية وتشغيلية تمثيلية ودراسات

إجراء بحـوث تشـغيلية بشـأن أكثـر نهـوج التقـديم فعاليـة، ُبغيـة التغلـب علـى التحـديات  أيضاً ومن الضروري   -٨٧
التي يفرضها التمنيع على مدار العمر (حديثو الوالدة والرضع والمراهقون والحوامـل وكبـار السـن، مـن بـين آخـرين) 

ت. وســـيكون مـــن المطلـــوب إجـــراء بحـــوث عـــن تـــأثيرات التـــداخل المنـــاعي والتطعـــيم فـــي حـــاالت الطـــوارئ والفاشـــيا
والوصول بجداول التقديم إلى المستوى األمثل بدخول المزيد من اللقاحات الجديدة في البرامج الروتينية ومد التمنيع 

لتعزيــز  إلــى مــا يتجــاوز الســنة األولــى مــن العمــر. وفــي حالــة وجــود شــرائح ســكانية خاصــة، مثــل الحوامــل، فســيكون
المأمونيـة أهميـة خاصــة. وباإلضـافة لـذلك، يلــزم إجـراء بحـوث ُبغيــة وضـع واسـمات حيويــة لتعزيـز صـحة التقــديرات 
الخاصــة بالتغطيــة بــالتمنيع والـــتمكن مــن قيــاس مرتســـمات المناعــة علــى مســتوى الشـــرائح الســكانية بشــكل أفضـــل. 

وذات مردوديــة  ميــدانياً تشخيصــية قابلــة لالســتخدام وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن البحــوث الراميــة إلــى اســتحداث أدوات 
لتحديــد المســببات والمناســبة لالســتخدام فــي نقطــة الرعايــة فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل تمثــل إضــافات قيمــة فــي 

 تحسين جودة الترصد.

وســيكون مــن الضــروري وجــود عمــل منســق بــين األوســاط البحثيــة وجهــات التصــنيع والمهنيــين الصــحيين   -٨٨
ي البرامج والفرق االستشارية التقنية الوطنية المعنية بـالتمنيع والوكـاالت التنظيميـة المعنيـة باللقاحـات وشـركاء ومدير 

التنمية، وذلك ُبغية استغالل إمكانيات البحث والتطوير على الوجه األكمـل خـالل العقـد القـادم. وسـيتعين علـى هـذه 
ديد أولويات الموارد الشحيحة وتخصيصها، مـع تحقيـق التـوازن الجماعات االتفاق على الطرق والحجج المتعلقة بتح
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في التوترات بين االختيارات التـي تقودهـا البلـدان والحاجـة إلـى جهـود بحثيـة واسـعة النطـاق واألسـواق ُبغيـة اسـتدامة 
اللقاحــات التطــوير واالســتغالل التجــاري. ويمكــن للمهنيــين الصــحيين ومــديري البــرامج والوكــاالت التنظيميــة المعنيــة ب

والفرق االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع أن يساعدوا في تحديـد المجـاالت التـي يمكـن التوصـل البتكـارات 
فيهــا، وأن يقيمــوا الطلــب الحقيقــي علــى هــذه االبتكــارات وقيمتهــا المضــافة. ويمكــن لشــركاء التنميــة أن يســاعدوا فــي 

زمـة للبحـث والتطـوير، حسـب األولويـات المتفـق عليهـا. وسـتقع علـى تعزيز التخصـيص المتعقـل لـبعض المـوارد الال
عاتق أوساط البحث وجهات التصنيع المسؤولية األولى عن تعزيز االبتكار ومواصلة جدول أعمـال البحـث المحـدد 

  أعاله.
 

  ٦: ملخص اإلجراءات الموصى بها للغرض االستراتيجي ٧الجدول 
  

ع بفضــل االبتكــارات علــى الصــعيد القطــري واإلقليمــي والعــالمي فــي مجــال تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن فوائــد التمنيــ
  البحث والتطوير.

توســـيع اإلمكانيـــات وزيـــادة المشـــاركة 
 .مع المستخدمين النهائيين

االشــــــتراك مــــــع المســــــتخدمين النهــــــائيين فــــــي تحديــــــد أولويــــــات اللقاحــــــات   •
 واالبتكارت حسب الطلب والقيمة المضافة المتصورين.

واعد انطالق لتبادل المعلومات الخاصة بالبحوث المعنية بالتمنيع إيجاد ق  •
  وبناء التوافق.

بنــاء المزيــد مــن القــدرات والمــوارد البشــرية فــي البلــدان المنخفضــة الــدخل   •  
والمتوســــطة الــــدخل مــــن أجــــل القيــــام بالبحــــث والتطــــوير وٕاجــــراء البحــــوث 

 التشغيلية.
يــة مــن أجــل بنــاء الشــراكات بشــكل زيــادة المشــابكة فيمــا بــين المراكــز البحث  •

فعــــــال فيمــــــا بــــــين المؤسســــــات الموجــــــودة فــــــي البلــــــدان المرتفعــــــة الــــــدخل 
 والمتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل.

تعزيـــــــز التعـــــــاون بـــــــين التخصصـــــــات البحثيـــــــة التقليديـــــــة والعلمـــــــاء مـــــــن   •
  تخصصات لم يسبق إدخالها في البحوث المعنية باللقاحات.

الســـــتجابات المناعيـــــة الطبيعيـــــة البحـــــوث المعنيـــــة باألســـــباب الجوهريـــــة ل  • جديدة. التمكين من ابتكار لقاحات
 والتكيفية، والسيما لدى اإلنسان.

 الخصائص المناعية والجزيئية للميكروبات.البحوث المعنية ب  •
تحســـين فهـــم مـــدى وأســـباب التغـــاير فـــي العوامـــل الممرضـــة واالســـتجابات   •

 السكانية البشرية للقاحات.

ع بابتكار اللقاحات وترخيصها اإلسرا
 وبدء استعمالها.

تعزيــز الوصــول بشــكل أكبــر إلــى التكنولوجيــا والخبــرات والملكيــة الفكريــة   •
 إلى لقاحات. المتعلقة بالعوامل المساعدة وتحويلها

ــــــة للقاحــــــات بالشــــــكل األنســــــب   • ــــــديم دون محقــــــن وتعبئ ــــــات تق ابتكــــــار آلي
 ائنة أمامها.والعقبات الكالحتياجات البرامج الوطنية 

 والحصبة. الفيروس العجليضد  حرارياً ابتكار لقاحات مستقرة   •
 ابتكار تكنولوجيات في مجاالت المعالجة الحيوية والتصنيع.  •
 وضع جدول أعمال بحثي علمي تنظيمي عالمي.  •
أفضــــل الممارســــات فــــي إدارة المحــــافظ والشــــراكات بشــــأن البحــــث  تبنــــي   •

 والتطوير.
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  العوائد الصحية من االستثمار في التمنيع

  
استعرضت مسودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات مجموعة مـن المرامـي واألغـراض االسـتراتيجية   -٨٩

علــى مســتوى العــالم. وبمــد التغطيــة بالنســبة للقاحــات  الطموحــة بخصــوص العقــد ُبغيــة توســيع أثــر ونطــاق التمنيــع
الموجودة بالفعل وٕادخال لقاحات جديدة ومواصـلة استئصـال أمـراض معينـة والـتخلص منهـا، ستتسـنى الحيلولـة دون 

 وقوع ماليين الوفيات وتحقيق منفعة اقتصادية تُقدر بمليارات الدوالرات.
  

نيــع وتعزيزهــا، وٕادخــال لقاحــات جديــدة ولقاحــات ال ُيســتفاد منهــا ومــن المقــدر لتكــاليف اســتبقاء بــرامج التم  -٩٠
استفادًة كاملًة، وتنفيذ أنشطة تمنيع تكميلي ُبغيـة تحقيـق المرامـي الخاصـة باستئصـال األمـراض والـتخلص منهـا فـي 

العـالم، أن  من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الشريحة الدنيا مـن الـدخل المتوسـط الموجـودة فـي بلداً  ٩٤الـ 
إلـــى مـــا بـــين  ٢٠١١مليـــون دوالر أمريكـــي فـــي عـــام  ٤٥٠٠مليـــون دوالر أمريكـــي و ٣٥٠٠ترتفـــع ممـــا يتـــراوح بـــين 

إلــى مــا بــين  تقريبــاً ، بمــا تصــل تكلفتــه ٢٠٢٠مليــون دوالر أمريكــي فــي عــام  ٨٠٠٠مليــون دوالر أمريكــي و ٦٠٠٠
إلــى  ٢٠١١المجمــل علــى مــدار العقــد (مــن  مليــون دوالر أمريكــي فــي ٦٠ ٠٠٠ومليــون دوالر أمريكــي  ٥٠ ٠٠٠

  ٩٤.١بهذه البلدان الـ  جميعاً ). وتتعلق التقديرات التالية ٢٠٢٠
  

مليــون دوالر أمريكــي مــن هــذه  ٥١ ٠٠٠مليــون دوالر أمريكــي إلــى  ٤٢ ٠٠٠وســيتم اســتخدام مــا ُيقــدر بـــ   -٩١
ت إضــافية لبــرامج لروتينــي وٕادخــال لقاحــامــن اإلجمــالي) فــي دعــم توســيع التغطيــة بــالتمنيع ا ٪٨٥التكــاليف (حــوالي 

ومن المقدر على سبيل المثال أن ترتفع التغطية بلقاح المكورات الرئوية بالنسبة ألتـراب المواليـد  ٢.يالتمنيع الروتين
. وبالمثــل، فمــن المقــدر أن تزيــد التغطيــة ٢٠٢٠بحلــول عــام  تقريبــاً  ٪٩٠إلــى  ٢٠١١عــام  ٪٨مــن  بلــداً  ٩٤فـي الـــ 

مــن  )والمســتدمية النزليــة مــن الــنمط "ب"الشــاهوق وااللتهــاب الكبــدي "ب" -الكــزاز-الخنــاقماســي (ضــد باللقــاح الخ
                                                           

مــن البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان ذات الشــريحة الــدنيا بلــدًا  ٩٢تتضــمن البلــدان المدرجــة فــي نطــاق تحليــل التكلفــة     ١
(متـــــــــــاح علـــــــــــى  ٢٠١١يوليـــــــــــو  مـــــــــــن الـــــــــــدخل المتوســـــــــــط حســـــــــــب تصـــــــــــنيف البنـــــــــــك الـــــــــــدولي الصـــــــــــادر فـــــــــــي تمـــــــــــوز/

http://www.icsoffice.org/Documents/DocumentsDownload.aspx?Documentid=474 ،أبريـل  نيسـان/ ١١ تم االطالع في
ذربيجان وكوبـا) تحصـالن علـى دعـم مـن (آباإلضافة إلى بلدين من البلدان ذات الشريحة العليا من الدخل المتوسط  )٢٠١٢

وجودة بالفعل ولكن تم استبعادهما من الدعم بالنسـبة للقاحـات التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع بشأن اللقاحات الم
 المستقبلية.

الشـاهوق، وااللتهـاب الكبـدي -الكـزاز-تشمل األمراض التي تغطيها اللقاحات المدرجة في نطـاق تحليـل التكلفـة: الخنـاق    ٢
ليابــاني، والحصــبة، والمكــورات الســحائية ، والــورم الحليمــي البشــري، والتهــاب الــدماغ اوالمســتدمية النزليــة مــن الــنمط "ب""ب"، 

 "أ"، والنكاف، والمكورات الرئوية، وشلل األطفال، والفيروس العجلي، والحصبة األلمانية، والسل، والحمى الصفراء.

رامج وزيادة التغطية تحسين كفاءة الب
 والتأثير.

إجـــــراء البحـــــوث المعنيـــــة باســـــتخدام معلومـــــات أكثـــــر فعاليـــــة مـــــن خـــــالل   •
 تكنولوجيات االتصال الحديثة.

إجراء دراسات وتحريات وبائية ومناعيـة واجتماعيـة وتشـغيلية تمثيليـة عـن   •
 تأثير اللقاحات، حتى يسترشد بها تحليل اقتصاديات الصحة.

يلية حـــول نهـــوج التقـــديم المحســـنة بشـــأن التمنيـــع علـــى إجـــراء بحـــوث تشـــغ  •
مــدار العمــر، والتطعــيم فــي حــاالت الطــوارئ اإلنســانية، ومــا ُيطلــق عليــه 

 الدول الهشة، والبلدان التي تمر بصراعات أو الخارجة من صراعات.

 إجراء البحوث المعنية بتأثيرات التداخل والشكل األمثل لجداول التقديم.  •

هــدف ابتكــار أدوات تشــخيص محســنة للقيــام بالترصــد فــي إجــراء بحــوث ب  •
 البلدان المنخفضة الدخل.
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. ولــذكر مثــال آخــر، فمــن المنتظــر أن يــتم إدخــال مــا ٢٠٢٠بحلــول عــام  ٪٩٠إلــى أكثــر مــن  ٢٠١١عــام  ٪٥٠
المنخفضـة الـدخل  أو مستخدمة على نطاق واسع فـي البلـدان حالياً يصل إلى خمسة لقاحات إضافية غير مرخصة 

والبلـدان ذات الشــريحة الـدنيا مــن الـدخل المتوســط، وذلـك علــى امتــداد الكثيـر مــن البلـدان الــواردة فـي التحليــل خــالل 
العقــد: اللقاحــات المضــادة للكــوليرا وحمــى الضــنك والمالريــا، ولقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل، ولقــاح التيفــود 

رامج التقــديم ُبغيــة ضــمان أن تلبــي االحتياجــات الحاليــة، وأن تظــل قائمــة المتقــارن. وســيكون مــن الضــروري تــدعيم بــ
علــى مــدار العقــد، وأن تتــوافر لهــا القــدرة الكافيــة علــى اســتيعاب اللقاحــات اإلضــافية المخطــط إدخالهــا، وأن تيســر 

ة الـدنيا مـن الـدخل الطموحات المتعلقة بالتغطية بالتمنيع على امتداد البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الشريح
عـام  تقريبـاً مليـون دوالر أمريكـي  ٢٥٠٠المتوسط. ونتيجة لذلك، فسوف تزيد تكـاليف التمنيـع الروتينـي السـنوي مـن 

 .٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي بحلول عام  ٧٥٠٠إلى  ٢٠١١
  

 مليـــون دوالر أمريكـــي ٨٠٠٠ومـــن بـــين هـــذه التكـــاليف ســـيتم تخصـــيص رقـــم تقـــديري مجمـــل يتـــراوح بـــين   -٩٢
المتبقية من اإلجمالي) ألنشطة التمنيع التكميلي من أجل اإلسراع بـالجهود  ٪١٥مليون دوالر أمريكي (الـ  ٩٠٠٠و

الخاصــة بمكافحــة األمــراض واستئصــالها والــتخلص منهــا علــى مــدار العقــد، والتــي ســتكمل بــرامج التمنيــع الروتينــي. 
ة والتهـاب السـحايا بـالمكورات السـحائية "أ" وشـلل ويفترض هذا التحليل أن ينصـب تركيـز هـذه الجهـود علـى الحصـب

 األطفال والحصبة األلمانية والكزاز والحمى الصفراء.
  

وتشمل التكاليف المبينة أعاله بشأن أنشطة التمنيع الروتينـي والتكميلـي التكـاليف المقـدرة القتنـاء اللقاحـات   -٩٣
بمــا فــي ذلــك النقــل ولوجيســتيات سلســلة التبريــد، والمــوارد ولــوازم الحقــن، عــالوًة علــى تســليم تلــك اللقاحــات واللــوازم، 

البشرية، والتدريب، والتعبئة االجتماعية، والترصد، وٕادارة البـرامج. وال تتضـمن هـذه التكـاليف التكـاليف اإلضـافية أو 
المردوديـــة التـــي قـــد يـــتم تحقيقهـــا مـــن خـــالل اإلجـــراءات الموصـــى بهـــا فـــي مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة 

نـات كافيـة لهـذه التكـاليف فـي الوقـت الـراهن. وعلـى وجـه التحديـد، ال تشـمل هـذه توجد قاعـدة بيّ  اللقاحات، حيث الب
التكــاليف التكلفــة اإلضــافية الخاصــة بتعزيــز التطعــيم ضــد األنفلــونزا الموســمية أو احتياجــات المــوارد اإلضــافية مــن 

م التقني الحالي واإلضافي من الوكاالت ُبغية تنفيـذ مسـودة أجل زيادة الترصد وزيادة مشاركة المجتمع المدني والدع
خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة باللقاحــــات. ومــــع ذلــــك، ال تمثــــل هــــذه التكــــاليف غالبيــــة تكلفــــة تحقيــــق األغــــراض 

 ).٢٠٢٠-٢٠١١االستراتيجية الخاصة بعقد اللقاحات (
  

لشــريحة الــدنيا مــن الــدخل المتوســط فــي وســوف تســتمر حكومــات البلــدان المنخفضــة الــدخل والبلــدان ذات ا  -٩٤
إلــى جنــب مــع  جنبــاً لعــب دور محــوري فــي تلبيــة احتياجــات المــوارد. وبــافتراض أن التمويــل القطــري للتمنيــع ينمــو 

النــاتج المحلــي اإلجمــالي المقــدر وأن جميــع البلــدان المؤهلــة للحصــول علــى دعــم مــن التحــالف العــالمي مــن أجــل 
ات التمويل المشترك الواقعة عليها، فمن المقدر أن يصل إجمالي التمويل المتـاح مـن اللقاحات والتمنيع تفي بمتطلب

 تقريبـاً مليـون دوالر أمريكـي  ٢٠ ٠٠٠أنشطة التمنيع الروتيني وأنشطة التمنيع التكميلي إلى بشأن  حكومات البلدان
، فســوف ٢٠٢٠-٢٠١٦فتــرة علــى مــدار العقــد. وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإذا جــدد التحــالف مســتوى تمويلــه الحــالي لل

مليـــون دوالر  ١١ ٠٠٠مـــن أجـــل العقـــد:  تقريبـــاً مليـــون دوالر أمريكـــي إضـــافية  ١٢ ٠٠٠ تـــوفر مـــوارده مـــا ُيقـــدر بــــ
من أجل البرامج المشـتملة علـى  تقريباً مليون دوالر أمريكي  ١٠٠٠من أجل برامج التمنيع الروتيني و تقريباً أمريكي 

هــذه االفتراضــات، فمــن الممكــن أن تقــدم حكومــات البلــدان والتحــالف مجتمعــين علــى  أنشــطة تمنيــع تكميلــي. وبنــاءً 
ــاً مليــون دوالر أمريكــي  ٣٢ ٠٠٠ أدنــى  حــداً كتمويــل مــن أجــل العقــد. ومــن الممكــن أن ُتعتبــر هــذه التقــديرات  تقريب

اتهم المقدمة من تتضمن اإلسهامات من شركاء التنمية بما يتجاوز إسهام للتمويل المتاح على مدار العقد، ألنها ال
 خالل التحالف (نتيجًة لعدم اليقين الكبير المحيط بالمستويات المستقبلية للتمويل من شركاء التنمية).
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 ٢٨ ٠٠٠ومليون دوالر أمريكي  ١٨ ٠٠٠وسيقتضي الوفاء بالتمويل اإلضافي الذي ُيقدر بما يتراوح بين   -٩٥
صلحة، مع الحكومـات التـي تحتـاج أن تسـتمر فـي جعـل التمنيـع من جميع أصحاب الم التزاماً مليون دوالر أمريكي 

أحـــد أولوياتهـــا فـــي القـــرارات المعنيـــة بتخصـــيص المـــوارد، ومـــع شـــركاء التنميـــة الـــراغبين فـــي اســـتبقاء الوصـــول إلـــى 
التمويل الـالزم للتمنيـع وتـدعيم هـذا الوصـول رغـم األولويـات المتعارضـة، ومـع المجتمـع بأسـره الراغـب فـي مواصـلة 

 هود الرامية للحد من تكلفة اقتناء اللقاحات وتقديم خدمات التمنيع.الج
  

إلى حدوث تأثير صحي واقتصادي كبير. ومن  معاً وسيدفع جميع أصحاب المصلحة القائمين باالستثمار   -٩٦
ية إلى الممكن أن يحول كل من العمل من أجل استبقاء اللقاحات الموجودة بالفعل أو مد التغطية بها والجهود الرام

إدخال لقاحات جديدة، إذا ما ُأنجز العمالن معا، دون حدوث ماليين الوفيات المستقبلية فضًال عن مئات الماليـين 
  الدوالرات على مدار العقد.  بمليارات اقتصادياً  تأثيراً من الحاالت المرضية، وأن يحقق 

  
وتمثــل  ١،يــتم تقــديمها خــالل العقــد ،اتيوضــح تحليــل فرعــي لعشــر لقاحــالمحتمــل للتمنيــع، كمثــال للتــأثير و   -٩٧
 ٦٠ ٠٠٠ومليـون دوالر أمريكـي  ٥٠ ٠٠٠مليون دوالر أمريكي مـن التكلفـة التـي تتـراوح بـين  ٤٢ ٠٠٠ُيقدر بـ  ما

إلـى  ٢٤مليون دوالر أمريكي على مدار العقد أنه يمكن لهـذه اللقاحـات أن تحـول فـي المجمـل دون حـدوث مـا بـين 
) مقارنـــًة بالســـيناريو االفتراضـــي الـــذي ال تـــتم فـــي إطـــاره التغطيـــة ٨مســـتقبل (الجـــدول مليـــون حالـــة وفـــاة فـــي ال ٢٦

 ٢باللقاحات.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

مـن أتــراب المواليــد  ٪٩٩,٥تغطـي اللقاحــات الـواردة فــي تحليــل الفوائـد الصــحية األمــراض التاليـة فــي البلـدان التــي تمثــل     ١
، والـورم الحليمـي البشـري، مـن الـنمط "ب"والمستدمية النزليـة بلدًا الواردة في تحليل التكلفة: االلتهاب الكبدي "ب"،  ٩٤ ن الـم

والتهاب الدماغ الياباني، والتهـاب السـحايا "أ"، والمكـورات الرئويـة، والفيـروس العجلـي، والحصـبة األلمانيـة، والحمـى الصـفراء، 
 والحصبة.

البيانات كافية على النحو الذي يمكن من تقدير المراضة التي يتم الحيلولـة دون حـدوثها مـن خـالل التمنيـع فـي لم تكن     ٢
 هذه البلدان.
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، بــافتراض عــدم ٢٠٢٠-٢٠١١: إجمــالي الوفيــات المســتقبلية التــي يــتم الحيلولــة دونهــا، ٨الجــدول 
  التطعيم في المقابل

  

 اللقاح الفئة
عدد الوفيات المستقبلية التي 

  ب أ، لحيلولة دونهايتم ا

اللقـــــــــاح المســـــــــتخدم فـــــــــي البرنـــــــــامج 
  ج األصلي الموسع المعني بالتمنيع

 م١٠,٦ الجرعة األولى من لقاح الحصبة
  م٠,٤ الجرعة الثانية من لقاح الحصبة

  م٣,١  أنشطة التمنيع التكميلي بلقاح الحصبة

 
لقاحـــــات جديـــــدة أو ال ُيســـــتفاد منهـــــا 

 استفادًة كاملةً 

 م٦,٠-٥,٣  د تهاب الكبدي "ب"لقاح االل
 م١,٧-١,٤  من النمط "ب"المستدمية النزلية  لقاح
 م١,٨-١,٦  المكورات الرئوية لقاح

 م٠,٩-٠,٨  الفيروس العجليلقاح 
 م٠,٥  الورم الحليمي البشري لقاح
 م٠,٠٤-٠,٠٣   ه الحمى الصفراء لقاح
 م٠,٠٣  و التهاب السحايا بالمكورات السحائية "أ" لقاح
 م٠,٠٧  ز التهاب الدماغ الياباني لقاح
 م٠,٤  الحصبة األلمانية لقاح

 م٢٥,٨-٢٤,٦  )٢٠٢٠-٢٠١١اإلجمالي ( 
  

وضــع التقــديرات الخاصــة بالوفيــات المســتقبلية التــي يــتم الحيلولــة دونهــا فريــق عامــل ضــم مــوظفين مــن منظمــة الصـــحة أ   
ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيــتس وبرنــامج التكنولوجيــا المالئمــة للصــحة.  لتمنيــعالتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات واالعالميــة و 

من نماذج األتراب الثابتة والديناميكية ومصادر بيانات متنوعة تشمل اللقاحات العشـرة، بمـا فـي ذلـك  مزيجاً تستخدم التقديرات 
" الصـادرة عـن ٤بؤات الطلـب االسـتراتيجي "النسـخة "أداة إنقاذ األرواح". والتوقعات المتعلقة بالتغطية باللقاحات مأخوذة من تن

تنبــؤات الطلــب المصــحح الصــادرة عــن ) ومــن ٢٠١١أكتــوبر  تشــرين أول/ ٤التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع (
 التحالف.

 .تم ذكر نطاقات للتقديرات حيث ُوجدت افتراضات بديلة في الحسبان بالنسبة لنطاق البلدان وتنبؤات الطلبب   

لــم تكــن البيانــات كافيــة بالشــكل الــذي يســمح بتقــدير الوفيــات التــي يــتم الحيلولــة دونهــا بفضــل لقاحــات عصــيات كالميــت ج   
 غيران أو الخناق أو الكزاز أو الشاهوق.

 .٢٠١٠إلى  ٢٠٠١تم تعزيزه خالل العقد من د   

 يقتصر عبء المرض على مناطق قليلة فقط.   ه

 نفس التعليق السابق.و   

  نفس التعليق السابق.   ز
  

وتمثل األرقام الخاصة بالوفيات التي يتم الحيلولة دونها الفوائد التقديرية الكاملة التي يمكـن تحقيقهـا خـالل   -٩٨
العقد بفضل هذه اللقاحات العشـرة، مـن خـالل اسـتبقاء أو تعزيـز مسـتويات التمنيـع الحاليـة وٕادخـال لقاحـات إضـافية 

ة لعدد من البلدان المختارة، مع افتراض عدم التطعيم فـي المقابـل. وال تقتصـر هـذه األرقـام في برامج التمنيع الوطني
 ).٢٠٢٠-٢٠١١على الفوائد اإلضافية فحسب المتحققة بفضل اإلجراءات اإلضافية المنفذة خالل عقد اللقاحات (

  
ر الصـحي لتأخـذ شـكل تحليــل وسـوف تتطـور التقـديرات الحاليـة الخاصـة بالتكـاليف والتمويـل المتـاح والتـأثي  -٩٩

إضافي يتم استكماله وبيانات أفضـل جديـدة تصـبح متاحـة. ومـن شـأن التحليـل اإلضـافي أن يسـمح بتوسـيع النطـاق 
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الــذي تبينــه هــذه الوثيقــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة عــدد األمــراض التــي يغطيهــا التحليــل الخــاص بالتكلفــة وتحليــل الفوائــد 
مراضـة، ومعرفـة أبعـاد الفوائـد االقتصـادية، ومواصـلة زيـادة مسـتوى التفاصـيل الصحية، وتقدير حجـم التـأثير علـى ال

الخاصـــة بتوقعـــات التكلفـــة والتمويـــل. ومـــن الضـــروري إجـــراء تحليـــل إضـــافي ُبغيـــة التوصـــل لفهـــم أفضـــل للتكـــاليف 
البيانــات والمنــافع الخاصــة بالبحــث والتطــوير فــي مجــال اللقاحــات، والتــي لــم تــرد فــي التوقعــات الحاليــة. ومــن شــأن 

الجديدة األفضل أن تؤدي، ضـمن أشـياء أخـرى، إلـى تعزيـز التحليـل باسـتخدام إحصـاءات عـبء المـرض المنقحـة، 
تحسـين المعلومـات الخاصـة بالشـرائح السـكانية، وٕالـى وجـود  وٕالىوٕالى تحسين التوقعات المتعلقة بأسعار اللقاحات، 

ى ذلك، ينبغي وضع واستخدام عملية تهـدف للسـماح بتحـديثات عبر البلدان كافة. وباإلضافة إل اتساقاً بيانات أكثر 
التكلفة والتمويل وتقديرات التأثير الصحي واالقتصـادي علـى المسـتوى القطـري والعـالمي، حبـذا بصـفة سـنوية. ومـن 
شــأن هــذا أن يســهل تعزيــز التخطــيط والتنســيق والمشــاركة فيمــا بــين أصــحاب المصــلحة الكثيــرين الالزمــين لتحقيــق 

 ).٢٠٢٠-٢٠١١اض والمرامي االستراتيجية الخاصة بعقد اللقاحات (األغر 
 

  )٢٠٢٠-٢٠١١مواصلة الزخم الموّلد في عقد اللقاحات (
  

وعمـًال إضـافيين فيمـا يتجـاوز وضـع مسـودة خطـة  تركيـزاً يتطلب ضمان النجاح على امتداد عقد اللقاحات   -١٠٠
هنـاك أربـع مجموعـات بالغـة األهميـة مـن األنشـطة ُبغيـة  العمل العالمية الخاصـة باللقاحـات. وسـوف يلـزم أن تكـون

 ؛كاملــة ووضــع إطــار مســاءلة ؛تجســيد خطــة العمــل فــي شــكل إجــراءات ونتــائج: اســتحداث أدوات لتجســيد الخطــة
 واإلبالغ بالفرص والتحديات الخاصة بعقد اللقاحات. ؛وتأمين االلتزامات من أوساط أصحاب المصلحة

  
يح التفكيــر بشــكل كامــل فيمــا وراء مســودة خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات، ويلــزم وجــود أدوات تتــ  -١٠١

إلــى جانــب التفاصــيل، مــن أجــل الــتمكن مــن تنفيــذ الخطــة. ومــن شــأن وضــع هــذه األدوات ونشــرها واإلبــالغ بهــا أن 
ل فـي يساعد أصحاب المصـلحة علـى الوصـول لفهـم أفضـل لكيفيـة تجسـيد اإلجـراءات الموصـى بهـا فـي خطـة العمـ

 إطار السياق المحلي.
  

دة خطــة العمـــل العالميـــة الخاصــة باللقاحـــات األســاس الـــالزم إلطـــار المســاءلة، والـــذي ســـيتم وترســي مســـوّ   -١٠٢
وضع اللمسات النهائية له بأدوار ومسؤوليات أكثر تفصيًال ألصحاب المصلحة، وبمجموعـة كاملـة مـن المؤشـرات، 

ادر البيانـات لكـل مؤشـر، وتحديـد المعطيـات األساسـية عنـد الضـرورة. مع بيان التفاصيل الخاصـة بالمنهجيـة ومصـ
ويلزم وجود استثمارات بهدف تحسين جودة البيانات واستحداث نظم ترصد وتقييم أكثر متانة داخل البلدان. وينبغي 

لعالميــة إجـراء مراجعــات منتظمـة للتحقــق مـن صــحة البيانـات. وينبغــي أن تتـولى اللجــان اإلقليميـة لمنظمــة الصـحة ا
 .٢٠١٣من عام  اعتباراً استعراض التقدم المحرز حسب البلد  سنوياً وجمعية الصحة العالمية 

  
ومن الممكن لاللتزامات التي يتم مواءمتها مع مسودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات مـن البلـدان   -١٠٣

ل خطـة ة وجهـات تصـنيع اللقاحـات أن تحـوَّ ومنظمات المجتمع المدني والوكاالت المتعددة األطـراف وشـركاء التنميـ
العمــل مــن وثيقــة إلــى حركــة. وســيتعين بــذل الجهــود الراميــة إلــى بنــاء هــذه االلتزامــات ووضــع اســتراتيجية لتنســيقها، 
وذلــك علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي والقطــري. ويجــب تحديــد قنــوات مالئمــة واســتحداث اتصــاالت موجهــة، ُبغيــة 

 الخاصة بعقد اللقاحات إلى أصحاب المصلحة وتجد أصداؤها ضالتها لديهم.ضمان أن تصل الرسائل 
  

وستكون الفترة الزمنية التالية مباشرًة لجمعية الصـحة العالميـة الخامسـة والسـتين بالغـة األهميـة لضـمان أن   -١٠٤
وتبني عليه يتجسد تحضير جدول األعمال في شكل عمل فعال. وتتضمن أبرز الفرص التي تستبقي الزخم الحالي 

ـــة لمنظمـــة الصـــحة العالميـــة، واجتمـــاع مجلـــس إدارة  ٢٠١٢خـــالل المـــدة المتبقيـــة مـــن  اجتماعـــات اللجـــان اإلقليمي
التحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات والتمنيـــع، واجتمـــاع المجلـــس التنفيـــذي لليونيســـيف، ومنتـــدى شـــركاء التحـــالف 

 األطفال على قيد الحياة: دعوة للعمل".العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع، ومؤتمر قمة "بقاء 
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وٕان التعـــاون فـــي إطـــار عقـــد اللقاحـــات جهـــد محـــدد المـــدة ينتهـــي باســـتكمال مســـودة خطـــة العمـــل العالميـــة   -١٠٥
الخاصة باللقاحات واألنشطة المرتبطـة بهـا المحـددة فيمـا تقـدم. ولـن يكـون هنـاك هيكـل جديـد لـدعم مرحلـة التطبيـق 

العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات. ويلــزم أن يضــطلع أصــحاب المصــلحة الرائــدون  الخاصــة بعقــد اللقاحــات/ خطــة
 بملكية دعم التطبيق وتطوير الرصد.

  
فــي خطــة العمــل باعتبارهــا الوكالــة الرائــدة التقييســية فــي قياديــًا  دوراً وســوف تــؤدي منظمــة الصــحة العالميــة   -١٠٦

حكام والمعايير الخاصة بإنتاج اللقاحات ومراقبـة جودتهـا، مجال الصحة على مستوى العالم، ويشمل ذلك تحديد األ
عالوًة على تدعيم تقديم التمنيع، ونظم رصد البرامج وترصـدها. وكـذلك فسـوف تـدعو أمانـة المنظمـة، بالتعـاون مـع 

للـدول األعضـاء فـي تعزيـز قـدر  –وتقـدم هـذا الـدعم التقنـي  –أصحاب المصلحة اآلخرين، إلى تقديم الدعم التقنـي 
كبر من ملكية البلدان وتحقيق التآزر بين برامج التمنيع وبرامج الرعاية الصحية األولية األخرى، وتطبيق البحوث، أ

  وخاصًة بهدف زيادة مردودية البرامج وتأثيرها.
  
 

 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

 المجلـــس بـــه أوصـــى الـــذي العـــالمي التمنيـــع بأســـبوع المتعلـــق القـــرار اعتمـــاد إلـــى مـــدعوة الصـــحة جمعيـــة  -١٠٧
 . ١٢ق١٣٠ت م القرار في التنفيذي

  
 القرار التالي: مشروعوالجمعية مدعوة كذلك إلى النظر في   -١٠٨

  
 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،

  ١خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛النظر في التقرير الخاص ببعد 

من أكثر التدخالت فعاليًة لقاء التكاليف في مجـال الصـحة  واحداً وٕاذ تقّر بأهمية التمنيع باعتباره 
 العمومية، والذي ينبغي اإلقرار به كمكون رئيسي في حق اإلنسان في الصحة؛

وٕاذ تقــّر بالتقــدُّم الملحــوظ المحــَرز فــي التمنيــع فــي العديــد مــن البلــدان ُبْغَيــة ضــمان تمنيــع كــل فــرد 
ن الموقـــع الجغرافـــي أو الســـن أو النـــوع أو العجـــز أو مؤهـــل بجميـــع اللقاحـــات المالئمـــة، بغـــض النظـــر عـــ

  المستوى التعليمي أو المستوى االجتماعي واالقتصادي أو الفئة اإلثنية أو ظروف العمل؛

وٕاذ ُتعـــرب عـــن ســـرورها بإســـهام بـــرامج التمنيـــع الناجحـــة فـــي تحقيـــق المرامـــي الصـــحية العالميـــة، 
لشــيخوخة، وٕامكانيــة أن تحــد هــذه المرامــي مــن الوفيــات والســيَّما الحــد مــن الوفيــات والمراضــة فــي مرحلــة ا

  والمراضة على امتداد العمر؛

إدخال لقاحات جديدة موجهة ضد عدة مسـببات مهمـة ألهـم األمـراض المميتـة، وٕاذ تشير إلى أن 
واإلســهال وســرطان عنــق الــرحم، قــد ُيســتخدم كعامــل محفــز الســتنهاض التــدخالت  مثــل االلتهــاب الرئــوي

حقيـــق التـــآزر بـــين بـــرامج الرعايـــة الصـــحية األوليـــة، وٕالـــى أن هـــذه اللقاحـــات الجديـــدة تتجـــاوز التكميليـــة وت

                                                           

 .٦٥/٢٢الوثيقة ج    ١
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المكاسب المتحققة فيما يخص الوفيات، لتقي من المراضـة ومـا يـنُجم عـن ذلـك مـن عوائـد اقتصـادية حتـى 
  في البلدان التي نجحت بالفعل في الحد من الوفيات؛

محـرز بالفعـل فـال يمكـن تحقيـق المرامـي المتعلقـة باستئصـال وٕاذ يساورها القلق ألنه رغـم التقـدم ال
األمراض والتخلُّص منها، مثـل استئصـال شـلل األطفـال والـتخلُّص مـن الحصـبة والحصـبة األلمانيـة وكـزاز 

  األم والوليد دون تحقيق تغطية كبيرة ومنصفة واستبقائها؛

ل التــي اّتســم اعتمــاد اللقاحــات وٕاذ تشــعر بــالقلق ألن البلــدان المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخ
المتاحة فيها بـالبطء قـد ال تُتـاح لهـا فرصـة الوصـول إلـى القاحـات األحـدث والمحسـنة والتـي ُيتوقّـع توافرهـا 

  خالل هذا العقد؛

وٕاذ يثيــر جزعهــا أن خــدمات التمنيــع الروتينــي علــى الصــعيد العــالمي ال تصــل إلــى طفــل مــن كــل 
  ات كبيرة في التغطية بالتمنيع الروتيني داخل البلدان؛خمسة أطفال، وأنه مازالت هناك ثغر 

ـــــى القـــــرار  ـــــة  ١٥-٦١ع ص جوالقـــــرار  ١٥-٥٨ع ص جوٕاذ تشـــــير إل بشـــــأن االســـــتراتيجية العالمي
  للتمنيع،

  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ تؤيد  -١

  
 الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢

ة بخطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات ُبغيــة الرؤيــة واالســتراتيجيات الخاصــتطبيــق   )١(
ابتكـار لقاحــات وعناصــر تمنيـع خاصــة باســتراتيجيتهم وخططهــم الصـحية علــى الصــعيد الــوطني، 

 ؛حسب الحالة الوبائية في بلدانهم

إلزام أنفسهم بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتحقيق مرامـي التمنيـع وسـائر المعـالم   )٢(
 ذات الصلة؛ البارزة الرئيسية

إبــالغ اللجــان اإلقليميــة كــل عــام خــالل دورة مكرســة لعقــد اللقاحــات بالــدروس المســتفادة   )٣(
والتقـــدم المحـــرز والتحـــديات الباقيـــة واإلجـــراءات المحدثـــة ُبغيـــة الوصـــول إلـــى األهـــداف الوطنيـــة 

  للتمنيع؛
  

 المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٣

يــــع العالميــــة المبذولــــة مــــن جانــــب جميــــع أصــــحاب تــــدعيم مواءمــــة وتنســــيق جهــــود التمن  )١(
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ لتنفيذ دعماً المصلحة 

تحديــد المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتقــديم الــدعم التقنــي ُبغيــة تنفيــذ الخطــط الوطنيــة   )٢(
  بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصد تأثير هذه الخطط؛ الخاصة 

رصد التقدُّم المحرز والقيام كل عام من خالل المجلس التنفيذي بإبالغ جمعية الصحة،   )٣(
وحتى حلول موعد عقد جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، بالتقدم المحرز صـوب تحقيـق 

 في جدول األعمال، مع االستفادة بإطار المسـاءلة أساسياً  بنداً أهداف التمنيع العالمية، باعتبارها 
  المقترح حتى تسترشد به المناقشات واإلجراءات المستقبلية.
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  ١الملحق 
 

 ملخص المؤشرات الموصى بها
  

  المؤشرات على مستوى المرامي
 

 ٢٠٢٠بحلول عام  ٢٠١٥بحلول عام  المرمى

إيجــاد عــالم خــاٍل مــن شــلل 
 األطفال

وقــف ســراية فيــروس شــلل األطفــال البــري   •
 على مستوى العالم

 استئصال شلل األطفال اإلشهاد على  •

تحقيـــق األهـــداف الخاصـــة 
بـــــالتخلص مـــــن األمـــــراض 
علــــــى الصــــــعيد العــــــالمي 

 واإلقليمي

الــــتخلص مــــن كــــزاز الولــــدان فــــي جميــــع   •
 أقاليم المنظمة

الـــتخلص مـــن الحصـــبة فـــي أربعـــة أقـــاليم   •
 على األقل من أقاليم المنظمة

متالزمـة  التخلص من الحصبة األلمانية/  •
الخلقيــــة فــــي إقليمــــين  الحصــــبة األلمانيــــة

 على األقل من أقاليم المنظمة

الــــــــتخلص مــــــــن الحصــــــــبة والحصــــــــبة   •
األلمانيــة فــي خمســة أقــاليم علــى األقــل 

 من أقاليم المنظمة

تحقيـــــق أهـــــداف التغطيـــــة 
بالتمنيع في كـل إقلـيم وبلـد 

 ومجتمع

مــــن البلـــــدان علـــــى األقــــل  بلــــداً  ٨٠بــــدء   •
المنخفضــة الــدخل والمتوســطة الــدخل فــي 

دام لقـــــاح أو أكثـــــر مـــــن اللقاحـــــات اســـــتخ
الجديدة أو اللقاحات التي ال ُيسـتفاد منهـا 

 استفادًة كاملةً 
مــن التغطيــة علــى الصــعيد  ٪٩٠تحقيــق   •

مـــــن التغطيـــــة فـــــي كـــــل  ٪٨٠الـــــوطني و
ــــة بالنســــبة  منطقــــة أو وحــــدة إداريــــة مقابل

-الكـزاز-الخنـاق للقاحات المحتويـة علـى
 الشاهوق

مـــــــــن التغطيـــــــــة علـــــــــى  ٪٩٠تحقيـــــــــق   •
مـــن التغطيـــة  ٪٨٠لصـــعيد الـــوطني وا

فــي كــل منطقــة أو وحــدة إداريــة مقابلــة 
بالنســبة لجميــع اللقاحــات المدرجــة فــي 
البـــرامج الوطنيـــة، مـــا لـــم تـــتم التوصـــية 

 بخالف ذلك

اســــــــــــــتحداث لقاحــــــــــــــات 
ـــــــــــدة  ـــــــــــات جدي وتكنولوجي
 ومحسنة وبدء العمل بها

تــــــرخيص وٕاطــــــالق لقــــــاح أو لقاحــــــات   • 
لمــــــرض أو أكثــــــر مــــــن أهــــــم  مضــــــادة

ألمــراض التــي ال يوجــد لهــا لقــاح فــي ا
الوقــــت الحــــالي (مثــــل حمــــى الضــــنك، 
وااللتهــــــــاب الكبــــــــدي "ج"، والفيروســــــــة 

 الِمخَلـويالمضخمة للخاليا، والفيروس 
والـــــدودة ، شـــــمانياتيالتنفســـــي، وداء الل

 الشصية، والعقدية من الفئة "أ")
ترخيص وٕاطالق قاعدة انطالق واحـدة   •

 معلى األقل لتكنولوجيا التقدي

ــــــى  ــــــن  ٤تجــــــاوز المرم م
المرامـــي اإلنمائيـــة لأللفيـــة 
والخــاص بالحــد مــن وفيــات 

 األطفال

الحد من معدل وفيات األطفـال دون سـن   •
الخامســــة بمقــــدار الثلثــــين (مقارنــــًة بعـــــام 

١٩٩٠( 

مــــــــــن المرامــــــــــي  ٤جــــــــــاوز المرمــــــــــى ت  •
اإلنمائيـــة لأللفيـــة والخـــاص بالحـــد مـــن 

 وفيات األطفال
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  غراض االستراتيجيةالمؤشرات على مستوى األ
  

 المؤشرات الغرض االستراتيجي

 وجود إطار قانوني أو تشريعي يضمن تمويل التمنيع  • التزام جميع البلدان بالتمنيع باعتباره أولوية
وجــــــود فريــــــق استشــــــاري تقنــــــي مســــــتقل يفــــــي بالمعــــــايير   •

 الموضوعة

فهم األفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلـبهم 
 لهم ومسؤوليًة عليهم حقاً ه للتمنيع باعتبار 

بمســـوح حـــول  مقاســـاً مســـتوى ثقـــة الجمهـــور فـــي التمنيـــع،   •
 ١المعارف والمواقف والمعتقدات والممارسات

النســـبة المئويـــة للمقاطعـــات التـــي تقـــل التغطيـــة فيهـــا عـــن   • مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع
-الخنــاق بـثالث جرعــات مـن اللقــاح المحتـوي علــى ٪٨٠

 لشاهوقا-الكزاز
الحـــد مـــن ثغـــرات التغطيـــة بـــين الشـــريحة الخمســـية الغنيـــة   •

 والفقيرة (أو أي مؤشر آخر مناسب لقياس اإلنصاف)

نظــم التمنيــع القويــة جــزء ال يتجــزأ مــن النظــام 
 الصحي السليم األداء

األولـى مـن اللقـاح المحتـوي  معدالت التسرب بين الجرعـة  •
ولى من اللقـاح الشاهوق والجرعة األ-الكزاز-الخناق على

 الحصبةالمحتوي على 
تقييم بيانات التغطية بالتمنيع باعتبارها عاليـة الجـودة مـن   •

 جانب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف

تمتـــع بـــرامج التمنيـــع بوصـــول مســـتدام لتمويـــل 
ـــــات  ـــــداد عـــــالي الجـــــودة وتكنولوجي ـــــدر وٕام مق

 ابتكارية

لممولــــة مــــن النســــبة المئويــــة لتكــــاليف التمنيــــع الروتينــــي ا  •
 خالل الميزانيات الحكومية

ــــوافر القــــدرات علــــى الصــــعيد العــــالمي إلنتــــاج لقاحــــات   • ت
 خــالل خمــس ســنوات مــن التــرخيص/ عالميــاً موصــى بهــا 

 الطلب المحتمل

تحقيق أقصى استفادة من فوائـد التمنيـع بفضـل 
ــــ ــــى الصــــعيد القطــــري واإلقليم ــــارات عل  ياالبتك

 والعالمي في مجال البحث والتطوير

إثبــات المفهــوم بشــأن اللقــاح والــذي يعكــس نجاعــًة تســاوي   •
 العــدوى بفيروســه يــدز/أو أكثــر بالنســبة لمــرض األ ٪٧٥

 أو السل أو المالريا
البــــدء فــــي تجــــارب المرحلــــة الثالثــــة لجيــــل أول مــــن لقــــاح   •

 األنفلونزا الشامل الذي تم إدخاله
التقـــدُّم المحـــَرز صـــوب القـــدرات المؤسســـية والتقنيـــة علـــى   •

أو إجــراء مــا يــرتبط بهــا مــن تجــارب  صــنيع اللقاحــات و/ت
 سريرية وبحوث تشغيلية وتنظيمية

  
  
  

                                                           

سوف يضع الفريق العامل المعنـي بـالتردد فـي تعـاطي اللقاحـات والتـابع لفريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي     ١
للتردد في تعاطي اللقاحات ويوصي بأسئلة محددة من المسوح (سواء موجـودة  تعريفاً لتابع لمنظمة الصحة العالمية بالتمنيع وا

 بالفعل أو جديدة) من أجل صياغة هذا المؤشر بالكامل.
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  ٢ الملحق
 

 مسؤوليات أصحاب المصلحة
  

هناك فرصة لتحقيق تقدم حقيقي خالل العقد القادم. ويتوقـف تحقيـق هـذه اإلمكانيـة علـى اضـطالع جميـع أصـحاب 
المســـؤولية األولـــى علـــى عـــاتق األفـــراد والمجتمعـــات وعـــاتق تقـــع و المصـــلحة بمســـؤوليات محـــددة بوضـــوح ومنســـقة. 

الحكومات والمهنيين الصـحيين، بصـفتهم متلقـي التمنيـع ومقدميـه علـى التـوالي. وألصـحاب المصـلحة اآلخـرين دور 
 في تحقيق األغراض المحددة. أيضاً مهم 

  
  ، بوصفهم متلقين للتمنيع، ينبغي عليهم ما يلي:األفراد والمجتمعات

 من سمات المواطن المسؤول. جزءاً اب مخاطر وفوائد اللقاحات والتمنيع، معتبرين ذلك استيع  •

مـن زعمـائهم وحكومـاتهم، ووضـع الزعمـاء والحكومـات  حقـاً طلب بـرامج تمنيـع آمنـة وفعالـة باعتبارهـا   •
 موضع المساءلة عن توفير هذه البرامج.

شــتراك فــي القـرارات الرئيســية بشــأن عمليــات المشـاركة فــي المناقشــات المعنيــة بالصـحة العموميــة، واال  •
 التمنيع.

المشــاركة والمســاهمة فــي عمليــة تقــديم التمنيــع، وتوصــيل احتياجــات المجتمــع المحلــي ومنظــوره إلــى   •
 راسمي السياسات.

  
 بوصفها المقدم الرئيسي للتمنيع، ينبغي عليها ما يلي: ،الحكومات

 .٢٠٢٠ية وضمان االستدامة المالية بحلول زيادة الدعم المقدم لبرامج التمنيع الوطن  •

بتمويـل نسـبة متزايـدة مـن بـرامج التمنيـع  –بنمـو االقتصـادات  –االعتماد على دخل البلدان وأن تقـوم   •
 المحلية، محرزة تقدم صوب التمويل الكامل للبرامج المحلية ثم صوب تمويل جهود التمنيع العالمية.

سات تدعم بـرامج التمنيـع الوطنيـة، وتـدعم عنـد الضـرورة قاعـدة وضع وتطبيق قوانين وتنظيمات وسيا  •
 إمداد مؤمنة وعالية الجودة.

وضـــع خطـــط خاصـــة باألقـــاليم وبالبلـــدان، إلـــى جانـــب أصـــحاب المصـــلحة اآلخـــرين الموجـــودين فـــي   •
 البلد المعني. اإلقليم/

يـة الكاملـة، ُبغيـة إيجـاد بـرامج وتـولي هـذه الملك برامج التمنيـع الوطنيـةد أولويات الملكية الكاملة لتحدي  •
 قائمة على اإلنصاف تصل لكل مجتمع.

 العمل مع أصحاب المصلحة داخل الحكومات وخارجها.  •

االســـتجابة بالمعلومـــات اآلنيـــة عنـــدما تُثـــار هـــواجس لـــدى الجمهـــور حـــول المأمونيـــة والنجاعـــة، حتـــى   •
 هور.متحافظ على ثقة الج

الحاصـلين علـى تـدريب جيـد والـذين يـتم مـنحهم ٍف مـن المـوظفين ضمان تزويد برامج التمنيع بعدد كا  •
 حوافز مالئمة من أجل إدارة البرامج وتقديم الخدمات.
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إذكاء الوعي بأهميـة التمنيـع لتحسـين صـحة السـكان واالرتقـاء بمسـاهمتهم فـي تـدعيم النظـام الصـحي   •
 والرعاية الصحية األولية.

 احات ُبغية خلق الطلب.التوصيل الفعال للرسائل الخاصة باللق  •

الــدخول فــي حــوار مــع المجتمعــات ووســائل اإلعــالم واســتخدام تقنيــات التواصــل الفعالــة ُبغيــة توصــيل   •
 الرسائل المتعلقة باللقاحات والتعاطي مع الهواجس المتعلقة بالمأمونية.

ات علـى جميـع تشجيع ودعم البحوث المعنية باللقاحات ومشـكالت التطعـيم، وتشـجيع التوعيـة باللقاحـ  •
 المستويات.

 نات وتنسيق الجاهزية.التعاون على الصعيد اإلقليمي والدولي في برامج الدعوة وتبادل البيّ   •

 .المشاركة في حوارات مفتوحة مع جهات التصنيع ُبغية ضمان ُيسر تكلفة اللقاحات الحالية والجديدة  •
  

  ينبغي عليهم ما يلي: المهنيون الصحيون
 منيع عالية الجودة وتوفير المعلومات الخاصة بها.تقديم خدمات ت  •

إدخــال مقــررات دراســية عــن اللقاحــات تتنــاول التمنيــع فــي الجامعــات والمؤسســات التــي تقــوم بتــدريب   •
ـــيم المســـتمر لجميـــع مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية (األطبـــاء،  مهنيـــي الرعايـــة الصـــحية عـــالوًة علـــى التعل

 ارسي الصحة العمومية).والعاملين في التمريض، والصيادلة، ومم

 يد المجاالت التي يمكن فيها تحسين خدمات التمنيع والتوصل البتكارات.تحد  •

القيام بدور األصوات االستباقية ذات المصداقية بشأن قيمة اللقاحات، واالستعانة بأصوات أخرى في   •
 مجال الدعوة.

 قاء بالتقديم وتحسين تسجيل المعلومات.استخدام التكنولوجيات الموجودة بالفعل والمستجدة في االرت  •

الــدخول فــي حــوار مــع المجتمعــات ووســائل اإلعــالم واســتخدام تقنيــات التواصــل الفعالــة ُبغيــة توصــيل   •
 الرسائل المتعلقة باللقاحات والتعاطي مع الهواجس المتعلقة بالمأمونية.

  
  ينبغي عليها ما يلي: األوساط األكاديمية 

باســـتحداث لقاحـــات جديـــدة ومحســـنة، واإلســـهام فـــي الوصـــول بصـــيغ  ة اإلســـراعتعزيـــز االبتكـــار ُبغيـــ  •
اللقاحات ولوجيستيات برامج التمنيـع إلـى المسـتوى األمثـل، وٕارسـاء األسـاس الـالزم لتـأثير التمنيـع فـي 

 العقود المقبلة.

متابعـــة جـــدول أعمـــال بحثـــي متعـــدد التخصصـــات يركـــز علـــى التـــأثير التحـــويلي ويقـــوم علـــى أســـاس   •
 تياجات المستخدمين النهائيين.اح

ـــديم اللقاحـــات إلـــى المســـتوى األمثـــل وتحقـــق   • ابتكـــار لقاحـــات وتكنولوجيـــات مـــن شـــأنها أن تصـــل بتق
 االستفادة إلى أقصى حد منه.

 تبني سبل جديدة للعمل تسرع من وتيرة التقدم العلمي.  •
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التصـنيع، ُبغيـة مواءمـة اإلجـراءات االرتقاء بالحوار مع الباحثين اآلخرين والجهات التنظيمية وجهات   •
 وزيادة الفعالية في االستجابة لتحديات التمنيع على الصعيد المحلي والعالمي.

تقديم البيانات والطرق والحجج األساسية التي تساعد على دفع مواصـلة تحديـد أولويـات التمنيـع علـى   •
 الصعيد العالمي والمحلي على حد سواء.

عراضـات المنهجيـة ُبغيـة تحديـد المجـاالت التـي توجـد فيهـا بيِّنـات علميـة مثبتـة إجراء المزيد مـن االست  •
(والتــي ينبغــي أن تشــكل أســاس السياســات الصــحية) والمجــاالت التــي ال توجــد فيهــا بيِّنــات مــن هــذا 

 القبيل (والتي ينبغي أن تشكل أساس البحوث األساسية المستقبلية).

 سات التمنيع.نات، واستعراض أفضل ممار تقديم البيّ   •

 دعم تطوير إمكانيات التصنيع.  •

 تعزيز االعتمادات المالية المخصصة للبحوث المعنية باللقاحات والتمنيع.  •
  

  ينبغي عليها ما يلي: جهات التصنيع
مواصـــلة اســـتحداث لقاحـــات ابتكاريـــة وعاليـــة الجـــودة تلبـــي احتياجـــات البلـــدان، ومواصـــلة إنتـــاج هـــذه   •

 .اللقاحات واإلمداد بها

 دعم البحوث المعنية بالتمنيع ودعم جدول أعمال للتوعية بالتمنيع.  •

المشاركة في حوارات مفتوحة مع البلدان والقطاع العام ُبغيـة ضـمان اسـتدامة الوصـول إلـى اللقاحـات   •
 الحالية والجديدة.

 مواصلة ابتكار عمليات تصنيع وهياكل تسعير.  •

 لتمنيع الموسع، ُبغية إذكاء الوعي.دعم التوعية اإلعالمية بشأن برنامج ا  •

 دعم سرعة التعزيز والتطبيق حال ظهور لقاحات جديدة أو محسنة.  •

 تكوين شراكات تدعم نمو إمكانيات التصنيع وتنهض باإلمداد باللقاحات وابتكارها.  •

 العمل بالتنسيق مع الشركاء اآلخرين فيما يخص الدعوة بشأن اللقاحات والتمنيع.  •
  

التحـالف ، مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي والمصارف اإلنمائية اإلقليميـة و العالمية الوكاالت
  ، ينبغي عليها ما يلي:العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع

 الدعوة للدعم التقني من أجل تعزيز ملكية البلدان، وتقديم هذا الدعم.  •

 التحتية على الصعيد اإلقليمي.تدعيم اإلمكانيات الوطنية والبنية   •

مواصـلة وضــع األحكــام والمبـادئ التوجيهيــة ُبغيــة تحسـين الخــدمات الخاصــة باللقاحـات والتمنيــع، مــع   •
السعي نحو تحقيق قدر أكبر مـن اإلنصـاف ومراعـاة البعـد الجنسـاني والشـرائح السـكانية الفرعيـة (بمـا 

 ة).في ذلك، ضمن أشياء أخرى، األقليات والفئات العمري
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خــدمات التمنيــع والخــدمات الصــحية األخــرى عــالوًة علــى القطاعــات األخــرى مثــل تعزيــز التــآزر بــين   •
 التعليم واالقتصاد والتنمية والتمويل.

 تمويل تقديم اللقاحات وأنشطة التمنيع المرتبطة بها.  •

عناصـر التمنيـع العمل مـع جميـع أصـحاب المصـلحة ُبغيـة االرتقـاء بالـدعم التقنـي الرامـي إلـى تـدعيم   •
 والعناصر األخرى في النظم الصحية.

نات والمشاركة فيها ودعمها على امتداد طيف أصحاب المصلحة تشجيع اتخاذ القرارات المسندة بالبيّ   •
 المعنيين بالتنمية والصحة والتمنيع.

 ة.إشراك الشركاء في خلق الطلب الشعبي على التمنيع وفي دعم البحوث والتحسينات البرامجي  •

 تعزيز فكرة التمويل الوطني المستدام، وٕاشراك االقتصادات السريعة النشوء بوصفها شركاء تمويل.  •

وضـع آليــات للمســاءلة المشــتركة تضـع جميــع الحكومــات والبــرامج وشـركاء التنميــة موضــع المســؤولية   •
 عن االلتزام بمستويات الدعم.

 مواءمة العرض والطلب.تعزيز الحوار بين جهات التصنيع والبلدان ُبغية   •

آليــات تمويــل وشــراء ابتكاريــة تعــزز ملكيــة البلــدان، وتعزيــز اإلنصــاف ويســر التكلفــة بالنســبة وضــع   •
 للبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل.

  
  ، ينبغي عليها ما يلي:مثل الوكاالت الثنائية والمؤسسات والمؤسسات الخيرية ،شركاء التنمية

 التها المؤسسية في مجال الصحة.ق واليتها ورستحقي  •

دعـــم البلـــدان والكيانـــات اإلقليميـــة فـــي تحقيـــق المرامـــي الوطنيـــة واإلقليميـــة، والمســـاهمة فـــي النهـــوض   •
 بأولوياتها.

تعزيــز ســيطرة البلــدان علــى المقــّدرات والخطــط المعنيــة بالصــحة واللقاحــات والتمنيــع التــي تــتم قيادتهــا   •
ميزانيـات مخصصـة لتحسـين الوصـول إلـى الخـدمات والحـد مـن  على الصعيد القطـري والتـي تتضـمن

 ثغرة اإلنصاف في التغطية.

نشــر مجموعــة شــاملة متكاملــة مــن التــدخالت والخــدمات األساســية التــي تتضــمن اللقاحــات والتمنيــع،   •
 وتقوية النظم الصحية.

يـة، وتشـجيع الشـركاء للخطـط الوطن وموائمـاً تقديم تمويـل يمكـن التنبـؤ بـه علـى أن يكـون طويـل األمـد   •
 الجدد والموجودين بالفعل على تمويل اللقاحات والتمنيع.

 بناء قدرات المجتمع المدني ودعم أنشطة منظمات المجتمع المدني في البلدان.  •

نـــات المفتوحـــة التـــي يمكـــن المشـــاركة فـــي الـــدعوة علـــى الصـــعيد الـــدولي مـــن خـــالل الوصـــول إلـــى البيّ   •
 تبادلها.

 بتقييم على أساس األداء. مصحوباً فافية التمويل وتنسيقه، المحافظة على ش  •
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  ، ينبغي عليه ما يلي:مثل المنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية ،المجتمع المدني
 االنخراط في تعزيز وتطبيق برامج التمنيع على الصعيد القطري والعالمي على حد سواء.  •

لتقديم خدمات تمنيع تصل إلى أشـد فئـات السـكان عرضـة  المشاركة في وضع واختبار نهوج ابتكارية  •
 للخطر.

لتـي تفـي ااتباع المبادئ التوجيهية والتنظيمات على الصعيد الوطني في تصميم وتقديم برامج التمنيع   •
 بواجب المساءلة أمام السلطات الوطنية.

لقاحــات والتمنيــع، توعيــة الفئــات والمجتمعــات المعرضــة للخطــر بحقهــا فــي الصــحة، بمــا فــي ذلــك ال  •
 وتمكينها وٕاشراكها.

بنــاء مبــادرات شــعبية داخــل المجتمعــات ُبغيــة تتبــع التقــدم المحــرز ووضــع الحكومــات وشــركاء التنميــة   •
 وأصحاب المصلحة اآلخرين موضع المساءلة عن تقديم خدمات تمنيع عالية الجودة.

 اإلسهام في تحسين نظم التقييم والرصد داخل البلدان.  •

ام بالدعوة على الصعيد القطـري واإلقليمـي والعـالمي بمـا يتجـاوز أوسـاط التمنيـع، ُبغيـة ضـمان أن القي  •
 للجميع. حقاً يتم النظر للقاحات والتمنيع باعتبارهما 

التعــاون داخــل البلــدان وفيمــا بــين البلــدان مــن أجــل تبــادل االســتراتيجيات وبنــاء الــزخم الــالزم لتحســين   •
 ع.الصحة واللقاحات والتمني

  
  ينبغي عليها ما يلي: وسائل اإلعالم

اســتيعاب فوائــد التمنيــع والهــواجس المتعلقــة بــه لكــي يــتم اإلبــالغ بدقــة عــن بــرامج التمنيــع ولكــي يــتم   •
 .فعاالً  تعزيزاً تعزيزها 

القيام بالدعوة على الصعيد القطـري واإلقليمـي والعـالمي بمـا يتجـاوز أوسـاط التمنيـع، ُبغيـة ضـمان أن   •
 للجميع. حقاً ر للقاحات والتمنيع باعتبارهما يتم النظ

اســتخدام تقنيــات التواصــل الفعالــة ُبغيــة توصــيل الرســائل المتعلقــة باللقاحــات والتعــاطي مــع الهــواجس   •
 المتعلقة بالمأمونية.

  
  ينبغي عليه ما يلي: القطاع الخاص

ت التــأمين والمرضــى، دعــم تنويــع مصــادر التمويــل الخاصــة ببــرامج التمنيــع (القطــاع الخــاص وشــركا  •
 ضمن آخرين).

القيـــام بالـــدعوة علـــى الصـــعيد القطـــري واإلقليمـــي والعـــالمي بمـــا يتجـــاوز أوســـاط التمنيـــع والقيـــام بـــدور   •
  للجميع. حقاً المنافحين عن التمنيع، ُبغية ضمان أن يتم النظر للقاحات والتمنيع باعتبارهما 
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