
  ١٣٦/٢٥م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٤ كانون األول/ ديسمبر ١٢  بعد المائة الثالثونو  السادسةالدورة 
    EB136/25  من جدول األعمال المؤقت ٣-٩البند 

  
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  
  
  

  األمانةمن تقرير 
  
  
، خطة العمل العالمية الخاصة ٢٠١٢اعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، في أيار/ مايو   -١

وطلبــت مــن المــديرة العامــة رصــد التقــدم المحــرز وتقــديم تقريــر ســنوي إلــى جمعيــة الصــحة، مــن خــالل  ١،باللقاحــات
المجلس التنفيذي، حتى حلول جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، عن مدى تحقيق أهداف التمنيع العالمية، 

جيـــــه المناقشـــــات واألعمـــــال كبنـــــد موضـــــوعي مـــــن بنـــــود جـــــدول األعمـــــال، باســـــتخدام إطـــــار المســـــاءلة المقتـــــرح لتو 
 ٢المستقبلية.

 
بمـا فـي  ٣أحاطت جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتون علمـًا بتقريـر األمانـة ٢٠١٣وفي أيار/ مايو   -٢

ذلــك اإلطــار المقتــرح للرصــد والتقيــيم والمســاءلة، وكــذلك عمليــة االســتعراض وتقــديم التقــارير عــن التقــدم المحــرز فــي 
 ٤.إطار اإلشراف المستقل لفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع

  
ي االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع التـابع قام فريق الخبراء االستشـار  ٥،لعملية الرصد والتقييم والمساءلة ووفقاً   -٣

االســتراتيجية واألغــراض األهــداف بللمنظمــة باســتعراض التقــدم المحــرز مقابــل كــل مؤشــر مــن المؤشــرات الخاصــة 
 العمــل لخطــة تقريــر التقيــيم وبإعــداد، ٢٠١٣عــام إلــى بيانــات  ، اســتناداً لخطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات

 ٢٠١٤.٦باللقاحات لعام العالمية الخاصة 
  
فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي الـــذي أعـــده  ٢٠١٤لعـــام  لتقريـــر التقيـــيم يتضـــمن الملحـــق ملخـــص  -٤

  .المعني بالتمنيع
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
جــــراءات بشــــأن اإلٕالــــى النظــــر فــــي التوصــــيات بــــالتقرير و  إلــــى اإلحاطــــة علمــــاً  المجلــــس التنفيــــذي مــــدعو  -٥

، العالمية الخاصـة باللقاحـاتالعمل  بخطةالمعنيين أصحاب المصلحة مختلف  من قبل الواجب اتخاذهاالتصويبية 
  الدول األعضاء.سيما وال

                                                           
١   The global vaccine action plan can be found at:   

(accessed on 19 November 2014). http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/  
 .١٧-٦٥ج ص عالقرار     ٢

 .٦٦/١٩الوثيقة ج    ٣

 .(باإلنكليزية) ٢أ"، الفرع "المحضر الموجز للجلسة العاشرة للجنة ، ٣/ سجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص عنظر الوثيقة ا    ٤

  .١٧و ١٦الفقرتان  ،٦٦/١٩نظر الوثيقة جا    ٥
٦                                   The 2014 Assessment Report of the Global Vaccine Action Plan is posted at:   

 http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/ (accessed on 24 
November 2014).                                                                                                                                                          
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  الملحق
  

   العمل العالميةبشأن خطة  ٢٠١٤ملخص لتقرير التقييم لعام 
  فريق الخبراء الخاصة باللقاحات والمعدة من قبل 

  االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع
  
  
 عقــــداً  ٢٠٢٠-٢٠١١تنطــــوي خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة باللقاحــــات علــــى هــــدفين طمــــوحين بجعــــل   -١

  للقاحات من خالل ما يلي:
  

شــلل ، واستئصــال التطعــيم لإلجحــاف فــي حــديــتم وضــع  هــذا: ومــن خــالل -للجميــع  تــوفير التطعــيم •
والـتخلص  كـزاز األمهـات والولـدان علـى الصـعيد العـالمي،، والتخلص من على مستوى العالم األطفال

  والحصبة األلمانية. الحصبة) هداف اإلقليميةباأل استرشاداً من (
  

أمام ما ينتظر  يتضاءلالمثير لإلعجاب  تاريخهاألن  - للقاحات الهائلة اإلمكانات المستقبليةإطالق  •
  منها تحقيقه.

  
لقاحـات  فـي إدخـال إلـى النجـاح الـذي تحقـق المعنـي بـالتمنيع الخبراء االستشـاري االسـتراتيجي أشار فريقو   -٢

ـــدة ـــةاإل واإلنجـــازات، جدي ـــدان، يجابي ـــد مـــن البل األفرقـــة  إنشـــاء وتعزيـــز بمـــا فـــي ذلـــك فـــي مختلـــف المجـــاالت بالعدي
 األهـداف خمسـة مـن ال تـزال. فـعن المسـار ال يزال بعيداً  بيد أن التقدم .المعنية بالتمنيع االستشارية التقنية الوطنية

 ٢٠١٤عام  بنهاية والتي يحين الموعد األخير لبلوغهاالخاصة باللقاحات  العالمية خطة العمل التي وضعتها الستة
وكــزاز فيــروس شــلل األطفــال،  (وقــف ســراية علــى المســار الصــحيح األهــداف لوضــع كبيــراً  تقــدماً  تتطلــب ٢٠١٥ أو

فقـد ، فـي الواقـع). و ، وغايـات التغطيـة باللقـاح الثالثـيالحصـبة والحصـبة األلمانيـةاألمهات والولدان، والتخلص مـن 
  للغاية، ناهيك عن إخفاق البعض عدة مرات في االلتزام بالموعد النهائي. محدوداً  تقدماً  األهدافشهد العديد من 

  
المشـاكل الخمـس  علـى معالجـة بشكل خاص العمل بتركيز االستشاري االستراتيجي فريق الخبراءويوصي   -٣

مشكلة  كل. وعلى الرغم من كبر حجم التي تحظى باألولوية بغية إعادة خطة العمل العالمية إلى المسار الصحيح
 نتيجــة لــذلك. وأن نتوقــع بشــكل معقــول حــدوث تقــدم كبيــر يمكننــا التعامــل مــع كــل منهــا ، بيــد أننــامــن هــذه المشــاكل

والـذي أعـده  ١الخاصـة باللقاحـات العالميـة العمـل الكامـل لخطـة تقريـر التقيـيم فـيبالتفصـيل  وسيرد ذكر كل مشـكلة
  .والوارد ملخصه أدناه بالتمنيع، المعني الخبراء االستشاري االستراتيجي فريق

  
  ضعف تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات

  
 يتســـم تنفيـــذها بعـــدم التجـــانس العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات، إطـــالق خطـــة العمـــل مـــن ثـــالث ســـنوات بعـــد  -٤

مســــتوى مســــاهماتها  بإعــــادة النظــــر فــــي بهــــذا المســــعى لتزمــــتالمنظمــــات التــــي اجميــــع البلــــدان و وســــتقوم  والــــبطء.
  لتحقيق النتائج المرجوة على وجه السرعة. التحسينات الالزمة وٕاجراء وطبيعتها،

  
  

                                                           
١    http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/. 
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  بما يلي: المعني بالتمنيع الخبراء االستشاري االستراتيجي ويوصي فريق  -٥
  

جمعيـة الصـحة العالميـة ل ستينوالالدورة الثامنة إبان  للمنظمة بعقد جلسة استثنائية المديرة العامةتقوم  •
 بالنســبة للبلــدان التــي خطــة العمــل العالميــة أمانــة بالتعــاون مــع وكــاالت ٢٠١٥عــام والتــي ســتعقد فــي 
أقــل مــن الشــاهوق)  –الكــزاز  –(الخنــاق باللقــاح الثالثــي  بــالتمنيع الروتينــيل التغطيــة يكــون فيهــا معــد

الجـــداول الزمنيـــة والخطـــط و  التحـــديات فيهـــا تقـــديم تقريـــر عـــن يطلـــب مـــن وزراء الصـــحة٪، والتـــي ٨٠
  .العالمية خطة العمل أهدافبهدف بلوغ  لتحسين التغطية

  
جهـود  وتوسـيع نطـاق فجوة فـي التمويـل،ال لسد دفة الجهود المخلصة المبذولة إلى قيادة دعوة الشركاء •

  .٢٠١٥عام  بحلول نهايةواألمهات) ( الولدانالتخلص من كزاز  غاية تحقيق إلى الدعوة
  
الخاصـة بهـا  خطـط العمـل بشـأن اللقاحـاتعلـى  وضع اللمسـات األخيـرةإلى  األقاليم والبلدانمسارعة  •

آخـر يـتم  كـدليل تقيـيم هـذاال تقريـر، وباسـتخدام الخاصـة باللقاحـات باالستناد إلى خطة العمـل العالميـة
  لتوجيه التنفيذ ورصده.ٕانشاء هيئات االسترشاد به، و 

  
 الوطنيــة واعتمادهــا،و  الخطــط اإلقليميــةتنقــيح و  خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات اعتمــاد وبعــد •

الصــحية فــي وضــع ومناقشــة  العــاملين فــي مجــال الرعايــة إشــراك ضــمان تصــبح البلــدان مســؤولة عــن
  التمنيع بهدف اعتمادها بشكل كامل.  غايات

  
فــي تــوفير خــدمات التمنيــع المشــاركة الرســمية  المزيــد مــنب لمنظمــات المجتمــع المــدني البلــدانتســمح  •

  لمساءلة.ل ضحةمسؤوليات وا، وٕانشاء وتحسينها
  
إقليميـــة  لجنـــة يقـــوم كـــل إقلـــيم بإنشـــاء المعنـــي، التقنـــي اإلقليمـــي الفريـــق االستشـــاري التشـــاور مـــع بعـــد •

خيـــارات ال باستكشـــاف كـــل بلـــد، يقـــوم الفريـــق االستشـــاري التقنـــي الـــوطنيبعـــد التشـــاور مـــع و ، للتحقـــق
  .الحصبةرصد التقدم المحرز في التخلص من و  للتدقيق، وطنيةال التحققنشاء لجنة المتاحة إل

  
غيـتس،  وميلينـدامؤسسـة بيـل ( الخاصـة باللقاحـات خطـة العمـل العالميـة أمانـة وكاالت رؤساءيجتمع  •

ومنظمــة  المعديـة، للحساسـية واألمـراض، والمعهــد الـوطني العـالمي بشـأن اللقاحـات والتمنيـعالتحـالف و 
  محددة. إجراءات تصويبية واالتفاق على ا التقريرهذ للنظر في) واليونيسيف الصحة العالمية،

  
المنتــدى االقتصــادي  إلــى تقريــراً  الخاصــة باللقاحــات خطــة العمــل العالميــة أمانــة وكــاالت رؤســاء يقــدم •

مشـاركين يمكـن لل حتـى اآلن، ومـا التقدم، وغياب الخطة إنشاء بشأن دافوسفي  ٢٠١٥لعام  العالمي
  تنفيذه. للمساعدة في القيام به - ٢٠١٠في عام  عقد اللقاحات مفهوم الذين أيدواو  - في المنتدى

  
فريــق الخبــراء  والتــي يقــدمها الخاصــة باللقاحــات تقــارير التقيــيم الخاصــة بخطــة العمــل العالميــة ســتظل •

حتـــــى  العالميـــــة لجمعيـــــة الصـــــحة االستشـــــاري االســـــتراتيجي المعنـــــي بـــــالتمنيع ضـــــمن البنـــــود الدائمـــــة
  .٢٠٢٠ عام
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  البيانات واستخدامها تدني نوعية
  
  وتحسينها بشكل كبير. إدارة البرامجمن  واستخدامها نوعية البيانات يعرقل تدني  -٦
  
  ما يلي:ب المعني بالتمنيع فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي يوصيو   -٧

  
فـــي تعزيـــز  البيانـــات واســـتخدام، علـــى الصـــعيد المحلـــي جـــودة البيانـــات فـــي تحســـين البلـــداناســـتثمار  •

  .فهم طبيعة القضايا البرنامجية وتحسين المساءلة
  

الخاصـة  المهمـة العمليـة فـي لمسـاعدة البلـدانونشـرها  مواصـلة تطـوير األدواتب التقنية وكاالتتقوم ال •
  للقيام بذلك. المتوفرين األفراد في ظل محدودية، بتحسين جودة البيانات واستخدامها

  
  واإلمداد اللقاح القدرة على تحمل تكاليف

  
يسـبب  فكل من هـذين األمـرين قـد بشكل عاجل.واإلمداد  اللقاحات ينبغي دراسة القدرة على تحمل تكاليف  -٨

عملية االستيعاب واتخاذ  يعرقل المعلومات المناسبةالنقص الحالي في كما أن  من البلدان، لعدد كبير كبيرة مشكلة
  إجراءات تصويبية.

  
  بما يلي: المعني بالتمنيع االستراتيجيالخبراء االستشاري  ويوصي فريق  -٩

  
 اإلبــالغ عــن نفــاد المخــزونتــأثير  مــدى) ١( لمــا يلــي: عاجلــة تقييمــات بــإجراء التقنيــة وكــاالتتقــوم ال •

الجذريــــة لنفــــاد  األســــباب) ٢( ،وتســــليمهاباللقاحــــات  مــــداد المحلــــياإل علــــى علــــى المســــتوى الــــوطني
  .المخزون

  
التــي  الشــفافية، لخلــق قــاحالل علــى تحمــل تكــاليف المتعلقــة بالقــدرة قواعــد اللعبــة بتغييــر البلــدان مطالبــة •

لعامــة  معلومــات الخاصــة بالتســعيرال عــن طريــق إتاحــة يمكــنهم القيــام بــذلك. و مصــلحتهم تصــب فــي
  .إليجاد حلول الوكاالت التقنية وجميع مع منظمة الصحة العالميةذلك بالتعاون و  الجمهور،

  
الوكـــاالت وينبغـــي علـــى  اللقـــاح. عمليـــة تســـعير شـــفافية فـــي تحســـين نالبلـــدا التقنيـــون شـــركاءيســـاعد ال •

  التسعير.الخاصة ب لتبادل البيانات كل ما في وسعها تعمل أن نفسها التقنية
  

  األساسي اإلدماج اإلخفاق في تحقيق
  

 مــراراً  يهــدرون الصــحية العــاملين فــي مجــال الرعايــة يعنــي أن األساســي اإلدمــاج فــي تحقيــقإن اإلخفــاق   -١٠
  مشاكل أخرى. العيادات لمعالجةإلى  الناس حضور عند اللقاحات لتقديم فرص السهلةال وتكراراً 

  
  بما يلي: المعني بالتمنيع الخبراء االستشاري االستراتيجي ويوصي فريق  -١١

  
نظـــم الرعايـــة الصـــحية و  العـــاملون فـــي مجـــال الرعايـــة يهـــدر لفهـــم كيـــف إجراء دراســـاتبـــ البلـــدانتقـــوم  •

  .الحد من ذلك والعمل علىالصحية فرص تطعيم الناس، 
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إدراج التطعــيم بشــكل  المبــادئ التوجيهيــة بشــأن كيفيــةوٕاعــداد  بمناقشــة منظمــة الصــحة العالميــة تقــوم •
  .فرص التطعيم الضائعة والحد من الرعاية الصحية، عمليات نظام جوانب جميع في كامل

  
المبــادئ  يســتوعبون ويتبعــون أن العــاملين فــي مجــال الرعايــة الصــحية تعمــل البلــدان علــى التأكــد مــن •

 يتضـــاد ومـــا ال يتضـــاد مــــع مــــا مبــــادئ التوجيهيـــة الوطنيـــة بشـــأنال منظمـــة أوالتوجيهيـــة الخاصـــة بال
 التطعـــيم تجنـــب، بحيـــث ال يـــتم بـــاألمراض الحمويـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة والســـيما مـــا يتعلـــق، التطعـــيم
  .داع بدون

  
  التمنيعوقف ت حاالت

  
فــي الوقــت يبــوال مثــل اإلالكبــرى (فاشــيات األمــراض الحــرب و ، بمــا فــي فيهــا توقــف للتمنيــعهنالــك حــاالت   -١٢

  .منها على الرغم اللقاحات مثل هذه المواقف فينبغي تسليم وبما أننا سنواجه دائماً  ).الراهن
  

ـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي ويوصـــي فريـــق  -١٣ ـــالتمنيع أن  الخب توســـع المنظمـــة نطـــاق التوجيهـــات المعنـــي ب
خـــدمات  للحفــاظ علــى أفضـــل طريقــة بالتفاصــيللتتنــاول  الحاليــة الخاصــة بــالتمنيع فــي حـــاالت الطــوارئ اإلنســانية

  .من قبيل الحروب وفاشيات األمراض حاالت توقف التمنيع على الرغم من وغيرها الروتيني التمنيع
  
  
  

=     =     =  


