
  ٦٧/١٢ج  والستون السابعةجمعية الصحة العالمية  
  ٢٠١٤ آذار/ مارس ١٤  األعمال المؤقتمن جدول  ٢-١٢البند 

  A67/12    
  
  
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
    

  تقرير من األمانة
  
  

ا علمــًا فــي دورتــه الرابعــة وأحــاط بهــ ١٣٤/١٣ت  مالوثيقــة إصــدار ســابق مــن فــي التنفيــذي  نظــر المجلــس  -١
  الواردة أدناه. ١٥و ١٢و ٩وجرى تحديث الفقرات  ١والثالثين بعد المائة؛

  
 

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  المطلوب من جمعية الصحة هو أن تحيط علمًا بالتقرير.  -٢
  
  
  

                                                           
 ١، الفـــــرع الثانيـــــةالمحاضـــــر المـــــوجزة للمجلـــــس التنفيـــــذي فـــــي دورتـــــه الرابعـــــة والثالثـــــين بعـــــد المائـــــة، الجلســـــة انظـــــر     ١

  (باإلنكليزية).
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  ١٣٤/١٣م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٣ كانون األول/ ديسمبر ٦  بعد المائة الرابعة والثالثونالدورة 
    EB134/13  من جدول األعمال المؤقت ٢-٦البند 

  
  

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  
    

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

، وطلبـت مـن المـدير العـام أن يرصـد التقـدم المحـرز ويقـدم تقريـرًا سـنويًا، مـن ١٧-٦٥ع صج القـرار باللقاحات في 
لميــة الحاديــة والســبعين، عــن التقــدم خــالل المجلــس التنفيــذي، إلــى جمعيــة الصــحة، حتــى حلــول جمعيــة الصــحة العا

المحــرز صــوب تحقيــق أهــداف التمنيــع العالميــة، مــع اســتخدام إطــار المســاءلة المقتــرح حتــى تسترشــد بــه المناقشــات 
  واألعمال المستقبلية.

  
أحاطت جمعية الصحة العالمية السادسة والستون علمًا بتقرير األمانة مـع إطارهـا  ٢٠١٣وفي أيار/ مايو   -٢

ح للرصد والتقييم والمساءلة، وكـذلك عمليـة االسـتعراض وتقـديم التقـارير فـي إطـار المراقبـة المسـتقلة مـن فريـق المقتر 
  ١الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع.

  
ويرد أدناه موجز تنفيذي للتقرير الخاص بتقيـيم خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات الـذي أعـده فريـق   -٣

  ٢الستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع.الخبراء ا
  

  الموجز التنفيذي لتقرير االجتماع
  
إن اللقاحات وأنشطة التمنيع جعلت العالم أوفر صحة. ويجري إحـراز تقـدم نحـو استئصـال شـلل األطفـال،   -٤

كما أن وفيات الحصبة وتيتانوس المواليد آخذة في التناقص، ويجري إدخال لقاحات جديدة في البرامج الوطنية فـي 
عدالت المراضة  والوفاة. ومازال يجب البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع تحقيق تخفيضات ذات صلة في م

على الحكومات الوطنية وشركاء التنمية والوكاالت الدولية زيادة االسـتثمار لبلـوغ أهـداف عقـد اللقاحـات فيمـا يتعلـق 
باستئصــال األمــراض أو القضــاء عليهــا، والحــد مــن معــدالت الوفــاة والمراضــة الناجمــة عــن األمــراض التــي يمكــن 

  .اتالوقاية منها باللقاح

                                                           
  (النص اإلنكليزي). ٢المحضر الموجز للجلسة العاشرة للجنة "أ"، الفرع ، WHA66/2013/A/SR10لوثيقة ا   ١

٢   .http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_dov_gvap_progress_report_2013.pdf  
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  تحسين جودة البيانات
  
الخاصـة بالتغطيـة التمنيعيـة وترصـد األمـراض أهميـة حاسـمة بالنسـبة إلـى تحسـين  تكتسي البيانـات الدقيقـة  -٥

القرارات البرمجية، وتحقيق غايـات التمنيـع ورصـد التقـدم نحـو الحـد مـن المـرض. ومـن ثـم فقـد اختيـر تحسـين جـودة 
. وفـي كثيـر مـن ٢٠١٣عن خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحـات لعـام  البيانات ليكون موضوع التقرير المرحلي

تكون جودة البيانات المتاحة حاليًا كافيـة لتـوفير المعلومـات الالزمـة لـإلدارة السـليمة لبـرامج التمنيـع، وفـي  البلدان ال
القـرارات. فالبيانـات العاليـة  كثير من األحيان ال يثق مديرو البرامج أثناء هذه األوضاع في البيانات المتاحة التخاذ

الجـودة هـي حجـر الزاويـة للمسـاءلة علـى جميـع المسـتويات. ويجـب أن تـنهض الحكومـات الوطنيـة بمسـؤوليتها عــن 
إتاحة البيانات المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لتنفيذ برامجها الوطنيـة بفعاليـة وكفـاءة مـن خـالل 

  ين جودة البيانات، وكذلك تعزيز شفافية البيانات.زيادة االستثمار من أجل تحس
  
وأصــبح تحســين جــودة البيانــات أولويــة قصــوى لكــل أصــحاب المصــلحة. وينبغــي إعطــاء األولويــة لتحســين   -٦

بيانــات التغطيــة التمنيعيــة وترصــد األمــراض. ويجــب أن يتعــاون شــركاء التنميــة والوكــاالت التقنيــة علــى وضــع نهــج 
ــــدان ــــدان  تــــدريجي يناســــب البل لتعزيــــز جــــودة البيانــــات علــــى جميــــع المســــتويات اإلداريــــة، ويعطــــي اإلرشــــادات للبل

بخصــوص التحقــق مــن بيانــات التغطيــة والترصــد. وينبغــي لألفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع أن 
ي. كمـا ينبغـي لألفرقـة تضطلع بدور هام في الرصـد المسـتقل للتقـدم المحـرز ولجـودة البيانـات علـى المسـتوى الـوطن

االستشــارية التقنيــة اإلقليميــة المعنيــة بــالتمنيع أن تــدعم وتســرع أنشــطة األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة 
  بالتمنيع.

  
ويتيح توافر التكنولوجيات الجديدة للمعلومات واالتصاالت فرصة لتحسين تسـجيل بيانـات التمنيـع وتبليغهـا   -٧

جميـــع المســـتويات اإلداريـــة. وينبغـــي للبــرامج الوطنيـــة أن تضـــع خططـــًا الســـتخدام هـــذه األدوات فـــي وتحليلهــا علـــى 
  تحسين نظم معلوماتها الخاصة بالتمنيع وتحسين جودة بيانات تغطية اللقاحات وترصد األمراض.

  
  يلي:ولتحسين جودة البيانات يوصي فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بما   -٨

  ،ينبغي أن تجري البلدان مراجعات منتظمة في الوقت المناسب للبيانات، بما في ذلـك جـودة البيانـات
  على جميع المستويات اإلدارية، بما يشمل مستوى الدائرة بغية رصد أداء البرامج؛

  منظمـة ينبغي أن تنشيئ البلدان نظمًا لرصـد بيانـات المسـتوى دون الـوطني (مسـتوى الـدائرة)، وٕابـالغ
  ؛٢٠١٥الصحة العالمية بتقديرات التغطية دون الوطنية بحلول عام 

  ينبغـــــي أن تعـــــزز الوكـــــاالت التقنيـــــة وتـــــوفر اإلرشـــــادات الخاصـــــة باســـــتخدام التكنولوجيـــــات الجديـــــدة
  للمعلومات واالتصاالت بهدف تحسين تسجيل البيانات وتبليغها؛

  حيد منهجية جمع وتحليل بيانات المسوح الخاصة ينبغي أن تقوم الوكاالت التقنية بمراجعة وتنقيح وتو
  بتغطية اللقاحات، بما في ذلك المسوح المصلية.

  
  تحسين التغطية التمنيعية

  
) فقط قد حققـت غايـة التغطيـة التـي تتمثـل فـي تغطيـة ٪٣٠بلدًا ( ٥٩في الوقت الراهن تفيد التقديرات بأن   -٩

ــــ ٪٨٠علــــى المســــتوى الــــوطني و  ٪٩٠نســــبتها  رة (أو المســــتوى اإلداري المماثــــل) إلعطــــاء األطفــــال فــــي كــــل دائ
شهرًا ثالث جرعات من اللقاحات تحتوي علـى لقاحـات الـدفتيريا والتيتـانوس والسـعال الـديكي (الخنـاق والكـزاز  ١٢
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والشاهوق). وهناك بلدان كثيرة، تقع أساسًا فـي اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم جنـوب شـرق آسـيا وٕاقلـيم شـرق المتوسـط، لـن 
. واألمر األكثر إثارة للقلق هـو أن التغطيـة ٢٠١٥مكن من تحقيق غايات التغطية التمنيعية الروتينية بحلول عام تت

التمنيعية لهذه البلدان ظلت منخفضة أو ثابتة أو أخذت في االنخفاض في عدد من هذه البلدان. وينبغي أن تكثـف 
استخدام بيانات المسوح في توجيه إجراءاتها التصحيحية. هذه البلدان بصورة عاجلة جهودها لتحسين أداء البرامج و 
كــي يتســنى فهــم أســباب انخفــاض  تالخاصــة بالسياســا تويلــزم إشــراك المجتمــع المــدني بصــورة هادفــة فــي الحــوارا

التغطية فهمًا أفضـل وتصـميم التـدخالت بمـا يالئـم معالجـة المشـاكل المحـددة. ويجـب أن تشـارك البلـدان والوكـاالت 
التنميـــة مـــع دوائـــر صـــناعة اللقاحـــات بغيـــة الرصـــد الوثيـــق لإلمـــدادات العالميـــة مـــن اللقاحـــات وتـــأمين  وكـــل شـــركاء

اإلمدادات الكافية في المسـتقبل. كمـا ينبغـي أن يسـتبقوا األمـور ويتخـذوا اإلجـراءات فـي التوقيـت المناسـب مـن أجـل 
 تقليل مخاطر نقص إمدادات اللقاحات والذي يسهم في انخفاض التغطية.

  
  ولتحسين التغطية التمنيعية يوصي فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بما يلي:  -١٠

  ينبغي للبلدان التي ال تحقق غايات التغطية أن تحدد بصورة عاجلة العقبات واألزمـات، وتنفـذ النهـوج
بيانـات المسـتوى المجتمعـي المعنية لزيادة التغطية والحفاظ عليهـا اسـتنادًا إلـى االسـتعراض المنهجـي ل

  ومستوى الدائرة؛

  ينبغي للبلدان التي يزيد فيها معدل فوات الجرعات بين الجرعة األولى والجرعة الثالثة من لقاحDTP 
، وأن تتخـذ وأداءهـاأن تسـتعرض سياسـات البـرامج  ٪١٠(الدفتيريا والتيتانوس والسـعال الـديكي) علـى 

  ل فوات الجرعات؛بصورة عاجلة التدابير الكفيلة بتقلي

  ينبغي أن تبني كل البلدان، أو تعزز، القدرة على رصد اآلثار الضارة للقاحات من أجـل الكشـف عـن
  األحداث الضارة ومواجهتها لتعزيز الثقة في برامج التمنيع.

  
  تسريع الجهود المبذولة من أجل تحقيق استئصال المرض أو القضاء عليه

  
ازدادت التحــديات التــي تعتــرض ســبيل  ،المراحــل النهائيــة لجهــود استئصــال المــرضمــع اقتــراب العــالم مــن   -١١

النجاح. والبـد مـن أن يضـاعف اآلن جميـع اصـحاب المصـلحة جهـودهم مـن أجـل إنجـاز المهمـة، ألن اإلخفـاق لـن 
أجل بلوغ هذا يكون إخفاقًا لمجتمع التمنيع فحسب وٕانما للصحة العمومية أيضًا. وينبغي أيضًا للجهود المبذولة من 

الهدف أن تعزز بـرامج التمنيـع والـنظم الصـحية، باسـتخدام األصـول والمعـارف التـي تمتلكهـا مبـادرة استئصـال شـلل 
  األطفال.

  
ونحث البلدان كافة على أن تضع خطـط عمـل وطنيـة إلدخـال جرعـة واحـدة علـى األقـل مـن لقـاح فيـروس   -١٢
يتوطنهــا شــلل األطفــال ينبغــي أن تضــع خطــة مــن هــذا القبيــل بحلــول األطفــال المعطــل (جميــع البلــدان التــي  شــلل

) وأن ٢٠١٤، وأن تفعل ذلك البلدان األخرى التي توجد فيهـا مخـاطر عاليـة بحلـول آخـر عـام ٢٠١٤منتصف عام 
 األطفال الفموي الثنائي بمجرد أن يتأكـد عالميـًا غيـاب تتحول عن لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي إلى لقاح شلل

  المشتقة من اللقاحات لمدة ستة شهور على األقل. ٢كل فيروسات شلل األطفال الدائرة من النمط 
  

بالنســبة إلــى القضــاء علــى تيتــانوس المواليــد قــد  ٢٠١٢وعلــى الــرغم مــن أن حجــر الزاويــة لعقــد اللقاحــات   -١٣
، وهــو مــا يعنــي ٢٠١٢م بلــدان إضــافية تمكنــت مــن القضــاء علــى تيتــانوس المواليــد بحلــول عــا ١٠تحقــق (هنــاك 

مولــود حــي فــي كــل دائــرة) فــإن هــدف القضــاء علــى تيتــانوس المواليــد قــد  ١٠٠٠حــدوث أقــل مــن حالــة واحــدة لكــل 
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تأخر تحقيقه لمدة طويلة. ونظرًا ألنه هدف يسهل نسبيًا تحقيقـه فـإن مـن األمـور ذات األهميـة الحاسـمة تحقيـق كـل 
  .٢٠١٥ء على المرض في جميع البلدان المتبقية بحلول عام أحجار الزاوية المستقبلية والتحقق من القضا

  
وعلى الـرغم مـن أن القضـاء علـى الحصـبة والحصـبة األلمانيـة/ متالزمـة الحصـبة األلمانيـة الوالديـة تحقـق   -١٤

 منذ زمن طويل في إقليم األمريكتين فإنه يشـكل تحـديًا جديـدًا ألقـاليم أخـرى. وفـي الوقـت الـراهن فإنـه باإلضـافة إلـى
إقليم اإلمريكتين يسير إقليم غرب المحيط الهادئ فقط على طريق بلوغ غاية القضاء على الحصبة إقليميًا، كما أن 
اإلقلــيم األفريقــي واإلقلــيم األوروبــي وٕاقلــيم شــرق المتوســط ليســت بصــدد بلــوغ هــذه الغايــة، وانتهــي إقلــيم جنــوب شــرق 

المحــددة لــذلك. ومــن الضــروري وجــود االلتــزام السياســي  آســيا بالكــاد مــن تحديــد هــدف القضــاء علــى المــرض والســنة
علــى جميــع المســتويات مــن أجــل تــأمين االســتثمارات الالزمــة للقضــاء علــى الحصــبة والحصــبة األلمانيــة/ متالزمــة 
الحصــبة األلمانيــة الوالديــة. ويلــزم تحقيــق تغطيــة نســبتها خمســة وتســعون بالمائــة بجــرعتين مــن اللقاحــات المحتويــة 

ة في كل الدوائر وعلى المستوى الوطني (من خـالل التمنيـع الروتينـي و/ أو أنشـطة التمنيـع التكميليـة) على الحصب
لتحقيــق القضــاء علــى الحصــبة. وعــالوة علــى ذلــك مــن الضــروري تعزيــز ترصــد الحصــبة والحصــبة األلمانيــة للوفــاء 

 .بمعايير التحقق، ورصد التقدم المحرز واتخاذ اإلجراءات في الوقت المناسب
  

ولتسريع التقدم نحو تحقيق القضاء علـى الحصـبة والحصـبة األلمانيـة/ متالزمـة الحصـبة األلمانيـة الوالديـة   -١٥
  يوصي فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بأن تقوم كل البلدان بما يلي:

 نيــــة/ متالزمــــة إنشــــاء أو تحــــديث خططهــــا الوطنيــــة لتســــريع القضــــاء علــــى الحصــــبة والحصــــبة األلما
الحصبة األلمانية الوالديـة. وينبغـي أن تشـمل هـذه الخطـط التفاصـيل الخاصـة بتعزيـز الـنظم الصـحية 

علــى المســتوى الــوطني وفــي  ٪٩٥والتمنيعيــة العامــة لضــمان تحقيــق غايــات التغطيــة بــالتطعيم بنســبة 
  جميع الدوائر.

 يــغ الكامــل فــي التوقيــت المناســب، تعزيــز ترصــد حــاالت الحصــبة والحصــبة األلمانيــة،  وضــمان التبل
  وٕانشاء أو تعزيز ترصد متالزمة الحصبة األلمانية الوالدية.

  
  تعزيز الملكية الُقطرية لبرامج التمنيع الوطنية

  
يتطلـــب الوصـــول إلـــى األداء األمثـــل أن تكـــون ملكيـــة البـــرامج الوطنيـــة للبلـــدان، وٕانشـــاء التصـــريف الجيـــد   -١٦

الزمــة. ويقتضــي ذلــك أن تكــون لــدى البلــدان إجــراءات لتتبــع نفقــات التمنيــع، وتحديــد للشــؤون، واســتثمار المــوارد ال
  ثغرات الموارد، واتخاذ ما يلزم من تدابير لسد الثغرات.

  
وتطالب خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات البلـدان اإلبـالغ بنفقاتهـا الوطنيـة الخاصـة بـالتمنيع (علـى   -١٧

لــك فــإن جــودة البيانــات الخاصــة بنفقــات التمنيــع ال تكفــي للخــروج باســتنتاجات عــن أســاس النســبة المئويــة). ومــع ذ
  اتجاهات اإلنفاق.

  
وتوفر األفرقة االستشـارية التقنيـة الوطنيـة المعنيـة بـالتمنيع وسـيلة للحكومـات الوطنيـة وأصـحاب المصـلحة   -١٨

العامــــة، ولرصـــد نجاحـــات البــــرامج اآلخـــرين للحصـــول علـــى المشــــورة الحياديـــة والنقديـــة بشــــأن توصـــيات السياســـة 
وٕاخفاقاتها. وحتى على الرغم من أن عدد هذه األفرقة االستشارية التقنية التي تفي بمعايير األداء قد زاد زيادة كبيرة 
في السنوات األخيرة فإن من المالحظ أن بلدانًا كثيرة التزال متأخرة في إنشاء فريق من هذا القبيـل، وخصوصـًا فـي 

فريقــي وٕاقلــيم غــرب المحــيط الهــادئ. ويلــزم مجــددًا تعزيــز قــدرات هــذه األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة اإلقلــيم األ
  المعنية بالتمنيع فيما يتعلق باتباع نهوج مسندة بالبّينات، وذلك بدعم من جميع الوكاالت التقنية وشركاء التنمية.
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ينبغي للبلدان شاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بأنه ولتحسين الملكية الُقطرية يوصي فريق الخبراء االست  -١٩
وأن تنشـيئ و/ أو تعـزز األفرقـة  ١أن تحسن إجراءات تتبع وتبليغ نفقات التمنيع بواسـطة نظـام الحسـابات الصـحية،

 االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع، وتستخدمها في إسداء المشورة بشأن توصيات السياسة العامة.
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -٢٠
 
 
  

=     =     =  

                                                           
فـي الميـدان االقتصـادي نظام الحسابات الصحية عبارة عن إطار ُوضع من خالل التعاون بين منظمـة التعـاون والتنميـة    ١

ـــــــة  ـــــــة بالرعاي ـــــــة المتعلق ـــــــدفقات المالي ـــــــة مـــــــن أجـــــــل الوصـــــــف المنهجـــــــي للت ـــــــي ومنظمـــــــة الصـــــــحة العالمي واالتحـــــــاد األوروب
النظـــــام هـــــو وصـــــف نظـــــام الرعايـــــة الصـــــحية مـــــن منظـــــور اإلنفـــــاق، لألغـــــراض الدوليـــــة والوطنيـــــة علـــــى  وهـــــدف الصـــــحية.

  .(/http://www.who.int/nha/sha_revision/en)  السواء


