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  الرؤية
  :، جملة أمور منها٢٠١٥عالم تتحقق فيه، في عام 

  
 اعتبار التمنيع أمراً ذا أهمية عظمى  •
متكافئة أمام كل طفل ومراهق وكهل في الحصول على خـدمات التمنيـع علـى النحـو                 إتاحة فرص     •

 المنصوص عليه في المخططات الوطنية
 حماية المزيد من الناس من المزيد من األمراض  •
ضمان استمرار عملية التمنيع وما يتصل بها من تدخالت على الرغم من تباين القيم االجتماعية السائدة                  •

 مغرافي واالقتصادي وتطور األمراضوالتغير الدي
 الجهود األوسع المبذولة من أجل تعزيز النظم الصحية وعنصراً رئيـسياً            فياعتبار التمنيع أمراً حاسماً       •

  بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفيةمن عناصر الجهود المبذولة من أجل
 على الصعيد العالمياستخدام اللقاحات االستخدام األفضل في مجال تحسين الصحة واألمن   •
ضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بحصول كل الناس على اللقاحات التي يحتاجونها بنـاء علـى تكافـل                    •

  . في هذا الصدد-األسرة العالمية 

  

  المبادئ التوجيهية
  

  :تمت صياغة مسودة االستراتيجية العالمية باالستهداء بالمبادئ التوجيهية التالية
  

كل الناس، دون تمييز بسبب العـرق أو الـدين أو المعتقـد             . المساواة بين الجنسين  العدالة واإلنصاف و  
  .السياسي أو الوضع االقتصادي، لهم الحق في الحصول بيسر وعلى قدم المساواة على اللقاحات والتدخالت الالزمة

  
لحكومـات  يجري االتفاق، جماعياً، على المرامـي المنـشودة وتـسعى ا          . لملكية والشراكة والمسؤولية  ا

  .وشركاؤها إلى تحقيقها بدعم من التكافل الدولي وباالضطالع بأنشطة منسقة منصوص عليها في الخطط الوطنية
  

  .أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة مسؤولون، علناً، عن سياساتهم وأعمالهم. المساءلة
  

يير المعترف بها دولياً وهي     تفي كل المنتجات المتاحة بالمعا    . ضمان الجودة ومأمونية المنتجات والخدمات    
  .معايير تتعلق بالجودة والمأمونية كما أن الخدمات تقدم وفقاً ألفضل الممارسات

  
من شأن تركيز التدخالت ورصدها على مستوى المنطقـة أن          . إقامة نظم تمنيع قوية ترتكز على المناطق      

 النحو المالئم، مع االحتياجـات والظـروف        يضمن التزام السلطات المحلية وملكيتها للنظم وتكييف البرنامج، على        
  .المحلية

  
إن تحقيق االعتماد على الذات، مالياً وتقنياً، هدف على         . االستدامة من خالل بناء القدرات التقنية والمالية      

  .الحكومات الوطنية والشركاء تحقيقه وذلك بالعمل معاً وببناء الهياكل األساسية بشكل تراكمي ودائم
  

يقـوم اختيـار الـسياسات      . واستراتيجيات تقوم علـى القـرائن وأفـضل الممارسـات         وضع سياسات     
واالستراتيجيات والممارسات على أساس بيانات مستقاة من البحوث الميدانية وعمليات الترصد والرصـد والتقيـيم               

ع علـى   وتقدير عبء المرض واآلثار الناجمة وإجراء التحليالت االقتصادية وعن طريق المشاركة فـي اإلطـال              
  .الدروس المستفادة وتبادل الخبرات المستمدة من البلدان التي تمر بالظروف ذاتها
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  السياق  -١
  
  مقدمـة  -١-١
  
التمنيع من التدخالت العالية المردود وهو منقذ لألرواح ويحول دون حدوث معاناة ال داعي لها يتسبب                  -١-١-١

 ال من خالل تحسينه الصحة والعمر المأمول        - وهو مفيد لجميع السكان   . فيها المرض والعجز والوفيات   
ففي . فحسب بل أيضاً من خالل تأثيره االجتماعي واالقتصادي على المستوى العالمي والوطني والمحلي  

عالم اليوم المترابط، سوف يسهم العمل الجماعي لمكافحة األمراض الممكن توقيها بالتلقيح، التي تـؤثر               
، والتأهب الحتمال ظهور أمراض قد تجتاح العالم إسهاماً مهماً فـي            بدرجة مهمة على الصحة العمومية    
  .تحسين الصحة واألمن العالميين

  
ومن شأن التمنيع والتدخالت الصحية األخرى المترابطة التي يمكن بيسر تنفيذها مع التمنيع بمـا يفيـد                   -٢-١-١

ذلك عن طريـق تحـسين الـصحة،    كليهما، المساهمة بشكل كبير في بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية، و 
ومن بين األهـداف    . ١وخاصة صحة األطفال والنساء، وباإلسهام في الحد من الفقر وفي جهود التنمية           

  :المحددة التي ستفيد من التمنيع الواسع النطاق ما يلي
  
 مـن   ٤الهـدف    (٢٠١٥ و ١٩٩٠تخفيض معدالت الوفيات بين األطفال بنسبة الثلثين بين عامي            -١-٢-١-١ •

، مقيساً بنسبة األطفال البالغين سنة الممنعين ضد الحصبة، كمؤشر، من           )ألهداف اإلنمائية لأللفية  ا
 بين مقاييس أخرى؛

  
 ٢٠١٥ و١٩٩٠تحسين صحة األمهات بتخفيض معدل الوفيات بمقدار ثالثة أرباع بـين عـامي            -٢-٢-١-١ •

 ؛)٥الهدف (
 
بوقف انتشار المالريـا    ) ٦الهدف  ( وأمراض أخرى    مكافحة األيدز والعدوى بفيروسه والمالريا      -٣-٢-١-١ •

 .واألمراض الرئيسية األخرى والبدء في عكس اتجاهه
  
كذلك حدد التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع واآللية التي تشكل ذراعه لجمـع األمـوال، أي                    -٣-١-١

  :وتشمل. صندوق اللقاحات، معالم لبلوغ مرامي تمنيع مختارة
 
٪ على ٩٠، أو قبل ذلك، يكون لدى جميع البلدان تغطية تمنيعية روتينية بنسبة        ٢٠١٠بحلول عام     -١-٣-١-١ •

 ٪ في كل قسم؛٨٠المستوى الوطني مع تغطية بنسبة ال تقل عن 
 

                                                            
بتخفيض ) ٢٠٠٢(هداف التي حددتها الدورة االستثنائية للجمعية العامة المكرسة للطفل   يلعب التمنيع دوراً مهماً في بلوغ األ ١

ضمان : وهذه الوثيقة تعزز أهداف التمنيع والحد من المرض، بما في ذلك. نسب المراضة والوفيات بين جميع الفئات العمرية
ستوى الوطني مع تغطية في كل قسم أو وحدة إدارية ٪ على الم٩٠التمنيع الكامل لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة بنسبة 

؛ والتخلص من كزاز األمهات وكزاز الوليد ٢٠٠٥٪ على األقل، واستئصال شلل األطفال في العالم حتى سنة ٨٠مكافئة بنسبة 
عامي ؛ وتخفيض حاالت الوفيات بسبب الحصبة بنسبة النصف بين ٢٠٠٥باعتباره مشكلة تتهدد الصحة العمومية، حتى سنة 

؛ وتوسيع نطاق االنتفاع باللقاحات الجديدة والمحسنة وبالتدخالت الصحية الوقائية األخرى ليشمل األطفال في ٢٠٠٥ و١٩٩٩
 .جميع البلدان



  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٨:  مسودة
  

4 

، ستكون جميع البلدان التي لديها نظم كافية للخدمات الصحية قد أدخلت لقـاح             ٢٠٠٧بحلول عام     -٢-٣-١-١ •
 ؛"باء"االلتهاب الكبدي 

٪ من البلدان األشد فقراً، التي تعاني أعلى عبء من األمـراض            ٥٠، ستكون   ٢٠٠٥بحلول عام     -٣-٣-١-١ •
 ".ب"وتتوفر لها نظم مالئمة للخدمات الصحية قد أدخلت لقاح المستدمية النزلية من النوع 

  
 آخـر اسـتجابة    مرمى تمنيعيـاً ٢٠٠٣وقد حددت جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسون في سنة          -٤-١-١

لطلبات عرضت بشأن الحاجة إلى التأهب العالمي لحدوث جائحة أنفلونزا، حيث حثت الدول األعـضاء              
على توسيع نطاق التمنيع لجميع من يتعرضون لدرجة عالية من المخاطر، ليصل إلى تغطيـة بنـسبة                 

عيم ضد األنفلـونزا، أن     فينبغي للبلدان التي ليس لديها بعد سياسة وطنية للتط        . ٢٠١٠٪ بحلول عام    ٧٥
وينبغي المضي فـي تعزيـز      . تضع هذه السياسة وأن تعد وتنفذ خطة وطنية للتأهب لجائحة األنفلونزا          

تدابير التأهب لمواجهة الجوائح، من خالل تحسين تدابير الترصد وقدرات المختبرات علـى الـصعيد               
  .الوطني

  
 يقصد بها حفز العمل الجمـاعي       ٢٠١٥-٢٠٠٦ة للفترة   وتحدد هذه الوثيقة رؤية واستراتيجيات توحيدي        -٥-١-١

وهي تـضع برنامجـاً اسـتراتيجياً       . وضمان االلتزام من جانب الحكومات والشركاء في مجال التمنيع        
مشتركاً للبلدان وللشركاء في مجال التمنيع، وتدعم نهجاً شمولياً للتخطيط وتدعو لـنهج أوسـع نطاقـاً                 

على لقاحات وتكنولوجيات جديدة إلدخالها مستقبالً فحـسب، بـل           الوهي رؤية تركز    . لبرامج التمنيع 
 أن يقدم على أوسع نطاق اللقاحات المتـوافرة         هأيضاً على طرائق تدعيم نظام التمنيع الحالي حتى يمكن        

كمـا تركـز    . حالياً وكذلك اللقاحات والتكنولوجيات األخرى الجديدة أو غير المستخدمة بالقدر الكـافي           
رورة تعزيز نظم الترصد وغيرها من نظم القياس من أجل تحديد الـسكان المعرضـين               الرؤية على ض  

لمخاطر عالية والمحرومين من الخدمات، حيث يقتضي األمر جهوداً إضافية، وضرورة رصد ما يحرز              
وبالنظر إلى االختالفات الواضحة بين مواطن قوة البلدان ومواطن ضعفها، فإننا نشجع البلدان             . من تقدم 
كائها على استخدام هذه الوثيقة لتدبر السياسات واالسـتراتيجيات األكثـر مالءمـة الحتياجاتهـا               وشر

  .وظروفها الخاصة
  
وبناء على الرؤية والتوجهات . وتوفر الوثيقة باألحرى إطاراً استراتيجياً رحباً لخطة استراتيجية تفصيلية   -٦-١-١

وافرة وطنياً ودولياً، ستدعى البلدان إلى بحث خياراتهـا        االستراتيجية المقترحة والموضحة بالبيانات المت    
ووضع أولوياتها وتحديد غاياتها وأهدافها، وإعداد خطة استراتيجية وطنية، وتقـدير احتياجاتهـا مـن               

ولبلوغ هذا المقصد، سوف تقوم منظمة الـصحة        . الموارد ومدى توافرها، وصوغ أطر للرصد والتقييم      
اء على المستويين المتعدد األطراف والثنائي بزيادة تعزيز التنسيق بينها من           العالمية واليونيسيف والشرك  

ولمساندة عملية التخطيط الوطني هـذه، سـتدعم        . أجل التعاون بشكل فعال مع البلدان في هذا المسعى        
  .مسودة االستراتيجية العالمية بوثائق إرشادية ودعم تقني

  
  اإلطار التاريخي واألثر  -٢-١
  
مثل اإلنجاز العلمي الضخم للقاحات والتمنيع، الذي يستهدف األطفال والنساء ممن هن في سن اإلنجاب               ي   -١-٢-١

في جميع البلدان، واحداً من تدخالت الصحة العمومية األكثر نجاحاً في التاريخ واألعلى مردوداً قياسـاً                
 والوفيات بسبب الخنـاق     فقد استأصل التمنيع الجدري وخفض بدرجة كبيرة معدالت المراضة        . بالتكلفة

وقد وفـر البرنـامج الموسـع       . والشاهوق والكزاز والحصبة، وهو على وشك استئصال شلل األطفال        
، إرشادات وتوصيات للسلطات الوطنية بشأن تـصميم وإعـداد وإدارة           ١٩٧٤للتمنيع، منذ إنشائه عام     
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ه األثناء، خالل الثمانينات من القرن وفي هذ. خدمات التمنيع لكي تقدم بكفاءة التمنيع الالزم على اختالفه       
الماضي، أدى االندفاع العالمي نحو الوصول إلى التمنيع الشامل للطفولة إلى إنشاء نظم التمنيع الوطنية               

  .وإلى رفع معدالت التغطية التمنيعية سريعاً
  
 الجـدد الـذين    مليون مـن المواليـد  ١٠٠ويجب استدامة خدمات التمنيع حيث هناك كل عام أكثر من       -٢-٢-١

عالوة على ذلك فإن للمجتمع العالمي، في عالم يزداد عولمة، مصلحة جلية في             و. يحتاجون إلى التمنيع  
. االستخدام الواسع النطاق للقاحات وكذلك في سرعة استحداث لقاحات جديدة ضد األمراض المـستجدة             

وات األخيرة كفل شمول التمنيـع،  فإنشاء خدمات تمنيع وطنية قوية في الكثير من البلدان على مدى السن   
وكنتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أن أنشطة التمنيع التي         . ٪ من السكان المستهدفين   ٧٠اليوم، أكثر من    

 وحدها  ستحول دون حدوث أكثر من مليوني حالة وفاة بـسبب أمـراض               ٢٠٠٣اضطلع بها في سنة     
مـن  " (باء"إضافية ترتبط بااللتهاب الكبدي      حالة وفاة    ٦٠٠ ٠٠٠يمكن توقيها باللقاحات ودون حدوث      

كان يقدر لها أن تحدث بين البالغين من األطفال الذين شملهم التمنيـع             ) جراء تشمع الكبد والورم الكبدي    
  .٢٠٠٣في سنة 

  
فعلـى النطـاق    . نجازات فإنه لم يوفّ تماماً بااللتزام العالمي بالتمنيع في جميع البلـدان           إلورغم هذه ا     -٣-٢-١

 مليون مـن النـساء الحوامـل،    ٤٠ مليون وليد و٢٧، ما يقدر بـ ٢٠٠٣المي، ظل هناك، في سنة      الع
٪ ٢٧( مليون طفل    ٢٨تشير التقديرات إلى أنه في نفس تلك السنة ولد ما يقدر بـ             و. بحاجة إلى التمنيع  

يين في بلدان    مال ١٠٪، ومن بينهم    ٧٠ بلداً تقل فيها التغطية التمنيعية عن        ٣٢في  ) من مجموع المواليد  
، كان مجموع البلدان النامية، التي أبلغت عـن أن جميـع            ٢٠٠٣وفي سنة   . ٪٥٠تقل فيها التغطية عن     

٪ بين األطفال بتطعيمهم بثالث جرعات من لقاح الخناق   ٨٠األقسام فيها حققت تغطية تمنيعية تزيد على        
 فيمـا يتجـاوز مرحلـة       ه ذلك فإن   عن وفضالً. ٪٢٨، ال يزيد على     )اللقاح الثالثي (والكزاز والشاهوق   

الطفولة المبكرة، ال يحظى األطفال والمراهقون والكبار بشكل كامل بالحماية التي توفر بطريق التمنيع               
فبعض األمراض، مثل الحصبة والتهاب السحايا والحصبة األلمانية، يمكن         . ضد األمراض التي تصيبهم   

.  العجز الدائم التي يمكن ببساطة توقيها بـالتمنيع        أن تسبب الصمم وفقدان السمع وغير ذلك من أشكال        
وألشكال العجز هذه تأثير مباشر على الجهود الرامية إلى بلوغ األهداف اإلنمائية لأللفية بشأن الحد من                

  .)٢الهدف (والتعليم االبتدائي ) ١الهدف (الفقر 
  
  تعزيز القوة من خالل الشراكات  -٣-١
  
صندوق اللقاحات وشراكة   / مية، مثل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع       أنشئت الشراكات العال     -١-٣-١

وهذه الشراكات تجمع بين الجهـات الرئيـسية        . مكافحة الحصبة لكي تسعى معاً لبلوغ مرامي مشتركة       
  .المعنية بالتمنيع من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك دوائر صناعة اللقاحات

  
لمبادرات الرامية إلى استئصال شلل األطفال وخفض وفيات الحصبة والتخلص من كزاز            وقد أظهرت ا     -٢-٣-١

األم والوليد أنه يمكن، من خالل هذه الشراكات، توفير خدمات التمنيع حتـى للمجتمعـات الحـضرية                 
 فعن طريق المبادرة العالمية الستئصال  شلل األطفال، مثالً،        . والريفية األشد صعوبة في الوصول إليها     

دللت البلدان بوضوح على قدرتها على تحقيق معدالت عالية للتغطية التمنيعية وتنفيـذ تـدابير ترصـد       
بيد أن  . للمرض عالية األداء، حتى في المناطق التي تعاني اضطرابات سياسية أو ظروفاً صعبة أخرى             

ات وأوضـاع   الوصول بصفة منتظمة إلى من يصعب الوصول إليهم وإلى أولئك الذين يعانون من فاشي             
  .طوارئ يتطلب استراتيجيات تعد خصيصاً لذلك
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وقد حققت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تقدماً عظيماً نحو بلوغ مراميها المحددة، بل وكـان               -٣-٣-١
فقد اكتشفت طرائق جديدة ِإلشراك المجتمعات      . لها أيضاً تأثير أوسع نطاقاً على تقديم الخدمات الصحية        

دابير الصحية التي تفيدهم؛ ونجحت في استقطاب شركاء من القطاع الخاص والقطاع التجاري في              في الت 
ـ جهود التمنيع؛ وأنشأت نظم معلومات عالية الجودة؛ وأدخلت أساليب منهجية فيما يتعلق باللوج             ستيات ي

ولتنمية . تبراتواإلدارة المالية للبرامج الميدانية؛ وحفزت إنشاء آليات ترصد مدعومة بشبكات من المخ           
ثمار التجربة المتمثلة في مبادرة شلل األطفال، ستتمثل الطريقة األكثر فعالية للحفاظ علـى المكاسـب                
المستمدة من استئصال شلل األطفال في اإلدماج التدريجي ألنشطة مكافحة المرض في تـدابير تـوقي                

 تجمعت من خالل هذه المبادرة للتأثير       األمراض ومكافحتها وترصدها، مع االستفادة بالخبرة القيمة التي       
  .في عملية إعداد السياسات والبرامج الصحية في المستقبل

  
. ويعتمد نجاح التمنيع على إمدادات مستدامة يعول عليها بلقاحات مضمونة الجـودة وبتكلفـة ميـسورة       -٤-٣-١

نظمة للموردين المؤهلين سلفاً   لقاحاً على قائمة الم    ٦٠ مورداً وأكثر من     ٢٤وعلى الصعيد العالمي يوجد     
ورغم أن هناك بالفعل حاالت نقص مؤقتة في اإلمدادات العالمية بما        . لتوريد اللقاحات في السوق الدولية    

يؤدي إلى نفاذ المخزونات الوطنية، فإن التوقعات العامة لسوق عرض اللقاحات أكثر إيجابية اآلن ممـا                
اكات التي تضم البلدان والمنظمات الدولية والـشركاء مـن          وسيكون أمام الشر  . كانت في العقد الماضي   

العاملين في هذه الصناعة من القطاعين العام والخاص طريق طويل نحو التوصـل إلـى حـل لهـذه                   
  .المشكلة

  
  اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة  -٤-١
  
بما فيهـا المالريـا   (يسية هناك جهود جارية الستحداث لقاحات جديدة ضد جميع األمراض المعدية الرئ       -١-٤-١

وهناك في الوقت ذاته لقاحات وتكنولوجيات جديدة أخرى كثيرة تم          ). واأليدز والعدوى بفيروسه، والسل   
، )الفيروس العجلي والمكورة الرئويـة     من بينها لقاحات  (ترخيصها أو بلغت مرحلة متقدمة من اإلعداد        

وهناك أيضاً أنشطة تنفـذ لـضمان       . بدرجة كافية وتوجد لقاحات أخرى متوافرة فعالً ولكنها ال تستخدم         
  .وبدأ هذا الموضوع يصبح من أولويات البلدان) مثل استخدام المحاقية الذاتية التعطيل(مأمونية التمنيع 

  
 ١٦٥ من البلدان النامية واالقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية من أصل ١٣٤، كان ٢٠٠٣وبنهاية سنة    -٢-٤-١

قد ) ٪٣٨( منها   ٦٣بنجاح لقاح االلتهاب الكبدي البائي في برامجها الوطنية للتمنيع و         قد أدخلت   ) ٪٨١(
ومما يسر تدابير إدخال اللقاحات الجديدة هذه بدرجة كبيرة ". ب"أدخلت لقاح المستدمية النزلية من النوع 

صـندوق  / منيـع في البلدان المنخفضة الدخل، الدعم الذي قدمه التحالف العالمي من أجل اللقاحات والت            
  .اللقاحات

  
، قد تجد البلدان نفسها، على نحو غير مسبوق، في مواجهة مجموعة مـن              ٢٠١٥-٢٠٠٦وخالل الفترة      -٣-٤-١

ولضمان تمكن البلدان من اتخاذ قـرارات وطنيـة         . اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة التي يمكن إدخالها     
وجيات الجديدة، ستكون هناك حاجة إلى سد الثغـرات  مستندة إلى القرائن بشأن اختيار اللقاحات والتكنول 

بما فيها عبء المرض وفعالية تكلفة االستراتيجيات المختلفة والمـسائل الرقابيـة            (الحالية في المعارف    
  ).التنظيمية
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  التمويل   -٥-١
  
دمات الـصحية   في البلدان المنخفضة الدخل، وخصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تعاني الخ              -١-٥-١

ففي بعض البلدان، تتلقى الخدمات الصحية األساسية أقل مـن          . العامة من نقص التمويل بدرجة خطيرة     
 دوالر أمريكي للفـرد     ٤٠-٣٠ في مواجهة متطلبات تقدر بـ       - دوالرات أمريكية للفرد في السنة       ١٠

 وطنية، فإن الكثير مـن      ورغم أن تمويل التمنيع ينبغي أن يكون في األساس مسؤولية عامة          . في السنة 
ويمكن، نتيجـة لـذلك، أن   . البلدان المنخفضة الدخل تعتمد في ذلك اعتماداً شديداً على المساعدة الدولية    

واسـتجابة  . يكون وضع التمويل مزعزعاً وشديد التأثر بأي تحوالت في أولويـات الجهـات المانحـة              
رية، من بينها الـصندوق الـدوار لـشراء         لمقتضيات هذا الوضع، أنشئ عدد من آليات التمويل االبتكا        

اللقاحات التابع لمنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومبادرة ضمان توافر اللقاحات، والتحـالف العـالمي              
صندوق اللقاحات، وكذلك إدخال التمنيع في ورقات االستراتيجيات القطرية للحد من           /  والتمنيع للّقاحات

  .الفقر والنهوج القطاعية الشاملة
  
بيد أن التكاليف اإلجمالية    . ويعد التمنيع تدخالً صحياً زهيد التكلفة نسبياً وعالي المردود قياساً إلى التكلفة              -٢-٥-١

للتمنيع، شاملة شراء اللقاحات الجديدة وصيغ وتكنولوجيات اللقاحات الجديدة، يتوقع لها أن ترتفع بشكل              
احات جديدة زاد بدرجة كبيرة حجم الموارد الالزم فتوسيع مخططات التطعيم لتشمل لق. حاد في المستقبل

ورغم أنه قد يتسنى الحصول بمضي الوقت على قدر من التيسير حيث تـؤدي زيـادة حجـم                  . حشدها
اللقاحات المشتراة إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وإلى انخفاض في األسعار، فإن التجربة أظهرت أن               

. رن زيادة الطلب على اللقاحات الجديدة بانخفاض في األسـعار         األمر يتطلب سنوات عديدة قبل أن تقت      
ـ كما أن تكاليف اللوج . وفي الوقت ذاته فإنه يتعين إضافة مشكلة تزايد تكلفة اللقاحات          ستيات والعمالـة  ي

أصبحت أكثر ارتفاعاً، وتوسيع الخدمات لتشمل السكان الذين ال يتسنى الوصول حاليـاً إلـيهم سـوف                 
  .ةيتطلب موارد إضافي

  
وستشكل جهود تأمين التمويل الالزم إلدخال اللقاحات الجديدة وزيـادة مـستوى التغطيـة باللقاحـات                   -٣-٥-١

ومن الالزم، استجابة لذلك، استحداث طرائق لزيادة مردودية        . الموجودة تحدياً لجميع البلدان ولشركائها    
ه العمليات بين مختلف المبـادرات      مثل توزيع تكاليف هذ   (االتصال بمرافق التمنيع إلى أقصى ما يمكن        

ودعم القدرات الوطنية على إجراء إسقاطات لالحتياجات المالية والحصول على المـوارد            ) ذات الصلة 
  .الالزمة

  
 "إمكان تحمـل تكـاليف    "والبد من اتخاذ قرارات تستند إلى قرائن بشأن السياسات من أجل تحديد مدى                 -٤-٥-١

ولذلك سيكون من المهم جداً تعزيز منافع اللقاحات والتمنيع         . لمرضاللقاحات في مقابل تخفيض عبء ا     
وربمـا تكـون    . وإبراز أهميتها بوصفها مكوناً عالي القيمة من مكونات الرعاية الـصحية األساسـية            

الحكومات وشركاء التمنيع قد استثمروا في التمنيع أقل مما يلزم سواء من حيث األرقـام المطلقـة أو                   
ا يرجع، جزئياً، إلى توقعات بأن ثمن اللقاحات سيظل دومـاً ال يتجـاوز بـضعة                بشكل نسبي، وهو م   

فعلى مدى السنوات األخيرة، بينما ظلت اللقاحات التقليدية زهيدة التكلفة نسبياً، فـإن             . سنتيمات للجرعة 
 بل إن اللقاحات الجديدة ستكون أعلى تكلفة، بينما تظـل تمثـل تـدخالً             . أسعارها ارتفعت ألسباب عدة   

  .ممتازاً على صعيد الصحة العمومية
  
ومن المتوقع أنه سيكون من الممكن في المستقبل القريب أن تتيح آليات تمويل إضافية واسعة القاعـدة،                    -٥-٥-١

مثل الدعم المباشر للتمنيع من خالل مرافق التمويل الدولية، توسيع نطاق الدعم عن طريـق التحـالف                 
وفي الوقـت ذاتـه     . صندوق اللقاحات أو عن طريق قنوات أخرى      / يعالعالمي من أجل اللقاحات والتمن    



  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٨:  مسودة
  

8 

سوف تزيد عائدات االستثمارات في مختلف مجاالت قطاع الصحة إلى أعلى ما يمكن عن طريق الربط                
  .المقترح بين التمنيع والتدخالت األخرى التي تستهدف مكافحة المرض، لصالح كليهما

  
   نطاق النظام الصحيالمساهمة في إزالة العقبات على   -٦-١
  
سوف يساعد التمنيع، بشكل متزايد، في إزالة العقبات أمام تقديم الخدمات الصحية بشكل منصف وأمام                  -١-٦-١

ومن الفوائد التي تجنيها هذه الجهود تحـسين الـصحة          . تنمية القطاع عامة، كما سيفيد من هذه الجهود       
دمات التمنيع تقيدها حتماً العقبات والتحديات التي       فخ. العمومية وتحسين كفاءة خدمات الصحة العمومية     

غير أن بإمكانها أن تسهم بشكل هام في إزالة الحواجز التي تعترض            . تؤثر على النظام الصحي بجملته    
 وقدرتها على االستخدام األمثل للموارد والفـرص المتاحـة          .النظام عامة من خالل دعم أفرقة المناطق      

وره، أن يستمد فوائد جلية من النهوج القطاعية الـشاملة المـصممة لتقويـة              ويمكن للتمنيع، بد  . محلياً
ستيات والشراكات بين القطاعين العـام      يالمجاالت المتداخلة مثل إدارة الموارد البشرية والتمويل واللوج       

فالتمنيع، مثالً، يعتمد على نهج قطاعي شامل للحصول على حـصة مـن             . والخاص وتقاسم المعلومات  
ويمكن، في الوقـت نفـسه، أن       . تمويل الوطنية والدولية وعلى نظم محاسبية وتمويلية وطنية       مصادر ال 

وبالمثـل، فـإن    . يسهم التمنيع أيضاً بالخبرة في جميع األحوال وبالقدرة على استقطاب مانحين محليين           
ـ        ل بإمكان التمنيع، على الرغم من اتباع نهج قطاعي شـامل إزاء التخطـيط والتمويـل الطويـل األج

ستيات، أن يسهم بخبرة هائلة في إدارة عمليات النقل والتخلص من النفايات الناجمة عن خـدمات                يللوج
فإدخـال خـدمات التمنيـع      . الرعاية الصحية وفي نظام سلسلة التبريد وبإقامة بنية ونظم شاملة محلياً          

امية إلى تحقيق مزيد    بوصفها عنصراً رئيسياً في تطوير النظام الصحي سيعزز بدرجة كبيرة الجهود الر           
  .من تكامل الخدمات وتأمين االستدامة المالية في األجل الطويل

  
  تعزيز القدرات في مجاالت الرصد والترصد والتقييم   -٧-١
  
على مدى العقد الماضي أحرز تقدم كبير في إنشاء نظم لرصد وترصد معـدالت التغطيـة التمنيعيـة                     -١-٧-١

 األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات واستخدام تلك البيانات في توجيه           واتجاهاتها وتأثير التطعيم على   
وباالستناد إلى شبكة واسعة ومتنامية من المختبـرات أدى     . السياسة العامة واستراتيجيات وبرامج العمل    

ترصد شلل األطفال والحصبة ال إلى توليد معلومات حاسمة األهمية بهدف توجيه مبادرات االستئصال              
عدالت الوفيات فحسب بل أيضاً إلى دعم توقي ومكافحة أوبئة أخرى ومنها التهـاب الـسحايا      وخفض م 

وفـي  .  والحمـى الـصفراء  الدنكوالخناق والحصبة األلمانية فضالً عن أمراض محمولة بالنواقل مثل          
عيـة  البلدان الشديدة التعرض لهذه األوبئة، ثبت أن وجود مختبرات وطنية فعالة إلى جانب مراكز مرج              

فلهـذه  . إقليمية حيث يمكن إجراء فحوص مختبرية، يمثل أداة مهمة وفعالة من أدوات الصحة العمومية             
. النظم إمكانات ضخمة لتوفير أساس إلقامة آليات الكتشاف ما يظهر من أمـراض معديـة وفاشـيات                

" ب"لنزلية من النوع    مثل لقاحات المستدمية ا   ( غير المستخدمة بدرجة كافية      للّقاحاتوباالستخدام الموسع   
مثل أمـراض   (واستهداف أمراض إضافية على مدى العقد القادم        ) والحصبة األلمانية والحمى الصفراء   

سوف يعزز الترصد المستند إلـى ظهـور        ) الفيروس العجلي والمكورات الرئوية والمكورات السحائية     
عم، رصد وتقييم نظـم التمنيـع،       الحاالت لجميع األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وكذلك وبصفة أ         

فمثل هـذه المعلومـات     . القدرات الوطنية والعالمية على مواءمة االستراتيجيات لالحتياجات المتطورة       
ستساعد على تحديد مدى كفاءتها ومردوديتها، وعلى تعزيز إمكانات المساءلة على جميع المـستويات،              

 واالستجابة لمقتضياتها فيمـا يتعلـق بـاألمراض         وتسهم، مع الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات      
  .واألوبئة المستجدة في الصحة واألمن العالميين
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  الربط بالتدخالت األخرى   -٨-١
  
تكون خدمات التمنيع متاحة في الغالب على نطاق واسع ويمكنها أن تدعم تدخالت صحية إضـافية وأن          -١-٨-١

لمترابطة في إطار مشترك أو دمجها طريقة أكثـر فعاليـة           فإجراء التدخالت الصحية ا   . تلقى دعماً منها  
حيث يتم باطراد الوقوف على المنافع الناجمة عن اقتران التمنيـع           . لتحقيق المرامي الصحية المشتركة   

وتوزيع ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات لتوقي      " ألف"بتدخلين آخرين هما استكمال الغذاء بالفيتامين       
 بما يوفر تمنيعاً مناسباً من      - التكامل أيضاً اقتران خدمات الوقاية بخدمات الرعاية         وقد يشمل . المالريا

 ويمكن لألنشطة التي تستهدف مكافحة األمـراض،        ،حيث التوقيت وعالجاً من خالل قناة خدمية واحدة       
الصحية ففي المرافق   . في بعض الحاالت، زيادة الفوائد الناجمة عن مناسبات التردد على مرافق التمنيع           

الثابتة، كثيراً ما يقترن التمنيع بخدمات أخرى مثل رصد النمو والنصح التغـذوي والمعلومـات عـن                 
غير أنه الُبـد    . الرعاية الوقائية وإحالة الطفل لفحوص طبية، والرعاية الصحية اإلنجابية والجنسية لألم          

  .اطق النائيةمن بذل جهود لضمان دمج هذه التدخالت في األنشطة التمنيعية في المن
  
ويعني الدمج، بالنسبة للمسؤولين عن التخطيط الوطني، ضم مهام إدارة ودعم مختلف البرامج الفرعيـة                  -٢-٨-١

كما أبرز ذلك للتقرير الخاص بالصحة في العـالم         (معاً، وضمان التكامل بين مختلف مستويات الرعاية        
صحية األخرى وجود أساس من القـرائن       وسيتطلب دمج خدمات التمنيع مع التدخالت ال      ). ٢٠٠٥لسنة  

. إلرشاد السياسات واالستراتيجيات واالستثمارات، كما يحتاج إلى وسيلة لتقييم تأثير التدخالت المترابطة
ويحتاج االنتفاع بالخدمات المدمجة إلى زيادة منهجيته من أجل تعظيم المنافع لألمهات واألطفال الـذين               

  .يترددون على المرافق الصحية
  
  التأهب لمواجهة األوبئة والطوارئ العالمية   -٩-١
  
تظهر بعض األمراض الممكن توقيها باللقاحات، بصفة دورية، في شكل أوبئة إقليمية واسعة االنتـشار                  -١-٩-١

ومن األمثلة على هذه األمراض الوبائيـة التهـاب         . لتختفي بعد ذلك لسنوات عدة قبل أن تعاود الظهور        
فالبلدان المعرضة لمخاطر   ". باء"سحائية والحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباني       السحايا بالمكورات ال  

ويحتاج األمر،  . األوبئة الدورية تحتاج إلى خطط للتأهب تتأصل بقوة في خطتها العامة للتمنيع وخدماته            
ات بالمثل، إلى قدرات على المستويين القطري والعالمي للتأهب الستجابة سـريعة ومالئمـة لمقتـضي              

. الطوارئ والكوارث الطبيعية، نظراً ألن تلك االستجابة قد تتطلب استخدام اللقاحات على نحـو رشـيد      
وفي حالة األنفلونزا، ترصد شبكة مختبرات عالمية سالالت الفيروس المنتشر، ويجب أن يكـون لـدى                

أهب الوطنية إما   بيد أن الكثير من خطط الت     . جميع البلدان خطط تأهب محدثة للتصدي لظهور جائحة ما        
وتعكف الحكومات والمنظمة واليونيـسيف     . غير موجودة أو عفا عليها الزمن أو غير ذات طابع عملي          

وشركات صنع اللقاحات ومعاهد البحوث حالياً على بذل جهود لدعم وضع خطط تأهب وطنية ولزيادة               
لعمل على استحداث لقاح جديد ضد القدرة على إنتاج لقاح األنفلونزا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ا

  .سالالت الفيروس التي تنطوي على إحداث جوائح
  
  ستراتيجية العالميةالمسودة ا: تلبية االحتياجات  -١٠-١
  
أحرزت خدمات التمنيع في شتى أنحاء العالم تقدماً ملحوظاً حتى اآلن، وذلك بشكل رئيسي عن طريـق                    -١-١٠-١

بيد أن  . دام عدد محدود من اللقاحات المتاحة للبلدان النامية ال غير         تركيز على صغار األطفال، وباستخ    
مستويات التغطية التمنيعية ظلت تراوح مكانها على مدى العقدين الماضيين عند مـستويات أقـل مـن                 

فهناك عالمياً، طفل من كل أربعة ممـن يولـدون كـل عـام ممـن                . المستوى األمثل في بلدان كثيرة    
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ات المتوافرة عامة، وسيكون، نتيجة لذلك، معرضاً للمراضة أو العجز أو توقف            يحصلون على اللقاح   ال
  .النمو أو الوفاة المبكرة، وهو ما كان من الممكن تالفيه بالتمنيع في الوقت المناسب

  
 وتقترح مسودة االستراتيجية العالمية المحافظة على مستويات التمنيع ألولئك الذين يمكن الوصول إليهم               -٢-١٠-١

عادة والتوسع فيها لتشمل أولئك الذين ال ينتفعون من التمنيع، بشكل عام، وكذلك الفئات العمريـة فيمـا          
يتجاوز مرحلة الطفولة، واستحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة وربط التمنيـع بالتـدخالت الـصحية              

القطاعية الـشاملة  وهي ترسي التمنيع بقوة داخل سياق النهوج  . األخرى وبتطوير النظام الصحي برمته    
في مجال الصحة، ملقية الضوء على الطريقة التي يمكن بها للتمنيع أن يفيد من تطوير النظام الـصحي                  

  .ومن التخفيف من وطأة العقبات القائمة عبر النظام، وأن يسهم أيضاً في كليهما
  
وتعنى مـسودة   . لعمل الوطنية وتعرض هذه الوثيقة إطاراً يمكن فيه إعداد السياسات والبرامج وخطط ا             -٣-١٠-١

االستراتيجية العالمية بتناول التحديات المرتبطة بزيادة االنتفاع بالتمنيع والسكان المـستهدفين، وطائفـة             
المنتجات التي ستصبح متاحة؛ وتحدد ما يلزم عمله على المستويين العالمي والقطري ومستوى تقـديم               

وهـي تعـرض إمكانيـة      . تراتيجية اإلقليمية والوطنية  الخدمات، بطريقة يمكن تكييفها مع الخطط االس      
استخدام الميزانيات المتاحة بمزيد من الكفاءة وضمان تنسيق أفضل بين جميع الجهات المعنية في السعي 

  .إلى الحد من األمراض الممكن توقيها باللقاحات، ومن حاالت العجز والوفيات
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  المرامي   -٢
  
 ٢٠١٥-٢٠٠٦ينبغي لجميع العاملين في مجال التمنيع واستحداث منتجاته العمل في الحقبة بين عـامي                  -١-١-٢

  :على الوقاية من المراضة والوفيات من خالل بلوغ المرامي واألهداف التالية
  
  : أو قبل ذلك٢٠١٠بحلول عام    -٢-١-٢
  

٪ علـى األقـل وتغطيـة    ٩٠نسبة  ب٢ ستحقق البلدان تغطية تمنيعية وطنية    .توسيع نطاق التغطية    •
 ٪ على األقل؛٨٠تمنيعية في جميع المقاطعات أو الوحدات اإلدارية المكافئة بنسبة 

  
 خفض الوفيات الناجمة عن الحصبة على الصعيد العالمي         .الحد من الوفيات الناجمة عن الحصبة       •

 ٢٠٠٠.٣٪ عن مستوى عام ٩٠بنسبة 
 
  : أو قبل ذلك٢٠١٥بحلول عام   -٣-١-٢

  
 .٢٠١٠ ستجري المحافظة على مرامي تغطية التمنيع التي سيتم بلوغها في عام .استدامة التغطية  •
 
 ستنخفض معدالت وفيات األطفال ومراضتهم الناجمتين عن أمـراض    .الحد من الوفيات والمراضة     •

 .٢٠٠٠ عما كانتا عليه في عام ٤يمكن توقيها باللقاحات بنسبة الثلثين على األقل
 
 سيجري تطعيم جميع األشخاص المؤهلين بموجـب        .ر الحصول على لقاحات مضمونة الجودة     تيسي  •

 .البرامج الوطنية باستعمال لقاحات مضمونة الجودة وباتباع جداول وطنية مثبتة
 
 سيحصل جميع األفراد من السكان المؤهلين علـى لقاحـات حديثـة فـي          .استعمال لقاحات جديدة    •

 . الستعمال هذه اللقاحات الجديدة في البرامج الوطنيةغضون السنوات الخمس األولى
 

 ستطور جميع البلدان القدرات الالزمة على كـل المـستويات           .ضمان القدرة على الترصد والرصد      •
للقيام بترصد حاالت اإلصابة باألمراض التي يمكن توقيها باللقاحات، ودعمها بالتحقق المختبـري             

                                                            
يقصد بتغطية التمنيع هنا اللقاحات التي تحتوي على جميع المستضدات التي يتم منحها لألطفال الذين ال يتجـاوز عمـرهم                    ٢

لقاحات التي تحتوي على مستضد الحصبة التي يحصل عليها األطفال حتى سن الثانية من العمر؛ واللقاحات التي                 سنة واحدة؛ وال  
وفيما يخص اللقاحات المـستنبطة حـديثاً،       . تحصل عليها النساء في سن اإلنجاب، وذلك وفقاً لما تحدده جداول التمنيع الوطنية            

 .يع الوطنية منذ خمس سنوات على األقلفإنها ينبغي أن تكون قد أدرجت في جداول التمن
 .٢٠٠٥ ُ اقترح هذا المرمى بصورة مؤقتة وسيجري استكماله في غضون عام  ٣
  يرتبط هذا المرمى بالهدف الرابع من األهداف اإلنمائية لأللفية الذي يرمي إلى خفض وفيات األطفال بنسبة الثلثين بين  ٤

وافتراضاً بأنه سيتم تحقيق . ر العالجي الفعلي لألمراض مواصلة الحد من الوفياتويتوقع أن يتيح التدبي. ٢٠١٥ و١٩٩٠عامي 
زيادة سريعة في الحصول على اللقاحات، بما في ذلك استعمال لقاحات جديدة وتوسيع استعمال اللقاحات القليلة االستعمال، 

 أمراض يمكن توقيها باللقاحات، وذلك في المقام يتوقع تحقيق إجمالي اإلنخفاض بمعدل الثلثين في وفيات األطفال الناجمة عن
أي الحصبة (٪ في عدد الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن توقيها حالياً باللقاحات ٨٠ - ٪ ٧٠األول عن طريق انخفاض بنسبة 

 من ٪٩٠، وذلك بمجرد بلوغ نسبة ")ب"والشاهوق والخناق والكزاز واألمراض الناجمة عن المستدمية النزلية من النوع 
٪ في الوفيات الناجمة عن أمراض يتوقع توقيها بواسطة لقاحات جديدة في المستقبل ٥٠ -٪ ٤٠التغطية؛ وانخفاض بنسبة 

وستنقح هذه التقديرات تدريجياً ). على سبيل المثال اللقاحات المضادة للفيروس العجلي، والعدوى بالمكورات الرئوية(القريب 
 .حسابها وبتوافر بيانات أفضلوفقاً لتطور التوقعات التي سيتم 
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س مدى التغطية قياساً دقيقاً واستخدام هذه البيانات علـى نحـو   عند الضرورة، وذلك للتمكن من قيا     
 .مناسب

 
 ستصاغ جميع خطط التمنيع الوطنية باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من عناصـر خطـط               .تعزيز النظم   •

 .شاملة مشتركة بين القطاعات فيما يخص الموارد البشرية والمالية واإلمدادات اللوجيستية
 
غ جميع خطط التمنيع الوطنية وستحسب تكاليفها وتنفيذها بأسلوب يـضمن   ستصا.ضمان االستدامة   •

 .وجود ما يكفي من موارد بشرية وأموال وإمدادات
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  تحقيق الرؤية  -٣
  
وهذه .  عنصراً استراتيجياً  ٢٤على أربعة مجاالت رئيسية تتضمن      " االستراتيجية العالمية "تشتمل مسودة     -١-٣

ضرورة وقاية عدد أكبر من الناس في عالم متغير؛ واستعمال لقاحات           : هيالنهوج االستراتيجية األربعة    
وتكنولوجيات جديدة؛ وإدراج التمنيع وسائر التدخالت الصحية ذات الصلة والترصد في إطـار الـنظم               

  .الصحية؛ والتمنيع في إطار الترابط العالمي
  
 ويغطـي هـذا المجـال أهـم         متغيـر وقاية عدد أكبر من الناس في عـالم         : ١المجال االستراتيجي      -٢-٣

االستراتيجيات الالزمة إليتاء خدمات التمنيع لعدد أكبر من الناس، ومنهم بصفة خاصة األشخاص الذين              
  .يصعب الوصول إليهم واألشخاص المؤهلون للحصول على اللقاحات الحديثة

  
 المجال على ضرورة تشجيع      ويركز هذا  استعمال لقاحات وتكنولوجيات جديدة   : ٢المجال االستراتيجي      -٣-٣

استنباط لقاحات وتكنولوجيات جديدة ذات أولوية عالية بغية تمكين البلدان من اتخاذ قرارات بشأن موعد               
  .البدء في استعمالها

  
 إدراج التمنيع وسائر التدخالت الصحية ذات الصلة والترصد في إطار الـنظم             :٣المجال االستراتيجي      -٤-٣

لمجال االستراتيجي على دور التمنيع في تعزيز النظم الـصحية بفـضل الفوائـد              ، ويؤكد هذا ا   الصحية
المتزايدة التي سيجنيها النظام بأكمله من بناء قدرات الموارد البشرية وتحسين اإلمدادات وتأمين الموارد              

ـ               . المالية ل والمقصود بذلك هو ربط التمنيع بسائر التدخالت األخرى الممكنة إلنقـاذ األرواح مـن أج
كما ترمي العناصر االستراتيجية إلـى تحـسين ترصـد          . اإلسراع في خفض معدالت وفيات األطفال     

األمراض ورصد البرامج بغية تعزيز برامج التمنيع والنظام الصحي عموماً، والتأكد من إدراج التمنيع              
  .في خطط وأنشطة التأهب لحاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة

  
 وهو يستند إلى اإلقرار بأن تكافؤ الفـرص  التمنيع في سياق الترابط العـالمي : ٤جي المجال االستراتي    -٥-٣

فيما يتعلق بالحصول على اللقاحات والتمويل، وإتاحة المعلومات للجميع على قدم المساواة هـي أمـور      
قة التي ويرمي هذا المجال إلى إذكاء الوعي واالستجابة فيما يتعلق بالحقي. تقتضيها مصلحة جميع البلدان  

مؤداها أن كل بلد، أياً كان، معرض ألثر المسائل واألحداث العالميـة المتعلقـة بإمـدادات اللقاحـات                  
  .والتمويل والتعاون واالتصال بين الشركاء والتأهب لألوبئة

  
ويتسم كل مجال استراتيجي بعرض لبيان موجز عن المعارف والخبرات وأهم التحديات المطروحة في                 -٦-٣

حاضر، يليه شرح للمقاصد المعينة واالستراتيجيات وأهم األعمال التي يمكن النظر فيها إبـان              الوقت ال 
وبذلك فإن االستراتيجيات المقترحة توجد إطـاراً لرسـم الخطـط       . وضع الخطط االستراتيجية الوطنية   

لالستفادة من  وهي ترمي أيضاً إلى إتاحة إطار مناسب        . وتحديد الميزانيات الوطنية والمؤسسية والمحلية    
وسيجري التركيز على ما يلزم عمله وأسلوب العمل المناسب، مع اإلقرار بأن البلـدان،              . دعم الشركاء 

كل على حدة، هي التي تحدد الخيار النهائي لالستراتيجيات بناء على قـدرتها وأولوياتهـا وتقـديرات                 
  .الموارد المتاحة لها
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  دور موسع
  

  "واستراتيجية عالميةرؤية : التمنيع"مسودة خطة 
  

توفير رؤية ذات توجهات استراتيجية واسعة لوضع السياسات والبرامج الوطنية في إطار دعم برامج                •
 .التمنيع من قبل كافة الشركاء

توسيع نطاق التمنيع لما بعد مرحلة الرضاعة من أجل بلوغ سائر الفئات العمرية األخـرى وخـارج                   •
يشمل بيئات أخرى مع اإلبقاء على أولوية التمنيع فـي مرحلـة الطفولـة        حدود برامج التمنيع الكائنة ل    

 .المبكرة

 .التشجيع على اتباع مجموعة من التدخالت بغية الحد من وفيات األطفال  •

 .اإلسهام في التأهب على الصعيد العالمي لمواجهة مخاطر الجوائح الناشئة  •

 ."من يصعب الوصول إليهم"يل لبلوغ تحقيق التزام الجميع إزاء جهود لم يسبق لها مث  •

 .تعزيز أساليب حل المشاكل باالستعانة بالبيانات من أجل تعزيز فعالية البرامج  •

تمهيد السبيل أمام االستعمال الواسع النطاق للّقاحات والتكنولوجيات الجديدة أو تلك التي يقل استعمالها،                •
 .وسيستلزم كل ذلك تخطيطاً مالياً طويل األجل

التشجيع على تطوير الترصد المستند للحاالت لشمول جميع األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات مع                •
  .توسيع الشبكات المختبرية لمراقبة األمراض الفيروسية والجرثومية
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وقاية عدد أكبـر مـن      : ١المجال االستراتيجي     -٤
  في عالم متغير الناس

  

  التحديات المطروحة  -١-٤
  
عيش معظم األطفال الذين ال يحصلون على خدمات التمنيع في الوقت الراهن في أقل البلـدان نمـواً،                  ي  -١-١-٤

ومع ذلك، هناك في كل بلد عدد مـن         . وهي البلدان التي تتحمل قدراً هائالً من عبء المرض في العالم          
نيع المتبع فـي    السكان الذين ال يحصلون على خدمات التمنيع كما أن هناك بعض القصور في نظام التم              

وبالرغم مما حصلت عليه خدمات التمنيع من تعزيز في العديد من البلدان والنجاحات التـي               . ذلك البلد 
زال القلق قائماً إزاء الفشل في تحقيق تغطية تمنيعية واسعة في           ا في تجنب الكثير من الوفيات، ما      حققته

لم تتغير فيها مستويات التغطيـة التمنيعيـة        وعلى الصعيد العالمي، هناك بعض األقاليم التي        . كل إقليم 
عما كانت  ) المحسوبة وفقاً لتغطية الرضع بثالث جرعات من اللقاح المضاد للخناق والكزاز والشاهوق           (

وبالرغم من التقدم الذي تم تحقيقه منذ ذلك الحين، فإن التغطية في عـام              . عليه في أوائل عقد التسعينات    
 أيضاً، كان هناك مـا      ٢٠٠٣وفي عام   . بلداً، جميعها بلدان أفريقية    ١٢٪ في   ٥٠ بقيت أقل من     ٢٠٠٣

 مليون طفل في جميع أنحاء العالم ممن لم يجر تمنيعهم في السنة األولـى مـن حيـاتهم                   ٢٧يزيد على   
وسيبقى هؤالء األطفال معرضين لإلصابة بأمراض يمكن توقيها باللقاحات ما لم يتم وضع خطط شاملة               

وسـيتوجب علـى    .  المستوى الوطني أو مستوى المقاطعات وتنفيذها وترصـدها        متعددة السنوات على  
التخطيط الوطني والتخطيط على المستوى المحلي تحديد األولويات التي ال ينبغـي أن تقتـصر علـى                 
السكان والمناطق التي ال تحصل على خدمات كافية وإنما ينبغي أن تشمل أيضاً سكان المـدن ممـن ال         

  .ات وإن تيسر الوصول إليهم ووضع االستراتيجيات الالزمة للتمكن من ذلكيحصلون على الخدم
  
ويتـضح مـن الخبـرة      . ولقد تم استخالص دروس ثمينة قابلة للتطبيق من أجل تعزيز خدمات التمنيع             -٢-١-٤

المكتسبة من أنشطة مكافحة أمراض شلل األطفال والحصبة وكزاز الولدان الحديثي الـوالدة والحمـى               
 والتهاب السحايا الوبائي أن وجود سياسات وبرامج وموارد مالئمة يتيح تمنيع األطفال والنساء              الصفراء

حتى في أشد المناطق صعوبة والمناطق النائية والمناطق التي ال يتيسر الحصول على الخدمات الصحية          
  .الروتينية فيها

  
 العديد من البلدان بسبب عدم كفاية الموارد        ولكن استدامة خدمات الصحة والتمنيع وتوسيعها مهددان في         -٣-١-٤

وقد أدى سوء اإلدارة واألزمات االقتـصادية  . المالية وسوء تخطيطها وضعف الميزانية واإلدارة المالية 
إلى نقص التمويل، وبالتالي فإن الموارد المتاحة على المستوى المحلي ال تكفي ألغراض اإلشراف على               

  .عم اللوجيستي وإلغاء الخدمات اإلفضائية في بعض المناطقالموظفين وتدريبهم وتأمين الد
  
ويؤدي سوء التخطيط وعدم مالءمة استراتيجيات إيتاء الخدمات أو سوء التنفيذ إلى مواصـلة حرمـان                  -٤-١-٤

وكثيراً ما تفتقر البلدان لوجود خطط عمل فعالـة         . السكان الذين ال يحصلون على خدمات صحية كافية       
صعيدين الوطني والمحلي؛ كما أن الخدمات المحلية المتاحة تعاني فـي الغالـب بـسبب               للتمنيع على ال  

ويشهد ارتفاع معدالت االنقطاع عن التمنيـع أو عـدم          . أعبائها المفرطة وعدم كفاية التدريب أو ضعفه      
كما أن جداول التمنيع الزمنية المتاحـة فـي         . االستفادة من فرصه على سوء اإلدارة في بعض البلدان        

الكثير من البلدان ال تغطي الفئات العمرية التالية لمرحلة الطفولة الحديثة، بينما ال تتاح في بلدان أخرى                 
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من األمثلة على ذلك، أطفال المدارس والمراهقون       (استراتيجيات فعالة للوصول إلى تلك الفئات العمرية        
  .لى وجه أكملاألمر الذي يحول دون تحقيق قدرات اللقاحات المتاحة ع). والكهول

  
. وتحتاج البلدان إلى أن تضمن تمتعها بنظم كفؤة فيما يخص إدارة شؤون اللقاحات وتـأمين إمـداداتها                  -٥-١-٤

ويـشكل خـزن    . ويجب المحافظة على جودة اللقاحات في كل مرحلة من مراحل صنعها واسـتعمالها            
كما تنشأ تحـديات    . ادات والتجهيز اللقاحات ونقلها بعد وصولها إلى البلد نقطة الضعف في سلسلة اإلمد          

أخرى في الوقت نفسه وهي تحديات تتعلق بتوافر اللقاحات المقاومة للحرارة كمـا أن جودتهـا كثيـراً       
 باإلضافة إلى تحديات ناشئة عن اتباع النهوج ذات المردودية التي يمكن أن             ،تتأثر عندما يتم تجميدها    ما

  .ريد التقليديةتؤدي إلى تقليل االعتماد على سلسلة التب
  
فالتمنيع، باعتباره تدخالً وقائيـاً، يعتمـد       . وتعتبر مأمونية التمنيع مسألة هامة أخرى في برامج التمنيع          -٦-١-٤

بما فيهـا   (اعتماداً تاماً على تقبل المستفيدين من الخدمات وفهمهم له وثقتهم فيه، لذا فإن مأمونية التمنيع                
) ية عملية الحقن والتخلص من النفايات الناجمة عنها على نحو مأمونجودة اللقاحات ومأمونيتها، ومأمون

  .هي عنصر شديد األهمية من العناصر الالزمة لبناء ثقة المستفيدين من خدمات التمنيع
  
ولكن الترويج للتمنيع ال يجري في الوقت الراهن على أكمل الوجوه، وعليه، ال يزال الكثير من النـاس                    -٧-١-٤

أو ميزات التمنيع، األمر الـذي       /طر الناجمة عن األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات و        يجهلون المخا 
  .أدى إلى تراجع قيمة التمنيع تراجعاً مستمراً

  
  المقاصد  -٢-٤
  
تمنيع جميع الرضع في أربع مراحل على األقل، ومنهم بصفة خاصة الرضع في المجتمعات السكانية   -١-٢-٤ •

، وذلك باتباع نهج محلي يتيح الحـصول        )جغرافياً أو اجتماعياً أو ثقافياً     (التي يصعب الوصول إليها   
على خدمات التمنيع في مواقع محددة، ومن خالل خدمات التوعية، واألفرقـة الجوالـة، والتمنيـع                

 اإلضافي، والقطاع الخاص؛
  
 من أجل تحقيق أقصى     توسيع نطاق التمنيع لما بعد مرحلة الرضاعة وشمول الفئات العمرية األخرى            -٢-٢-٤ •

  أثر ممكن للّقاحات الموجودة؛
  
اتباع االستراتيجيات المناسبة للوصول إلى السكان المعرضين للمخاطر بغية اإلسراع بخفض عبء              -٣-٢-٤ •

 المراضة وللوقاية من حدوث الفاشيات الوبائية واالستجابة لمقتضياتها؛
  
في ذلك المسائل اللوجيستية، من أجل ضـمان تـوافر          تعزيز ممارسات إدارة شؤون اللقاحات، بما         -٤-٢-٤ •

  .لقاحات مأمونة وفعالة على الدوام
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  االستراتيجيات المكونة  -٣-٤
  
  .اتباع جملة من النهوج لبلوغ جميع األفراد المستهدفين بالتمنيع: ١االستراتيجية   -١-٣-٤
  
منيع للجميع إلتزاماً سياسياً ومالياً من قبل كافـة         تقتضي الجهود الرامية إلى ضمان تقديم خدمات الت         -١-١-٣-٤

أو  /ويمكن إيتاء خدمات التمنيع عن طريـق الخـدمات االعتياديـة و           . أصحاب المصلحة المعنيين  
تباع مجموعة من تلك النهوج في سبيل تأمين استجابة         اويجري في معظم البلدان     . األنشطة اإلضافية 

لتحقيق زيادة سريعة في نسبة المقاومة عـن طريـق تغطيـة            مناسبة لألنماط المرضية المتغيرة أو      
ويتيح اتباع نهج متوازن يجمع بين التمنيع الروتيني والتمنيع اإلضافي تجنب احتمال            . تمنيعية واسعة 

وينبغي للبلدان أن تستند منهجياً إلى الخبرة الناجمة عـن أنـشطة            . تحويل موضع االهتمام والموارد   
تخلص من كزاز األم والوليد ومكافحة الحصبة والتخلص منها إلى جانـب   استئصال شلل األطفال وال   

ضمان التخطيط المنسق الشامل وتأمين الموارد، وذلك من أجل تفادي تفتت أنشطة التمنيع والمحافظة 
  .على استدامة التغطية الواسعة باللقاحات الموجودة واللقاحات الجديدة

  
التي نجحت استراتيجياتها القائمة في تحقيق تغطية تمنيعية واسعة واستفادة وينبغي للبلدان أو المناطق   -٢-١-٣-٤

جيدة من الخدمات الصحية، أن تحرص على ضمان استمرار هذه اإلنجازات وذلك عن طريق تأمين               
الوصول "وفي جميع األحوال، تعتبر متابعة نهج . الدعم البشري والمالي والبرنامجي بصورة مستمرة

، عامالً أساسياً في جهود المحافظـة علـى مـستوى           ٣ في االستراتيجية    المبين" قإلى جميع المناط  
  .التغطية

  
  :األنشطة  -٣-١-٣-٤
  

  
تعزيز االلتزام الوطني إزاء خدمات التمنيع المستمرة من خالل وضع سياسات واستراتيجيات ينـدرج فيهـا                 •

الوطنيـة، وذلـك فـي إطـار الخطـة      تخطيط الموارد البشرية والمالية وتأمين المخصصات في الميزانيـة       
 االستراتيجية الواسعة للقطاع الصحي؛

 
صوغ وتنفيذ خطط استراتيجية شاملة ومتعددة السنوات وخطط عمل سنوية إليتاء خـدمات صـحية يمكـن                  •

الركون إليها وتستند إلى تحليل البيانات وحل المشاكل على أن تغطي تلك الخطط والميزانيات جميع مجـاالت                
ج التمنيع الوطني، بما فيها التمنيع الروتيني، واالضطالع بأنشطة مكافحة األمراض، علـى وجـه               دعم برنام 

السرعة واستحداث لقاحات جديدة، والترصد، والدعم المختبري، والتمويل، واللوجيـستيات وإدارة اللقاحـات             
 .وإدارة سلسلة التبريد، واستنهاض المجتمع والتواصل

 
  الواسعة، إذا تم إنجازها، وذلك بإتاحة الدعم الكافي المستمر للنظم القائمة؛ التغطية التمنيعيةاستدامة •
 
 وضع استراتيجيات مناسبة حتى يتم تطعيم األطفال الذين لم يطعموا في مرحلة الرضاعة؛ •
 
إدراج أنشطة التمنيع اإلضافي، كلما كان ذلك أمراً ممكناً وذلك كعنصر أصيل في الخطط الوطنية الرامية إلى                  •

 .لوغ أهداف التمنيع الوطنيةب
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  زيادة طلب المجتمعات على خدمات التمنيع: ٢االستراتيجية   -١-٤-٤
  
إن طلب المجتمع على خدمات التمنيع وثقته المستنيرة في فوائد التمنيع وفي مأمونيته وضرورة التقيـد                 -٢-١-٤-٤

افز زيادة الطلب الالزمة لتحقيـق      ومن حو . بالمواعيد المحددة للتمنيع، أمور تساعد على توسع التغطية       
التقدم في البرنامج، إتاحة الوسائل المالئمة لتوعية الجمهور بفوائد التمنيع ووجود خدمات صحية قادرة              

  . عليها إليتاء مجموعة متكاملة من عناصر الرعاية الصحيةالتعويلعلى االستجابة ويمكن 
  
  :األنشطة -٣-١-٤-٤
  

ر الحكومية والجماعات ذات المصلحة في األنشطة الرامية إلى مناصرة التمنيع           ِإشراك المجتمع والمنظمات غي    •
 وفي تنفيذها؛

 
تقييم الثغرات الموجودة في مجال التواصل مما يحول دون الوصول إلى المجتمعات المحلية ككـل ووضـع                  •

ى نتائج تلك   وتنفيذ خطة للتواصل واستنهاض المجتمع في إطار خطة متعددة السنوات يجري وضعها بناء عل             
وينبغي للخطة أن تتضمن أساليب استهداف المجتمعات التي يصعب بلوغها، وإيجاد طلـب علـى               . التقييمات

 التمنيع من قبل المجتمع بناء على توعيته بفوائد التمنيع، ومعالجة مشكلة رفض الحصول على التمنيع؛
 
  . بما يتناسب مع حجم الطلب عليهإتاحة خدمات منتظمة مأمونة يمكن الركون إليها للقيام بالتمنيع •

  
ضمان الوصول إلـى الـسكان الـذين يـصعب          : ٣االستراتيجية    -٥-٤

  منطقة أربع مرات في السنة على األقلكل الوصول إليهم في 
  
يمكن في الظروف االعتيادية تمنيـع األطفـال          -١-٥-٤

بصورة كاملة من خالل أربع زيارات لمراكـز        
ولكـن  . من حيـاتهم  التمنيع خالل السنة األولى     

الوصول إلى بعـض األطفـال يبقـى متعـذراً       
ألسباب متنوعة منها العزلة الجغرافية، ونقـص       
المعلومات، والبيئة االجتماعية والثقافيـة التـي       
يعيش فيها هؤالء األطفال، والتمييز الفعلي الذي       

ولكي يتم التغلـب علـى هـذه        . يتعرضون له 
ويؤلـف  . ةالعقبات، الُبد من اتخاذ تدابير خاص     

الوصول إلـى سـكان المـدن الـذن يـصعب         
  ن عناصر هذهـعنصراً هاماً م ول إليهمـالوص

االستراتيجية ألن التوسع الحضري وبناء المساكن العشوائية يعرض أطفال المدن لمخاطر متزايدة بسبب   
  .عدم حصولهم على خدمات التمنيع

  
افية إلقامة أو توسيع الخدمات اإلفـضائية عـن         قد يقتضي األمر تعزيز الجهود وتخصيص موارد إض         -٢-٥-٤

على سبيل المثال، الدمج بـين الخـدمات        (طريق تطبيق مجموعة من النهوج القصيرة والطويلة األجل         
مع منح األولوية للمجموعـات الـسكانية والمنـاطق         ). المتجولة وبين إنشاء أو إنعاش الخدمات الدائمة      

خمسة عناصر ضرورية للوصـول إلـى جميـع         
  :المناطق

  المنتظمة؛-فضائية إلإعادة إقامة الخدمات ا  •

 التدريب في الموقع: اِإلشراف الداعم  •

 خدماتإقامة روابط اجتماعية مع إيتاء ال  •

 مراقبة البيانات واستخدامها في العمل  •

تحسين تخطيط وإدارة الموارد البشرية   •
 والمالية
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ول إلى جميع المناطق، مما يتيح توجيه الجهود نحو تحـسين           المحرومة من الخدمات، واتباع نهج الوص     
كما أن تصميم وإدامة خدمات إفضائية متمكنة وقادرة على         . المساواة أمام توافر خدمات التمنيع وإيتائها     

إنجاح تطبيق السياسات والتدخالت الجديدة يتوقف على تمتع مقدمي خدمات التمنيع بمعارف ومهـارات         
ولتلبية هـذه االحتياجـات وضـمان جـودة     . ير اإلشراف الداعم بصورة منتظمة محددة فضالً عن توف   

الخدمات وإيتائها في المواعيد المحددة، الُبد من تأمين تدريب متكامل ومنتظم داخل المنـاطق نفـسها،                
. واإلشراف والمتابعة، إلى جانب وضع وتنفيذ تقييمات دورية لمعايير اِإلشراف ولألهـداف والخطـط             

إلضافة إلى ذلك من أن يتم بانتظام توفير الموارد المالية والدعم اللوجيستي واإلمدادات من أجل               والبد با 
  .ضمان قدرة األفرقة المحلية على أداء دورها

  
  :األنشطة  -٣-٥-٤
  

جغرافية أو اجتماعية أو    (يمكن، عن طريق التخطيط على مستوى المنطقة أو المستوى المحلي، رسم خريطة              •
ن عموماً بغية تحديد نطاق وصول الخدمات وتحديد الفئات السكانية المستهدفة المحرومـة مـن               للسكا) ثقافية

 الحصول على خدمات التمنيع المقدمة أربع مرات في السنة على األقل؛
 
وذلك عـن طريـق تحـسين       ) التمنيع غير الكامل  (خفض عدد المنقطعين عن الحصول على خدمات التمنيع          •

ن عن التمنيع، واستنهاض المجتمع والتواصل أثناء تقديم خدمات التمنيع وتجنب ضياع            اإلدارة، وتتبع المنقطعي  
 فرص التمنيع؛

 
تعزيز المهارات اإلدارية لدى القائمين بإيتاء خدمات التمنيع على المستوى الوطني ومستوى المناطق، ولـدى                •

 مديري الخدمات، ووضع أو تحديث آليات اإلشراف ووسائله؛
 
  .في الوقت المناسب، والدعم اللوجيستي واإلمدادات الالزمة لتنفيذ البرامج في كل المناطقإتاحة التمويل  •

  
تمنيع فئات سكانية من غير الفئات المـستهدفة        : ٤االستراتيجية    -٦-٤

  التقليدية
  
 -إن توسيع نطاق االستفادة من التمنيع ليشمل فئات سكانية من غير الرضع والنساء في سن اإلنجـاب                    -١-٦-٤

على سبيل المثال، األطفال األكبر سناً فيما يتعلق بالجرعات الُمعززة والكهول من أجـل الوقايـة مـن                  
 ينطوي على احتماالت فيما يتعلق بالحيلولة دون توسع نطاق المراضة والوفيـات             -األوبئة ومكافحتها   

يقتصر منح خدمات التمنيـع     وفي البلدان النامية،    . وزيادة األمن العالمي إزاء الجوائح الوشيكة الحدوث      
في الوقت الحاضر على الرضع والنساء في سن اإلنجاب، وبالتـالي فـإن األطفـال والنـساء ممـن                   

يحصلون على اللقاحات في الموعد المناسب يبقون معرضين لإلصابة باألمراض التي يمكن توقيهـا               ال
ضد الحصبة أو شـلل     (منيع اإلضافية   يستفيدون من اللقاحات إال عند تنفيذ أنشطة الت        باللقاحات، وهم ال  

مين قد ال يـصابون بـاألمراض       عألثناء، فإن األشخاص غير المط    اوفي  ). األطفال، على سبيل المثال   
  .فحسب، بل قد يساعدون على انتشارها أيضاً

 
وقد يقتضي األمر، باإلضافة إلى ذلك، تقديم جرعات معززة بغية تعزيز المناعة ضد أمـراض مثـل                   -٢-٦-٤

ناق والكزاز والشاهوق، كما أن فرصة تقديم لقاح الحصبة قد تتيح الوصول بصورة روتينيـة إلـى                 الخ
مثل تقـديم   (وتدخالت  ) كاللقاح المضاد لألنفلونزا  (وهناك لقاحات أخرى    . أطفال تتجاوز أعمارهم السنة   
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 ومنهم بصفة خاصـة     قد تكون لها فائدة لألطفال والكبار،     ) والحديد" ألف"المضافات الغذائية كالفيتامين    
  .أفراد أسرع تأثراً من غيرهم بالعدوى الشديدة بالنظر لسنهم أو إلصابتهم بمرض أو بعجز دائم

  
ويشكل توسيع نطاق خدمات التمنيع ليشمل فئات عمرية أخرى مهمة صعبة، وهي تستلزم جهوداً لجمع                 -٣-٦-٤

جانب الحاجة المحتملة إلى إعادة توجيه      وتحليل المعلومات الالزمة لدعم السياسات واالستثمارات، إلى        
ولهذه الجهود فائدة مزدوجة تتمثل     . أو إيجاد الخدمات الالزمة للوصول إلى هذه الفئات السكانية الجديدة         

في خفض معدالت المراضة والوفيات جراء أمراض يمكن توقيها لدى األشخاص الذين تم تطعيمهم ضد          
انة بها في حالة ظهور أوبئة جديدة تؤثر على األطفال والكبار           تلك األمراض، وإنشاء نظم يمكن االستع     

  .على حد سواء
  
  :األنشطة  -٤-٦-٤
  

القيام، في إطار وضع سياسة واستراتيجية وطنية، بتحديد السكان المستهدفين والفئـات العمريـة المـستهدفة                 •
خرى غير فئة الرضـع باعتبارهـا       بالتطعيم بما يتناسب مع الحالة الوطنية، وإدراج وقاية الفئات العمرية األ          

 عنصراً أساسياً من عناصر خدمات التمنيع؛
  
تطبيق وسائل معيارية في تقييم مردودية شتى جداول التمنيع الزمنية واستراتيجيات التمنيع في مجموعة مـن                 •

  .البيئات الديمغرافية والجغرافية والوبائية
  
  تمنيع وعملية الحقنتحسين مأمونية اللقاحات وال: ٥االستراتيجية   -٧-٤
  
يقتضي التمنيع استعمال لقاحات مأمونة وناجعة، واتباع ممارسات الحقن المأمونة والتصريف المالئـم               -١-٧-٤

ألدوات شق الجلد، واتخاذ إجراءات عاجلة عند حدوث آثار ضائرة بعد التطعيم، وتتـضمن مأمونيـة                
كن تطبيقها على مجموعة واسعة من إجـراءات        التمنيع نموذجاً للعمل وتحديد معايير الممارسة التي يم       
  .الحقن التي تنفذ في إطار تقديم خدمات الرعاية الصحية

  
  :األنشطة  -٢-٧-٤
  

 االقتصار على شراء اللقاحات المطابقة لمعايير الجودة المحددة دولياً؛ •
  
حـات الحاليـة   تحسين مهارات إدارة شؤون اللقاحات من أجل ضمان التكهن على المدى البعيـد بـشأن اللقا              •

 والجديدة؛
  
تحقيق االكتفاء الذاتي على المستوى الوطني في مجال ضمان الجودة واإلشراف التنظيمي للتأكد مـن التقيـد                  •

ومن ذلك بـصفة خاصـة التقيـيم        (بالمعايير العالمية، وتشجيع البرامج القائمة ومواصلة تعزيزها دعماً لذلك          
 ؛)دريب والتواصلالعلمي وبناء القدرات ولتثقيف الناس، والت

  
استحداث وإدامة ومراقبة ممارسات الحقن المأمونة، بما فيها استعمال المحاقن الذاتية التعطيل، واتباع سـائر                •

الطرائق المأمونة في التطعيم بما يسهم في تعزيز ممارسات الحقن المأمونة وتصريف النفايات الناجمة عـن                
 إجراءات الرعاية الصحية؛

  
د واالستجابة لآلثار الضائرة التي قد تحدث بعد عملية التمنيع، فيما يخص اللقاحات الحالية              إقامة أنشطة الترص   •

 والجديدة على السواء كلما تم إدراجها في جداول التمنيع الوطنية؛
  
  .االستجابة للقضايا التي قد تطرح فيما يخص مأمونية اللقاحات والتصدي لها بسرعة •
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   إدارة اللقاحات وتعزيزهاتحسين نظم :٦االستراتيجية   -٨-٤
  
من بين التحديات التي تواجهها برامج التمنيع في الوقت الحاضر المسألة المتعلقة بضرورة تجنب إتالف          -١-٨-٤

ويعتبر نقل اللقاحات وتخزينها في درجات حرارة       . اللقاحات بعد وصولها إلى البلد بسبب سوء مناولتها       
وفي الوقت نفسه، يجـب تـأمين وصـول         . ى مأمونيتها ونجاعتها  تتم مراقبتها أمراً هاماً للمحافظة عل     

اللقاحات لجميع الفئات المستهدفة، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في مناطق نائية ومناطق محرومة من               
ويعود سبب سوء األداء الملحوظ في برامج التمنيع إلى سوء إدارة مخزونات اللقاحات علـى               . الخدمات

 مناولة اللقاحات وتخزينها، ووجود حجم كبير من النفايات، وفي العديـد مـن              جميع المستويات، وسوء  
البلدان أدى التدهور المستمر لسلسلة التبريد وآلليات توزيع اللقاحات إلى بذل جهود ترمي إلى تحـسين                

  .نظم إدارة اللقاحات وتعزيز البنى األساسية لبرامج التمنيع
  
 ضرورة تأمين إمدادات كافية من اللقاحات والمعدات على الـصعيد           ومن التحديات األخرى المطروحة     -٢-٨-٤

ومن األمور التي تسهم إلى حد بعيد في خفض مستوى أداء البرامج، عدم فعاليـة               . الوطني دون انقطاع  
 بما في ذلك سوء إدارة المخزونات، ورداءة نوعية مناولة اللقاحـات وتخزينهـا              -نظم إدارة اللقاحات    

 وسيقتضي األمر استبدال معدات سلسلة التبريد الحالية مرة واحـدة           -يرة من النفايات    ووجود كميات كب  
وإلى أن يتم ذلك، سيستلزم استحداث لقاحـات جديـدة اتبـاع            . ٢٠١٥ و ٢٠٠٦على األقل بين عامي     

  .استراتيجيات جديدة وتأمين المزيد من القدرة على تخزين اللقاحات في مرافق التبريد
  
ت التطورات األخيرة مثل تحسين مقاومة اللقاحات للحرارة، وتوسـيع إدراك أهميـة تجنـب               لقد ساعد   -٣-٨-٤

التجميد، وقد أتاح توافر مقياس صالحية أمبوالت اللقاحات مع معظم اللقاحات التي تجهز عن طريـق                
التقليدي على  اليونيسيف تمهيد السبيل أمام اتباع نهوج جديدة في إدارة اللقاحات التي تتيح تقليل االعتماد               

  .سلسلة التبريد
  
 التشغيل للنقل واالتصال، ويقتصر اسـتخدامها فـي         وجيدةكما تستلزم لوجيستيات التمنيع نظماً مناسبة         -٤-٨-٤

وينبغي النظر بصورة أوسع في االستثمار فـي        . الوقت الحاضر في معظم األحيان على برامج التمنيع       
طة، بما يسمح بتقاسم التكاليف وإجراء التدريب المشترك        سياق برامج موسعة للتدخالت الصحية المتراب     

  .وتحقيق اإلدارة الفعالة
  
  :األنشطة  -٥-٨-٤
  

إجراء تخمين دقيق للطلب على الصعيد الوطني وعلى صعيد المناطق لضمان توافر لقاحات جيـدة النوعيـة                  •
. ديدة من المعدات بمجرد توافرهـا     على الدوام، وكذلك المحاقن الذاتية التعطيل وصناديق األمان، واألنواع الج         

 .وينبغي تنقيح التخمينات على نحو منتظم بغية االستجابة الستراتيجيات إيتاء الخدمات المتغيرة
  
بناء القدرة على إدارة اللقاحات إدارة فعالة، وذلك عن طريق التدريب واإلشراف وإقامة نظم المعلومات مـن                  •

 .غاية لحظة استعمالهاأجل ضمان مأمونية اللقاحات ونجاعتها ل
  
الذي يتضمن عدم االقتصار علـى      " سلسلة األمان "توسيع نطاق الحصول على اللقاحات والتغطية باتباع نهج          •

 .سلسلة التبريد واستعمال نظام إدارة اللقاحات المستند إلى مقياس الصالحية
  
  .الاتباع أساليب التنسيق المشترك بين القطاعات لتمويل وإدارة النقل واالتص •
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  تقييم برامج التمنيع الوطنية وتعزيزها: ٧االستراتيجية   -٩-٤
  
سيجري االضطالع  ألنشطة التمنيع باالسترشاد بترصد األمـراض ومراقبـة التغطيـة والمعلومـات                 -١-٩-٤

ويجري تناول هذه المواضيع في المجال االستراتيجي الثالث نظراً الرتباطها الشديد بعمليـات             . اإلدارية
وإلى جانـب التـصميم وإعـادة    . ألمراض وتدبيرها العالجي على نطاق النظام الصحي برمته  ترصد ا 

التوجيه ومواصلة التوسيع والتحقق، ستستند استراتيجيات التمنيع أيضاً إلى التقييم المركّز لبرامج التمنيع             
اسـتعراض  وسيجري، على نطاق واسع، تقاسم المعلومات المستقاة مـن عمليـات            . والبحوث الميدانية 

  .البرامج وسائر أشكال التقييم، وذلك بروح يسودها الوضوح والمسؤولية إزاء جميع من يعنيهم األمر
  
  :األنشطة  -٢-٩-٤
  

إجراء تقييمات منتظمة لبرامج التمنيع على المستوى المحلي وعلى مستوى المنـاطق والمـستوى الـوطني،                 •
 يدة لفائدة جميع أصحاب المصلحة؛وإبداء مالحظات بشأن األداء والصعوبات والفرص الجد

  
وتحسين إيتاء خدمات التمنيع من أجـل زيـادة         " للنهوج الناجحة "القيام، عند اللزوم، بعمليات البحث والتقييم        •

  .فعالية النظم وكفاءتها والمساواة أمامها بغية تحسين التغطية التمنيعية
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ــتراتيجي   -٥ ــال االس ــات : ٢المج ــال لقاح إدخ
  جديدة وتكنولوجيات 

  
  التحديات المطروحة  -١-٥
  
فبفضل الدعم المقدم   . تتحقق حالياً إنجازات كبيرة عديدة في مجال استحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة            -١-١-٥

من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وصندوق اللقاحات، أحرز تقدم كبير في مجـال صـنع                 
ونواحي التقدم هذه بصدد إحداث ثورة في طريقة        . ن المنخفضة الدخل  اللقاحات الجديدة المتاحة في البلدا    

ومن األهمية بمكان أن تراعى في وضـع األولويـات          . تصميم اللقاحات وصنعها وعرضها وإعطائها    
 -البحثية واالستثمارات المالية احتياجات البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، كما تراعـى               

  . احتياجات السكان الذين هم عرضة أكثر من غيرهم للمرض والوفاة قبل األوان-ان داخل هذه البلد
  
واللقاحات المؤتلفة التي تشمل اللقاح المضاد للخناق والكزاز والشاهوق إلى جانب مستـضدات أخـرى               -٢-١-٥

تـاء خـدمات    تتيح فرصاً لتبسيط إي   )) Hib" (ب"مثل التهاب الكبد البائي والمستدمية النزلية من النوع         (
لكن توافر لقاحات مؤتلفة متنوعـة      . التمنيع والمتوقع أن تصبح متوافرة بشكل متزايد خالل العقد المقبل         

فسوف يتعين تبني خيارات صعبة ليس بين اللقاحات        . سوف يطرح تحديات جديدة تواجه برامج التمنيع      
  .مختلف اللقاحات المؤتلفة المتوافرةاألحادية التكافؤ واللقاحات المؤتلفة األغلى ثمناً فحسب، بل وبين 

  
والحمـى  " ب"كاللقاحات المضادة للمستدمية النزلية من النوع       (وعلى حين أن اللقاحات الموجودة حالياً         -٣-١-٥

 رغم عدم استخدامها بكثرة،     -تتاح بسهولة   ) الصفراء والتهاب الدماغ الياباني البائي، والحصبة األلمانية      
المضادة للفيروس العجلي، والمكورة الرئوية، والمكورة السحائية، وفيروس الورم         فإن اللقاحات الجديدة    

الحليمي البشري، بلغت التجارب التي تجرى عليها مراحل متقدمة أو هي مطروحة فعالً لالستعمال على 
ويجري في الوقت نفسه استحداث لقاحات جديدة مضادة ألهم الممرضات العدوائية مثـل             . نطاق محدود 

ريا، واأليدز والعدوى بفيروسه، واألنفلونزا الوبائية والسل، ومضادة كـذلك لـبعض األمـراض              المال
  .الشصيةبما فيها داء الليشمانيات واالحتشار بالدودة " اليتيمة"المعدية 

  
باإلضافة إلى ذلك، يجري استحداث طرق ومنتجات جديدة شتى مرتبطة بالتمنيع من أجل إيتاء خدمات                 -٤-١-٥

والمتوقع أن يساعد العديـد مـن هـذه الطـرق           . ع على نحو متزايد السهولة والمأمونية والفعالية      التمني
 من قبيل طرق ابتكار تركيبة جديدة تزيد من ثبات اللقاح، وأدوات -والمنتجات على تحقيق غايات العقد 

وفور االنتهـاء   . تمنيعلتطعيم اللقاحات بغير الحقن، والتجارب البيو الطبية السريعة لترصد وتقييم أثر ال           
من إجراء التجارب، على هذه الطرق واألدوات الجديدة سيتعين طرحها في األسواق بأسعار ميسورة إذا      

  .ما أريد لها أن تستخدم على نطاق واسع في البلدان المنخفضة الدخل
  
ت جديدة يجب أن تتخـذ      ثم إن القرارات المتعلقة بإدخال لقاحات جديدة أو ناقصة االستخدام وتكنولوجيا            -٥-١-٥

على أساس عبء المرض في البلد المعني وأولويات ذلك البلد وعلى أساس ما هو ميسور التكلفة وقابل                 
وينبغي تمكين البلدان من تقييم احتياجاتها وأولوياتها الخاصة بها في          . للدوام في سياق الميزنة والتخطيط    

وسوف تشمل القضايا الحرجة بحث الكيفية      . ستخداممجال اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة والناقصة اال     
التي يمكن بها للقاحات الجديدة أن تساعد نظم التمنيع على الوصول إلى المزيد من الناس وعلى حفـز                  
التزام المجتمع المحلي والبلد والشركاء باإلبقاء على إمكانية الحصول على هذه المنتجـات فـي األمـد          
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ن إدخال لقاحات جديدة سيحتم على البلدان إعادة تقييم مخططاتها للتمنيـع            كما أ . الطويل بتكلفة ميسورة  
 في ذلك الحاجة إلى الجرعات التعزيزية، والتمنيع عند الدخول إلى المدارس، وتمنيـع المـراهقين                 بما

  .والكهول
  
ة جودة وتوافر   وسوف يواصل الشركاء، وفقاً للواليات المنوطة بهم، أداء أدوارهم من أجل تنظيم وكفال              -٦-١-٥

وبالنسبة للبلدان التي سيكون إدخـال اللقاحـات        . هذه المنتجات عن طريق تعزيز آليات التنظيم والتنفيذ       
الجديدة فيها مموالً تمويالً مشتركاً بينها وبين مصادر خارجية، يجب أن ينطوي اإلدخال على التعـاون                

ئية والتقنية الدولية، وسائر جماعات الـصالح       بين الكيانات الحكومية وغير الحكومية، والوكاالت اإلنما      
ودور هيئات التنسيق بين الشركاء مثل لجان التنسيق بـين الوكـاالت سـيكون              . العام والقطاع الخاص  

حاسماً على صعيد الجهود التي تبذل لتنسيق مدخالت الشركاء وكذلك من أجل كفالة اسـتدامة خـدمات     
واشـتراك  . لتشغيلية والمالية عقب إدخال المنتجـات الجديـدة       التمنيع في األمد الطويل من الناحيتين ا      

وزارات المالية والقيادة السياسية الوطنية في مرحلة مبكرة سيكون، أمـراً ضـرورياً للتأكـد مـن أن                  
  .المصادر المالية ستتوفر بقدر يضاهي في األجل الطويل االلتزامات المعقودة

  
تسبته عملية استحداث لقاحات وتركيبات دوائية جديدة، هنـاك مـع           وأخيراً، وبالرغم من الزخم الذي اك       -٧-١-٥

ذلك عوامل مثبطة تحول دون استحداث اللقاحات التي يرى أنها منتجات منخفـضة المـردود خاصـة                 
ونتيجة لذلك، غالباً ما تكون األنشطة البحثية موجهـة صـوب الوفـاء             . بالنسبة ألسواق البلدان النامية   

وتذليل هذه العقبات سيتطلب إتباع نهوج جديدة لتنشيط ودعم         . نى بدالً من غيرها   باحتياجات البلدان األغ  
العمليات البحثية واإلنمائية والتنظيمية عبر أرجاء العالم، بجانب التركيز المتزايد على بناء القدرات في              

كال أخـرى   البلدان النامية واستحداث آليات تمويل عامة وخاصة توجد حوافز على التعاون التقني، وأش            
  .من الشراكة والمنافسة النزيهة

  
٢-٥  

  اللقاحات والتكنولوجيات الحالية والمستقبلية

  ٢٠١٥لقاحات جديدة أو محسنة متوقعة بحلول عام     اللقاحات الحالية

لقاح مضاد للخناق والكزاز والشاهوق ولقاحات       •
  *مؤتلفة قائمة على أساسه

  

    *الحصبة  •
اللقاح الفموي لشلل األطفـال،     (شلل األطفال    •

  )*لقاح الفيروس السنجابي المعطل
  

    *ضد السل" البي سي جي"لقاح  •
    " *ب"المستدمية النزلية من النوع  •
    *االلتهاب الكبدي البائي •
    *ذوفان الكزاز •
    *الحصبة األلمانية  •
    *النكاف  •
    *الحمى الصفراء  •
لقـاح معطـل    (التهاب الدماغ الياباني البائي      •

  )**وحي
  

  ºالفيروس العجلي •
  ºبشريفيروس الورم الحليمي ال •
متقارنـة محـسنة أو قائمـة علـى         (المكورة الرئوية    •

  º)البروتين
  º )المحسن(التهاب الدماغ الياباني البائي  •
  º )متقارنة متعددة النمط المصلي (Aالمكورة السحائية  •
  º )ايروسولي(الحصبة  •
  º)لقاح معطل يستند إلى سالالت سابين(شلل األطفال  •
  ºº)١ؤ نوع لقاح فموي أحادي التكاف(شلل األطفال  •
  ººحمى الدنك •
  ºº من المكورات العقديةAالمجموعة  •
 RSV(ºº(الفيروس الخلوي التنفسي  •
 ººالشغيلة •
  ººاالشريكية القولونية المولدة لتوكسيد معوي •
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    )*متعدد السكاريد ومتقارن(المكورة الرئوية  •
 )*متعدد السكاريد ومتقارن (السحائيةالمكورة  •
  *األنفلونزا •

  

    *Aالتهاب الكبد  •
    *الحماق  •
    **داء الكلب  •
    ) **المعطل والحي(الكوليرا  •
    **التيفوئيد  •
    **حمى وادي رفت  •
    **التهاب الدماغ المنقول بالقراد  •

  ºº)المتقارن(التيفوئيد •
  ººرب النيلحمى غ •
  ºº)سارس(متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم  •
  ººالمالريا •
مع مستـضدين   (لقاح مضاد للخناق والكزاز والشاهوق       •

  P( ººللزمرة الدموية 
  ººلقاحات مؤتلفة جديدة مشتقة من اللقاحات الموجودة •
  لقاح األنفلونزا من أجل االستجابة لمقتضيات الجائحة •

      **الزائفة  •
  
º استحداثهمراحل  في آخر   

 عمليـات التمنيـع     متوافر ويمكن استخدامه في   * 
  المعتادة

  ºº ٢٠١٥-٢٠١٠  الترخيص متوقع في الفترة  

      متوافر بالنسبة إلى أقاليم أو لظروف محددة** 
      

تكنولوجيات داعمة للتمنيع متاحة ولكن 
  استخدامها قليل

تكنولوجيات داعمة للتمنيع جديدة متوقعة بحلول   
  ٢٠١٥عام 

      
 كـل   أجهزة قياس لقنـاني اللقـاح تـصاحب        •

  اللقاحات
  

    أجهزة حقن معبأة مسبقاً •
    
    
    

  محاقن نفاثة بال إبر •
  لطخات خاصة باللقاحات •
  بالبخاخ األنفيلقاحات  •
  لقاحات ايروسولية •
  لقاحات صامدة للحرارة •

  
  المقاصد  -٣-٥
  
لتكنولوجيـات  تمكين البلدان من تقييم االحتياجات ووضع األولويات المتعلقة بإدخـال اللقاحـات وا              -١-٣-٥   •

المتاحة حديثاً عن طريق تعزيز قدراتها على اتخاذ القرارات القائمة على أساس عـبء المـرض،                
 والتحليل االقتصادي، وجدوى إدخال اللقاحات؛

  
ضمان أن تمتلك البلدان ما يكفي من اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة وما يفي باحتياجاتها وأن تتاح                 -٢-٣-٥   •

 لحصول على ما يضاهي تلك االحتياجات من الموارد المالية؛لها إمكانات ا
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ضمان توفير اللقاحات الجديدة لجميع المستحقين من السكان في غضون خمس سنوات من تـاريخ                 -٣-٣-٥   •
  إدخال هذه اللقاحات الجديدة في البرامج الوطنية؛

  
بالنسبة للصحة العامـة وتطـوير تلـك        ضمان إجراء بحوث بشأن لقاحات المستقبل ذات األهمية           -٤-٣-٥   •

  .اللقاحات وإتاحتها خاصة للفئات المحرومة التي تتحمل أكبر أعباء المرض
  
  االستراتيجيات المكّونة  -٤-٥
  
 تحديد ووضـع الـسياسات واألولويـات المتعلقـة           على دعم القدرة القطرية  : ٨االستراتيجية    -١-٤-٥

  باللقاحات والتكنولوجيات الجديدة
  
إن إمكانية إضافة لقاح جديد أو تكنولوجيا جديدة إلى نظام إيتاء خدمات التمنيع يتطلب إمعان النظر في                  -١-١-٤-٥

باإلضافة إلـى   . عبء المرض إزاء األولويات األخرى في مجال الصحة العمومية والجدوى البرمجية          
مـن اللقـاح الجديـد أو       ذلك، الُبد من وجود آليات تضمن استدامة التمويل الطويل األمد لالحتياجات            

والتطوير الواعد للقاحات جديدة متعددة يجعل مـن األهميـة بمكـان            . التكنولوجيا الجديدة قبل إدخالهما   
مساعدة البلدان على تحديد أي هذه اللقاحات يمثل أفضل فرصة الستثمار الموارد الوطنيـة المحـدودة،        

م التمنيع وهو المحتمل أن يعود بأقصى       وبخاصة أي منتج سيكون هو األسهل على صعيد إدماجه في نظ          
  .الفائدة على الصحة العامة

  
  :األنشطة-٢-١-٤-٥
  

تقوية القدرة القطرية على تقييم عبء المرض وتكلفة ومردودية اللقاحات والتكنولوجيات الجديـدة باسـتخدام                •
 أدوات عادية؛

 اآلثار المترتبة على التكلفة إلى أقصى       تحديد سمات التركيبات المثلى للمنتجات والمخططات الرامية إلى زيادة         •
 حد والحد قدر اإلمكان من التكلفة ومن المصاعب التشغيلية؛

مساعدة الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرارات، وبناء قاعدة قرائن للتجربة القطرية والمنهجية على المـستوى                •
 الدولي لكل لقاح جديد وتكنولوجيا جديدة؛

ت المالية الطويلة األجل التي يحتاجها كل من الحكومات الوطنية والشركاء الداعمين            ضمان الفهم التام للمتطلبا    •
  .مع االلتزام بالوفاء بها قبل إدخال اللقاحات الجديدة

  
  ضمان اإلدخال الفعلي والمستدام للقاحات وتكنولوجيات جديدة: ٩االستراتيجية   -٢-٤-٥
  
ال لقاح جديد أو تكنولوجيا جديدة، يجـب التخطـيط بدقـة لعمليـة          حالما يتم اتخاذ القرار المتعلق بإدخ      -١-٢-٤-٥

وفـي  . اإلدخال وتقييم التنفيذ بغية تفادي مخاطر تحميل خدمات التمنيع ما ال تطيق وتالفـي إضـعافها     
غضون خمس سنوات من تاريخ إدخال لقاح جديد، ستستهدف البلدان بلوغ مـستويات تغطيـة مماثلـة          
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. الة مستضدات أخرى تعطى بالتزامن مع غيرها في إطار مخطط التمنيع          للمستويات التي تحققت في ح    
ومن المقومات الرئيسية للنجاح في إدخال لقاح جديد بذل جهود الغرض منهـا إذكـاء الـوعي العـام                   
والتثقيف فيما يخص اللقاح الجديد والمرض الذي يتم إتقاؤه على حد سواء، وتدريب العاملين الصحيين               

وسوف يتطلب إدخال لقاحات جديدة تحسين عملية الترصد،        . م للوجيستيات ونظم التبليغ   واإلعداد المالئ 
  .وقد يستدعى هذا األمر تعاوناً تقنياً دولياً. بما في ذلك تحسين المرافق المختبرية

  
  :األنشطة-٢-٢-٤-٥
  

  وتوفير تحليل مالي؛إدماج عملية إدخال كل لقاح جديد في خطط البلدان المتعددة السنوات على نطاق القطاع •
  
ضمان التدريب المالئم للعاملين الصحيين واإلداريين المسؤولين عن اللقاحات على جميع المستويات وإعـداد               •

 اللوجيستيات ونظم التبليغ؛
  
ة إنتاج المواد اإلعالمية والتربوية والتبليغية المالئمة لتأمين الفهم السليم لمزايا اللقاحات أو التكنولوجيات الجديد •

 وقبولها من جانب اآلباء والمجتمعات المحلية والعمال الصحيين؛
  
ضمان بلوغ التغطية الجديدة باللقاحات، في غضون خمس سنوات من بدء العمل بها، معدل التغطية ذاته فيما                  •

 طى في الوقت ذاته؛عيتعلق باللقاحات األخرى التي ت
  
للقاحات الجديدة وتعزيز القدرات المختبرية ولرصـد       توسيع نطاق ترصد األمراض الممكن اتقاؤها باستخدام ا        •

  .أثر هذه اللقاحات الجديدة في أنماط األمراض والعمليات البرنامجية

  
تعزيز البحث والتطوير فيما يتعلق باللقاحات الرامية إلى مكافحة األمـراض           : ١٠االستراتيجية    -٣-٤-٥

  ذات األهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية
  
حقيقاً ألقصى قدر من المنافع من وراء التمنيع، الُبد من بذل جهود لتعزيز البحث والتطوير فيما يتعلق                 ت -١-٣-٤-٥

باللقاحات الجديدة، خاصة اللقاحات المضادة لألمراض التي تتسبب في ارتفـاع مـستويات المراضـة               
لوجيات والبحـوث   والوفيات، وتوجيه خطى جدول األعمال العالمي الخاص باستحداث اللقاحات والتكنو         

وللبلدان دور رئيسي تؤديه في مجال تحديد احتياجاتها ذات األولوية والمساهمة فـي إنتـاج               . الميدانية
كما يلزم  . وتحليل البيانات التي ستزود جدول األعمال العالمي في مجال البحث بالمعلومات وتقود خطاه            

ن معلومات في مجال رسـم الـسياسات        أن تضمن البلدان من ناحيتها مراعاة ما يتمخض عنه البحث م          
  .الوطنية

  
: وهناك أشياء عديدة تغيرت منذ أن تم إنشاء الجدول الخاص بالبرنامج الموسع للتنمية التابع للمنظمـة                -٢-٣-٤-٥

فشلل األطفال والحصبة في سبيلهما إلى الزوال؛ وما هو معلوم اآلن عن اللقاحات الموجودة حالياً أوفر                
 المعلومات عن العبء الناجم عن الشاهوق، وفي بعض البلدان، الخناق لدى األطفـال             بكثير بما في ذلك   

والُبد من االضطالع ببحوث إلضفاء أقصى درجات الفعالية على المخططات          . األكبر سناً ولدى الكهول   
ويجري إدخال لقاحـات جديـدة      . قصد الحفاظ على المناعة في األمد الطويل إزاء حاالت العدوى تلك          

ف تستهدف المراهقين والشباب، لكن اآلثار المرتبة على صعيد االستراتيجية غير واضـحة حتـى               سو
ومع توسع نطاق برامج التمنيع، تدعو الحاجة إلى إعادة بحث وبائيات حاالت العدوى التي تتوفر               . اآلن



  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٨:  مسودة
  

28 

. بصددها لقاحات موجودة اآلن أو سيرخص لها في غضون السنوات الخمـس إلـى العـشر المقبلـة                 
وخاصيات وأداء تلك اللقاحات ستتطلب التصميم الدقيق وإجراء التجارب السريرية عليهـا والتقييمـات              

  .الالحقة للترخيص بها، علماً بأن قدرة البلدان النامية على القيام بذلك نادراً ما تتوفر
  
  :األنشطة-٣-٣-٤-٥
  

يب أولويات هذه االسـتثمارات فـي مجـال    تقديم قرائن محلية للتأثير في االستثمارات العامة والخاصة ولترت   •
 اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة؛

  
حفز سلطات الصحة العمومية المحلية ودوائر البحث على تحديد جداول أعمال للبحث تهم البلدان التي تتحمل                 •

 قسطاً غير متناسب من عبء المرض؛
  
مجال اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة، بمـا      تعزيز قدرة البلدان النامية على االضطالع بالبحث والتطوير في           •

 في ذلك إجراء تجارب سريرية عالية الجودة وتقييم أدائها بعد الترخيص لها؛
  
توليد بيانات سريرية تمثيلية من الناحيتين الجغرافية والوبائية بشأن نجاعة اللقـاح واالضـطالع بمـشاريع                 •

 .ر التلقيح في بقيا الطفلتوضيحية للتقييمات التالية للترخيص والمتعلقة بأث
  
حفز دوائر البحث والتطوير العالمية، بما فيها الجهات التي تصنع اللقاح، على تصميم وإنتاج لقاحات جديـدة                  •

 مضادة لألمراض المعدية ذات األهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية، وخاصة في البلدان النامية؛
  
 والتطوير وتتعلق بمخططات واستراتيجيات التمنيـع عنـد         رسم سياسات قائمة على القرائن في مجال البحث        •

  .والتكنولوجيات) مثل اللقاح األيروسولي(إدخال وتقديم اللقاحات الجديدة 
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إدماج التمنيع وسائر   : ٣لمجال االستراتيجي   ا  -٦
التدخالت المتصلة بالصحة والترصد في سياق      

  النظم الصحية
  
  التحديات المطروحة  -١-٦
  
 بالغاً تأثراً تتأثر الصحية الرعاية تدخالت كل من كغيرها وهي الصحية، النظم سياق في التمنيع خدمات تؤدى  -١-١-٦

 تقـديم  علـى  الـصحية  النظم قدرة تكون ما وكثيرا. برمته الصحي النظام يصادفها التي والتحديات بالعقبات
 أو البشرية، الموارد في خطير بنقص أو والمالي السياسي االلتزام بغياب مقيدة مثالً، التمنيع، قبيل من خدمات

 اإلداريـة  المهارات بنقص أو والمعلومات، الرصد نظم بضعف أو والمعدات، المادية التحتية البنى كفاية عدمب
 لتعزيـز  المبذولـة  للجهود يمكن هذا ومع. للطلب السابقة الخبرات تلبية بعدم أو االجتماعية التعبئة ضعف أو

 تعـزز  وأن عـادل،  نحـو  على الصحية الخدمات إيتاء دون تحول التي الحواجز من تقلل أن التمنيع خدمات
 للنهـوض  المتجدد الدولي الجهد من جزءاً باعتبارها الجهود هذه إلى ينظر أن وينبغي. بأسره الصحي النظام

  .٢٠١٥ امع بحلول بالصحة الصلة ذات لأللفية اإلنمائية األهداف تلبي كي الصحية بالخدمات
  
 تخطيط مثل مجاالت في النظام، مستوى على القائمة العقبات تخفيف يمكن الصحي النظام لتطوير عملية وفي  -٢-١-٦

 هـذه  في يسهم أن يمكن فالتمنيع. المجتمعات واستنهاض اإلفضائية الخدمات والمالية، البشرية الموارد وإدارة
 االسـتراتيجي  المجـال  والمالي السياسي كااللتزام النظام، ىمستو على العقبات أما. منها ويستفيد التحسينات

 االجتماعيـة  والتعبئـة ) والثالـث  األول االسـتراتيجيان  المجاالن (والمعدات المادية األساسية والبنى) الرابع
ـ  اإلجماليـة  الفوائد على فيها التمنيع يعتمد رئيسية مجاالت فهي) والرابع األول االستراتيجيان المجاالن(  يالت

 المختلفة، المجاالت من طائفة في والموارد بالخبرات ويسهم القطاع، مستوى على نهج اتباع يجلبها أن يمكن
 القويـة  الـدوافع  وذوي المـدربين  الموظفين في فالنقص. آخر شأن فله الحساس البشرية الموارد مجال أما

 األيـدز  بوفيـات  البلدان من كثير يف يقترن حين - مناسبة أجوراً يتلقون والذين دقيق إلشراف والخاضعين
 علـى  نهـج  اتبـاع  من فالبد. ككل الصحي والنظام التمنيع أمام رئيسياً عائقاً يصبح - العقول هجرة وتأثير
 األجور تحسين مع الصحيين، للعاملين أفضل عمل وبيئة أفضل وظيفي مالك توفير يتسنى كي القطاع مستوى
 وهـي  التمنيـع،  لخدمات ويمكن. الموظفين توزيع وتحسين الدوافع ةزياد لضمان األخرى والحوافز والرعاية
 مجـال  فـي  وكذلك الفعال واإلشراف التدريب مجال في المكتسبة الخبرة خالل من تسهم أن هذا، من تستفيد
. محرومة وغالباً نائية مناطق في كانوا ولو السكان إلى الوصول على القدرة ذلك في بما الخدمات، إيتاء إدارة
 استئـصال  برنـامج  من الخبرة وذوي المدربين الصحيين للعاملين محتمل بمصدر التمنيع يسهم أن يمكن اكم
 مكافحـة  ألنـشطة  يتوافرون ما سرعان فهم - الترصد أنشطة على مدربون منهم وكثيرون - األطفال شلل

  .النامية البلدان في األولوية ذات األمراض
  
 إلـى  األكيـد  وصـوله  من باإلفادة النظام مستوى على العقبات من التقليل في أيضاً التمنيع يساعد أن ويمكن  -٣-١-٦

 الجهـود  شـأن  ومـن . األخرى األساسية الصحية التدخالت بتوفير التمنيع ربط طريق عن والنساء، األطفال
 للـربط  أساسـية  فرصـة  التمنيـع  عليها للحصول لمرافقل تؤدي التي الزيارات استغالل إلى الرامية الفعالة

 التـدخالت  وإيتـاء  الطفولة، ألمراض المتكامل العالجي التدبير مثالً ومنها األطفال، لبقيا األخرى باألساليب
 الحد في سريع تأثير إحداث الناموسيات، وتوفير الديدان على والقضاء" ألف "الفيتامين مثل األساسية الصحية
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. والطفـل  لألم الصحية الخدمات عماد هو يكون ما وكثيرا عنه، غنى ال مكون والتمنيع. األطفال وفيات من
 اإلضافية المعلومات على للحصول المحلية المجتمعات أمام منتظمة فرصة التمنيع مرافق إلى الزيارات وتتيح
 وعلـى . اإلنجابية والصحة األولية والرعاية الطفل صحة تدعم وخدمات سلعاً توفر كما والشفاء، الوقاية عن
 والعالجـات  والناموسيات الدقيقة المغذيات من وغيره" ألف "الفيتامين توزيع في نجاح زأحر فقد المثال سبيل

 أو األطفـال  شـلل  ضـد  للتطعـيم  والروتينية التكميلية األنشطة خالل من الديدان، على القضاء إلى الرامية
  .الحصبة

  
 الـصحية  التـدخالت  بـين  الجمع عن تنجم أخرى محتملة فوائد ثمة الفورية، الصحية الفوائد إلى وباإلضافة  -٤-١-٦

 ثقـة  زيـادة  عـن  يـسفر  أن يمكن محلياً المناسبة والعالجية الوقائية الخدمات توفير في فالتوسع. المستهدفة
 التـدخالت  بين التخطيط المحكم فالربط. طلباتها من المزيد يلبي حيث الصحي النظام في المحلية المجتمعات

 النقـل  آليـات  تقاسم تم إذا معينة تدخالت تكاليف وتقليل والمالية بشريةال الموارد تجميع إلى يفضي أن يمكن
 تقـدم  التي األخرى والتدخالت بالتمنيع التغطية على إيجابي أثر الخدمات هذه لتنويع يكون قد كما. والتوزيع

 والمـوارد  التخطـيط  حيث من جيدة روابط إقامة لضمان مطلوب الدقيق فالتخطيط هذا ومع. واحد وقت في
 فينبغـي . تلبى ال التي التطلعات وتالفي المساعدين الصحيين العاملين على الطلبات في اإلفراط تالفي ليتسنى
 خـدمات  أو/ و ثابتة صحية مرافق خالل من تجرى التي الصحية التدخالت بين للصالت المنهجي التخطيط
 استراتيجية سياق في التطورات هذه تجرى أن وينبغي. نجحت إذا وتعزيزها الصالت، هذه وتوثيق إفضائية،
  .الصحية النظم لتعزيز أوسع

  
 من للتقليل أخرى أساسية فرصة والتقييم والرصد الترصد تعزيز إلى الرامية الجهود تتيح ذلك، غضون وفي  -٥-١-٦

. الـصحي  النظـام  إدارة تحـسين  أجـل  من أفضل معطيات توفير طريق عن النظام، مستوى على العقبات
 األمراض عن البيانات وتقاسم إدارة تكون أن ينبغي الوطني الصعيد على الترصد نظم وفعالية كفاءة ولتحسين

 يوفر كما. الصحية والمعلومات الترصد لمعلومات متكاملة شبكة من أساسياً جزءاً باللقاحات توقيها يمكن التي
 األمـراض  ضـد  الـدفاع  يف حاسماً أول خطاً باللقاحات توقيها يمكن التي األمراض ترصد وتعزيز توسيع

 ضـروري  أمر األمراض ترصد في المستوى الرفيع فاألداء. أوبئة إلى تتحول قد التي واألمراض المستجدة
 تـأثير  وتقيـيم  واألنشطة، واالستراتيجيات السياسات وتوجيه المرض عبء وتحديد األمراض تفشيات لكشف
 أسـباب  وتحديـد  اللقاحـات  توفير في النجاح دىم لقياس ضروري بالتمنيع للتغطية الدقيق والرصد. التمنيع
  .األمراض انتشار استمرار

  
 تـصنع  - طبيعية كوارث حدوث أو صراع لنشوب نتيجة معقدة إنسانية طوارئ حاالت حدوث فعند وأخيراً،  -٦-١-٦

 بناء ادةإع عملية في التمنيع خدمات توفير إعادة في التبكير يسهم أن يمكن - التمنيع بخدمات االتصاالت فيها
 الطوارئ، لحاالت التأهب وأنشطة تخطيط ضمن التمنيع إدراج إلى باإلضافة وينبغي. المدمرة الصحية النظم
 المنـشأة  والرصـد،  للترصـد  المتكاملة النظم ضمن باللقاحات توقيها يمكن التي األمراض ترصد يدرج أن

  .المعقدة الطوارئ لحاالت استجابة
  
  المقاصد  -٢-٦
  
 مكافحة ألهداف تحقيقاً شخص، كل تمنيع فيها يمكن الصحي القطاع في مستمرة تمكين بيئة إيجاد في سهاماإل  -١-٢-٦   •

 فـي  األداء تعزيز بطريقة كله الصحي بالقطاع التمنيع خدمات ربط فيها ويتم البلدان، تحددها التي األمراض
  كليهما؛

 قـدرة  مثالً ومنها النظام، مستوى على للعقبات لصحي،ا القطاع مجاالت جميع مع المشترك بالعمل التصدي  -٢-٢-٦  •
  برمتها؛ المالية والموارد واللوجيستيات البشرية الموارد



  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٨:  مسودة
  

31 

  
 المحلـي  الـسياق  حـسب  المفصلة األخرى والتدخالت التمنيع بين مالئمة روابط وتنفيذ وتخطيط استكشاف  -٣-٢-٦  •

 إدارة مـشتركة  نظم ووضع الطفل، ببقيا المتعلقة نشطةاأل ولسائر التمنيعية التغطية معدالت رفع إلى والرامية
  الروابط؛ تلك الستدامة ضماناً البرامج

  
 المتـصلة  للقرارات دعماً العالجي، والتدبير التغطية ومراقبة األمراض ترصد معلومات نظم وتوسيع تعزيز  -٤-٢-٦  •

  .المحلي الصعيد على والعمل والبرامج بالسياسات
  
   المكونةاالستراتيجيات  -٣-٦
  
  تعزيز برامج التمنيع في سياق تطوير النظم الصحية: ١١االستراتيجية   -١-٣-٦
  
. بعٌض بعضها يعزز لطرق الصحية النظم إطار في ووظيفياً هيكلياً التمنيع برامج لمواءمة متاحة فرصة ثمة  -١-١-٣-٦

 والخـدمات  والماليـة  بـشرية ال المـوارد  وإدارة لتخطيط المناطق صعيد على القدرات تحسين على فالتركيز
 األمر يقتضي وسوف .النظام مستوى على العقبات من التقليل إلى مدخالً يتيح المجتمع، واستنهاض اإلفضائية

 الـسياسات  سياقات على مشترك تفاهم وإيجاد بينها؛ تعاونية روابط وإقامة السياسات فئات لتحديد الجهود بذل
 واسـتنباط  الـصحية؛  الـنظم  وتطـوير  بالتمنيع يتعلق فيما متساوقة مقاصد على اتفاق إلى وللتوصل الهامة،
 السياسات لرسم أساساً ذلك باعتبار الصحي، النظام وتطوير التمنيع في السياسات مضمون بين سببية عالقات
  .السياسات رسم وقيم والمهارات والنظم الهياكل وتعزيز القرائن؛ على القائمة

  
 "األنشطة  -٢-١-٣-٦
  

العوامل الرئيسية لنجاح وفشل أنشطة التمنيع، عن طريق التحليل المنتظم للمعطيات علـى مـستوى الـدوائر،                 توثيق   •
 وتقاسم هذه النتائج مع الجهات األخرى المعنية بتطوير النظم الصحية؛

ـ              بهمةالمشاركة   • اظ فـي    في الجهود الجماعية المبذولة لصياغة السياسات والبرامج على مستوى القطاعات، مـع الحف
 الوقت نفسه على الدور المحوري للتمنيع في سياق السياسات والبرامج على مستوى القطاعات؛

استخدام الخبرات المكتسبة في مجال تطوير النظم الصحية فرصة لبيان وضع خدمات التمنيع بطريقة تكفـل تحقيـق                   •
  .الفائدة القصوى لكل الناس

  
  موارد البشريةتحسين إدارة ال: ١٢االستراتيجية   -٢-٣-٦
  
لـنقص فـي عـدد المـوظفين       ا من البلدان،    كثيريعوق أداء خدمات التمنيع والخدمات الصحية األخرى، في           -١-٢-٣-٦

وكثيرا مـا   . للوصول إلى مجموع السكان   واألدوات الالزمة   وذوي الخبرة الذين يتحلون بالمهارات      المؤهلين  
 البشرية كسوء توزيع الموظفين وعدم كفايـة التـدريب          يتدهور إيتاء الخدمات الصحية بسبب مشاكل الموارد      

ونتيجة لذلك قد ال يتمكن العاملون الصحيون، حتى لو وجـدت الـدوافع             . وانخفاض األجور وسوء اإلشراف   
ثم إن الموظفين الـصحيين     .  سنويا إلى الرضع المستحقين للتمنيع      األربع الدنيا  القوية من الوصول بالجرعات   

فالواجب على الحكومـات أن تكفـل تـوفير         . ى أداء واجباتهم في ظروف غير مأمونة      كثيراً ما يضطرون إل   
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الظروف المالئمة لضمان قدرة العاملين الصحيين على أداء واجباتهم بالكامل، ويشمل ذلك بذل الجهود مـن                
  .أجل تقليل المخاطر التي يتعرضون لها إلى حدها األدنى

  
رد البشرية هذه الحساسة، ال عن طريق برامج التمنيع فحـسب، بـل وعلـى               والبد من التصدي لقضايا الموا      -٢-٢-٣-٦

ومن بين المصادر المحتملة للعاملين الـصحيين المـدربين وذوي الخبـرة، بـرامج              . مستوى أي نظام أيضا   
استئصال شلل األطفال التي لديها اآلن تجمع كبير من العاملين الملتزمين على مستوى عالٍٍٍ والذين يتـوافرون      

ريجيا لألنشطة األخرى للتمنيع أو ترصد األمراض ومكافحتها، خصوصا مع اقتراب مبادرة استئصال شلل              تد
وهذا يتطلب  . وثمة حاجة إلى استغالل هذه الثروة من الموارد البشرية في البلدان النامية           . األطفال من نهايتها  

العتراف بإسهام هؤالء العاملين الـصحيين      وجود هياكل عالية األداء وإدارة جيدة للموارد البشرية بحيث يتم ا          
تدريجياً في  هذا  وينبغي النظر في تجميع العاملين      . الرئيسيين وتتسنى إعادة توزيعهم ودعمهم في المدى البعيد       

  .عملية التمنيع وفي القطاع الصحي األوسع للعمل في البرامج الوطنية األخرى ذات األولوية
  
  :األنشطة  -٣-٢-٣-٦
  

بالمتطلبات من الموارد البشرية وتحديد كيفية إسهام العاملين المدربين الحاليين في مجـال التمنيـع علـى                 وضع قائمة    •
 والنظم الصحية، وإشراك المنظمات غير      التمنيعأفضل وجه بمهاراتهم وخبراتهم في الوصول إلى األهداف الجديدة من           

  الحكومية والقطاع الخاص في إيتاء خدمات التمنيع؛

والموارد  لتوفير الموارد البشرية المدربة بإعداد كافية ودفع أجور مناسبة لهم، والمواءمة بين المورد البشرية                التخطيط •
  المالية حسب االحتياجات الفعلية للبرامج؛

تشجيع العاملين الصحيين الموجودين في مناطق غير مأمونة أو يتعذر الوصول إليها، على أن يصلوا إلى جميع السكان        •
ويـشمل ذلـك    (تحقين، وذلك عن طريق تحسين وتأمين ظروف معيشتهم وعملهم وتدريبهم وتقديم الحوافز لهـم               المس

  ؛)الترقية الوظيفية وتحسين المرتبات والدعم األسري

ضمان توفير الموارد لإلشراف الداعم لهؤالء العاملين الصحيين وتعيين أولوياته فضالً عن إدارته ورصـده بأسـلوب                  •
  .ن إليهممكن الركو

  
  تقييم واستحداث تدخالت مالئمة للدمج: ١٣االستراتيجية   -٣-٣-٦
  
ولتلبيـة  . يجب أن تثبت التدخالت المحتملة المترابطة أنها مفيدة لكل األطراف وأنها ذات كفاءة ومردود فعلي                -١-٣-٣-٦

 حاجة، بوجه خاص، إلى     وثمة. هذه الحاجة ينبغي تقييم هذه التدخالت من حيث مالءمتها التشغيلية والبرمجية          
النظر في تكلفة الفرصة والجهد الذي يبذل فيها بالنسبة للشخص الباحث عن الرعاية الصحية ولمقـدم هـذه                  

  .الرعاية الصحية، على السواء
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  :األنشطة  -٢-٣-٣-٦
  

، بغية تقييم جـدواها     استنباط التدخالت المشتركة المحتملة واختبارها ميدانيا وذلك حسب األولويات الوطنية واإلقليمية           •
  ومأمونيتها وأثرها المحتمل على الحد من األمراض، وتوثيق هذه النتائج؛

إعداد مجموعات متكاملة من التدخالت الموضوعة خصوصا لتلبية االحتياجات المحلية، وبيان جدواها وضمان دعمها               •
  لكل األطراف وتصميمها على نحو يلبي الطلب؛

وتكييفهـا  لرصد وتقييم كفاءة التدخالت المجمعة وفعاليتهـا وكفاءتهـا،          لى الصعيد العالمي،    استنباط طرائق قياسية، ع    •
  .لتناسب استخدامها على مستوى المناطق ومستوى إيتاء الخدمات

  
  تعظيم فوائد التعاون من تكامل التدخالت: ١٤االستراتيجية   -٤-٣-٦
  
تلتزم الدقة في تخطيط وتنفيـذ أنـشطة البـرامج    أن  ة المحتملة   ينبغي بمجرد تحديد وتقييم التدخالت المترابط       -١-٤-٣-٦

فيتعين تحديد مجاالت التداخل واالزدواجية وتقليلها إلى أدنى حـد بمـا            .  الفوائد حتى يتسنى تعظيم  المشتركة  
 يعود بالفائدة على التدخالت واألنشطة المشتركة التي يتم ترشيدها، وسوف تؤدي الجهود المبذولة لربط التمنيع    

بالتدخالت الصحية األساسية األخرى إلى تحسين كفاءة خدمات الصحة العمومية، وتوسيع قاعدة الـشراكات              
  .وسوف تسهم في االستدامة المالية على المدى البعيد

  
  :األنشطة  -٢-٤-٣-٦
  

أصـحاب  إدراج التدخالت المشتركة في الخطط السنوية والمتعددة السنوات بما يضمن القبول والمـشاركة مـن كـل                  •
  المصلحة في البرامج وأفرقة إدارة المناطق والمجتمع المحلي؛

صياغة وتنفيذ خطط تدريب متكاملة في إطار هذه الخطط، على أساس تقديرات االحتياجات التدريبية ومواد التـدريب                  •
  المطورة بشكل مالئم؛

المية والمتنقلة ونهوج يـوم صـحة الطفـل،         تنفيذ التدخالت على نحو مشترك، باالختيار من بين النهوج الثابتة واإلع           •
المتنقلة في الحاالت التي تمثل فيها      واألفرقة  فضائية  إلوينبغي أن ينصب التركيز على األفرقة ا      . ونشاط التمنيع التكميلي  

  أفضل وسائل الربط بين فئات السكان التي يصعب الوصول إليها، والخدمات الصحية؛

الية وتأثير الجمع بين التدخالت ووسائل إيتائها؛ وتطبيق هذه النتائج بقصد االسـتمرار             رصد وتقييم زيادة الكفاءة والفع     •
  .في تحسين التدخالت المجمعة، وتوسيع نطاق التدخالت المشتركة واإلسهام في االستدامة المالية في المدى البعيد

  
  ضمان استمرار فوائد التدخالت المتكاملة: ١٥االستراتيجية   -٥-٣-٦
  
قيا الطفل، على المدى البعيد، بما فـي ذلـك التـدبير            بسيقتضى الربط بين التدخالت والنهوج ذات األولوية ل         -١-٥-٣-٦

العالجي المتكامل ألمراض الطفولة وخدمات التمنيع، أن تتم المواءمة المطلقة بين رسم السياسات والبـرامج               
  .الموارد رصدوتنفيذها، ناهيك عن 
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  :األنشطة  -٢-٥-٣-٦
  

ربط بين مختلف البرامج في الوكاالت العالمية وداخل البلدان وذلك بإضفاء الطابع الرسمي على الهيكل اإلداري الذي                 ال •
  ييسر التنسيق والكفاءة دون إغفال االحتياجات الخاصة ببرامج معينة؛

  إنشاء مهام مشتركة للتمويل والرصد والتقييم؛ •

  التشغيلية وغيرها؛تجميع الموارد الالزمة لتغطية التكاليف  •

  إبقاء االهتمام باالحتياجات التي يتوخاها المجتمع المحلي وتوفير المعلومات الجيدة لضمان استدامة الدعم المجتمعي؛ •

  .الدعوة إلى مواصلة التآزر واستكشاف صالت إضافية •

  
  تعزيز رصد التغطية والترصد القائم على الحاالت: ١٦االستراتيجية   -٦-٣-٦
  
ومن العقبات المعروفة تماما . من األمور المحورية إلدارة البرامج رصد التغطية والترصد القائم على الحاالت            -١-٦-٣-٦

ويتطلب ترصد ورصد التغطية بذل جهود      . على مستوى النظام، نقص البيانات وسوء نوعية البيانات وتحليلها        
ومن . ب وتحليل البيانات وتفسيرها واستخدامها    لبناء القدرة البشرية على الترصد الميداني وعلى تجميع وترتي        

الممكن تحسين نظم التغطية باللقاحات ونظم الرصد األخرى، عن طريق التقييم الذاتي لجودة البيانات وتحسين               
وفضال عن هذا   . نظم تجميع البيانات وتحليلها، وانتظام التغذية المرتدة إلى مستوى المناطق والمستوى المحلي           

وسع في ترصد األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وتعزيزه أن يستغل في نهايـة المطـاف                فإنه يمكن للت  
لكشف حاالت العدوى المستجدة وغيرها من اإلمراض ذات األولوية، واإلسهام في تعزيز الترصـد الـشامل                

  .لألمراض
  
لقائمة بحيث تشمل األمراض التي     ويحتاج استحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة إلى التوسع في نظم الترصد ا            -٢-٦-٣-٦

ومع زيادة المـوارد    . يمكن توقيها باللقاحات الجديدة، وتعزيز القدرة المختبرية على رصد تأثير تلك اللقاحات           
والقدرة على التجارب المختبرية يصبح الترصد للقاحات الجديدة، في نهاية المطاف، ترصـداً قائمـا علـى                 

رصد قبل إدخال أي لقاح جيد بوقـت كـاف،     تفيتعين تنفيذ ال  . عند االقتضاء الحاالت، مع التأكيدات المختبرية     
حتى يتسنى توفير المعلومات عن عبء المرض وانتشار النمط المصلي وانتقاء اللقاح، وتـوافر المعلومـات                

  .ة اللقاحعاألساسية الالزمة للحكم على نجا
  
نظم التمنيع الناجحة، ولكن نجاحها يتطلب بنى تحتية علـى         وما الترصد والرصد والتقييم إال مكونات أساسية ل         -٣-٦-٣-٦

وهذا يشمل توفير ما يكفي من وسائل النقل واالتصال والمواد واألساليب واللوجستيات لجمـع              . مستوى النظام 
  .العينات وإرسالها، فضال عن توفير األموال الالزمة للنفقات التشغيلية للترصد
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  :األنشطة  -٤-٦-٣-٦
  

على أمل التقدم نحو ترصد فعال لألمراض التي        ) مثل ترصد شلل األطفال والحصبة    ( في نظم الترصد القائمة      التوسع •
يها باللقاحات ترصداً قائما على الحاالت، أي بالنسبة لألمراض الحالية التـي يمكـن توقيهـا باللقاحـات،                  قيمكن تو 

  واألمراض التي يتوقع استحداث لقاحات لها؛

ية باللقاحات والتدخالت الصحية األخرى المتصلة بها، واستخدام المعلومات على صعيد المنـاطق             تحسين رصد التغط   •
والصعيد المحلي معاً، عن طريق تعزيز قدرات الموارد البشرية ورصد جودة البيانات وتحسين أدوات تجميع البيانات                

  والتغذية المرتدة واإلشراف؛

ها لتقدير عبء األمراض بغية الحصول على تقديرات        بلمي وتزويد البلدان    استنباط منهجيات جديدة على الصعيد العا      •
 . الوطنية واإلقليمية والعالميةاألهدافدقيقة للمرض ورصد التغطية باللقاحات وأداء البرامج في سبيل بلوغ 

  
  تعزيز القدرات المختبرية عن طريق إنشاء شبكات المختبرات: ١٧اإلستراتيجية  -٧-٣-٦
  
سيجري تعزيز القدرات المختبرية والشبكات ضمانا لقدراتها، ال على إثبات حاالت األمراض التـي يمكـن                  -١-٧-٣-٦

. توقيها باللقاحات فحسب، بل ولتحديد األسباب تقدير عبء األمراض بالنسبة ألمراض أخرى ذات أولويـة              
ن وجود نظام أساسي للبنى     وسيكو. وستصبح المختبرات الوطنية مكونا أساسيا من مكونات الشبكات اإلقليمية        

التحتية واللوجستيات أمراً حيويا ويمكن التوسع فيه ليشمل أمراضا أخرى يمكن توقيها باللقاحات، وذلك عن               
طريق توسيع شبكات المختبرات الحالية وضمان ما يكفي من وسائل النقل واالتصال والمـواد والطرائـق                

تدبير األموال لتغطية النفقات التشغيلية وإجراءات مراقبـة        واللوجيستيات، من أجل جمع العينات وإرسالها، و      
  .الجودة

  
  :األنشطة  -٢-٧-٣-٦
  

بما في ذلك شبكة مختبرات شلل األطفال والحصبة والشبكات اإلقليمية والمحلية           (التوسع في شبكات المختبرات القائمة        •
تي أنشأتها خطط تسريع تطـوير واسـتحداث         ال والشبكاتاألخرى مثل شبكة التهاب السحايا الجرثومي لدى األطفال،         

 الرئويـة والفيروسـات     المكـورات اللقاحات، التابعة للتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والخاصة بلقاحـات            
 كي تشمل أمراضا أخرى ذات أولوية؛) العجلية

ستمرار في التـشخيص العـالي      تأمين ما يلزم من التدريب والمعدات والكواشف وإجراءات مراقبة الجودة لضمان اال             •
 الجودة لجميع األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات وغيرها من األمراض ذات األولوية؛

استنباط الجديد من االختبارات التشخيصية وأدوات وإجراءات التشخيص، على الصعيد العالمي، من أجل تسحين إثبات                 •
  .التشخيصات ميدانيا ومختبريا
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تعزيز إدارة وتحليل البيانات وتفسيرها واستخدامها وتبادلها على جميع         : ١٨ستراتيجية  اإل   ٨-٣-٦

  األصعدة
  
فعلـى الـصعيد    . تشكل إدارة وتقاسم المعلومات جزءاً أساسيا من جميع مكونات الترصد والرصد والتقيـيم              ١-٨-٣-٦

ات جزءاً من إطار متكامل للترصد      القطري، ينبغي أن تكون إدارة بيانات األمراض التي يمكن توقيها باللقاح          
وسـيجري  . والمعلومات الصحية قادر على توفير المعلومات عن طائفة من األمراض ذات األولوية الوطنية            

وسـوف  . تعزيز إدارة البيانات عن طريق بناء القدرات والتدريب واللجوء إلى تواتر وانتظـام اإلشـراف              
وينبغي أن تلـتمس    . ما ييسر تحليالت البيانات معياريا وظرفيا     تستنبط األدوات المالئمة لالستخدام المحلي م     

كالمالريا، والتدبير العالجي المتكامل ألمـراض  (برامج التمنيع الوطنية روابط مع البرامج الصحية األخرى   
  .من أجل تحسين النظام الوطني للمعلومات الصحية)  والعدوى بفيروسه، والسلواأليدزالطفولة، 

  
سعياً إلى التأكـد    ) تسجيل األحياء ( اآلن جهود لتحسين الكفاءة والتوقيت في تسجيل الوالدات والوفيات           وتبذل  -٢-٨-٣-٦

جميع األطفال من االستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات             استطاعة  من تمكن   
ت في رصد التغطية والتأثير كما يـتم       ويمكن لخدمات التمنيع أن تستغل هذه البيانا      . العمومية التي يستحقونها  

وفي المقابل فإن تزايد الطلب على التمنيع يمكن        . ذلك في البلدان التي يحقق فيها تسجيل المواليد تغطية عالية         
  .أن يشجع الوالدين على تسجيل أبنائهما عقب الوالدة مباشرة

  
  :األنشطة  ٣-٨-٣-٦
  

ارة، وتحسين إدارة البيانات عن طريق انتظام التدريب والرصد والتغذية          اإلسهام في تصميم نظم متكاملة لمعلومات اإلد        •
 المرتدة على الصعيد المحلي؛

 
االستعراض المنتظم لمؤشرات األداء في المناطق، ويشمل ذلك حالة مخاطر األمراض التي يمكن توقيها باللقاحـات،                  •

 ول على التمنيع وتحسين جودته؛واستخدام بيانات الترصد والرصد في الدعوة إلى تحسين فرص الحص
 

لرصد التغطية باللقاحات وما يتصل بذلك من تـدخالت،         ) كالبرامج الحاسوبية مثال  (اإلسهام في استنباط أدوات أفضل        •
وإدارة اللقاحات واللوجستيات، وترصد األمراض لتحسين دعم قيد البيانات وتنظيفهـا وتحليلهـا وتغـذيتها المرتـدة                 

 ة البرامج؛واستغاللها في إدار
 

رصد جودة وأداء نظم مراقبة وترصد التغطية، عن طريق إجراء االستقصاءات ورصد مؤشرات األداء وتقييم جـودة                   •
 البيانات، ونمذجة األمراض واإلشراف الداعم؛

 
  .التعاون مع السلطات المدنية في الدعوة إلى زيادة تسجيل الوالدات والوفيات  •

  
  تيسير الحصول على خدمات التمنيع في حاالت الطوارئ اإلنسانية المعقدة: ١٩اإلستراتيجية     -٩-٣-٦
  
من الممكن في حاالت الطوارئ المعقدة كالحروب والكوارث الطبيعية والقالقل المدنية أن يؤدي التمنيـع دوراً                  ١-٩-٣-٦

اتقـاء االنتـشار   بالغ األهمية في درء األمراض والوفيات في الظروف التي تكون صعبة بالفعل، وكذلك فـي      
كذلك يمكن أن يوفر هـذا التـدخل الموقـوت      . المحتمل لألمراض ووصولها إلى التجمعات السكانية المجاورة      
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إشارة مبكرة على االهتمام اإلنساني بالسكان المرهقين ويضع الركن األساسـي إلصـالح الـنظم الـصحية                 
  .المتضررة أو إعادة بنائها

  
 به، فينبغي الحفاظ علـى خطـط الطـوارئ          التنبؤئ والكوارث بطبيعتها مما يتعذر      ولما كانت حاالت الطوار     -٢-٩-٣-٦

  .المالئمة واإلمدادات المناسبة على الصعيدين العالمي واإلقليمي
  
  :األنشطة  -٣-٩-٣-٦
  

 إدراج القضايا المتعلقة بالتمنيع ضمن التقدير السريع لحاالت الطوارئ المعقدة؛د  •

 ؛ الطوارئطط وأنشطة التأهب لحاالت إدراج خدمات التمنيع في خ  •

  النظم الصحية؛بإصالحإعادة إقامة خدمات تمنيع للسكان المتضررين بسبب الطوارئ المعقدة وربط هذه الخدمات   •

ة على إسداء المشورة بشأن استراتيجيات التمنيع المناسبة في حاالت الطوارئ المعقـدة والكـوارث               يإيجاد قدرة عالمع    •
 الطبيعية؛

دراج األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات في نظم الترصد والرصد التي تنشأ استجابة لمقتضيات حاالت الطـوارئ                 إ  •
  .المعقدة
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التمنيع في سـياق    : ٤المجال االستراتيجي رقم      -٧
  الترابط العالمي

  

  التحديات المطروحة  -١-٧
  
 المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسـط والبلـدان ذات الـدخل            يتطلب الترابط بين البلدان ذات الدخل       -١-١-٧

المرتفع، وبين قطاعات التنمية البشرية، وفي جميع عناصر برامج التمنيع، تحديد رؤية عالمية للطريقـة               
التي يمكن بها، على أفضل وجه، تأمين موارد مثل اإلمدادات العالميـة مـن اللقاحـات، واسـتعمالها                  

 التي أثبتت أنها ضرورية لضمان توفير إمدادات عالمية كافية مـن اللقاحـات              ومن العناصر . بإنصاف
المضمونة الجودة، التنبؤات الدقيقة، والتخطيط المالي، والتعاقدات المالئمـة، والـنظم المناسـبة إلدارة              

  .المخزون وتوزيعه
  
والذي يعزى، أساساً، إلى عوامل     ومن المسائل التي تثير القلق باستمرار االختالف بين أسواق اللقاحات،             -٢-١-٧

ونتيجة لـذلك تقـوم     . مثل التكلفة والفروق في عبء المرض والمخاوف بشأن اآلثار الجانبية المحتملة          
البلدان النامية اليوم، على نحو متزايد، بتوفير مستضدات لقاحات مختلفة أو تركيبات لقاحات مختلفة عن          

ترتب على ذلك االختالف آثار     يو. رها في البلدان الصناعية   تلك المستضدات أو التركيبات التي يتم توفي      
عميقة بالنسبة إلى نظم الشراء المجمعة التي يتولى تشغيلها كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة للبلـدان                
األمريكية، والتي تتيح لبرامج التمنيع الوطنية في البلدان النامية الحـصول علـى اللقاحـات بأسـعار                 

 التنبؤات المجمعة القصيرة والطويلة األمد فيما يتعلق بالصناعة، مما يساعد على            منخفضة وإدراجها في  
وستواجه هذه المخططات صعوبة في الشراء قبل استعمال هذه المنتجات بوقت           . ضمان توافر اللقاحات  

ـ                  ول طويل، والتي تزداد تنوعاً وتكلفة عندما يظل إدخالها أمراً يعتمد إلى حد بعيد على وجود تنبؤات يع
  .عليها باالحتياجات الوطنية وعلى مدى الكفاءة في التنفيذ

  
ومع توافر العديد من اللقاحات الجديدة واألكثر تكلفة في المستقبل ستكون أمـام الحكومـات اختيـارات                   -٣-١-٧

وستعتمد الجهود الرامية إلى تحديـد  . صعبة لتحديد اللقاحات التي يتم إدراجها في جدول التمنيع الوطني      
أو ال اعتماداًً كبيراً جداً على القيمة المدركة للقاحات، والتي يتوقع أن            " ميسور التكلفة " إذا كان اللقاح     ما

ومن التحـديات الرئيـسية     . تظل، حتى وإن كانت أسعارها أعلى، تدخالً عالي المردودية إلى حد بعيد           
يل توفير تغطية واسعة النطـاق      خالل السنوات العشر القادمة الحد من العقبات المالية التي تعترض سب          

للسكان باستخدام اللقاحات الموجودة واللقاحات الجديدة، وضمان أن يعتمد كل من الحكومات والشركاء             
  .سياسات ويتخذ إجراءات في صالح استقرار وكفاية تمويل اللقاحات والتمنيع في المستقبل

 

  كم ستكون التكلفة؟
  

  مثال توضيحي
  

فأي تقدير من هذا القبيل سيحاط بشكوك من        . ة خاصة بالتمنيع ليس بالعملية البسيطة     إن حساب تكاليف أية رؤي    
حيث البيانات واألساليب المستخدمة في تقدير التكاليف، وبشكوك أيضاً فيما يتعلق باختيار التدخالت التي يجريهـا                

فر اللقاحـات القليلـة االسـتخدام       وستتأثر هذه التكاليف أيضاً بتـوا     . كل بلد إلنجاز مسودة االستراتيجية العالمية     
واللقاحات الجديدة وبأسعارها في المستقبل، وستتأثر كذلك بتوافر األموال الالزمـة لتمويـل التوسـع والتحـسين              

 .المستمر لنظم التمنيع
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وفي ظل هذه الشكوك التي تكتنف هذا األمر، واستناداً إلى البيانات واألساليب الموجودة، تم إعـداد تقـديرات                  
 ٢٠٠٦ة للمبالغ المالية المنفقة في الوقت الحاضر على التمنيع، ولتكلفة تعزيز جهـود التمنيـع بـين عـامي                    أولي
 كما تم تقدير األثر الذي قد يترتب على تعزيز التمنيع بالنسبة إلى معـدل  ١. بلداً من أفقر البلدان١١٧ في   ٢٠١٥و

  .تالوفيات الذي يعزى إلى األمراض التي يمكن توقيها باللقاحا
 

٪ ٩٠وتتمثل الفرضيات العامة لهذا المثال التوضيحي في أن كل بلد سيستهدف تحقيق تغطية روتينيـة بنـسبة                  
 وسيقوم بإدخال اللقاحات المتاحة والمأمونة، بمـا        ٢، بما في ذلك شن حمالت حسب االقتضاء؛       ٢٠١٥بحلول عام   

   ٣٠٢٠١٥-٢٠٠٦ل الفترة  في ذلك اللقاحات الجديدة التي يتوقع أن تتاح على نطاق واسع خال
  

 إنفاق نحو مليار دوالر أمريكي على التمنيع الروتيني من أجل توفير            ٢٠٠٠وتشير النتائج إلى أنه تّم، في عام        
، أن تتضاعف التكاليف مع توسع البلدان في جداولها الخاصة          ٢٠٠٦ومن المتوقع، بحلول عام     . اللقاحات األساسية 

 التي ال تستخدم بكثرة والتعجيل بالحمالت الرامية إلى الحد مـن معـدل الوفيـات                بالتمنيع وذلك بإضافة اللقاحات   
، أن تبلغ التكاليف السنوية لتحقيق كل المرامي المبينة فـي           ٢٠١٥ومن المقدر، بحلول عام     . الناجمة عن الحصبة  

  .٢٠٠٦المثال التوضيحي ثالثة أمثال تلك التكاليف في عام 
  

نة في المثال التوضيحي أن تتم على األقل مضاعفة التمويل الحالي للتمنيـع إذا              وسيقتضي تحقيق المرامي المبي   
كنا نريد استمرار االستثمارات الحالية التي تقوم بها الحكومات والجهات المانحة الخارجية واآلليات الدولية الجديدة        

  ).مثل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع(لتمويل التمنيع 
  

إن تلك التكاليف ال تنفق دون أن تكون لها عائدات جيدة على االستثمار، وخـصوصاً مـن حيـث                   ومع ذلك ف  
ففي ). ٤الهدف اإلنمائي لأللفية رقم     (المساهمة في الهدف اإلنمائي لأللفية المتعلق بتخفيض معدل وفيات األطفال           

وبحلول عـام   .  في سنة واحدة    حال التمنيع دون موت ما يتراوح عدده بين مليون طفل ومليوني طفل            ٢٠٠٢عام  
 سيزيد هذا العدد أكثر من الضعف، مما سيحول دون وفاة عدد يتراوح بين أربعة ماليين طفـل وخمـسة                    ٢٠١٥

ويمكن للفوائد التامة التي تترتب على االستمرار في جهود التمنيع الحاليـة، وتعزيزهـا، أن               . ماليين طفل سنوياً  
وال يـزال التمنيـع أحـد       . ٢٠١٥-٢٠٠٦ حالة وفاة مبكرة في الفترة        مليون ٣٨تحول دون حدوث ما يزيد على       

 دوالر  ١٠٠٠أفضل االستثمارات الصحية المتاحة، حيث إن متوسط تكلفة الوقاية من كل حالة وفـاة تقـل عـن                   
  .أمريكي

ين ويجري بذل جهود من أجل تحـس      . وينبغي اعتبار األرقام الواردة أعاله أرقاماً ذات طابع ارشادي وتمهيدي         
    . أرقام أكثر تحديدا٢٠٠٦ً وستتاح في عام ٤.هذه التقديرات

______________________  

  .   تشمل جميع التكاليف المشار إليها تكاليف النظم الصحية المشتركة-١
أو لقاحات قليلة االستخدام ؛ وباالقتران مع إدخال لقاحات جديدة )والحصبة) التيتانوس(الكزاز (   بما في ذلك حمالت الحد بسرعة من الوفيات -٢
ويشمل ذلك أيضاً تكاليف المراحل النهائية من عملية استئصال ). لقاحات الحصبة األلمانية والحمى الصفراء والمكورات السحائية من النوع ألف( 

  .شلل األطفال، والتي يتعلق معظمها بالحمالت
لتهاب الكبد البائي والحمى الصفراء والحصبة األلمانية ولقاحات الجرعة الثانية المضادة وا" ب"   بما في ذلك لقاحات المستدمية النزلية من النوع -٣

، ولقاحات الفيروس العجلي والمكورات الرئوية والمكورات السحائية من النوع ألف والتهاب الدماغ "لقاحات ال تستخدم بكثرة " للحصبة باعتبارها 
المضاد للخناق والكزاز ( ندرج تكاليف اللقاحات الخاصة بإعطاء جرعة معززة من اللقاح الثالثي وال ". لقاحات جديدة"الياباني باعتبارها  

، وال ندرج أية تكاليف ترتبط باستخدام لقاح شلل األطفال ٢٠١٠ونحن نفترض التوقف عن استخدام لقاح شلل األطفال الفموي في عام ) والشاهوق 
  .المعطل

  :ن التفاصيل المنهجية في المرجع التالي    يمكن االطالع على المزيد م-٤
Wolfson L, and Lydon P, (2005) Methodology for Estimating Baseline and Future Levels of Costing (and Impact) 

for the Global Immunization Vision and Strategy 2005-2015, Draft 1.1. WHO mimeograph.  
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تيجيات للتمويل المشترك من أجل الحد من العقبات المالية التي تعترض سبيل إدخال             وسيتم وضع استرا    -٤-١-٧
وباإلضافة إلى ذلك سيتم بذل جهود مـن        . لقاحات وتكنولوجيات جديدة ولقاحات وتكنولوجيات موجودة     

أجل ضمان تقديم الدعم المالي الخارجي إلى البلدان بطريقة تعزز قدرتها الوطنيـة علـى االضـطالع                 
ولكل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وصندوق         . جياً بالمسؤولية المالية عن التمنيع    تدري

  .اللقاحات، دور رئيسي يضطلع به في إطار هذا الجهد
  
وقد ترتبت على التغيرات الهائلة التي طرأت على بيئة المعلومات واالتصاالت في العالم خـالل العقـد                   -٥-١-٧

زى أساساً إلى عولمة وسائل اإلعالم وإمكانية إستفادة أعداد غفيرة من النـاس مـن               الماضي، والتي تع  
المعلومات الموجودة على شبكة اإلنترنت، آثار إيجابية وآثار سلبية على السواء في نظرة النـاس إلـى          

 لهمومها  كما زاد تواتر المخاوف التي تتعلق بمأمونية اللقاحات نتيجة لتقاسم األطراف المهتمة           . اللقاحات
ومن الناحية األخـرى،    . على الصعيد العالمي، ومن ثم فإن تقدير قيمة التمنيع بدا وأنه يتضاءل بدوره            

يمكن للمعلومات الخاصة بفوائد التمنيع أن تبلّغ اآلن المزيد من الناس على نحو أسرع، وأن تساعد على                 
  .ارات والخيارات المتاحة لهمضمان إحاطة مقدمي خدمات الرعاية علماً، على نحو أفضل، باالختي

  
وأخيراً، فإن الترابط على الصعيد العالمي أدى إلى زيادة تعرض الناس في كل مكان لألمـراض التـي                    -٦-١-٧

فاألمراض المعدية يمكن   . تنتشر دون ضابط يكبح جماحها نتيجة لألوبئة ذات األبعاد الوطنية أو العالمية           
وتوجد بالفعل لقاحات تقي من بعـض       ). مثل شلل األطفال  (ر  أن تنتشر بسهولة وسرعة من بلد إلى آخ       

وقد أصبح التأهب على . هذه األمراض أو تكافحها، ومن المحتمل أن تتاح لقاحات أخرى في العقد القادم         
الصعيدين المحلي والوطني والصعيد العالمي لمكافحة األوبئة خطوة حاسمة لضمان الصحة واألمن في             

  .العالم
  

  المقاصد  -٢-٧
  
زيادة الوعي بالحقيقة التي مؤداها أن كل بلد معرض للتأثر بالقـضايا واألحـداث العالميـة المتعلقـة                    -١-٢-٧

بإمدادات اللقاحات والتمويل والتعاون بين الشركاء واالتصاالت والتأهب لمواجهـة األوبئـة، وكـذلك              
  االستجابة لمقتضيات تلك الحقيقة؛

  
  .المستويين العالمي والوطني دعماً لبرامج التمنيعتعزيز وتنسيق الشراكات على   -٢-٢-٧
  
  االستراتيجيات المكونة  -٣-٧
  
  تأمين إمدادات عالمية يعول عليها من اللقاحات الميسورة : ٢٠االستراتيجية رقم   -١-٣-٧

  التكلفة والمضمونة الجودة
  
ويؤدي شراء  . كلفة والمضمونة الجودة  يتوقف نجاح التمنيع على استدامة إمدادات اللقاحات الميسورة الت         -١-١-٣-٧

اللقاحات على نحو غير مالئم، وعدم دقة التنبؤات، والتأخر في طلب اللقاحات، إلـى نـشوء عقبـات                  
وينبغي تعزيز التعاون بـين البلـدان وشـركات إنتـاج اللقاحـات             . تعترض سبيل تنفيذ برامج التمنيع    

ن تحديد الطلب العالمي واتخاذ اإلجراءات الكفيلة       والوكاالت الدولية التي توفر اإلمدادات من أجل ضما       
  .بتلبيته
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وأخيراً، فإن أسعار اللقاحات ستعتمد، إلى حد ما، على قدرة المجتمع العالمي على القيام بالعمليـة                  -٢-١-٣-٧
الصعبة الخاصة بالتنبؤ باالحتياجات من اللقاحات وإتاحة مستضدات وتركيبات اللقاحات المناسبة،           

  .تيجية تتطلب تعاوناً فعاالً بين الشركاء والبلدانوتلك استرا
  
  :األنشطة  -٣-١-٣-٧
  

ضمان التنبؤ الطويل األمد باللقاحات الموجودة واللقاحات الجديدة من خالل التعاون الوثيق بين الوكاالت الدولية                 •
 والجهات المانحة وشركات إنتاج اللقاحات؛

 ة اللقاحات وسائر المواد البيولوجية ومأمونيتها ونجاعتها؛وضع معايير وأساليب عالمية الختبار جود  •

تعزيز إنتاج لقاحات ميسورة التكلفة ومضمونة الجودة من قبل شركات صنع اللقاحـات فـي البلـدان الناميـة                   •
 والبلدان المتقدمة؛

فية من اللقاحـات    تشجيع ظهور شركات صانعة متعددة من البلدان الصناعية والبلدان النامية لتوفير إمدادت كا              •
  .ومواد التمنيع) الجديدة والموجودة على السواء (.الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة

  
  
  التمويل الكافي والمستدام لنظم التمنيع الوطنيةتأمين : ٢١االستراتيجية رقم   -٢-٣-٧
  
التي تحققت في مجال الحد     سيقتضي تحقيق االستدامة المالية للتمنيع، من أجل الحفاظ على المكاسب             -١-٢-٣-٧

من األمراض وتحسين التغطية وإدخال منتجات جديدة، حشد موارد جديدة من داخل البلدان ومـن               
والُبـد، في هذا الصدد، من بيـان المبـادئ أو المعـايير الخاصـة              . المجتمع الدولي على السواء   

ـّد من وضع معايير ومبـادئ      وباإلضافة إلى ذلك الُبُ   . بمشاركة الجهات المانحة في عملية التمويل     
واضحة لتحديد التفاعالت المناسبة بين الشركاء وبرامج التمنيع الوطنية عند النظـر فـي إدخـال                

  .أو تكنولوجيات جديدة أو قليلة االستخدام/لقاحات و
  
  :األنشطة  -٢-٢-٣-٧
  

 زارة الصحة ككل؛تعزيز القدرة الوطنية على التخطيط المالي داخل برامج التمنيع ذاتها وداخل و  •

االلتزام بزيادة مخصصات الميزانيات الوطنية لتمويل اللقاحات، وتحقيق استدامة هذه المخصـصات، علـى                •
 أساس تحسين فهم قيمة اللقاحات في مجال الصحة العمومية؛

ل تشجيع المساهمة على المستوى المحلي وعلى مستوى المناطق في الخدمات الصحية وبرامج التنمية من خال         •
 التعاون مع المؤسسات التجارية وأصحاب المصلحة على الصعيد المحلي؛

حشد التضامن الدولي لتأمين واستدامة تمويل التمنيع، بما في ذلك االلتزامات الطويلة األجل من قبل هيئـات                   •
 والتطـوير  التمويل القائمة من القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل الطويلة األجل دعماً ألعمال البحـث         

 واإلنتاج واالستخدام فيما يتعلق باللقاحات الجديدة؛

تنسيق تمويل التمنيع من خالل لجان التنسيق المشتركة بين الوكاالت لتأمين الدعم الكافي والمناسب المقدم من                  •
  .الجهات المانحة إلى الحكومات
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  تحسين االتصاالت ونشر المعلومات:  ٢٢االستراتيجية رقم   -٣-٣-٧
  
يجب تحسين االتصاالت لضمان فهم الجمهور وراسمي السياسات والعاملين الصحيين لما للتمنيع مـن               -١-٣-٣-٧

وهذا أمر ال غنى عنه لضمان توفير الدعم        . أهمية حيوية بالنسبة لصحة األطفال والبالغين على السواء       
لوجيات جديدة فـي الجـدول      لبرامج التمنيع الحالية وتوفير المعلومات الخاصة بإدراج لقاحات أو تكنو         

وألن نظم التنفيذ أصبحت أكثر تعقيداً، كما أن تنوع المنتجات آخذ في الزيادة، فـإن الحاجـة                 . الوطني
ونظراً لعولمة وسائل اإلعالم، بما في . ستشتد أيضاً إلى وجود إرشادات واضحة بشأن أفضليات البرامج

فاذ إلى المعلومات الموجودة على شبكة اإلنترنت، فمن  ذلك إمكانية إستفادة أعداد غفيرة من الناس من الن        
األهمية بمكان االستفادة من وسائل اإلعالم المتاحة لتقديم معلومات قائمة على قرائن بشأن قيمة التمنيع،               

  .وكذلك التصدي للمعلومات الخاطئة عن قضايا مأمونية اللقاحات
  
  :األنشطة  -٢-٣-٣-٧
  

وسائل اإلعالم المعولمة، بما في ذلك اإلنترنت، في تكوين وعـي الجمهـور   استحداث طرق جديدة الستخدام    •
 بفوائد التمنيع؛

إعداد معلومات عالية الجودة ومناسبة التوقيت عن فوائد التمنيع وعما يرتبط به من مخاطر محتملة، وإعـداد                   •
 رسائل رئيسية توجه من أجل تشجيع التمنيع حسب االحتياجات واألولويات الوطنية؛

القيام، من خالل القنوات اإلقليمية والعالمية، بتوثيق الخبرات التي تكتسبها البلدان التـي أضـافت لقاحـات                   •
  .وتكنولوجيات جديدة، وتوصيل المعلومات بانتظام عن هذه الخبرات المكتسبة

  
تحديد أدوار ومسؤوليات الشركاء وسبل مساءلتهم، واإلقـرار        :  ٢٣االستراتيجية رقم     -٤-٣-٧

  هذه األدوار والمسؤوليات وسبل المساءلةب
  
ينبغي أن يتولى الشركاء العالميون القيادة والتنسيق، وخصوصاً في تحديد المرامي العالميـة، وتوجيـه                -١-٤-٣-٧

الجهود الدعوية المبذولة على نطاق العالم لضمان استمرار التمنيع في احتالله لمركـز الـصدارة فـي               
 ودعم البحوث الرامية إلى تسهيل إدخال لقاحات وتكنولوجيـات جديـدة،            جدول أعمال الصحة الدولية،   

ويضطلع الشركاء في أنشطة التمنيع أيضاً بدور هام على الصعيدين الـوطني            . وتحسين برامج التمنيع  
  .واإلقليمي من خالل مختلف آليات التنسيق بين الشركاء، مثل لجان التنسيق المشتركة بين الوكاالت
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  :األنشطة -٢-٤-٣-٧
  

ين في أنشطة التمنيع على المـستوى العـالمي وتحديـدها        يالتفاوض بشأن أدوار ومسؤوليات الشركاء الرئيس       •
 بانتظام، ضماناً للمساءلة والتنسيق الفعال؛

تحديد مرامي التمنيع العالمية على نحو مشترك وبالتشاور مع البلدان لضمان االلتزام التام من قبل األطـراف          •
 كافة؛

 التوصل إلى توافق عالمي بشأن السياسات والمقاييس والمعايير الخاصة بالتمنيع والتدخالت اإلضافية؛  •

تولي القيادة في مجال الدعوة على الصعيد العالمي وضمان استمرار التمنيع في احتالله لمركز الصدارة فـي                   •
ائد التمنيع بين الحكومات والجهات المانحة      جدول أعمال الصحة العالمية عن طريق إذكاء الوعي بأهمية وفو         

 وفي المجتمع العالمي؛

لدعم ) مثل لجان التنسيق المشتركة بين الوكاالت     (إنشاء هيئات شراكة إقليمية ووطنية والمشاركة فيها بنشاط           •
 التنفيذ وتقديم المساعدة التقنية المستمرة ورصد التقدم المحرز في البلدان؛

  .ة والميدانية الخاصة باللقاحات والتمنيعدعم البحوث الوبائي  •

  
  إدراج اللقاحات ضمن خطط وتدابير التأهب العالمي : ٢٤االستراتيجية رقم   -٥-٣-٧

  لمواجهة األوبئة
  
يمكن أن تتخذ األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات شكالً وبائياً، سواء أحدثت فـي موقـع محـدد أم                    -١-٥-٣-٧

ومن اللقاحات المتاحة للوقاية من هـذه األوبئـة أو          . داً معيناً أو العالم بأسره    أصابت منطقة معينة أو بل    
مثل لقاح الحمى الصفراء في البلدان التي       (احتوائها هناك بعض اللقاحات التي ال تستخدم بالقدر الكافي          

نـوع  لقاح التهاب الدماغ الياباني مـن ال      (، وهناك لقاحات أخرى يجري تحسينها       )يتوطنها هذا المرض  
، وهناك لقاحات أخرى قد ال تتاح إمداداتها إال بكميات محدودة وبعد مرور الوقت              )ولقاح الكوليرا " باء"

وعالوة على ذلك هناك لقاحات أخرى مضادة ألمراض قـد          ). لقاح األنفلونزا (الالزم لتركيبها وإنتاجها    
زمة االلتهاب الرئوي الحاد    مثل لقاح متال   (٢٠١٥تتحول إلى أوبئة، يمكن أن تصبح متاحة بحلول عام          

وتعكف البلدان والمنظمات الدولية، تمشياً مع التزامهـا بتعزيـز          ). ولقاح حمى الدنك  ) سارس(الوخيم  
. القدرة على اإلنذار باألوبئة واالستجابة لمقتضياتها، على وضع خطط وطنية للتأهب لمكافحة األوبئـة             

عقبات الهيكلية والوظيفية التي عليها تخطيها لكي تـصبح         ومع ذلك فإن البلدان النامية تواجه عدداً من ال        
ُوتعد برامج التمنيع عوامل هامة يمكن أن تسهم في التأهب          . متأهبة تماماً لمواجهة أحداث من ذلك القبيل      

لألوبئة واالستجابة لمقتضياتها على الصعيدين الوطني والعالمي وذلك من خـالل الترصـد، وشـراء               
  .عزيز الممارسات التمنيعية المأمونة ونطاق التغطية اللوجيستيةاللقاحات وتقديمها؛ وت
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  :األنشطة  -٢-٥-٣-٧
  

وضع خطط عالمية وخطط تخص بلداناً بعينها للتأهب لمواجهة األوبئة والوقاية منهـا علـى نحـو يناسـب                   •
 أمراضاً محددة؛

 الرئيسية ألغراض مكافحة األوبئـة      وضع وتنفيذ الخطط وتقديم التمويل من أجل توفير مخزون من اللقاحات            •
 وتنفيذ حمالت وقائية على السواء؛

الحفاظ على نظام فعال للترصد يرتبط بالشبكة العالمية لإلنذار واالستجابة، يتيح االستخدام المالئم والمناسـب                 •
 د العالمي؛التوقيت للقاحات في سياق األوبئة التي تستجد أو تشكل تهديداً، وتقاسم المعلومات على الصعي

تعزيز القدرة التنظيمية من أجل االستجابة لالحتياجات العاجلة فيما يتعلق بالتأهب لمواجهة األوبئة واالستجابة                •
  .لمقتضياتها
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  الخطوات التالية  -٨
  
: االستراتيجية العالميـة  ينصب تركيز هذا الفرع على اإلجراءات الالزمة لتيسير التنفيذ العالمي لمسودة              -١-٨

المشاورات الضرورية لضمان تطبيق البلدان للمبادئ التوجيهية على عملية التخطيط االستراتيجي التي            
تقوم بها، وذلك من خالل وضع استراتيجيات مصممة على نحو يراعي احتياجاتها وقدراتها ومواردها؛              

طة التمنيع؛ والتعزيز المنسق لقدرات خـدمات       وضمان االلتزام المبكر من قبل الشركاء فيما يتعلق بأنش        
التمنيع على مستوى المناطق، وخصوصاً في البلدان المنخفضة األداء؛ وإنشاء قاعدة معـارف بـشأن               
التدخالت الصحية التي نجح الربط بينها كمصدر من مصادر إمكانية تعزيزها؛ وتنفيـذ عمليـة تقيـيم                 

؛ وإعداد ونشر الوثائق الداعمة التي تعرض تفاصيل        ٢٠١٥واستعراض لقياس التقدم المحرز حتى عام       
  .الخطط والسياسات وكذلك المزيد من المعلومات عن القضايا التقنية

  
  لتزام الوطنيال وا،تحقيق توافق اآلراء  

  
تتخذ بالفعل المشاورات الوطنية واإلقليمية من مسودة االستراتيجية العالمية أساساً لوضـع الـسياسات                -٢-١-٨

ولدى القيام بذلك سـتحتاج     . ط المصممة على نحو يراعي احتياجاتها وقدراتها ومواردها المحددة        والخط
البلدان إلى التزام الحكومات، على أن ال يشمل ذلك وزارات الصحة فحسب بل يشمل أيضاً الـوزارات                 

سي عليها أن   التي تشرف على التخطيط والتمويل والتعليم وكذلك الحكومات المحلية، والتي لها دور رئي            
وسيقتضي ذلك التزام مديري البرامج وكذلك المشاركة الوثيقة        . تضطلع به في معالجة المسائل الصحية     

وتشمل الفرضيات األساسـية    . من قبل الشركاء المنتمين إلى المجتمع المدني والقطاع التجاري الخاص         
الشراكات على كـل المـستويات      للتقدم نحو بلوغ مرامي مسودة االستراتيجية العالمية بذل جهود تضم           

وعلى الـرغم   . لتحسين اإلدارة ووضع وتنفيذ االستراتيجيات الدعوية المالئمة، ورصد النتائج وتقييمها         
من أن هذه الشراكات لها دور هام عليها أن تضطلع به على الصعيدين اإلقليمي والعالمي فإنها تستطيع                 

وفي إطار جهد يرمي إلى تعظيم قيمة هـذا الـدور           . على الصعيد القطري بالذات أن تحدث أثراً كبيراً       
سيكون من الضروري بذل جهود دؤوبة لتعزيز لجان التنسيق المشتركة بين الوكاالت بغيـة تحـسين                

  .التنسيق
  

 مـع التركيـز علـى       مسودة االستراتيجية العالمية   لتنفيذ   المناطقتعزيز القدرة على مستوى       
  داءاأل المنخفضةالبلدان 

  
ولتلبية هذه الحاجة   . عتمد تنفيذ مسودة االستراتيجية العالمية على الجهود المبذولة على مستوى المناطق          ي  -٣-١-٨

سيلزم تقديم الدعم على مستوى المناطق للمساعدة على تحديد العقبات التي تعترض تنفيذ أنشطة التمنيع               
اجات المحلية على أفـضل وجـه،       والتغلب عليها، وتوزيع الموارد البشرية والمالية بطريقة تلبي االحتي        

وسـيكون مـن   . واستخدام البيانات المحلية لتوفير المعلومات الالزمة التخاذ قرارات من هـذا القبيـل      
األولويات الرئيسية في الخطط واألنشطة على مستوى المناطق بذل جهود من أجـل الوصـول إلـى                 

شاركة المجتمعات المحليـة فـي هـذه        المجتمعات المحلية التي تقدم لها خدمات غير كاملة، وتحقيق م         
  .الجهود

  
فالبلدان التـي برهنـت     . وقد بلغت البلدان مراحل مختلفة من التقدم نحو بلوغ مراميها الخاصة بالتمنيع             -٤-١-٨

على قدرتها على تحسين واستدامة التغطية التمنيعية وجودة التمنيع ستكون جديرة بتلقي دعـم مـستمر                
وستكّرس جهود خاصة لمساعدة البلدان     . ين أدائها وإدخال لقاحات جديدة    ألنشطتها وهي تعمل على تحس    



  ٢٠٠٥أبريل /  نيسان٨:  مسودة
  

46 

ولهذه الغاية ستحدد المشاورات الوطنية واإلقليميـة والعالميـة         . المنخفضة األداء من أجل تسريع التقدم     
أولويات العمل، مع مراعاة درجة االلتزام على الصعيد الوطني والثغرات الموجودة في تنفيـذ أنـشطة                

أما في البلدان المنخفضة األداء فستسعى اإلجـراءات المنـسقة          . ع، والقدرة على التنفيذ، والتمويل    التمني
التي ستتخذها األطراف المعنية الوطنية والدولية إلى تذليل العقبات التي ال تضر فحسب بأداء خـدمات                

  .التمنيع وإنما تضر أيضاً بالنظام الصحي ككل
  

  زيزهاتجربة التدخالت المتكاملة وتع  
  
يـشّجع كـل مـن      ) مثل مكافحة المالريا والتمنيع الروتيني    (في المجاالت التي ثبت فيها تحقق التكامل          -٥-١-٨

  .البلدان والشركاء على مواصلة العمل بنشاط ودعم التخطيط والتنفيذ والرصد المشتركين لهذه األنشطة
  
عمليات والخبرة العملية ستقام روابط عملية جديدة       وباالستناد إلى المعارف الجديدة المستقاة من بحوث ال         -٦-١-٨

فسيتم على نطاق واسع تكرار التدخالت المجمعة التـي أثبتـت           . بين التمنيع وسائر التدخالت الصحية    
فعاليتها ونجاعتها واستدامتها، كما سيتم تحري سبل جديدة لمواصلة تعزيز الدور الحفاز الذي يقوم بـه                

آليات مشتركة إلدارة التدخالت المترابطة وتمويلهـا ورصـدها وتقييمهـا           وسيتم تحري إقامة    . التمنيع
  .ضماناً لتحسين التنسيق داخل برامج التمنيع وبينها وبين سائر مبادرات قطاع الصحة

  
  التقييم واالستعراض والتعديل  

  
اسـتعراض دوري   خالل السنوات العشر التي تشملها مسودة االستراتيجية العالمية سيوفر ما يجرى من               -٨-١-٨

للتقدم المحرز، فضالً عن التقصيات المختارة التي ستجرى لقضايا محددة التي ستنشأ على مدى عملية               
وُسيجرى تقييم في منتـصف     . التنفيذ، المعلومات الالزمة لصياغة السياسات والبرامج وإعادة صياغتها       

رى استعراضها في نهاية المدة فـي       ، كما سيج  ٢٠١٠المدة يتناول مسودة االستراتيجية العالمية في عام        
  .٢٠١٥عام 

  
وسيقتضي إجراء تقييم يمكن الركون إليه ألداء البرامج وأثرها تحسين األساليب المتبعة حالياً في الرصد     -٩-١-٨

وعالوة على ذلك سيكون من الضروري بذل جهـود ترمـي إلـى             . والتقييم، واستحداث أساليب جديدة   
وسـتؤدي تلـك    . ية على تطبيق أساليب الرصد والتقييم المناسبة والمحدثة       تعزيز القدرة الوطنية والدول   

الجهود إلى تحديد أهداف جديدة قابلة للقياس يمكن، باالستناد إليها، قياس التقدم المحرز على نحو يمكن                
  .الركون إليه، كما ستؤدي إلى تعزيز المساءلة فيما يتعلق باستخدام الموارد الوطنية والدولية

  
  اد الوثائق المرافقةإعد  

  
سيحتاج األمر إلى عدة أطر وأدوات لتحويل الرؤية واالستراتيجيات المبينة في هذه الوثيقة إلى سياسات              -١٠-١-٨

  :وسيشمل ذلك ما يلي. وأنشطة تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم وطنية أو مؤسسية
  
ض بمزيد من التفـصيل القـضايا       وثائق تقنية مرافقة معدة لالستخدام على الصعيد الوطني تعر          -١١-١-٨ •

الرئيسية مثل التخطيط الشامل المتعدد السنوات، بما في ذلك التمويل؛ وتخطيط الموارد البشرية؛             
والتنبؤات المتوسطة والطويلة األجل لشراء اللقاحات؛ وأولويات البحث والتطـوير؛ ومؤشـرات            

 التقدم المحرز والتأثير الناتج؛ وأطر الرصد والتقييم؛
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االحتياجات المالية العالمية المقدرة واألهداف والمؤشرات المجمعة الخاصة بالرصـد والتقيـيم،              -١٢-١-٨ •
 باالستناد إلى مجموعة الخطط والميزانيات الوطنية؛

  
وضع خطط استراتيجية وطنية وإقليمية متعـددة الـسنوات وشـاملة تبـين األهـداف وتحـدد                   -١٣-١-٨ •

د البشرية والمالية، مع التشديد على مـساءلة سـلطة اتخـاذ            االستراتيجيات وتقدم خططاً للموار   
 القرارات وال مركزيتها والموارد المخصصة لمستوى المناطق؛

  
خطة عالمية لرصد مرامي مسودة االستراتيجية العالمية على نحو يمكن الركون إليه من خـالل                 -١٤-١-٨ •

والسيما على مـستوى المنـاطق؛      اتباع أسلوب يبني القدرة المستدامة على الرصد داخل البلد،          
وستحدد هذه الخطة أسلوباً استراتيجياً لتعزيز رصد مستوى التغطية والترصد والقدرة المختبرية            

يتعلق باألمراض التي يمكن الوقاية منها بواسطة اللقاحات، وذلك باالعتمـاد علـى الـنظم                فيما
 اع مستوى األداء والدقة؛القائمة داخل البلدان، مع التشديد في الوقت ذاته على ارتف

  
 خطط تمويل وطنية وإقليمية وعالمية؛  -١٥-١-٨ •
  
استراتيجية عالمية للتطوير والبحث تستجيب لالحتياجات الحالية والمقدرة لمسودة االسـتراتيجية             -١٦-١-٨ •

 .العالمية
  
ستراتيجية العالمية  وال ينبغي اعتبار مسودة اال    . الخيارات االستراتيجية المبينة أعاله ليست شاملة       -١٧-١-٨ •

ومع تبلور االستراتيجية والرؤية خالل     . مخططاً مفصالً وإنما ينبغي اعتبارها خطة قابلة للتطور       
السنوات العشر القادمة ستنشأ تحديات جديدة وستكون هناك حاجة إلـى اسـتجابات وابتكـارات          

 .جديدة
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