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 2020-2016 الخاصة باللقاحات تنفيذ خطة عمل شرق المتوسط حولتقرير مرحلي 

 مقدمة

للقاحات يف اخلاصة بامل العاملية مجعية الصحة العاملية اخلامسة والستون خطة العدت ي  ، أ2012يف أيار/مايو  .1
 . 2020-2011بوصفها اإلطار التشغيلي لتنفيذ رؤية عقد اللقاحات  17.65 ع ص القرار ج

اللجنة اإلقليمية دهتا ي  ، وأ2020-2016للقاحات شرق املتوسط اخلاصة باويف وقت الحق ُوِضَعت خطة عمل  .2
بصفتها إطارًا لتنفيذ خطة  1-/ق62 القرار ش م/ل إمبوجب  2015أكتوبر /تشرين األوللشرق املتوسط يف 

 اً اللقاحات أهدافشرق املتوسط اخلاصة بد خطة عمل العمل العاملية اخلاصة باللقاحات يف بلدان اإلقليم. وحتد  
اسرتاتيجية وإجراءات ذات أولوية لربامج التمنيع لتوجيه اجلهود الرامية إىل الوقاية من األمراض اليت ميكن الوقاية 

دة االحتياجات احملد  تراعي خطة العمل وما بعده. و  2020إىل عام  2016افحتها من عام منها باللقاحات ومك
 يات اليت تواجهها هذه البلدان.التحد  تأخذ يف اعتبارها للدول األعضاء يف اإلقليم و 

م التقد  حول  2017جنة اإلقليمية كل سنتني بدءًا من عام لل  تقرير رَفع ، يُ 1-/ق62 للقرار ش م/ل إ ووفقاً  .3
وهذا التقرير هو التقرير األول  .يات املتبقيةوالتحد  يف تنفيذ خطة عمل شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات ز حرَ مُ ـال

 يف سلسلة هذه التقارير.

 الحالة الراهنة في إقليم شرق المتوسط
 لتمنيعباالتغطية الروتينية  : 1هدف ال

)الدفرتيا والتيتانوس والسعال  الثالثة من لقاح اخلُناق والكزاز والشاهوق، بلغت التغطية باجلرعة 2010يف عام  .4
 يف إقليم شرق املتوسط. إال أنه نتيجة لالضطرابات السياسية يف عدد من بلدان اإلقليم ابتداءً  %86 الديكي(
. ويف ضوء 2015يف عام  %80اللقاح إىل هذا ، اخنفضت التغطية اإلقليمية للجرعة الثالثة من 2011من عام 
ع اخنفاض من البلدان، ميكن توق   يات الكبرية اليت تواجه برامج التمنيع نتيجة للنزاع وعدم االستقرار يف عدد  التحد  
 التغطية.

خطة العمل العاملية اخلاصة بلداً( غاية  22بلداً من إمجايل  14)من بلدان اإلقليم  %64قت ، حق  2016ويف عام  .5
باللقاحات وخطة عمل شرق املتوسط اخلاصة باللقاحات لبلوغ التغطية الوطنية باجلرعة الثالثة من لقاح اخلُناق 

 أو أكثر على الصعيد الوطين.  %90والكزاز والشاهوق نسبة 
اخلُناق والكزاز والشاهوق يف اإلقليم. طفل رضيع اجلرعة الثالثة من لقاح يني مال 3.7 ، مل يتلق  2016ويف عام  .6

 ع يف البلدان املتأثرة بالطوارئ. ض  من هؤالء الرُ  %90أكثر من عيش وي
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، ليس هذا لتمنيعقوية ليات الكبرية، جنحت عدة بلدان يف اإلقليم يف احلفاظ علي برامج وعلي الرغم من التحد   .7
ومن بني هذه البلدان ، زادت مصر ، بالتزام حكومي قوي، املوارد من  واصلت تعزيز هذه الربامج.بل  فحسب،

، أجرت مصر 2015وإدخال اللقاح مخاسي التكافؤ. ويف يت سم بالقوة لتمنيع ُموس ع لبرنامج  ىأجل احلفاظ عل
د أبدت مليون طفل برغم القيود االقتصادية. وق 23محلة وطنية  ملكافحة احلصبة واحلصبة األملانية استهدفت 

لتمنيع الربنامج الـُموس ع لحكومة تونس مستوى مشاهبًا من االلتزام بتخصيص املوارد الالزمة للحفاظ على قوة 
البلدان اجملاورة للجمهورية العربية مت قد  يات الداخلية. و ل وسط التحد  عط  مُ ـوإدخال لقاح شلل األطفال الهبا 

ابة كبرية يف توفري التمنيع الروتيين لالجئني السوريني، باإلضافة إىل توفري ما األردن والعراق، استجالسورية، وال سي  
 الروتيين ملواطنيها.طعيم خدمات الت

وتونس، مفيداً يف احلفاظ  ،وليبيا ،طلب السكان يف البلدان اليت تواجه صعوبات داخلية، مثل مصرارتفاع وكان  .8
 يات.عالية بالتمنيع الروتيين علي الرغم من مجيع التحد   ةعلي تغطي

 القضاء على األمراض ومكافحتها: 2الهدف 
 القضاء على احلصبة

 .2020اعتمدت بلدان اإلقليم القضاء على احلصبة هدفاً ميكن بلوغه حبلول عام  .9
ي ذال مستويات النجاح، وإن تفاوتت علي احلصبةذ االسرتاتيجية اإلقليمية للقضاء ف  نوما فتئت بلدان اإلقليم ت .10

تقديرات منظمة الصحة العاملية واليونيسف للتغطية الوطنية بالتمنيع لعام  إىل . واستناداً حققته يف هذا اجملال
أو  %95بلدًا يف اإلقليم  22، کانت نسبة التغطية باجلرعة األولی من اللقاحات احملتوية علی احلصبة يف 2016
( %85-46يرتاوح بني بنطاق ) %90(، وأقل من %4.6) واحد بلديف  %94-90(، و%55) بلداً  12يف  أكثر
بلدان  5، أبلغت أكثر أو %95(. ومن بني البلدان التسعة اليت بلغت نسبة التغطية فيها %41بلدان ) 9يف 

 أو %95تغطية باجلرعة األوىل من اللقاحات احملتوية على احلصبة بنسبة المن مجيع البلدان( عن  %23)بنسبة 
على  من اللقاحات احملتوية الثانيةالروتينية التغطية باجلرعة بلغت يف مجيع املقاطعات. ويف نفس العام،  أكثر
 ،(%4.6) واحد بلديف  %94-90و ،(%55) بلداً  12يف أو أكثر  %95 ، يف البلدان اإلحدى والعشرين،احلصبة
 (. %38بلدان ) 8يف  (%82-40بني بنطاق يرتاوح ) %90أقل من و 

مليون شخص من خالل أنشطة التمنيع  478، أمكن الوصول إىل أكثر من 2016-2002وخالل الفرتة  .11
د حلاالت احلصبة يف مجيع بلدان اإلقليم، باستثناء جيبويت التكميلي الوطنية أو دون الوطنية. وقد نـُف ذ الرتص  

والصومال، بدعم من شبكة خمتربات عاملية وإقليمية راسخة وخمتربات وطنية للحصبة واحلصبة األملانية يف مجيع 
 د.د احلصبة أن غالبية البلدان استوفت معايري الرتص  البلدان. وأظهرت مؤشرات األداء لرتص  

حالة يف عام  478 89، من %77، اخنفضت حاالت احلصبة املبلغ عنها بنسبة 2010 - 1998وخالل الفرتة  .12
، ومع تزايد االضطرابات السياسية 2016 - 2011. ولكن خالل الفرتة 2010حالة يف عام  072 10إىل  1998

اجلهات املاحنة من الـُمقد م من تمويل الوتدهور الوضع األمين يف عدد من البلدان، باإلضافة إىل حتول كبري يف 
م املؤشرات، فقد تباطأ التقد  ئية العنقودية املتعددة ستقصاالدراسات االأنشطة التمنيع التكميلي للحصبة إىل 

 . 2016يف عام  6264اإلقليمي، ووصل عدد حاالت احلصبة املبلغ عنها إىل 
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القضاء على تسليط الضوء بالشكل الكايف على غاية عدم يف يات الرئيسية يف معظم البلدان التحد  ل تتمث  و  .13
 . ة املتنافسةمااإلدارية واألزمات وأولويات الصحة الع اتاحلصبة وضعف القدر 

 حديثي الوالدةاألمهات و )تيتانوس( القضاء على كزاز 
هي أفغانستان، وجيبويت، وباكستان، والصومال، والسودان،  -بلدًا يف اإلقليم  22هناك ستة بلدان من أصل  .14

(، وما بلداً  23بلدان من  6ق هذا اهلدف على مستوى العامل )ل أكثر من ربع البلدان اليت مل حتق  متث   -واليمن 
القضاء على املرض يف  ق منمت التحق   ،وبرغم ذلكحديثي الوالدة. األمهات و تيتانوس زالت تسعى للقضاء على 

. ومن العوامل 2016مليون نسمة( يف تشرين الثاين/نوفمرب  100 حنوالبنجاب يف باكستان )ويبلغ سكاهنا إقليم 
حتقيق هذا اهلدف، الذي تأخر ألمد طويل، القيود املالية وعدم القدرة على ختصيص املوارد عدم الرئيسية وراء 
 حشدها لتنفيذ أنشطة التمنيع التكميلي املطلوبة يف املناطق شديدة اخلطورة.  الالزمة أو

 Bالتهاب الكبد 
املية لشرق املتوسط القرار ، أصدرت اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة الع2009يف تشرين األول/أكتوبر  .15

عدوى الانتشار ف  معدل "خل Bملكافحة التهاب الكبد  د هدف إقليميااعتمأيد ، الذي 5-/ق65 إ م/ل ش
  دون اخلامسة من العمر".بني األطفال  2015حبلول عام  %1إىل أقل من  Bفريوس التهاب الكبد املزمنة ب

 .Bمكافحة التهاب الكبد غاية وقد وضع املكتب اإلقليمي اسرتاتيجية إقليمية لتحقيق  .16
وتنفيذها لتحقيق اهلدف  ةالدعم لبلدان اإلقليم لوضع اسرتاتيجيات وطنيم قد  وما فتئ املكتب اإلقليمي يُ  .17

 . Bالتهاب الكبد  ةمكافحل يف املتمث  اإلقليمي 
 2009بلدًا يف عام  13من عند الوالدة  Bلتهاب الكبد من اللقاح املضاد الذ جرعة وزاد عدد البلدان اليت تنف   .18

طعيم عند أدخلت جزئيًا الت (وباكستان ،ومصر ،هي أفغانستان)ثالثة بلدان منها ، 2016بلدًا يف عام  18إىل 
. والسبب الرئيسي لتأخر إدخال اللقاح هو نقص التمويل املايل يف Bلتهاب الكبد املضاد اللقاح جبرعة الالوالدة 

لتهاب املضاد اللقاح النظرًا ألن جرعة الوالدة من  ،البلدان اليت يدعمها التحالف العاملي للقاحات والتمنيع
د أداء الربامج، ص  ورَ  ةح املصليو ال يدعمها التحالف العاملي. وتشري املعلومات املتاحة، من خالل املس B الكبد

ق من ذلك من  التحق  إىل أن هذا اهلدف رمبا يكون قد حتقق بالفعل يف عديد من البلدان برغم أنه ال يزال يتعني  
يف معظم البلدان. وقد وضع املكتب اإلقليمي مبادئ توجيهية  Bاب الكبد اللته ةح مصليو خالل تنفيذ مس

 هذا اهلدف. بلوغ ق من إقليمية للبلدان للتحق  

 إدخال لقاحات جديدة ذات أولوية إقليمية ووطنية: 3الهدف 
للحياة يف السنوات القليلة املاضية.  ةذنقِ مُ  ةمًا ملحوظًا يف إدخال لقاحات جديدت بلدان اإلقليم تقد  لقد أحرزَ  .19

لقاح املستدمية النزلية من النمط  لوقد أُد ِخ لقاحًا جديدًا يف اإلقليم.  33ل دخِ ، أُ 2016حىت  2011ومنذ عام 
 ،بلداً  14لمكورات الرئوية يف املضاد ل املتقارن لقاحالل دخِ وأُ  يف برامج التمنيع الوطنية يف مجيع البلدان. (ب)
ر بلداً، ولكن تأخ   21ل يف عط  مُ ـل لقاح شلل األطفال الدخِ بلداً. وقد أُ  11لفريوس العجلي يف املضاد للقاح الو 

للقاح. وبعد انتهاء السودان من محلة التمنيع الوطنية يف إمدادات هذا اإدخاله يف مصر بسبب النقص العاملي 
لتمنيع الروتيين يف متوز/يوليو ل هأدخل السودان اللقاح يف برناجم "،A"باللقاح املتقارن للمكورات السحائية 
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ولكن االنتهاء من  ،ضد احلمى الصفراءطعيم مرحلتني من احلملة الوطنية للت . وأكمل السودان أيضاً 2016
 قه حالياً النقص العاملي يف لقاح احلمى الصفراء. ياملرحلة املتبقية يع

والتزام احلكومات بالوفاء بعناصر  ،لةؤه  مُ ـقاحات والتمنيع إىل البلدان اللعاملي لل  مه التحالف اإن الدعم الذي قد   .20
األمهية يف تيسري إدخال لقاحات جديدة يف تلك البلدان. ومن اجلدير بالثناء  يبالغ ني  عاملَ  اك كانالتمويل املشرتَ 

يل الكامل إلدخال لقاحات جديدة. االلتزام االستثنائي الذي أظهرته حكومات البلدان متوسطة الدخل بالتمو 
تواجه صعوبات الدخل، وحتديداً بلدان الشرحية الدنيا من الدخل املتوسط، ومع ذلك، ال تزال البلدان املتوسطة 

صات من املوارد يف إدخال اللقاحات اجلديدة بسبب اآلثار اجملتمعة الرتفاع تكلفة اللقاح وعدم كفاية املخص  
 احمللية الالزمة. 

 يات والنجاحاتاستدامة برامج التمنيع في حاالت الطوارئ اإلنسانية في اإلقليم: التحد  
يف اإلقليم حالياً، سواء معاناة مباشرة أو غري مباشرة، من حاالت الطوارئ اإلنسانية احلادة أو كثرية تعاين بلدان   .21

م الصحية يف ظُ اإلهناك الشديد للنُ  ، وهذا يشمل تدفق أعداد هائلة من الالجئني، مما أدى إىلطويلة األمدال
 البلدان اجملاورة. 

جهود ملحوظة للحفاظ على برامج التمنيع يف البلدان املتأثرة ُكر ست وعلى الرغم من الوضع الراهن، فقد   .22
اللقاحات املنقذة للحياة. ويف حني كان الدعم املتضافر من الشركاء عاماًل لوصول إىل كل طفل ببالطوارئ، ول

املوارد املطلوبة يف بع  البلدان، فإن التزام احلكومة وختصيص املوارد الوطنية كان أمراً استثنائياً يف توفري يف  رئيسياً 
وجهودهم الدؤوبة للوصول إىل األطفال يف  ،ى الشعيبستو املعدة بلدان. ويظل تفاين العاملني الصحيني علي 
ا للقاحات، وسعيها ة على احمللي اتاجملتمعطلب للحياة، و  ةذنقِ مُ ـاملناطق اليت يصعب الوصول إليها باللقاحات ال

ومن اجلدير بالثناء استمرار برامج  حيثما توفرت، هي العناصر الرئيسية للنجاح. طعيمللحصول علي خدمات الت
يات يف وعلى الرغم من التحد   .طوارئ إنسانيةما تشهده البالد حاليًا من التمنيع الوطنية يف اليمن برغم 

طفل مرة واحدة  804 641 1التمنيع إىل أنشطة ، فقد أمكن الوصول ب2016يف عام مهورية العربية السورية اجل
من األطفال للمرة األوىل على الرغم من اجلوالت كثري ل إجنازًا كبرياً. وأمكن الوصول إىل  على األقل، وهذا ميث  

اخللو من شلل األطفال بلوغ وض ع واحلصبة. وستدعم هذه اجلهود /السابقة املتعددة للتمنيع ضد شلل األطفال
لتمنيع يف بلدان أخرى متأثرة الـُموس ع لربنامج الاإلصابة باحلصبة. وباملثل، توفرت خدمات معدل واحلد من 
 بالطوارئ. 

 يات التي تواجه تحقيق أهداف التمنيع التحد  
 أهداف التمنيع يف اإلقليم ما يلي:يات اليت حتول دون حتقيق تشمل بع  التحد   .23

  انعدام األمن وحاالت الطوارئ اإلنسانية؛ 
  املوظفني الوطنيني؛تغري   ةاإلدارية وسرعات ضعف القدر 
 وضعف األولوية املمنوحة للتمنيع الروتيين بالنظر إىل  ،عدم إيالء االهتمام الكايف بأهداف التمنيع

 يف بع  البلدان؛ االحتياجات األكثر إحلاحاً 
  م تسجيل األحوال ظُ يف عدة بلدان بسبب عدم كفاية نُ  ةاملستهدف يةالسكانالفئات عدم اليقني بشأن

 دمها، واستمرار حركة السكان داخلياً وخارجياً؛املدنية، وضعف البيانات اخلاصة بالتعداد أو قِ 
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   دون املستوى األمثل واء، مما يؤدي إىل تنفيذ س عدم كفاية املوارد املالية، احمللية منها واخلارجية على حد
 لربامج التمنيع يف كثري من البلدان منخفضة املوارد والبلدان املتأثرة بالطوارئ؛

  عط ل(، مُ ـر إدخال بع  اللقاحات )مثل لقاح شلل األطفال الالنقص يف اللقاحات العاملية إىل تأخ  أدى
اللقاح املضاد و  ،واحلصبة األملانية ،والنكاف ،لحصبةللقاح املضاد لبار تنفيذ أنشطة التمنيع التكميلي )وتأخ  
 لحمى الصفراء(.ل

 تحقيق أهداف التمنيع في اإلقليم
الت املتاحة يف جمال الصحة العامة وأكثرها فعالية من حيث ال جدال يف أن التمنيع هو واحد من أجنح التدخ   .24

رَِز تقدٌم هائل يف حتسني  يف بلدان اإلقليم. ويف حني  ةدالتغطية بالتمنيع وإدخال لقاحات جديالتكلفة، وقد ُأح 
حاالت الطوارئ اإلنسانية احلادة السائدة يف عدة بلدان، فإن هناك أسباباً منها يات كثرية، تزال هناك حتد   ال

 للتمنيع. الـُمخص ص تدعو إىل التفاؤل. وتزداد اإلرادة السياسية ويزداد التمويل احلكومي 
ران إطارًا قوياً للقاحات توف  اخلاصة باوخطة العمل العاملية /اللقاحاتشرق املتوسط اخلاصة بخطة عمل إن  .25

تعكف البلدان يف الوقت احلايل على يات اليت تواجه حتقيق أهداف التمنيع يف اإلقليم. و ب على التحد  للتغل  
ويف حني  .للقاحاتاملتوسط اخلاصة باشرق خطط شاملة لسنوات عديدة، متشيًا مع خطة عمل إعداد/حتديث 

تقدمي الدعم املطلوب، جيب بينبغي ملنظمة الصحة العاملية وشركاء التنمية اآلخرين أن يواصلوا الوفاء بالتزاماهتم 
  .هذه اخلططلتنفيذ على احلكومات واجملتمعات احمللية واألفراد العمل بصورة مجاعية 

 

 


