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شكر وتقدير

خالص الشكر والتقدير ألعضاء اللجنة التوجيهية املعنية باسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي والذين 

الروتيني، ومن  التمنيع  الوثيقة بفضل ما يتمتعون به من خربة واسعة يف جميع جوانب برنامج  تفضلوا بتوجيه إعداد هذه 

حصافة عامة بكيفية ترجمة خطة العمل العاملية للقاحات إىل أنشطة روتينية لتعزيز النظم واالرتقاء مبستوى التغطية. وتضم 

اللجنة التوجيهية )حسب الرتتيب األبجدي( آالن بروك )التحالف العاملي بشأن اللقاحات والتمنيع( ريتشارد دنكن )قسم الربامج 

يف اليونيسيف( جني سيكويرا )مؤسسة بيل ومليندا غيتس( سمري سودها )املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها( 

روبرت ستينغالس )جونز سنو( ومرجي واتكينز )املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها(.

وشكر خاص للعديد من الزمالء يف منظمة الصحة العاملية )املقر الرئييس للمنظمة واملكاتب اإلقليمية والقطرية( واملنظامت 

الرشيكة واللذين ساهموا بخرباتهم ومعارفهم يف إعداد هذه الوثيقة ومراجعتها.

واللقاحات  بالتمنيع  املعنية  اإلدارة  من  إيجرز  رودي  الدكتور  وبتأليفها  العاملية،  الصحة  منظمة  الوثيقة  هذه  بإعداد  وقام 

واملستحرضات البيولوجية.



V

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا
جدول المحتويات

الملخص التنفيذي ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1  .1

1.1. االستثمارات التحويلية التسعة لتحقيق حصائل أفضل فيما يتعلق بالتمنيع������������������������������������������������������������������������������������������ 3

ي ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت 2.1. االإ

مقدمة �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5  .2

1.2. المعلومات االأساسية�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

ي عىل الصعيد العالمي������������������������������������������������������������������������������������������� 8
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن 2.2. الغرض من اس�ت

3.2. خطة العمل العالمية للقاحات 2011-2020: تحقيق رؤية عقد اللقاحات��������������������������������������������������������������������������������������������� 9

1.3.2. رؤية عقد اللقاحات ورسالة خطة العمل العاملية  للقاحات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

2.3.2. املبادئ التوجيهية لخطة العمل العاملية  للقاحات  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

3.3.2. أهداف عقد اللقاحات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

ن التغطية ���������������������������������������������������������������� 11 « – مصطلح واحد، ومفهومان: تعزيز نظام التمنيع وتحس�ي ي
4.2.  »التمنيع الروتي�ن

13 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� أين ينبغي أن نركز اهتمامنا؟  .3

14���������������������������������������������������������������������������������������� 1.3. االستثمارات التحويلية التسعة لتحقيق حصائل أفضل فيما يتعلق بالتمنيع

؟������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 16 ن ي بلد مع�ي
ي ينبغي تعزيزها �ن

ي ال�ت
2.3. ما هي أنشطة التمنيع الروتي�ن

17 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ي
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ  .4

1.4. تعظيم فرص الوصول���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20

1.1.4. الكشف عن السكان واملجتمعات واألفراد الذين تعذر الوصول إليهم أو املهمشني وتقديم الخدمة لهم������������������������������������������ 20

2.1.4. تحسني مستوى اإلنصاف يف توزيع الخدمات والوصول من خالل تصميم خدمات تطعيم تعمل عىل تقديم اللقاحات بكفاءة 

وفعالية لجميع الفئات املستهدفة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22

27 ������������������������������������������������������������ 3.1.4. بناء قدرات املعنيني بالتمنيع واملديرين من املستوى املتوسط وتحفيزهم وتطويرهم مهنًيا

4.1.4. ضامن جودة اللقاحات وتوافرها عىل جميع املستويات������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 30

33 ����������������������������������� 5.1.4. خلق التكامل بني التمنيع الروتيني، وجهود التعزيز مبكافحة األمراض، وأنشطة إدخال اللقاحات الجديدة

6.1.4. دمج برنامج التمنيع الروتيني من خالل مبادراتطرق شاملة وتقديم الخدمات بشكل مشرتك��������������������������������������������������������� 36

2.4. إدارة الـبـرنــامـج ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

38 �������������������������������������������������������������������������� 1.2.4. تأمني االلتزام السيايس والرشاكة من أجل التمنيع الروتيني عىل جميع املستويات 

2.2.4. تخطيط املوارد ووضع ميزانيتها وتعبئتها من أجل تحقيق النتائج واالستدامة������������������������������������������������������������������������������������� 41

3.2.4. ضامن التميز يف قيادة الربنامج الوطني وإدارته������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

4.2.4. وضع سياسة الربنامج وإرشاداته�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46

3.4. تعبئة الجمهور����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49

1.3.4. إرشاك املجتمعات وخلق الطلب عىل التمنيع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49

2.3.4. التعبئة والتواصل بشأن التمنيع �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51

3.3.4. معالجة مسألة الرتدد يف أخذ اللقاحات والتصورات الخاطئة والعواقب السليبة لألحداث الضارة التي تعقب التمنيع������������������ 53

4.4. متابعة  التقدم المحرز������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55

1.4.4. متابعة  أداء الربنامج ومعدل حدوث املرض������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55

58 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2.4.4. تقييم الربنامج من خالل املسوحات والتقييامت واملراجعات 

ي عىل الصعيد العالمي من خالل خطة العمل العالمية  
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن ي اس�ت

5. قياس التقدم المحرز �ن

للقاحات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 61

65 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ الخـاتـمـة   .6

الملحق )أ(: دور أصحاب املصلحة يف التمنيع الروتيني��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 67



VI

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا

المخترصات

المخترصات

األحداث الضارة التي تعقب التمنيع  AEFI
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الملخص التنفيذيالفصل 1

 الملخص . 1
التنفيذي  

يعترب التمنيع من بني أكرث التدخالت الصحية نجاًحا فاعلية من حيث التكلفة عىل وجه اإلطالق. فقد ساعد عىل خفض معدل 
وفيات األطفال وانتشار األمراض بشكل جوهري. كام ساهم يف استئصال الجدري، وخفض حاالت اإلصابة بشلل األطفال بنسبة 
تزيد عن 99٪ وكزاز الولدان بنسبة 94٪ عىل مستوى العامل، وحقق انخفاًضا كبريًا يف حاالت املرض والعجز والوفاة الناجمة عن 
أمراض الطفولة الشائعة. ومع ذلك، فقد أدى التنقل والرتابط عىل مستوى العامل إىل زيادة رسعة تأثر األشخاص يف كل مكان 

بانتشار األمراض من خالل األوبئة عىل نحو يصعب التحكم فيه.

 لتحقيق االستفادة الكاملة من التمنيع، حددت خطة العمل العاملية للقاحات 2011-2020، والتي أقرتها جمعية الصحة العاملية 
يف أيار/مايو 2012، التوجه الخاص مببادرة »عقد اللقاحات« من خالل إتاحة الوصول إىل التمنيع الشامل. ومع ذلك، فإن التمنيع 
الروتيني، الذي ميثل جزًءا ال يتجزأ من تحقيق هذه الرؤية، يف حاجة إىل برنامج قوي إلنجازه والدعوة له عىل الصعيد العاملي. 
كام أنه ال يوجد بيان مهمة متفق عليه بشكل عام فيام يتعلق بالتمنيع الروتيني ضمن املبادرات التي تتعلق بأمراض محددة، 
مام يؤدي إىل عدم توازن هيكل متويل التمنيع عىل الصعيد العاملي بشكل كبري، حيث يقع الرتكيز بشكل أسايس عىل مشاريع 
الروتيني  التمنيع  إىل  الوصول  الالزمة وتوسيع نطاق  األنظمة  تعزيز  ثانوي عىل  اللقاحات، وبشكل  األمراض وإدخال  مكافحة 

املستدام واملنصف.

يُفَهم مصطلح »التمنيع الروتيني« بطريقتني مختلفتني تتصالن بتأسيس النظام الصحي واألنشطة الرامية إىل تحسني التغطية 
املنصفة، عىل النحو املوضح يف الجدول أدناه. ومن املهم أن منيز بني هذين املفهومني، حيث إن العديد من األنشطة التي تهدف 
إىل تعزيز أنظمة التمنيع الروتيني بشكل مستدام قد ال تسفر عن تحسينات رسيعة أو قصرية املدى يف تغطية التمنيع. وباملثل، 
قد ال تؤدي العديد من األنشطة املوضوعة بشكل خاص لتحقيق زيادة رسيعة يف تغطية التمنيع الروتيني إىل تعزيز طويل األجل 

واستدامة الربنامج.

والغرض من اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي هو التأكيد من جديد عىل التمنيع الروتيني باعتباره 
أساًسا لالنخفاض املستمر يف معدالت املراضة والوفيات الناجمة عن أمراض ميكن الوقاية منها للقاحات عرب دورة حياة جميع 

األفراد. وتتمثل أهدافها يف:

اإلسهام يف جهود البلدان املوجهة نحو برامج التمنيع الروتيني املستدام ◆

تحديد االأولويات العالمية فيام يتعلق بحصول جميع األشخاص املستهدفني عىل التمنيع؛ و ◆
قليمية والقطرية فيام بني رشكاء التمنيع وأصحاب املصلحة يف أنشطة  ◆ ضامن التنسيق عىل االأصعدة العالمية واالإ

وخطط التمنيع الروتيني

والهدف  ◆ الربامج  متابعة   وأنشطة  منها،  والوقاية  األمراض  مبكافحة  والتعزيز  الجديدة،  اللقاحات  تقديم  بني  املواءمة 
، سواء فيام يتعلق بجهود تحسني التغطية أو تعزيز األنظمة. ي

ك لدعم برنامج التمنيع الروتي�ن المش�ت
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الفصل 1 الملخص التنفيذي

تشتمل اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي عىل مكونني؛ هام تسعة استثامرات تحويلية لتحقيق نتائج 

أفضل فيام يتعلق بالتمنيع، وإطار شامل السرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني.

االستثمارات التحويلية التسعة لتحقيق حصائل أفضل فيما يتعلق بالتمنيع1.1. 

تهدف هذه االستثامرات إىل توفري التوجيه العام. وإذا ما نفذت، سوف تسهم يف تحويل الربامج الوطنية وعمل الرشكاء العامليني، 

مام ميكننا من تحقيق إهداف عقد اللقاحات املعلن عنها. إن هذه االستثامرات مبثابة دعوة عمل للحكومات والجهات املانحة 

والرشكاء وينبغي النظر إليها باعتبارها النقاط البارزة واألولويات يف هذه الوثيقة. وتتمثل االستثامرات التحويلية التسع فيام ييل:

ي 
دارة برنامج التمنيع الوط�ن ي قادر – يتوفر لديه الموارد الكافية والسلطة – الإ

ي فريق وط�ن
االستثمار �ن

ف. ي كل بلد بشكل مح�ت
�ن

 ، ن اتيجيات مصممة لتحديد االأشخاص منقوصي التمنيع وغ�ي المطعم�ي ي اس�ت
االستثمار �ن

ي يحتاجونها بشكل منتظم.
وتزويدهم باللقاحات ال�ت

اتيجية  الشاملة متعددة السنوات  ي دورة تخطيط متسقة، مع توفر الخطط االس�ت
االستثمار �ن

ي يتم مراقبتها كل ثالثة 
اتيجيات واالأنشطة ال�ت والخطط السنوية التنفيذية لتحديد وتنسيق االس�ت

أشهر.

نامج بانتظام. ي ضمان وصول االأموال الكافية والمناسبة إىل المستوى التنفيذي لل�ب
االستثمار �ن

ن بالتمنيع ومديري المناطق من خالل بناء قدراتهم وتعزيز أدائهم وتوف�ي  ي المعني�ي
االستثمار �ن

اف الداعم لهم بشكل منتظم ومنهجي. �ش االإ

ي تحديث سالسل توريد اللقاحات وإدارتها لضمان توفر الكميات الصحيحة للقاحات 
االستثمار �ن

ي كل جلسة تطعيم.
بفعالية �ن

ي نظام معلومات يحدد حالة التمنيع لكل فرد ويقيسها.
االستثمار �ن

ي بصورة مستدامة لتغطية حياة االأشخاص 
ي توسيع نطاق جداول التمنيع الروتي�ن

االستثمار �ن

بأكملها.

ن المجتمعات ووصول برنامج التمنيع إىل  كة لتقديم التمنيع ب�ي ي المسؤولية المش�ت
االستثمار �ن

مستوى مرتفع ومنتظم من التغطية من خالل ارتفاع الطلب عىل الخدمات ذات الجودة.

اتيجيات اس��

اك المجتمع إ��

تطعيم الفئات العمرية
� تجاوزت

ال��
مرحــلة الطفولة

المراقبة

�
الفريق الوط��

� قدرات المعني��
بالتطعيم

مدادات كفاية ا��

دورة التخطيط

تدفقات التمويل
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الملخص التنفيذيالفصل 1

ي 2.1. 
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

سوف يسهم تنفيذ االسرتاتيجيات واملامرسات ضمن هذا اإلطار يف تعزيز أنظمة التمنيع الروتيني وتحسني التغطية. كام أن 

اإلطار ينظم هذه االسرتاتيجيات واملامرسات يف أربع مجاالت عمل رئيسية، مام يتيح إتباع نهج منظم.

  الكشف عن والوصول إلى الفئات التي تعذر الوصول إليها
  تصميم الخدمات بحيث تصل إلى الجميع بشكل منصف

  بناء قدرات المعنيين بالتطعيم والمديرين
  ضمان جودة اللقاحات وتوفرها

●  تحقيق التآزر مع جهود التطعيم الخاصة
●  دمج خدمات التمنيع

تعظيم فرص 
الوصول

●  تأمين االلتزام السياسي والشراكات
   تخطيط الموارد، ووضع ميزانيتها، وتعبئتها

  ضمان تميز القيادة الوطنية

●  وضع سياسة البرنامج وإرشاداته

نامج إدارة ال�ب

●  إشراك المجتمعات وخلق الطلب
  التعبئة والتواصل بشأن التطعيم 

●  معالجة مسألة التردد في تعاطي اللقاحات والتصورات الخاطئة

تعبئة الجمهور

  مراقبة أداء البرنامج ومعدل حدوث المرض

●  تقييم البرنامج من خالل المسوحات والمراجعات 
مراقبة التقدم 

المحرز

النقاط امللونة تحدد اسرتاتيجيات االستثامر التحوييل

ال تحتوي »اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي«، باعتبارها وثيقة مرفقة بخطة العمل العاملية 

للقاحات ، عىل إطار متابعة  وتقييم منفصل، ولكنها تتواءم مع عملية املتابعة  الخاصة بخطة العمل العاملية الخاصة 

للقاحات  ونتائجها.

مدادات �كفاية ا�� ��قدرات المعني
بالتطعيم

�
��الفريق الوط

اتيجيات اس�� تطعيم الفئات العمرية
 تجاوزت

ال��
مرحــلة الطفولة

دورة التخطيط
تدفقات التمويل

اك المجتمع إ��

المراقبة
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مقدمةالفصل ٢

مقدمة. 2

المعلومات االأساسية1.2. 

يعترب عمليات التمنيع من بني أكرث التدخالت الصحية نجاًحا وفاعلية من حيث التكلفة عىل وجه اإلطالق. فقد ساعدت عىل 
اإلصابة  حاالت  وخفض  الجدري،  استئصال  يف  ساهمت  كام  جوهري.  بشكل  األمراض  وانتشار  األطفال  وفيات  معدل  خفض 
بشلل األطفال بنسبة تزيد عن 99٪ وكزاز الولدان بنسبة 94٪ عىل مستوى العامل، وحققت انخفاًضا كبريًا يف حاالت املرض 
الصفراء،  والحمى  العجلية،  والفريوسة   ،B الكبد  والتهاب  والشاهوق،  والخناق،  الحصبة،  أمراض  عن  الناجمة  والوفاة  والعجز 
والجراثيم الغزوية املسببة لاللتهاب الرئوي والتهاب السحايا. ومن املتوقع أن يستمر تأثريها الهائل عىل الصحة العمومية (انظر     

الجدول 1).

م ضمن الربنامج الروتيني، 2011-2020 (مقتبس بترصف من خطة العمل  جدول 1. توقعات تأثري التمنيعات التي تُقدَّ
العاملية الخاصة للقاحات، صفحة 116) 

 
ي يمكن الوقاية 

االأمراض ال�ت
منها للقاحات

ي 
عدد الوفيات المستقبلية ال�ت

يمكن تالفيها

)باالألف(

ي يمكن 
عدد الوفيات ال�ت

تالفيها لكل 1000 فرد حاصل 
عىل التمنيع

اللقاحات األساسية ضمن برنامج 
التمنيع املوسع

60016.5 10الحصبة – الجرعة األوىل

4001.9الحصبة – الجرعة الثانية

اللقاحات الجديدة أو غري 
املستغلة* 

B 3008.3 5– 000 6التهاب الكبد

املستدمية النزلية من النمط باء  
(Hib)

1 700–1 4002.6

6004.3 1–800 1املكورات الرئوية

8003.1–900الفريوس العجيل

50015.1الفريوس الحليمي البرشي

300.2–40الحمى الصفراء

جماىلي  630 20-940 21االإ

* يستبعد منها التهاب السحايا باملكورات السحائية A، والتهاب الدماغ الياباين، والحصبة األملانية حيث تم الحساب عىل أساس التمنيعات الروتينية 
التي يتم تقدميها ضمن الحمالت.

ومع ذلك، فقد أدى التنقل والرتابط عىل مستوى العامل إىل زيادة رسعة تأثر األشخاص يف كل مكان بانتشار األمراض من خالل 
األوبئة عىل نحو يصعب التحكم فيه. إن ارتفاع حاالت اإلصابة بالحصبة والخناق يف املناطق التي كان يعتقد يف السابق أنها 
تخلصت من هذه األمراض يوضح أنه عىل الرغم من االنخفاض الكبري يف حاالت اإلصابة باألمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات، 
األنفلونزا  املرض. يشري خطر جائحة  إىل معاودة  املتزايد  التقاعس  يؤدي  األمراض وقد  ناجمة عن هذه  مازالت هناك مخاطر 
يف 2009 وفاشية اإليبوال يف غرب أفريقيا عام 2014 إىل رضورة تعزيز امللكية القطرية والتضامن الدويل والدعم املتبادل 
والرشاكات للمساهمة يف تحسني الصحة واألمن العامليني، وكذلك تحقيق تغطية صحية عاملية. وللحصول عىل فوائد التمنيع بشكل 
كامل، يجب تحقيق مستويات مرتفعة من تغطية اللقاحات والحفاظ عليها؛ ويجب تطعيم األشخاص بشكل صحيح ومأمون يف 
األعامر املثىل بلقاحات فعالة؛ ويجب أن متتد الخدمات لألشخاص الذين يتعذر الوصول إليهم يف الوقت الحايل، والفئات العمرية 
بعد مرحلة الطفولة األوىل؛ ويجب إدخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة؛ ويجب أن يكون التمنيع مرتبطًا عىل نحو أكرث فعالية 

بتقديم التدخالت الصحية األخرى.
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اللقاحات والتمنيع،  العاملي من أجل  التحالف  العاملية، مثل   الرشاكات  العامل، تسعى  التمنيع عىل مستوى  تلبيًة الحتياجات 
واملبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال، ومبادرة مكافحة الحصبة والحصبة األملانية، ورشاكة القضاء عىل كزاز األمهات حديثي 
الوالدة إىل تحقيق التكامل وصوالً إىل حصائل مشرتكة. وتحمل جميع هذه الرشاكات العاملية اسرتاتيجيات أساسية – مبا يتامىش 
املصلحة  أصحاب  بني  تجمع  فهي  التغطية.  وزيادة  الروتيني  التمنيع  أنظمة  تعزيز  يف  تتمثل   – الخاصة  أهدافها  تحقيق  مع 

الرئيسيني يف التمنيع من القطاعني العام والخاص، مبا يف ذلك صناعة اللقاح.

ألغراض تحقيق االستفادة الكاملة من التمنيع، حددت خطة العمل العاملية للقاحات 2011-2020 1، والتي أقرتها جمعية 
الصحة العاملية يف أيار/مايو 2012، التوجه الخاص مببادرة »عقد اللقاحات« من خالل إتاحة الوصول إىل التمنيع الشامل (انظر 
القسم 3/2). ومع ذلك، فإن التمنيع الروتيني، الذي ميثل جزًءا ال يتجزأ من تحقيق هذه الرؤية، يف حاجة إىل برنامج قوي 
إلنجازه والدعوة له عىل الصعيد العاملي. كام أنه ال يوجد بيان مهمة متفق عليه بشكل عام فيام يتعلق بالتمنيع الروتيني ضمن 
املبادرات التي تتعلق بأمراض محددة، مام يؤدي إىل عدم توازن هيكل متويل التمنيع عىل الصعيد العاملي بشكل كبري، حيث 
يقع الرتكيز بشكل أسايس عىل مشاريع مكافحة األمراض وإدخال اللقاحات، وبشكل ثانوي عىل تعزيز األنظمة الالزمة وتوسيع 

نطاق الوصول إىل التمنيع الروتيني.

ولالستفادة من نجاحات التمنيع املؤكدة السابقة وإدراك مستقبله الواعد، يجب أن يضمن الرشكاء العامليون أن تتصدر تغطية 
إليها  الوصول  يتعذر  التي  السكانية  للفئات  اللقاحات بشكل فعيل  الخدمات، وتقديم  توزيع  الروتيني، واإلنصاف يف  التمنيع 
املانحة  والجهات  الحكومات  التكامل بني  بأهميتها وفوائدها وتحقيق  الوعي  زيادة  العاملي من خالل  الصحي  العمل  برنامج 
واملجتمع الصحي العاملي ككل. إن استمرار ارتفاع حاالت املراضة والوفاة الناجمة عن أمراض ميكن الوقاية منها باللقاحات يؤكد 

عىل رضورة مضاعفة الجهود لتحسني جودة تقديم خدمات التمنيع ووصولها بشكل مستمر. 
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 الشكل 1- التغطية العالمية التقديرية للتمنيع، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للخناق – الكزاز )التيتانوس( – الشاهوق، 2014-1980
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يربز التقرير املرحيل2  لعقد اللقاحات لعام 2014 رضورة تكثيف الجهود، وفًقا لبيانه عىل النحو التايل: »بحلول عام 2014، 
سيكون ثلث بلدان العامل التي يبلغ عددها 194 بلًدا غري محقق ملرمى خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات والذي يتمثل يف 
تحقيق تغطية وطنية بنسبة 90٪ فيام يتعلق بـ ]الجرعة الثالثة من اللقاح املضاد للخناق – الكزاز (التيتانوس) – الشاهوق[، 

كام كان الحال يف السنوات األربع السابقة« (انظر الشكل 1). ويرد أدناه وصف لنهج التمنيع الروتيني املعزز.

منظمة الصحة العاملية. خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات 2011-2020. رقم اإليداع الدويل 0 150498 4 92 978   1
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2020_2011/en/

منظمة الصحة العاملية. تقرير تقييم خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات لعام 2014.  2
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_DoV_GVAP_Assessment_report_2014_English.

pdf?ua=1
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ي عىل الصعيد العالمي2.2. 
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن الغرض من اس�ت

تشكل هذه الوثيقة توصية من منظمة الصحة العاملية ورشكاء التمنيع العامليني العاملني يف مجال التمنيع بشأن أنشطة التمنيع 

أصحاب  بني  للتعاون  نتاج  مبثابة  فهي  للقاحات.  الخاصة  العاملية  العمل  إهداف خطة  لتحقيق  تنفيذها  يلزم  التي  الروتيني 

املصلحة الرئيسيني يف هذا املجال. وسوف يتم تنسيق املراقبة املستمرة لألنشطة املرتتبة عىل هذه الوثيقة من قبل منظمة الصحة 

العاملية واإلرشاف عليها من قبل فريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي املعني بالتمنيع والتابع ملنظمة الصحة العاملية، مع املتابعة 

بالتوازي مع رفع التقارير الخاصة بخطة العمل العاملية الخاصة للقاحات . 

ي عىل الصعيد العالمي هو:
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن الغرض من اس�ت

ي معدالت المراضة 
ي باعتباره أساًسا لالنخفاض المستمر �ف

التأكيد من جديد عىل التمنيع الروتي�ف
والوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها للقاحات ع�ب دورة حياة جميع االأفراد.

وتتمثل أغراضها يف:

اإلسهام يف جهود البلدان املوجهة نحو برامج التمنيع الروتيني املستدام؛ و ◆

تحديد األولويات العاملية فيام يتعلق بحصول جميع األشخاص املستهدفني عىل التمنيع؛ و ◆

ضامن التنسيق عىل األصعدة العاملية واإلقليمية والقطرية فيام بني رشكاء التمنيع وأصحاب املصلحة يف أنشطة وخطط  ◆

التمنيع الروتيني؛ و

املواءمة بني تقديم اللقاحات الجديدة، والتعزيز مبكافحة األمراض والوقاية منها، وأنشطة متابعة  الربامج والهدف  ◆

املشرتك لدعم برنامج التمنيع الروتيني، سواء فيام يتعلق بجهود تحسني التغطية أو تعزيز األنظمة.
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 خطة العمل العالمية الخاصة للقاحات 3.2:2020-2011. 
         تحقيق رؤية عقد اللقاحات

تستند خطة العمل العاملية إىل نجاح رؤية واسرتاتيجية  التمنيع عىل الصعيد العاملي 2006-2015، والتي تم إطالقها عام 

2005 كأول إطار اسرتاتيجي مدته 10 سنوات من أجل إدراك إمكانات التمنيع. وساهم وضع هذه الخطة يف الجمع بني 
العديد من أصحاب املصلحة املعنيني بالتمنيع – مبا يف ذلك الحكومات، واملسؤولني املنتخبني، واملهنيني الصحيني، واألكادمييني، 

والصانعني، والوكاالت العاملية، ورشكاء التنمية، واملجتمع املدين، واإلعالم، والقطاع الخاص – ليحددوا سويًا ما يريد أن يحققه 

املجتمع العاملي يف مجال التمنيع خالل العقد املقبل. وتعيد خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات التأكيد عىل اإلهداف الحالية؛ 

وتضع إهداف جديدة؛ وتقرتح ستة أهداف اسرتاتيجية  واإلجراءات الالزمة لدعم تحقيقها؛ وتوفر تقديرًا أوليًا الحتياجات املوارد 

والعائد عىل االستثامر. ويعترب أصحاب املصلحة عىل املستوى القطري واإلقليمي والعاملي مسؤولني عن اتخاذ إجراءات محددة 

من شأنها ترجمة خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات إىل خطط تنفيذية مفصلة، ومتابعة  التقدم املحرز وتقييمه، وتعبئة 

املوارد لضامن تحقيق رؤية عقد اللقاحات.

يستعرض هذا القسم رؤية عقد اللقاحات ورسالة خطة العمل العاملية للقاحات، حيث تؤيد اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع 

الروتيني عىل الصعيد العاملي متاًما تلك الرؤية والرسالة، بل وتقرتح اسرتاتيجيات وأنشطة لتحقيقها عىل النحو املوضح أدناه.

رؤية عقد اللقاحات ورسالة خطة العمل العالمية للقاحات1.3.2. 

تتمثل رؤية عقد اللقاحات (2011-2020) يف:

ي يمكن الوقاية منها 
عالم ينعم فيه جميع االأفراد والمجتمعات بحياة خالية من االأمراض ال�ت

باللقاحات.

وتتمثل رسالة خطة العمل العاملية للقاحات يف:

توصيل فائدة التمنيع بالكامل، بحلول عام 2020 وما بعده، لكافة االأشخاص بغض النظر عن أين 
ولدوا ومن هم وأين يعيشون.

المبادئ التوجيهية لخطة العمل العالمية الخاصة للقاحات2.3.2. 

تلتزم اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع عىل الصعيد العاملي باملبادئ التوجيهية الستة لخطة العمل العاملية الخاصة 

للقاحات من جميع الجوانب:

امللكية القطرية – للبلدان امللكية الرئيسية، وهي مسؤولة عن ترصيف الشؤون بشكل جيد وتقديم خدمات متنيع فعالة وجيدة للجميع. ◆

املسؤولية املشرتكة والرشاكة – يعد التمنيع ضد األمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات مسؤولية الفرد واملجتمع والحكومة،  ◆

وهي مسؤولية تتجاوز الحدود والقطاعات.

اإلنصاف يف توزيع الخدمات – يعد الوصول للتمنيع بشكل منصف مكونًا أساسيًا للحق يف الصحة. ◆

التكامل – ال غنى عن أنظمة التمنيع القوية، كجزء من األنظمة الصحية األوسع نطاقًا، مع رضورة تنسيقها عن كثب مع برامج  ◆

تقديم الرعاية الصحية األساسية األخرى، من أجل تحقيق إهداف التمنيع.

االستدامة – متثل القرارات املستنرية، واسرتاتيجيات التطبيق، واملستويات املالمئة لالستثامر املايل، وتحسني اإلدارة املالية واملراقبة  ◆

أموًرا ذات أهمية حاسمة يف ضامن استدامة برامج التمنيع.

التعلم والتحسني واالبتكار املستمرين يف مجال  ◆ التمنيع عىل الوجه األكمل إال من خالل  االبتكار – ال ميكن استغالل إمكانات 

البحث والتطوير، عالوًة عىل االبتكار وتحسني الجودة يف كافة جوانب التمنيع.
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إهداف عقد اللقاحات3.3.2. 

-2011) اللقاحات  لعقد  الدويل  التمنيع  مجتمع  حددها  التي  اإلهداف  لتحقيق  خطة  هي  للقاحات  العاملية  العمل  خطة 
2020)، وهي تضم اإلهداف املنصوص عليها سابًقا وتتوسع فيها. وتتطلب جميع إهداف عقد اللقاحات توفر نظام متنيع فعال، 
وزيادة تغطية التمنيع الروتيني. تم صياغة اإلهداف واالتفاق عليها يف خطة العمل العاملية للقاحات، ويرد ذكرها مرة أخرى أدناه:

الوصول إىل عامل خاٍل من شلل األطفال ◆

بحلول عام 2014، وقف رسيان فريوس شلل األطفال الربي عىل الصعيد العاملي �

بحلول عام 2018، اإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال �

تحقيق أهداف القضاء عىل األمراض عىل الصعيد العاملي واإلقليمي ◆

ي جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية �
2015: القضاء عىل الكزاز الوليدي �ن

ي أربعة من أقاليم منظمة الصحة العالمية عىل االأقل �
2015: القضاء عىل الحصبة �ن

العاملية  � الصحة  أقاليم منظمة  إقليمني من  الوالدية يف  األملانية  الحصبة  األملانية/متالزمة  الحصبة  القضاء عىل   :2015
عىل األقل

ي خمسة من أقاليم منظمة الصحة العالمية عىل االأقل �
2020: القضاء عىل الحصبة والحصبة االألمانية �ن

 تحقيق أهداف تغطية التمنيع يف كل إقليم وبلد ومجتمع ◆

2015: تحقيق 90٪ من التغطية الوطنية و80٪ من التغطية عىل مستوى كل منطقة أو وحدة إدارية معادلة بالجرعة الثالثة  �
من اللقاح املضاد للخناق – الكزاز )التيتانوس(– الشاهوق.

2020: تحقيق 90٪ من التغطية الوطنية و80٪ من التغطية عىل مستوى كل منطقة أو وحدة إدارية معادلة بجميع اللقاحات  �
املقررة يف الربامج الوطنية، ما مل تتم التوصية بخالف ذلك. 

تطوير وإدخال لقاحات وتكنولوجيات جديدة ومحسنة  ◆

2015: قام 90 بلًدا عىل األقل من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بإدخال لقاح أو أكرث من اللقاحات الجديدة أو  �
قليلة االستخدام.

2020: قامت جميع البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل بإدخال لقاح أو أكرث من اللقاحات الجديدة أو قليلة االستخدام. �

2020: ترخيص وإطالق لقاح أو لقاحات ضد مرض رئييس واحد أو أكرث يتعذر الوقاية منه للقاحات يف الوقت الحايل.  �

2020: ترخيص وإطالق تكنولوجيا واحدة عىل االأقل من تكنولوجيات برامج تقديم اللقاحات �

تجاوز غاية الهدف رقم 4 من األهداف اإلمنائية لأللفية والخاص بتخفيض معدل وفيات األطفال  ◆

2015: تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة مبقدار الثلثني يف الفرتة ما بني 1990 و2015 (الغاية 4/أ) �

2020: تجاوز الغاية 4/أ من الهدف رقم 4 من األهداف اإلمنائية لأللفية والخاص بتخفيض معدل وفيات األطفال �

ويعترب تحقيق أهداف التغطية املشار إليها أعاله بالخط العريض من األهداف الرئيسية لهذه الوثيقة. ومع ذلك، فإن التمنيع 
بعض  اللقاحات. يف  عقد  إهداف  كافة  تحقيق  يف  رئيسيًا  دوًرا  يلعب  التمنيع سوف  أنشطة  لجميع  أساًسا  باعتباره  الروتيني 
الحاالت، ينبغي الرتكيز عىل تحقيق األهداف طويلة األجل حيث قد يتعذر تحقيق األهداف املحددة لعام 2015 فيام تبقى 

من اإلطار الزمني القصري.
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ن التغطية4.2.  « – مصطلح واحد، ومفهومان: تعزيز نظام التمنيع وتحس�ي ي
 »التمنيع الروتي�ن

يعترب نظام التمنيع، كجزء من أي نظام صحي فعال، أساًسا لتحقيق أهداف التغطية واستدامتها، والنجاح يف إدخال اللقاحات 

الجديدة، واستدامة خفض معدل اإلصابة باألمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات أو القضاء عليها وكذلك معدل الوفيات. 

أن  يجب  وبالتايل  نطاقًا،  األوسع  الصحي  النظام  مع  التمنيع  برنامج  يتامىش  أن  يجب  الوقائية،  الصحية  الربامج  ومثل جميع 

يتوافق مع مفهوم التغطية الصحية الشاملة الذي روجت له منظمة الصحة العاملية، ومبادئ مبادرة تعزيز الرشاكة الصحية 

.(+IHP) الدولية

وعىل الرغم من نضج برامج التمنيع بشكل نسبي، إال أنها قد أصبحت تواجه ضغوطًا يف العديد من البلدان نظرًا ملا تقابله من 

تحديات جديدة: تكافح العديد من الربامج ملواجهة متطلبات الزيادة السكانية، والركود يف تغطية التمنيع، وتحقيق الفعالية 

هذه  تزداد  ومل  املوارد.  كفاية  وعدم  األمراض،  مبكافحة  التعزيز  وجهود  جديدة،  لقاحات  وإدخال  املوارد،  إدارة  يف  والكفاءة 

املتطلبات فيام يتعلق باملوارد وأنظمة الدعم بالتوازي مع إدخال اللقاحات الجديدة. تتطلب الربامج سياسات ومبادئ توجيهية، 

وموظفني، وإمدادات، وخدمات لوجستية، وإدارة، ومتابعة  ومتتابعة  دقيقني، ومشاركة مجتمعية، وملكية سياسية، ودعم مايل، 

واتصاالت، ودعوة، وتنسيق. وهناك حاجة إىل الدعم واالهتامم وإجراء الصيانة واإلصالحات أو املراجعة بشكل مستمر لتحقيق 

أداء مستدام وفعال وناجع لضامن حصول جميع األشخاص املستهدفني عىل التمنيع الكامل مبجموعة اللقاحات الحالية املوىص 

بها. فإن ارتفاع مستوى اإلنجاز يف املايض ال يضمن النجاح يف املستقبل.

ميكن النظر إىل تقديم خدمات التمنيع – كونها جزًءا ال يتجزأ من النظام الصحي – باعتباره تحديًا تنمويًا يتطلب نهًجا لألنظمة 

عىل جميع املستويات اإلدارية ذات الصلة. وتتطلب املكونات العديدة واملرتابطة لنظام التمنيع االهتامم من تخصصات متعددة 

لبناء برنامج متامسك وغري مترشذم وسليم. رمبا قد أُهملت بعض املكونات لعدة أسباب متنوعة، مبا يف ذلك التفضيالت املؤسسية 

للوكاالت الرشيكة، و صيغ الوصفات الطبية، وغياب ثقافة التعلم التي تسهم يف تحديد األفكار املبتكرة وإدخالها.

يُفَهم مصطلح »التمنيع الروتيني« بطريقتني مختلفتني تتصالن بتأسيس النظام الصحي واألنشطة الرامية إىل تحسني التغطية، 

عىل النحو املوضح يف الجدول أدناه. ومن املهم أن منيز بني هذين املفهومني، حيث إن العديد من األنشطة التي تهدف إىل تعزيز 

أنظمة التمنيع الروتيني قد ال تسفر عن تحسينات رسيعة أو قصرية املدى يف تغطية التمنيع. وباملثل، قد ال تؤدي العديد من 

األنشطة املوضوعة بشكل خاص لتحقيق زيادة رسيعة يف تغطية التمنيع الروتيني إىل تعزيز طويل األجل واستدامة الربنامج.
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مقدمةالفصل ٢

ن االأساس: تأم�ي

ي
تعزيز أنظمة التمنيع الروتي�ن

تحقيق التغطية الشاملة للتمنيع

ي
تعزيز أنشطة التمنيع الروتي�ن

يشري مصطلح »التمنيع الروتيني« إىل الجزء من النظام 

لجميع  التمنيع  خدمات  تقديم  ييرس  الذي  الصحي 

املؤهلني.

ويشمل املصطلح مكونات النظام، مثل:

تخطيط البرنامج وإدارته وتمويله؛ و ◆

تنفيذ الخدمات باستخدام الموارد البشرية  ◆

الكافية، والدعم اللوجستي من خالل 

استراتيجيات تقديم الخدمات ذات الصلة 

والمتابعة ؛ و

تسجيل البيانات ورفع التقارير؛ و ◆

التواصل بشأن البرنامج؛ و ◆

إمدادات اللقاح واإلدارة بضمان الجودة  ◆

وميثل  بأكمله،  الربنامج  عليه  يقوم  الذي  األساس  فهو 

جزًءا من النظام الصحي العام يف كل بلد.

نظام  مكونات  من  بالعديد  التمنيع  برنامج  ينفرد  ال 

التمنيع، فهي مشرتكة بني جميع برامج ومكونات النظام 

الصحي.

الروتيني  التمنيع  ومامرسات  اسرتاتيجيات  سياق  ويف 

األساس«  »تأمني  مفهوم  ينعكس  العاملي،  الصعيد  عىل 

وبناء  الربامج،  قيادة  مثل  واألنشطة،  االسرتاتيجيات  يف 

وجودتها،  اللقاحات  وتوافر  البرشية،  املوارد  قدرات 

وتوفري  ومتويلها،  الربامج  وتخطيط  السيايس،  وااللتزام 

اإلرشاد يف مجال السياسات، واملراقبة واملتابعة.

تقديم  عملية  الروتيني«  »التمنيع  أيًضا  يصف  “قد 

اللقاحات بصورة منتظمة وفقا لجدول التمنيع الوطني، 

التمنيع  تغطية  لزيادة  محددة  أنشطة  تصميم  وتم 

اإلهداف  إىل  الوصول  بغية  رسيع،  بشكل  الروتيني 

املحددة للتغطية أو مكافحة األمراض. وقد تفتقر هذه 

عىل  االستدامة  عنرص  إىل  األحيان  أغلب  يف  األنشطة 

املدى الطويل.

املستهدفة  الفئة  نسبة  هي  الروتيني  التمنيع  تغطية 

التي حصلت عىل العدد املناسب من الجرعات الخاصة 

بلقاح معني وفًقا لفئتهم العمرية، وهي مقياس للقدرة 

عىل الوصول إىل السكان املستهدفني.

محددة  بأمراض  الخاصة  األنشطة  إىل  وباإلضافة 

ينبغي  جديد،  لقاح  إدخال  مثل  الخاصة  واملشاريع 

بتنفيذ  يقوم  أن  بلد  كل  يف  الروتيني  التمنيع  لربنامج 

يف  الروتيني  التمنيع  تغطية  لزيادة  مخصصة  أنشطة 

املناطق التي تخلف عنها.

الروتيني  التمنيع  ومامرسات  اسرتاتيجيات  سياق  ويف 

عىل الصعيد العاملي، ينعكس مفهوم »تحقيق التغطية 

مثل  واألنشطة،  االسرتاتيجيات  يف  للتمنيع«  الشاملة 

عىل  الحاصلني  وغري  املهمشني  السكان  عن  الكشف 

اإلنصاف  وتحسني  إليهم،  والوصول  الكاملة  الخدمات 

أنشطة  مع  والتكامل  التغطية،  يف  الخدمات  توزيع  يف 

التمنيع،  التعزيز مبكافحة األمراض، وخلق الطلب عىل 

مسألة  ومعالجة   ، التمنيع  بشأن  والتواصل  والتعبئة 

الرتدد يف أخذ اللقاحات.
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أين ينبغي أن نركز اهتمامنا؟
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أين ينبغي أن نركز اهتمامنا؟الفصل ٣

أين ينبغي أن نركز اهتاممنا؟. 3

االستثمارات التحويلية التسع لتحقيق حصائل أفضل للتمنيع1.3. 

وثيقة اسرتاتيجية  عاملية مثل هذه يجب أن تكون شاملة بطبيعتها، ويجب أن تحدد مجموعة واسعة النطاق ومتكاملة من 

االسرتاتيجيات واألنشطة.

الوطنية وعمل  الربامج  التوجيهات، وسوف تسهم يف تحويل  التالية هو توفري  التسع  الغرض من االستثامرات  ومع ذلك، فإن 

الرشكاء العامليني، مام ميكننا من تحقيق إهداف عقد اللقاحات املعلن عنها بنجاح. وينبغي النظر إىل هذه االستثامرات باعتبارها 

النقاط البارزة واألولويات يف هذه الوثيقة. ويرد تفصيلها عىل نطاق أوسع يف أقسام »االسرتاتيجيات واألنشطة« أدناه.

اتيجيات اك المجتمعاس�� إ��

تطعيم الفئات العمرية
� تجاوزت

ال��
مرحــلة الطفولة

المراقبة

�
الفريق الوط��

� قدرات المعني��
بالتطعيم

مدادات كفاية ا��

دورة التخطيط

تدفقات التمويل
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الفصل ٣ أين ينبغي أن نركز اهتمامنا؟

والجهات  العامليني  والرشكاء  الوطنية  للحكومات  دعوة  العاملي  الصعيد  عىل  الروتيني  التمنيع  ومامرسات  اسرتاتيجيات  توجه 

املانحة التخاذ الخطوات التالية:

ي 
دارة برنامج التمنيع الوط�ن ي قادر – يتوفر لديه الموارد الكافية والسلطة – الإ

ي فريق وط�ن
االستثمار �ن

ف. )القسم 3/2/4( ي كل بلد بشكل مح�ت
�ن

 ، ن اتيجيات مصممة لتحديد االأشخاص منقوصي التمنيع وغ�ي المطعم�ي ي اس�ت
االستثمار �ن

ي يحتاجونها بشكل منتظم. )القسمان 1/1/4 و2/1/4(
وتزويدهم للقاحات ال�ت

اتيجية  الشاملة متعددة السنوات  ي دورة تخطيط متسقة، مع توفر الخطط االس�ت
االستثمار �ن

ي يتم مراقبتها كل ثالثة 
اتيجيات واالأنشطة ال�ت والخطط السنوية التنفيذية لتحديد وتنسيق االس�ت

أشهر.    )القسم 2/2/4(

نامج بانتظام.  ي ضمان وصول االأموال الكافية والمناسبة إىل المستوى التنفيذي لل�ب
االستثمار �ن

)القسم 2/2/4(

ن بالتمنيع ومديري المناطق من خالل بناء قدراتهم وتعزيز أدائهم وتوف�ي  ي المعني�ي
االستثمار �ن

اف الداعم لهم بشكل منتظم ومنهجي. )القسم 3/1/4( �ش االإ

ي تحديث سالسل توريد اللقاحات وإدارتها لضمان توفر المبالغ الصحيحة للقاحات 
االستثمار �ن

ي كل دورة تطعيم. )القسم 4/1/4(
فعالة وسليمة �ن

ي نظام معلومات يحدد حالة التمنيع لكل فرد ويقيسها. )القسم 1/4/4(
االستثمار �ن

ي بصورة مستدامة لتغطية حياة االأشخاص 
ي توسيع نطاق جداول التمنيع الروتي�ن

االستثمار �ن

بأكملها. )القسم 2/1/4(

ن المجتمعات ووصول برنامج التمنيع  كة عن تقديم التمنيع ب�ي ي المسؤولية المش�ت
االستثمار �ن

إىل مستوى مرتفع ومنتظم من التغطية من خالل ارتفاع الطلب عىل الخدمات ذات الجودة.        

)القسم 1/3/4(

ال ينبغي النظر إىل هذه االستثامرات من حيث ترتيب أهميتها، حيث قد تختلف أهميتها بشكل كبري من بلد آلخر. ومع ذلك، 

فإن االستثامر األول، وهو ضامن وجود فريق متميز وقادر يتوفر لديه املوارد الكافية للعمل عىل الربنامج الوطني، يربز باعتباره 

املمكن األهم لنجاح جميع االسرتاتيجيات واملامرسات األخرى. وخالل السنوات التي تغطيها اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع 

الروتيني عىل الصعيد العاملي، ينبغي النظر إىل تعزيز الفرق الوطنية باعتباره اإلنجاز األهم الذي ينبغي السعي إىل تحقيقه.

اتيجيات اس��

اك المجتمع إ��

تطعيم الفئات العمرية
� تجاوزت

ال��
مرحــلة الطفولة

المراقبة

�
الفريق الوط��

� قدرات المعني��
بالتطعيم

مدادات كفاية ا��

دورة التخطيط

تدفقات التمويل
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أين ينبغي أن نركز اهتمامنا؟الفصل ٣

؟2.3.  ن ي بلد مع�ي
ي ينبغي ترويجها �ن

ي ال�ت
ما هي أنشطة التمنيع الروتي�ن

تختلف البلدان إىل حد كبري يف درجة نضج وقدرات برامج التمنيع لديها. وبالتايل، فإن بعض االسرتاتيجيات واألنشطة املبينة 
أدناه قد تكون أكرث قابلية للتطبيق يف بعض البلدان عن غريها. ومن الواضح أن هذا األمر يجب أن يتحدد عىل املستوى القطري. 
وعىل الرغم من توفر إرشادات عامة أدناه، تُشجع كل بلد عىل إيجاد االسرتاتيجيات واألنشطة املناسبة ملواجهة التحديات وانتهاز 

الفرص وفًقا لوضعها.

(التيتانوس)  الكزاز  للخناق –  املضاد  اللقاح  الثالثة من  بالجرعة  للتمنيع  الوطنية  التغطية  وعىل نطاق واسع، ميكن أن تكون 
– الشاهوق يف البلدان مبثابة مؤرش ألداء برنامج التمنيع الروتيني لديها، مع األخذ يف االعتبار اتجاه هذه التغطية عىل مدى 
السنوات القليلة املاضية. وباملثل، ميكن أن يشري ارتفاع معدل الترسب إىل املزيد من املشكالت النظامية التي تحتاج إىل حلول 
نظامية. كام أنه يف البلدان التي توجد فيها اختالفات كبرية بني الواليات/املناطق/األقاليم عىل املستوى دون الوطني، قد تحقق 

االسرتاتيجيات األخرى نجاًحا أكرب من غريها.

وبالتايل، فإن الغرض من الجدول التايل هو تقديم تصنيف واسع النطاق من اإلجراءات املشار إليها، وليس توجيهات إلزامية.

التغطية الوطنية 
بالجرعة الثالثة 

من اللقاح المضاد 
للخناق – الكزاز 

)التيتانوس( – 
الشاهوق

معدل الترسب من الجرعة االأوىل والثالثة من اللقاح 
المضاد للخناق – الكزاز )التيتانوس( – الشاهوق أقل 

من 10٪ )مؤ�ش عىل  حسن االستخدام(

معدل الترسب من الجرعة االأوىل والثالثة من اللقاح 
المضاد للخناق – الكزاز )التيتانوس( – الشاهوق أك�ب 

من 10٪ )مؤ�ش عىل  سوء االستخدام(

تطوير البنية التحتية واألنظمة الصحيةأقل من ٪50

٪79–50

تفعيل الربنامج، مبا يف ذلك تطوير سلسلة التوريد، 
والتمويل الصحي الوطني، وتطوير القوى العاملة 

يف مجال الصحة، والتخطيط الصحي القطري طويل 
األجل

خلق الطلب ◆

املشاركة يف املسؤولية عن التمنيع مع  ◆

املجتمعات

تعديل مدى توافر الخدمات ومدى مالءمتها  ◆

توفري جميع املستضدات يف كل دورة تطعيم ◆

تحسني جودة التخطيط الجزيئ والتوعية ◆

تجنب الفرص الضائعة، وعدم سالمة الجرعات،  ◆

والتأخر يف استيفاء جداول التمنيع

إدراج كل فرد يف قامئة التصنيفات وفحص حالة  ◆

التمنيع لكافة األشخاص املستهدفني

الحصول عىل بيانات تفصيلية حول التغطية  ◆

عىل املستوى دون الوطني واملحيل لتحديد 

املناطق التي تنخفض فيها التغطية واستهدافها.

٪89–80

الوصول إىل الجميع وتحقيق اإلنصاف يف توزيع 
الخدمات وجودة الربامج، مبا يف ذلك تعزيز نظام 
إدارة املعلومات الصحية والتمتابعة ، واالستثامر 
يف املسؤولية املشرتكة عن التمنيع مع املجتمع، 

واإلنصاف يف توزيع الخدمات فيام يخص الجنس، 
والرثوة، والتعليم، وما إىل ذلك.

أعىل من ٪90
إجراء التعديالت الالزمة والرتكيز عىل الفئات واألفراد 
املهمشني واملستبعدين الذين تعذر الوصول إليهم 

ألي سبب من األسباب.

خلق وعي مجتمعي وتوجيه الخدمات للمجتمع 
بشكل أكرب من خالل إزالة الحواجز االجتامعية 

والثقافية.

والبيئات،  البلدان  مناسبة يف جميع   (3) القسم  سابًقا يف  عليها  الضوء  تسليط  تم  التي  التسع  التحويلية  االستثامرات  وتعترب 
وينبغي أن يكون لها األولوية وفًقا لوضع البلد.

ومتثل كل من القيادة الوطنية والتميز يف إدارة الربامج (االستثامر التحوييل) حجر الزاوية يف تحسني أي من جوانب الربنامج، 
وينبغي أن يكون لها األولوية يف جميع البلدان. وباملثل، تعترب أنشطة التخطيط، والتمويل، والتدريب، واملراقبةمتابعة ، واملشاركة 

املجتمعية املناسبة رضورية يف جميع البلدان، بغض النظر عن مستوى التغطية لديها.

الستهداف  اإلضافية  األنشطة  تركيز  عىل  األنظمة  وقدرات  التغطية  من  مرتفعة  مستويات  إىل  وصلت  التي  البلدان  وتشجع 
كافة  عرب  األشخاص  إىل  للوصول  التمنيع  جدول  نطاق  وتوسيع  املطعمني،  غري  من  املتبقني  األفراد  إىل  الوصول  اسرتاتيجيات 

مراحل الحياة.
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 4.2 إدارة الربنامج
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يالفصل ٤
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

 اإلطار الشامل السرتاتيجيات. 4
ومامرسات التمنيع الروتيني  

يعرض هذا القسم مجموعة شاملة من االسرتاتيجيات واملامرسات لتعزيز أنظمة التمنيع الروتيني وتحسني التغطية. كام أنه 

ينظم االسرتاتيجيات يف أربع مجاالت عمل رئيسية، مام يتيح إتباع نهج منظم فيام يتعلق باسرتاتيجيات التمنيع الروتيني.

الخاص  والوصول  التغطية  نطاق  لتوسيع  االسرتاتيجيات  من  املجموعة  هذه  صياغة  تم 

التي  الفرص  استغالل  خالل  من  متكامل  بشكل  التمنيع  خدمات  تقديم  بغية  بالربنامج 

تحتوي  جديدة.  لقاحات  وإدخال  الحمالت  مثل  الخاصة  التمنيع  جهود  ظل  يف  تظهر 

هذه املجموعة عىل مكونات أساسية يف النظم الصحية مثل تنمية املوارد البرشية وتوفري 

اللقاحات.

الربنامج.  إدارة  وفاعلية  السيايس  الدعم  عىل  االسرتاتيجيات  من  املجموعة  هذه  تركز 

باإلضافة إىل تعزيز قدرات فريق برنامج التمنيع الوطني، تضمن هذه االسرتاتيجيات تؤكد 

عىل وضع السياسات الوطنية وصنع القرارات بصورة مالمئة.

بناء  عىل  وتشجع  التمنيع،  خدمات  عىل  الطلب  جانب  عىل  االسرتاتيجيات  هذه  تؤكد 

هياكل وعالقات مجتمعية مرنة للمشاركة يف املسؤولية عن خدمات التمنيع. وتركز بنفس 

القدر عىل معالجة املخاوف والرتدد بشأن أخذ التمنيع.

تستكمل هذه االسرتاتيجيات اإلطار من خالل تحديد اآللية واإلجراءات الالزمة لضامن أن 

تنفيذ اسرتاتيجيات التمنيع يحقق النتائج والحصائل املرجوة منها. فهي تجمع بني متابعة 

املراقبة املستمره من خالل رفع التقارير حول الربنامج ومتتابعة  األمراض عن طريق إجراء 

التقييامت واملراجعات  املتعمقة. 

نامج إدارة ال�ب

تعبئة الجمهور

متابعة مراقبة

التقدم المحرز

تعظيم فرص

الوصول
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

  الكشف عن والوصول إلى الفئات التي تعذر الوصول إليها
  تصميم الخدمات بحيث تصل إلى الجميع بشكل منصف

  بناء قدرات المعنيين بالتطعيم والمديرين
  ضمان جودة اللقاحات وتوفرها

●  تحقيق التآزر مع جهود التطعيم الخاصة
●  دمج خدمات التمنيع

تعظيم فرص 
الوصول

●  تأمين االلتزام السياسي والشراكات
   تخطيط الموارد، ووضع ميزانيتها، وتعبئتها

  ضمان تميز القيادة الوطنية

●  وضع سياسة البرنامج وإرشاداته

نامج إدارة ال�ب

●  إشراك المجتمعات وخلق الطلب
  التعبئة والتواصل بشأن التطعيم 

●  معالجة مسألة التردد في تعاطي اللقاحات والتصورات الخاطئة

تعبئة الجمهور

  مراقبة أداء البرنامج ومعدل حدوث المرض

●  تقييم البرنامج من خالل المسوحات والمراجعات 
مراقبة التقدم 

المحرز

ليست جميع االسرتاتيجيات واملامرسات مناسبة يف كل بلد وكل بيئة. وسوف تكون املعرفة، والخربة، والبحث، واإلرشاد عىل 

framework .املستوى املحيل أمرًا أساسيًا يف اختيار االسرتاتيجيات املناسبة من هذا اإلطار ودمجها يف الربنامج االسرتاتيجي الوطني

النقاط امللونة تحدد اسرتاتيجيات االستثامر التحوييل

ي
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

مدادات �كفاية ا�� ��قدرات المعني
بالتطعيم

�
��الفريق الوط

اتيجيات اس�� تطعيم الفئات العمرية
 تجاوزت

ال��
مرحــلة الطفولة

دورة التخطيط
تدفقات التمويل

اك المجتمع إ��

المراقبة
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يالفصل ٤
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

تعظيم فرص الوصول1.4. 

ن لهم1.1.4.  الكشف عن وتقديم الخدمة للسكان والمجتمعات واالأفراد الذين تعذر الوصول إليهم أو المهمش�ي

تتعلق األنشطة واالسرتاتيجيات املوىص بها يف خطة العمل العاملية للقاحات والواردة أدناه بالكشف عن األشخاص 
الذين تعذر الوصول إليهم أو املهمشني.

الدخول يف حوار يسهم يف نقل املعلومات واالستجابة لشواغل السكان ومخاوفهم. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 2(

إجراء بحوث اجتامعية لتحسني مستوى تقديم خدمات التمنيع والقدرة عىل تلبية احتياجات املجتمعات  ◆
املختلفة. )الهدف االسرتاتيجي 2(

إجراء بحوث علمية تشغيلية واجتامعية لتحديد االسرتاتيجيات الناجحة يف الحد من حاالت عدم اإلنصاف  ◆
يف توزيع الخدمات وتحسني جودة خدمات التمنيع وتقدميها. )الهدف االسرتاتيجي 3(

توقي األمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات واالستجابة ملقتضياتها خالل فاشيات األمراض واألزمات  ◆
اإلنسانية ويف مناطق الرصاعات. )الهدف االسرتاتيجي 3(

إجراء بحوث تشغيلية حول مبادراتطرق تقديم الخدمات املحسنة بشأن التمنيع عىل مدار العمر،  ◆
والتمنيع يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، وما ُيطلق عليها الدول الهشة، والبلدان التي متر برصاعات أو 

الخارجة من رصاعات )الهدف االسرتاتيجي 6(

االسرتاتيجيات واألنشطة

وينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 
اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي بغية الوصول إىل األشخاص منقويص التمنيع أو الذين 

تعذر الوصول إليهم.

االستثمار التحويىلي
وتزويدهم  املطعمني،  وغري  التطعيم  منقويص  األشخاص  لتحديد  مصممة  اسرتاتيجيات  يف  االستثامر 

للقاحات التي يحتاجونها بشكل منتظم.

توزيع  يف  اإلنصاف  عدم  لخطر  املعرضني  واألفراد  املجتمعات  تحديد  ينبغي 
و/ الجغرافية  و/أو  االجتامعية  للفوارق  نظرًا  التمنيع  الحصول عىل  الخدمات يف 

أو االقتصادية و/أو الدينية و/أو غريها من الفوارق ورسدها. ويحتاج ذلك أن يتم 
تنفيذه عىل جميع مستويات الربنامج، باستخدام بيانات متابعة  الربنامج وأدوات 
التشخيص عىل مستوى املناطق واملسوحات. وينبغي البحث بالتفصيل يف األسباب 
الجذرية التي أدت إىل عدم حصول بعض السكان أو املجتمعات عىل  التمنيعات 
الكاملة أو تعذر الوصول إليهم. وقد تتباين األسباب بتباين مستوى توفر اللقاحات، 
و/أو مدى سعي األرسة  الخدمات،  و/أو موثوقية  الصحيني،  العاملني  و/أو سلوك 
واملجتمع للتمتع بالصحة، و/أو نقص الفهم أو الثقة فيام يتعلق بالنظام الصحي 

واللقاحات، و/أو إمكانية الحصول عىل املوارد املادية واملالية.3

بشأن  املخاوف  أو  السلوكية  أو  االجتامعية  أو  الثقافية  الحواجز  حال وجدت  يف 
السلوكية،  املسائل  تحديد  وعقب  متعمق.  بشكل  عنها  التحري  ينبغي  التمنيع، 
ينبغي وضع تدخالت محددة السياق وتطبيقها ملعالجة املسألة التي تم تشخيصها.4

اليونيسيف. ما هو الالزم لتمنيع كل طفل؟ تحقيق اإلنصاف يف التمنيع. حزيران/يونيو 2015.  3

املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف أوروبا. دليل تهيئة برامج التمنيع: زيادة تغطية تطعيم الرضع واألطفال يف اإلقليم األورويب التابع ملنظمة   4
الصحة العاملية. 2013

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/187347/0003/The-Guide-to-Tailoring-Immunization-Programmes-TIP.pdf?ua=1

تحديد وفحص أسباب . 1
عدم حصول السكان عىل 

التمنيع أو عدم حصولهم 
عىل التمنيع بشكل كامل 

التحري عن الحواجز . 2
ثقافية ومجتمعية وسلوكية 

ي التمنيع 
أو فجوات ثقة �ن

ومعالجتها

اتيجيات اس��



21

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا
الفصل ٤ ي

اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

يف املنشآت الصحية ، قد يؤثر سلوك العامل الصحي ومامرساته عىل كيفية إدراك 

املستفيدين للخدمات وما إذا كانوا عىل استعداد للعودة مرة أخرى إلجراء املتابعة. 

يف بعض املجتمعات، قد يكون الجنس و/أو العرق و/أو اللغة عامالً هاًما (عوامل 

هامة) يف التأثري عىل التفاعل بني العامل الصحي واملستفيد. ويف بعض الحاالت، 

ينبغي تقييم املعرفة والسلوك واملامرسات لتحديد مواطن الضعف يف التفاعل بني 

العامل الصحي واملستفيد. وميكن اتخاذ إجراءات تصحيحية داعمة محددة عندما 

تم  التي  النتائج  بطاقات  املجتمعات، سمحت  املشكالت.5 ويف بعض  تحديد  يتم 

بني  فعل جيدة وصادقة  ردود  بوجود  املنشآت  يف  عالنيًة  وعرضها  عليها  االتفاق 

املجتمع والعاملني الصحيني.

الخدمات  استخدام  بسهولة  يتميز  والذي  املستهلك،  نحو  املوجه  النهج  يسهم 

السكان  رغبة  يف  كبري  بشكل  الصحية،  املنشآت  يف  وجودتها  وكفاءتها  ومالءمتها 

التمنيع مبا يساعد عىل خفض فرتات  الحصول عليها. وينبغي تصميم دورات  يف 

االنتظار الطويلة خالل جلسات التمنيع الروتيني؛ كام ينبغي توفري رسائل واضحة 

أحد  إلغاء  الفوري مبجرد  التواصل  يعترب  التوعية،  وألغراض  العودة.  موعد  بشأن 

الجلسات أمرًا رضوريًا حتى ال ينتظر مقدمو الرعاية دون وجود خدمات. وباإلضافة 

إىل سلوكيات العاملني الصحيني واملعلومات التي يتم إبالغها، يعترب هيكل املنشآت 

وحالتها أمرًا هاًما، مبا يف ذلك توفر ساحة انتظار مريحة ومراحيض نظيفة.

ينبغي للعاملني الصحيني استغالل فرص مراجعة السجالت املنزلية خالل التحري 

عن أي حالة أو تقييم متابعة  الحمالت. وينبغي تحويل األطفال الذين مل يحصلوا 

عىل التمنيع أو منقويص التمنيع إىل دورة التمنيع املحلية التالية، مع توفري تفسري 

أعضاء  أو  املجتمعيون  الصحيون  العاملون  يقوم  عندما  الرعاية.  ملقدم  واضح 

املجتمع املدين بزيارات منزلية خالل أنشطة التمتابعة  أو الحمالت، ينبغي أيًضا ان 

تكون املنشأة املحلية عىل علم بهذه التحويالت.

تهميشهم  يتم  قد  والذين  التنقل  كثريي  السكان  من  أقلية  البلدان  معظم  تضم 

الذين يجدون أنه من الرضوري »إخفاء« أطفالهم بعيًدا عن  النظام أو  من قبل 

أو  املهاجرين  من  كانوا  (إذا  الوطن  إىل  وإعادتهم  اتهامهم  من  خوفًا  السلطات، 

أو  للقانون)،  املخالفة  العشوائيات  سكان  من  كانوا  (إذا  إجالئهم  أو  الالجئني)، 

طردهم (إذا كانوا من الرَُحل من الدول املجاورة)، أو غريها من العواقب الوخيمة. 

عن  يتحرى  أن  نطاقًا،  األوسع  الصحي  النظام  ضمن  التمنيع،  لربنامج  وينبغي 

وتقديم  سلبية  عواقب  يف  التسبب  دون  األطفال  لتحديد هؤالء  الالزمة  الوسائل 

الخدمات الصحية الوقائية األساسية لهم، دون ذكر أسامء إذا لزم األمر. ويف بعض 

أنه لن يتم مشاركة  السكان  البيئات، قد تنترش منظامت املجتمع املدين لطأمنة 

املعلومات مع السلطات. وينبغي رفع مستوى الوعي العام حول الحق يف الصحة 

(كام يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية)، واتفاقية 

حقوق الطفل.

5  منظمة الصحة العاملية، مؤسسة جون سنو، مجموعة مانوف، أدوات ونهوج لفهم تفاعالت العامل الصحي/مقدم الرعاية بشأن التمنيع. يوليو 2014.

استطالع التفاعالت . 3
ن  والتصورات والممارسات ب�ي

العامل الصحي والمستفيد

ن سهولة استخدام . 4 تحس�ي
الخدمات ومدى مالءمتها 

ي المنشآت 
وكفاءتها وجودتها �ن

الصحية

استغالل فرص تمتابعة  . 5
ي يمكن الوقاية 

االأمراض ال�ت
منها للقاحات ومتابعة  

الحمالت لتحديد االأطفال 
الذين لم يحصلوا عىل التمنيع 

أو منقوصي التمنيع

إيجاد »االأطفال غ�ي . 6
« ممن أغفلتهم  ن الملحوظ�ي

االأنظمة
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ي توزيع الخدمات والوصول من خالل تصميم خدمات تطعيم تعمل عىل تقديم 2.1.4. 
نصاف �ن ن مستوى االإ تحس�ي

اللقاحات بكفاءة وفعالية لجميع الفئات المستهدفة

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية للقاحات الواردة أدناه بتحسني مستوى اإلنصاف يف توزيع الخدمات 
بني الجميع.

إعادة صياغة النهج االسرتاتيجي »الوصول إىل كل منطقة« ليصبح »الوصول إىل كل مجتمع« ُبغية التعامل  ◆
مع حاالت عدم اإلنصاف يف توزيع الخدمات داخل املناطق. )الهدف االسرتاتيجي 3(

إرشاك الفئات االلتي التتوفر لديها الخدمات واملهمشة يف وضع اسرتاتيجيات مصممة محلًيا تستهدف  ◆
الحد من حاالت عدم اإلنصاف يف توزيع الخدمات. )الهدف االسرتاتيجي 3(

تأسيس نهج عىل مدار العمر يف تخطيط التمنيع وتطبيقه، يشمل االسرتاتيجيات الجديدة الرامية إىل  ◆
ضامن تحقيق اإلنصاف يف توزيع الخدمات طيلة العمر. )الهدف االسرتاتيجي 3(

إعتبار إدراج اللقاحات )حسب األولويات الوطنية( يف الربامج الصحية عىل امتداد العمر. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 4(

ضامن التنسيق بني القطاعني العام والخاص بشأن إدخال اللقاحات الجديدة، واإلبالغ عن األمراض التي  ◆
ميكن الوقاية منها للقاحات، وإدارة اللقاحات، وضامن جودة التمنيع يف القطاعني العام والخاص. )الهدف 

االسرتاتيجي 4(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 
العاملي بغية تحسني مستوى اإلنصاف يف توزيع الخدمات يف  الروتيني عىل الصعيد  التمنيع  اسرتاتيجيات ومامرسات 

تغطية التمنيع من خالل تصميم برامج التمنيع.

أهم  من  املتنقلة  التمنيع  وجلسات  للمنشآت  الدقيقني  والتنفيذ  التخطيط  6إن 

الوسائل األساسية التي تساعد عىل الوصول إىل جميع السكان. وينبغي أن يتوفر 
الالزمة  الصلة  ذات  واملوارد  واملهارات  األدوات  واملنشآت  املناطق  مديري  لدى 
لتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ. وخالل التخطيط الجزيئ، ينبغي جلسات تطعيم 
توعية متنقلة وثابتة وفًقا لحجم السكان الفعيل وجغرافيتهم. وتتحدد احتياجات 
وعدد  وأماكنها،  الجلسات  تكرار  معدل  حيث  من  الخدمات  وجودة  املجتمع 
املوسمية،  الذروة  وأوقات  العمل  وساعات  اللقاحات،  وتوافر  بالتمنيع،  املعنيني 
واسرتاتيجيات التغلب عىل املشكالت األمنية. ولتقديم خدمة أفضل للسكان من 
خالل التوعية والتمنيع املتكرر، ينبغي تصميم الجلسات مبا يحقق التوازن املعقول 
بني رضورة تقديم الجرعات يف أوقات معينة يف حياة الطفل والجهد املبذول يف 
تقديم الخدمات وتكلفتها. وألغراض تهيئة الخدمات عىل أفضل وجه، ينبغي وضع 
خطط جزئية بالتعاون مع ممثيل السكان الحاصلني عىل الخدمات سعيًا للحصول 

عىل إسهاماتهم وموافقتهم.7

تهدف دعوة البلدان وتعبئة االلتزام السيايس إىل تعزيز فهم رضورة اإلنصاف يف 
توزيع الخدمات يف الربامج لتحقيق إهداف التمنيع الوطنية والدولية. وهناك حاجة 
إىل منح األولوية لتقديم الخدمات للجميع واستدامتها عىل جميع املستويات. قد 
يعيش السكان الذين يتعذر الوصول إليهم يف املناطق النائية التي يصعب الوصول 

إليها فعليًا و/أو املناطق غري اآلمنة، ولكن قد يوجد بعضهم بالقرب من املنشآت 

منظمة الصحة العاملية/اليونيسيف. التخطيط الجزيئ لتقديم خدمات التمنيع: باستخدام إسرتاتيجية الوصول إىل كل منطقة.  6
كود الوثيقة WHO/IVB/09.11. ترشين األول/أكتوبر 2009.

http://www.who.int/immunization/sage/9_Final_RED_280909.pdf

منظمة الصحة العاملية. التمنيع من الناحية العملية: الفصل 4 – التخطيط الجزيئ للوصول إىل كل مجتمع  7
http://www.who.int/immunization/documents/training/en/

تحديث الخطط الجزئية . 1
ن كافة  للتحقق من تضم�ي

ي 
المجتمعات واستهدافها �ن

خطط الجلسات6

تحديد أولوية الخدمات . 2
للوصول إىل أك�ب عدد من غ�ي 

املطعمني



23

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا
الفصل ٤ ي

اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

نظرًا لقضايا أساسية أخرى، مثل األقليات العرقية الفقرية يف املناطق الحرضية أو 
املهاجرين. وتحول القضايا عىل مستوى املنشآت، مثل محدودية ساعات العمل، 

دون حضور الوالدين العاملني، وينبغي أيًضا وضع مقدمي الرعاية يف االعتبار.

الصحية  الخدمات  لتوفري  كافية  غري  الثابتة  املواقع  فيها  تكون  التي  البلدان  يف 
الوقائية بشكل منتظم لجميع األفراد املستهدفني، ينبغي أن يكون توفري خدمات 
ألساليب  بعناية  التخطيط  وينبغي  مركزية.  اسرتاتيجية   مبثابة  املتنقله  التمنيع 
باستخدام،  توفريها  يتم  التي  الخدمات  وأنواع  تكرارها  ومعدل  املتنقله  التمنيع 
باإلضافة  الجغرافية،  املعلومات  نظام  مثل  الحديثة  التكنولوجيات  أمكن،  حيثام 
إىل املعرفة املحلية لدى العاملني الصحيني وقادة املجتمع املحيل وممثيل املجتمع 
املدين. ويجب أن تتوفر املوارد الكافية لخدمات التمنيع املتنقلة من حيث املوظفني، 
والتمويل، واإلمدادات، واملركبات، والوقود، وغريها من متطلبات التشغيل لضامن 

توفري الخدمات بشكل موثوق وميكن التنبؤ به.

يتم توظيف بعض األنشطة مثل »األيام الخاصة بصحة الطفل« يف بعض البلدان 
لتعزيز التمنيع الروتيني بشكل رسيع من خالل نهج أشبه بالحملة يتضمن بذل 
الكزاز.  بذيفان  األمهات  تطعيم  استهداف  خالل  من  أيًضا  وأحيانًا  إضايف،  جهد 
الروتيني  التمنيع  ترسانة  من  جزًءا  باعتبارها  األنشطة  هذه  إىل  النظر  وينبغي 
وينبغي توظيفها سواء من خالل توسيع نطاق خدمات التوعية لتشمل املجتمعات 
النائية أو توفري جرعات التمنيع املفتقده للسكان منقويص التمنيع. ويختلف هذا 
النهج عن الحمالت الخاصة بأمراض محددة (مثل أنشطة التمنيع التكمييل8 ضد 
الحصبة أو األيام الوطنية للتمنيع ضد شلل األطفال) يف أن أنشطة التكثيف الدوري 

للتمنيع الروتيني ينبغي أن:

املستضدات  ◆ من  النطاق  واسعة  مجموعة  توفر  أي  متكاملة،  تكون 
والتدخالت األخرى بناًء عىل احتياجات املجتمع لتعزيز املشاركة؛

مراجعة  ◆ بعد  الوطني  للجدول  وفقا  املفتقده  الجرعات  سوى  توفر  ال 
سجالت التمنيع املنزلية أو سجالت املنشأة وتتبع املتخلفني عن التمنيع؛ 
وبالنسبة للحاالت التي ال يتوفر بشأنها أي وثائق، ينبغي أن توفر الجرعة 
األوىل من سلسلة التمنيع إىل جانب السجالت املنزلية وتعليامت واضحة 

للمتابعة من جانب مقدمي الرعاية؛
تسجل الجرعات التي تم تقدميها باسم ونوع الجرعة واللقاح، سواء يف  ◆

السجل املنزيل أو سجل املنشأة؛
الخدمات  ◆ تقديم  مستوى  فيها  يضعف  التي  املجتمعات  تستهدف 

األطفال  جميع  إىل  الوصول  عىل  القادرة  غري  أو  كبري  بشكل  الروتينية 
والنساء الحوامل من خالل اسرتاتيجيات تقديم التمنيع الروتيني.9

ميكن تضمني أنشطة توفري املستضدات الروتينية لألطفال الذين تغيبوا أو تخلفوا عن التطعيم حتى سن معني يف أنشطة التمنيع التكمييل الخاصة بأمراض   8
محددة ألغراض تعزيز تغطية التمنيع الروتيني. وقد تم تنفيذ هذا النهج بنجاح يف بعض البلدان. انظر القسم »استخدام أنشطة تعجيل التطعيم مثل الحمالت 

للبحث فعليًا عن األطفال الذين مل يحصلوا عىل التمنيع الكايف وتحويلهم لدورات التطعيم العادية« أدناه.

مؤسسة جون سنو. التكثيف الدوري للتمنيع الروتيني: الدروس املستفادة واآلثار املرتتبة عىل اإلجراءات املتبعة (برنامج أساسيات التمنيع/الوكالة األمريكية   9
للتنمية الدولية/منظمة الصحة العاملية، إصدار ما قبل الطباعة 2009)

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_strategies/piri_020909.pdf

وتوف�ي الموارد الكافية . 3
لخدمات التمنيع المتنقلة

تطبيق التكثيف الدوري . 4
ي البيئات 

ي �ن
للتمنيع الروتي�ن

ن �يع  ي تتطلب تحس�ي
ال�ت

للتغطية عىل المدى القص�ي 
أو »تدارك« التمنيعات 

المفتقدة



24

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا

يالفصل ٤
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

تُشجع برامج التمنيع الوطنية عىل توسيع نطاق زيارات التمنيع الروتيني املقررة 
ملا بعد السنة األوىل من العمر، وتوفري اللقاحات الالزمة يف مرحلة ما قبل املدرسة، 
وينبغي  التحوييل.  االستثامر  مع  متاشيًا  والبالغني  وللمراهقني  املدرسية،  واملرحلة 
االستفادة من فرص التمنيع، كزيارات األطفال األصحاء يف السنة الثانية من العمر، 
وزيارات اإلعداد ملرحلة ما قبل املدرسة، والزيارات املدرسية، لتقييم حالة التمنيع 

وإدارة الجرعات املفتقده يف السابق.

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف توسيع نطاق جداول التطعيم الروتيني بصورة مستدامة لتغطية حياة األشخاص بأكملها.

غريان  كامليت  عصيات  ولقاح   ،B الكبد  التهاب  جرعة  تقديم  يكون  أن  ينبغي 
(BCG)، واللقاح الفموي املضاد لشلل األطفال، السيام يف البلدان التي يستوطن 
فيها شلل األطفال، جزًءا من مجموعة الخدمات الصحية القياسية يف الفرتة التي 
تعقب الوالدة مبارشًة يف كافة املنشآت الصحية، مبجرد استقرار حالة املواليد. وإذا 
لزم األمر، ينبغي اتخاذ خطوات لضامن توافر لقاحات املواليد 24 ساعة يوميًا، 
و7 أيام يف األسبوع يف املنشآت الصحية التي تشهد حاالت الوالدة. وإذا مل يتسنى 
رصف تطعيم املواليد من املنشأة الصحية، ينبغي توفري بطاقة تطعيم الرضيع لألم 
التخطيط  ينبغي  كام  أهميته.  عن  فضالً  وموعده،  التمنيع  مكان  بشأن  ونصحها 
لتوفري هذه الجرعات عند الوالدة بالنسبة لحاالت الوالدة املنزلية وغري املؤسسية 
مع تعزيز تسجيل املواليد وتحويل األمهات إىل أقرب منشأة صحية. ويسهم أيًضا 
توفري املعلومات لألمهات خالل زيارات ما قبل الوالدة، وتسجيل املواليد، وتوفري 

سجالت منزلية للوالدين يف االلتزام بالتمنيع وتتبعه.10

يف معظم البلدان، متثل السجالت املنزلية، مثل بطاقات التمنيع أو كتيبات صحة 
ملقدمي  وينبغي  املحيل؛  املستوى  عىل  التمنيع  برنامج  يف  الزاوية  حجر  الطفل، 
وينبغي  وأهمية.  قيمة  ذات  باعتبارها  إليها  النظر  الصحيني  والعاملني  الرعاية 
توفري السجالت املنزلية ملقدمي الرعاية يف املرة األوىل التي يتواصل فيها كل طفل 
وينبغي  تعامل.  كل  عند  ومراجعةها  الوالدة،  عند  ويُفضل  الصحي  النظام  مع 
للربامج الوطنية أن تقوم بتصميم هذه النامذج بعناية وتحديثها باستمرار ملتابعة 
أن تكون  املثالية  الناحية  للطفل بشكل شامل؛ وينبغي من  الصحية  االحتياجات 
هذه النامذج مصنوعة من مواد قوية ومقاومة للمياه. كام ينبغي للربامج الوطنية 
منح أولوية عليا لتوفري املخزون الكايف بشكل مستدام عىل كافة مستويات النظام.11 
ويف حالة فقدان السجل املنزيل، ينبغي إصدار سجل بديل ملقدم الرعاية، ويُفضل 

إعادة ملئه ببيانات التمنيع الدقيقة من واقع سجالت املنشأة الصحية.

يف ظل حفظ سجالت املنشأة بشكل مالئم، ينبغي تحديد مقدمي الرعاية الذين 
كان ينبغي لهم العودة لتزويد أطفالهم بالتمنيع التايل (أو للحصول عىل الجرعة 
الالحقة الخاصة بهم يف سلسلة التمنيع)، ولكن مل يعودوا. وينبغي تصميم سجالت 
مبقدمي  الخاصة  االتصال  تفاصيل  وتتضمن  الرسيع  التتبع  تسهل  بحيث  املنشأة 

منظمة الصحة العاملية. خطة عمل كل مولود  10
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/enap_consultation/ en/

منظمة الصحة العاملية. الدليل العميل لتصميم السجالت املنزلية واستخدامها وترويجها يف برامج التمنيع.  11
   كود الوثيقة WHO/IVB/15.05، حزيران/يونيو 2015، رقم اإليداع الدويل 7 150895 4 92 978 

http://apps.who.int/iris/bitstream/2/175905/10665/WHO_IVB_15.05_eng.pdf

توسيع نطاق الفئات . 5
العمرية المستهدفة بالتمنيع 

ي لتغطية دورة حياتهم 
الروتي�ن

وزيادة فرص التمنيع

ي . 6
ي �ن

إدراج التمنيع الروتي�ن
الخدمات الصحية عند الوالدة

رفع مستوى الوعي بأهمية . 7
لية الشاملة ن السجالت الم�ن

البحث عن االأشخاص . 8
الذين تغيبوا عن جلسات 

التمنيع المخطط لها )تتبع 
ن عن التمنيع( المتخلف�ي

تطعيم الفئات العمرية
 تجاوزت

ال��
مرحــلة الطفولة
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الرعاية (مثل العنوان الفعيل، ورقم الهاتف املحمول). وحيث إن الهواتف املحمولة 
الخاصة  املحمولة  الهواتف  أرقام  إضافة  ينبغي  واسع،  نطاق  عىل  متاحة  أصبحت 
املتابعة  بزيارات  للتذكري  املستخدمة  النصية  والرسائل  السجل،  الرعاية يف  مبقدمي 
التفاعل  التمنيع  عن  املتخلفني  تتبع  ويتطلب  الزيارات.  أحد  عن  التغيب  عقب 
املجتمعيني،  الصحيني  والعاملني  الرعاية،  ومقدمي  املجتمع،  مع  واملستمر  الفعال 
ومنظامت املجتمع املدين املحلية، وينبغي متابعة ه كدليل عىل أداء الربنامج. إن 
املجتمعات  مستوى  التمنيع عىل  الوالدة يف سجالت  وتفاصيل  الطفل  اسم  إدخال 
وليس  امرأة حامل،  ولكل  لكل طفل  (وتنظيمها يف شكل صف  الصحية  واملنشآت 
صف لكل زيارة) يسهم يف تتبع املتخلفني عن التمنيع الذين مل يحرضوا دورة التمنيع 
األوىل. وسوف يساعد ذلك عىل ضامن تتبع األطفال والنساء الحوامل ضمن املتخلفني 

اآلخرين يف حالة عدم الحضور لجلسات التمنيع.12

عىل  الحصول  التمنيع  منقويص  أو  املطعمني  غري  الحوامل  والنساء  لألطفال  13ميكن 

بالغ  شخص  اصطحاب  أو  أخرى،  وقائية  أو  عالجية  ألغراض  الصحية  الخدمات 
للحصول عىل الرعاية، وتصبح هذه الزيارة »فرصة ضائعة« إذا مل يتم التمنيع. كام 
تعترب الجرعات املتأخرة التي مل يتم إعطاؤها يف زيارات جرعة اللقاح األخرى من 
التمنيع  بخدمات  يتعلق  فيام  الصحية  املنشآت  ملوظفي  وينبغي  الضائعة.  الفرص 
الذين  املستفيدين  جميع  تطعيم  حالة  مراجعة  األخرى  الخدمات  من  وغريها 
يحرضون مبفردهم أو بصحبة آخرين وتقديم أي جرعات فائتة. وباملثل، ينبغي أن 
ويف  املؤهلني.  األشخاص  لدى  املغلوطة  التمنيع  موانع  الصحيون  العاملون  يتجنب 
أيًضا  التمنيع  لخدمات  القادمني  والنساء  األطفال  يحصل  أن  ينبغي  نفسه،  الوقت 
عىل التدخالت الصحية الوقائية األخرى يف نفس الوقت لتجنب الفرص الضائعة فيام 

يتعلق بالتدخالت األخرى.

ميكن للمعنيني بالتمنيع يف القطاع الخاص تعزيز قدرة الربامج عىل توفري الجرعات 
املوىص بها، السيام للمستفيدين الذين يفضلونهم عىل الخدمات العامة. وينبغي أن 
الجودة  ذات  واملامرسات  املناسبة  الجداول  تطبيق  الوطنية  التمنيع  برامج  تضمن 
املرتفعة من قبل مقدمي الرعاية الصحية يف القطاع الخاص، وأنهم يلتزمون باملعايري 
يوفرها  التي  اللقاحات  تقديم  اللقاحات وتخزينها. ويف حالة  للتعامل مع  املناسبة 
للمعني  وينبغي  مجانًا  توفريها  ينبغي  الخاص،  القطاع  خالل  من  العام  القطاع 
التربيد  وسلسلة  الوطنية  اإلبالغ  مبتطلبات  يلتزم  أن  الخاص  القطاع  من  بالتمنيع 

املعتمدة ومامرسات التعامل مع اللقاحات.

العدوى  انتقال  الكاملة ملنع  التمنيعات  الصحيون عىل  العاملون  ينبغي أن يحصل 
للمؤسسات  وينبغي  للقاحات.  منها  الوقاية  ميكن  التي  باألمراض  املستشفوية 
التخرج،  فور  أو  األسايس  التدريب  عىل  حصولهم  أثناء  الطالب  تطعيم  األكادميية 
وينبغي أن تشرتط املؤسسات التي تقوم بتوظيفهم يف املستقبل تقديم دليل يثبت 
يف  مطلًقا  رشطًا  ذلك  يكون  أن  ويجب  األكادميية.  املؤهالت  جانب  إىل  تطعيمهم 
ومنقويص  األطفال،  من  املرىض  مع  اتصال  لديهم  الذين  الصحيني  العاملني  حالة 
املناعة، ومرىض العناية املركزة. وينبغي متنيع جميع العاملني الصحيني بالكامل ضد 
التهاب الكبد B، والحصبة، والحصبة األملانية، وشلل األطفال، واألنفلونزا املوسمية، 

والخناق، والكزاز.

منظمة الصحة العاملية. التمنيع من الناحية العملية: الفصل 6 – الرصد والرتصد.  12
http://www.who.int/immunization/documents/training/en/

»تُعرف فرصة التطعيم الضائعة بأنها املناسبة التي يقوم فيها الشخص املؤهل للحصول عىل التطعيم، دون وجود أي موانع حقيقية، بزيارة منشأة الخدمة   13
الصحية وال يتلقى جميع اللقاحات املوىص بها.«

تجنب ضياع الفرص13. 9

ن من التمنيعخدمات . 10 التمك�ي
ي يقدمها 

ي ال�ت
التمنيع الروتي�ن

القطاع الخاص غ�ي الحكومي 
وتنسيقها

ن . 11 اط حصول المهني�ي اش�ت
والمسافرين عىل التمنيعات 

المناسبة
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وينبغي تطعيم الفئات املهنية األخرى بصورة منتظمة وفًقا لتوصيات منظمة الصحة 

العاملية، مبا يف ذلك األشخاص العاملني مع الحيوانات (مثل داء الكلب)، والذين 

يقدمون خدمات الطوارئ. وعند االقتضاء، ينبغي الدعوة إىل تطعيم املسافرين إىل 

مناطق توطن األمراض (مثل شلل األطفال والحصبة والحمى الصفراء) والتجمعات 

االجتامعية أو الدينية الكبرية (مثل األحداث الرياضية الهامة، والحج) وتنفيذه.

قد يكون التمنيع ضد بعض األمراض مثل الحصبة، ومرض املكورة السحائية، وشلل 

انتشار األوبئة بني الالجئني والنازحني.  األطفال، والكولريا له أهمية بالغة يف منع 

وميكن استخدام السجالت اإلحصائية األساسية ووضع عالمات عىل اإلصبع بدالً من 

السجالت املنزلية لتسجيل الجرعات التي يتم إعطاؤها يف حاالت الطوارئ. وينبغي 

العاملية بشأن  التوجيهية ملنظمة الصحة  ملديري الربامج الوطنية مراجعة املبادئ 

وباملثل،  الطوارئ.  خطط  يف  التمنيعات  وتضمني  الطوارئ«،  حاالت  يف  »التمنيع 

نظرًا الحتاملية توقف خدمات التمنيع يف حاالت الطوارئ، ينبغي تضمني العودة 

ما  خطط  يف  التمنيع،  ذلك  يف  مبا  األساسية،  األولية  الصحية  للخدمات  الرسيعة 
بعد الطوارئ.14

منظمة الصحة العاملية. التطعيم يف حاالت الطوارئ اإلنسانية الحادة: إطار عمل صنع القرارات. كود الوثيقة WHO/IVB/13.07، ترشين األول/  14
أكتوبر 2013.

http://apps.who.int/iris/bitstream/1/92462/10665/WHO_IVB_13.07_eng.pdf

التمنيع أثناء حاالت . 12
نسانية وبعدها الطوارئ االإ
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� ��قدرات المعني
بالتطعيم

نهم وتطويرهم مهنًيا3.1.4.  ن بالتمنيع والمديرين من المستوى المتوسط وتحف�ي بناء قدرات المعني�ي

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية للقاحات الواردة أدناه ببناء قدرات املعنيني بالتمنيع 

ومديري املناطق.

رفع مستويات تدريب املوارد البرشية قبل الخدمة وأثناءها وبعدها، ووضع مبادرات جديدة ومناسبة  ◆

تتناول التمنيع باعتباره مكونًا من مكونات املكافحة الشاملة لألمراض. )الهدف االسرتاتيجي 4(

إدراج التمنيع يف مبادرات التعليم األسايس. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

ضامن أن تتوافر لربامج التمنيع وبرامج الرعاية الصحية األولية األخرى موارد برشية كافية لتحديد جداول  ◆

الخدمات املتوقعة ذات الجودة املقبولة وتقديم هذه الخدمات. )الهدف االسرتاتيجي 3(

تعزيز التدريب املنسق واإلرشاف عىل العاملني الصحيني يف املجتمعات املحلية. )الهدف االسرتاتيجي 4( ◆

تدريب العاملني الصحيني ومنظامت املجتمع املدين عىل إرشاك املجتمعات، وتحديد الشخصيات املؤثرة  ◆

التي تستطيع املساعدة يف تخطيط الربامج الصحية وبرامج التمنيع وتنظيمها ومتابعة ها، عالوًة عىل 

احتياجات املجتمع، والعمل مع املجتمعات لتلبية تلك االحتياجات. )الهدف االسرتاتيجي 3(

اإلسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي لبناء قدرات التمنيعاملطعمني ومديري الضواحي وتحفيزهم.

ومهارات  معارف  تحديث  ضامن  عىل  قدرته  عىل  التمنيع  برنامج  جودة  تعتمد 

املطعمني التمنيع ومديري الضواحي بشكل مستمر. وتوفر االجتامعات الشهرية 

املنتظمة ألغراض مراجعة البيانات أو املراقبة اإلدارية فرصة جيدة لتزويد العاملني 

الصحيني بأحدث املعلومات عن السياسات الجديدة، وتجديد معلومات التدريب 

السابق، والحصول عىل تعليقاتهم بشأن القيود املفروضة عليهم. يجب التخطيط 

لدورات تدريبية منتظمة أثناء الخدمة ولفرص التعلم الذايت والتعلم أثناء العمل 

(مثل استخدام القوائم املرجعية بشأن خدمة التمنيع) وتنفيذها بصورة منتظمة 

التغري  التدريبية يف أوقات  االنتباه إىل زيادة االحتياجات  لجميع املوظفني. ويعد 

الرسيع، مثل إدخال لقاحات جديدة أو اسرتاتيجية  جديدة، أمرًا رضوريًا السيام 

يف الربامج التي يرتفع فيها معدل دوران املوظفني. كام أن االهتامم بالجودة من 

خالل مواد تدريب قياسية، وقياس نتائج املتدربني يف اختبارات املعرفة القياسية 

ومتابعة ها يعد أمرًا رضوريًا كذلك، خاصًة يف الربامج التي تستخدم نهج التدريب 

التسلسيل حيث يتم تدريب بعض املوظفني عىل املستوى الوطني ليعقبه تدريب 

املوظفني عىل مستوى الضواحي، وبالتايل تجنب فقدان محتوى التدريب الرئييس 

أو االنحراف عنه. وينبغي ضامن إمكانية الحصول عىل الفرص التدريبية.

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف املطعمني ومديري املناطق من خالل بناء قدراتهم وتعزيز أدائهم وتوفري اإلرشاف الداعم 

لهم بشكل منتظم ومنهجي.

ضمان توف�ي التدريب . 1
الأغراض تجديد المعلومات 

أو التدريب أثناء الخدمة 
ن  ن أداء المطعم�ي وتحس�ي

التمنيع والمديرين 
ي الضواحي

ن �ن ف�ي والمرسش
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ما مل يتم تحفيز العاملني الصحيني لتحقيق التميز يف أداء عملهم، سوف تبوء جهود 
تحسني الربنامج بالفشل. وال يتطلب التحفيز فقط توفر فرص للتدريب والتوجيه 
والتطوير الوظيفي، ولكن أيًضا دفع الرواتب والبدالت الكافية يف الوقت املناسب 
ووجود بيئة عمل مواتية. ويعد توفري التعليقات الصادقة والداعمة بشكل منتظم 

بشأن أداء املوظفني واألنشطة أمرًا بالغ األهمية.

ينبغي للمرشفني امليدانيني ومرشيف املناطق تتبع آثار التدريب الذي يحصل عليه 
ألغراض  منتظمة  تدريبية  بفرص  تزويدهم  وضامن  إرشافهم،  تحت  املوظفون 
آليات  تطبيق  وينبغي  األقل.  عىل  سنوات  ثالث  كل  ويُفضل  املعلومات،  تجديد 
جديدة محددة لتدريب املوظفني. كام ينبغي تقييم التدريب من حيث استبقاء 

محتوى التدريب بشكل كاف بني جميع املوظفني.

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية ومستشاريها التقنيني، كل أربع سنوات عىل األقل، 
مراجعة مبادرات التدريب السابق للخدمة التي يحصل عليها املعنيون بالتمنيع، 
وذلك  وتحديثها،  واألطباء  واملمرضات،  الربامج،  ومديرو  الصحيون،  والعاملون 
لضامن مالءمتها ودقتها بشكل مستمر. وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي إبالغ أي تغيري 
إقرار تطعيم جديد)  (مثل  الصحية  السلطات  قبل  التمنيع من  رئييس يف سياسة 
بشكل مسبق ملؤسسات التدريب العاملة يف مجال الصحة املهنية والعملية (مثل 

كليات التمريض والكليات الطبية) يك يتسنى تحديث مواد التدريس باستمرار.

التفاعالت  االعتامد عىل  قادًرا عىل  يكون  أن  لكل موظف يف كل مستوى  ينبغي 
اإلرشافية املنتظمة مع املرشف الخاص به، وإتباع طريقة للتحاور وإعطاء التغذيه 
واضح.  بشكل  داعاًم  التفاعالت  هذه  من  القصد  يكون  أن  وينبغي  اإلسرتجاعية. 
وعىل الرغم من أنها قد تحمل بعض مكونات تقييم األداء، إال أن جوهرها ينبغي 
أن يتمثل يف تعزيز املامرسات الجيدة، والتمكني من مناقشة التحديات واملشاكل 
وحلها، وتجديد محتوى التدريب. وينبغي توثيق الزيارات اإلرشافية ونقاط النقاش 
املقررة  غري  اإلرشافية  الزيارات  أن  حني  ويف  الالحقة.  الزيارات  يف  ومراجعةها 
واضح  املوظف مؤرش  لدى  يكون  أن  ينبغي  األحيان،  بعض  مناسبة يف  تكون  قد 
وموثوق للتنبؤ مبوعد الزيارة اإلرشافية املقبلة. وينبغي أن تتم الزيارات اإلرشافية 
مرة واحدة عىل األقل كل ثالثة أشهر بناًء عىل مراجعة القضايا السابقة التي تم 

تحديدها والحلول املقرتحة واملتفق عليها.

عىل  منتظم  بشكل  املرشفني  جميع  تدريب  الوطنية  الربامج  تشرتط  أن  ينبغي 
تدرج  أن  وينبغي  التقني.  التدريب  إىل  باإلضافة  اإلرشافية  واملهارات  األساليب 
آليات فض النزاعات، وحل املشكالت، وتعليم الكبار وتدريبهم، وتفسري البيانات 
وإدارتها. كام ينبغي أن تستخدم الربامج القوائم اإلرشافية القياسية لضامن اتخاذ 
اإلجراء املناسب واملتابعة، وينبغي ترك نسخة كتابية من املالحظات والتوصيات 

يف املنشآت الصحية.

غالبًا ما يتم التدريب بشكل فردي من خالل منصات »التعلم اإللكرتوين«، والتي 
الصوتية  اإلدخاالت  و/أو  اإلنرتنت  و/أو  الفيديو،  أرشطة  خالل  من  تكون  قد 
(البودكاست): يوفر التعلم اإللكرتوين قدر أكرب من املرونة لألفراد للعمل بالوترية 
ويف الوقت واملكان الذي يختارونه. وينبغي للربامج أن تعزز أساليب التعلم هذه 
التي تشجع  الحوافز األخرى  للتعلم وغريها من  من خالل وضع جداول مرحلية 

ن. 2 ن الموظف�ي تعزيز تحف�ي

ن . 3 تتبع بناء قدرات الموظف�ي
واحتياجاتهم التدريبية 

المستمرة

وإدخال برامج تدريبية . 4
محدثة التمنيع إدخال لما قبل 

االلتحاق بخدمات التمنيع

وضع ثقافة، وإجراءات، . 5
اف والتوجيه  انية لالإ�ش ن وم�ي
نامج الداعم عىل مدار ال�ب

ن عىل . 6 ف�ي تدريب المرسش
افية �ش المهارات االإ

استخدام آلية التعلم عن . 7
بعد والتعلم الفردي )التعلم 

) ي
و�ن لك�ت االإ
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املوظفني عىل استخدامها. وينبغي تعزيز مرافق اإلنرتنت أينام وجدت. ويف األماكن 

القامئة بذاتها، أو  اللوحية  التي ال تتوفر فيها هذه املرافق، ينبغي توفري األجهزة 

أجهزة الحاسب اآليل املحمولة، أو أرشطة الفيديو بصورة منتظمة لهذا الغرض.

ما  فقط  وليس  يتعلموه  مام  الغرض  يفهمون  عندما  أفضل  بشكل  الكبار  يتعلم 

الخاصة بهم؛ وهناك حاجة  املختلفة  التعلم  استيعاب أساليب  يتعلموه. وينبغي 

إىل وجود عملية تعليمية تجريبية وإيجابية ومشجعة. ومن الناحية املثالية، ينبغي 

تعزيز  بغية  عليه  حصولهم  فور  التدريب  لتطبيق  بفرص  املتعلمون  يحظى  أن 

املوجهة  املواد  جميع  يف  املبادئ  تلك  تنعكس  أن  وينبغي  واملامرسات.  املعارف 

للعاملني الصحيني.

ينبغي أن يتمكن صغار املوظفني وحديثو التعيني من الوصول إىل موظف يتمتع 

بالثقة والخربة يف مجال عملهم ألغراض التواصل الدائم واملفتوح بشكل غري رسمي 

للحصول عىل التوجيه الدعم. وإذا مل يتسنى وجود موجه يف نفس املوقع، قد تكون 

املحادثات الهاتفية »املسجلة« أو الزيارات نافعة، وينبغي تشجيعها وإتاحتها من 

قبل الربنامج.

إعداد مواد التدريب . 8
باستخدام مبادئ تعليم 

الكبار

إنشاء شبكة توجيه. 9
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مدادات كفاية ا��

ضمان جودة اللقاحات وتوافرها عىل جميع المستويات4.1.4. 

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية للقاحات الواردة أدناه بضامن جودة اللقاحات وإمداداتها.

تزويد نظم اإلمداد بأعداد كافية من املوظفني املتمتعني بالكفاءة والتحفيز والتمكني عىل جميع  ◆
املستويات. )الهدف االسرتاتيجي 4(

االبتكار من أجل تحسني قدرات سلسلة التربيد ولوجيستياتها، إضافة إىل إدارة النفايات )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 4(

الحد من التأثري البيئي للطاقة واملواد والعمليات املستخدمة يف أنظمة إمدادات التمنيع، سواء داخل  ◆
البلدان أو عىل مستوى العامل )الهدف االسرتاتيجي 4(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي لضامن جودة اللقاحات وتوافرها.

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف تحديث سالسل توريد اللقاحات وإدارتها لضامن توفر املبالغ الصحيحة للقاحات فعالة 

وسليمة يف كل دورة تطعيم.

ينبغي أن ترص برامج التمنيع الوطنية ورشكاء التنمية بشكل متزايد عىل أن تتم مناولة 
اللقاحات الهامة واملكلفة التي تتأثر بالحرارة من قبل مهنيني مدربني ومحفزين عىل 
النحو الواجب عىل املستويني الوطني ودون الوطني. ومن االقتصاد الزائف أن يتم 
التوفري يف املوارد البرشية يف هذا املجال، والتي تعترب رضورية لنجاح برنامج التمنيع. 
مطابقة  يحققوا  أن  اإلقليميني  أو  الوطنيني  اللوجستيني  الخرباء  ينبغي عىل  وكان 
اللقاحات للمواصفات القياسية؛ وعليه، ينبغي تدريب املديرين املحتملني بشكل 
مسبق. وينبغي اعتامد مؤهالت التدريب اللوجستي األكادميي والتقني واملهني، 

مثل مؤهلLogiVac15، باعتبارها متطلبات قياسية لتعيني الخرباء اللوجستيني.16

الهامة من حيث  اللقاحات  التمنيع تهتم عىل نحو متزايد بإدارة  أصبحت برامج 
القيمة املادية وتأثريها عىل الصحة. تتطلب العديد من اللقاحات تخزينها ونقلها 
مئوية).  درجة   8+ إىل   2+ (من  حرارة  درجات  عند  تربيد  سلسلة  خالل  من 
وينبغي أن تكون املعدات الالزمة لضامن ثبات درجة الحرارة هذه مناسبة لذلك 
الصحة  اختربتها منظمة  التي  املعدات  اختيارها من بني  يتم  أن  وينبغي  الغرض، 
العاملية وأوصت بها،17 وصيانتها بعناية، وإصالحها عىل وجه الرسعة عند توقفها 
عن العمل، واستبدالها يف نهاية فرتة االستخدام املوىص بها. وينبغي وضع ميزانية 
للصيانة الوقائية (اإلمدادات، وقطع الغيار، وبدالت العمل اإلضايف والسفر)، ووضع 
يتسنى  املعدات يك  تعطل  الفور يف حالة  املختصة عىل  السلطات  آليات إلخطار 
إصالحها بشكل رسيع. وإذا لزم األمر، ينبغي حرص التمويل املوجه لسلسلة التربيد 
لضامن عدم استخدامه يف أنشطة أخرى. وينبغي إدراج جميع هذه الوظائف يف 

www.logivac.org  15

WHO/ 16  منظمة الصحة العاملية. سلسلة إمدادات التمنيع واللوجستيات: نظام مهمل ولكنه رضوري لربامج التمنيع الوطني: دعوة للعمل. كود الوثيقة
IVB/14.05، متوز/يوليو 2014.

http://www.who.int/immunization/call-to-action_ipac-iscl.pdf

17  منظمة الصحة العاملية. دليل األداء والجودة واملأمونية.
http://apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/

اء . 1 تكوين كادر من الخ�ب
ن  ن المدرب�ي اللوجستي�ي

بقاء  ف بهم مهنًيا واالإ والمع�ت
دارة سلسلة توريد  عىل الإ

اللقاحات

يد . 2 بقاء عىل سلسلة ت�ب االإ
فعالة ونظام توزيع لقاحات

http://www.logivac.org
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

للعمل بشكل منتظم عىل جميع  للتمنيع ووضع ميزانيته، واستعرضها  التخطيط 
املستويات، وتقييمها من خالل عمليات التقييم املنتظمة لإلدارة الفّعالة للقاحات 

وقوائم جرد سلسلة التربيد.

هناك حاجة إىل تعزيز أنظمة توزيع اللقاحات داخل البلدان، حيث تشري نتائج 
تقييامت اإلدارة الفعالة للقاحات إىل أن أنظمة النقل تعترب من أضعف الحلقات 
اللقاحات/ نقل  بني  األنظمة  تجمع  األدىن،  املستويات  وعىل  التوريد.  سلسلة  يف 

اإلمدادات والعاملني الصحيني لتقديم الخدمات؛ ودون وجود وسيلة نقل موثوقة، 
الخاص  القطاع  استغالل  البلدان، ميكن  بعض  ويف  لالنهيار.  النظام طريقه  يسلك 
للتعاقد عىل خدمات مثل صيانة  املحليني اآلخرين  أو الرشكاء  املدين  املجتمع  أو 

سلسلة التربيد/إجراء اإلصالحات أو النقل.

اللقاحات رسيًعا، ويسفر  الحرارة يؤدي إىل فساد بعض  ارتفاع درجات  نظرًا ألن 
تجميد بعضها عن إبطال مفعولها، ينبغي أن يصاحب كل عملية تخزين للقاحات 
من مخزن التربيد املركزي إىل ناقالت اللقاحات يف الضواحي أجهزة ملتابعة  درجة 
نظام  ووجود  الحرارة  لدرجة  املستمر  اإللكرتوين  املتابعة   عن  غنى  وال  الحرارة. 
إنذار يف املخازن التي يحتفظ فيها بكميات كبرية من اللقاحات، وينبغي أن يرص 
باملناطق  اللقاحات  للقاحات. ويف مخازن  املانحة  الربامج والجهات  عليها مديري 
املعدات  من  الحرارة  لدرجات  االلكرتوين  املسجل  يكون  أن  ينبغي  واملنشآت، 
أية  وتعديل  يوميًا  مرتني  األقل  عىل  الحرارة  درجات  تسجيل  وينبغي  القياسية، 
وناقالت  التربيد  (صناديق  الخارجية  بالعوامل  تتأثر  التي  الحاويات  ويف  فوارق. 
اللقاحات)، ينبغي استخدام مؤرشات مناسبة ملتابعة  درجة الحرارة (مثل شاشات 
الحرارة  التجمد، وغريها من مؤرشات درجة  اللقاحات، ومؤرشات  قوارير  مراقبة 

أثناء النقل).

عىل جميع املستويات الربنامج، ولكن خاصًة عىل املستوى الوطني ودون الوطني 
األول، ينبغي إدارة عملية التنبؤ باالحتياجات من اللقاح وتوقيت التسليم من قبل 
خبري لوجستي مختص ومدرب، مع األخذ بعني االعتبار املخزون الحايل، واملخزون 
الحمالت  مثل  الخاصة  واألنشطة  املوسمية،  واالختالفات  الضواحي،  عىل مستوى 
وينبغي  الربنامج،  عىل  كبريًا  خطرًا  املخزون  نفاد  وميثل  التمنيع.  تعزيز  وأنشطة 
تجنبه كلام أمكن ذلك من خالل اإلدارة الحكيمة والتحديد الواضح ملستويات الحد 
للتنبؤات  اإلعداد  الطلب يف كل مخزن. وينبغي  األقىص ومستويات  األدىن والحد 
السنوية باالحتياجات من اللقاح باالشرتاك مع كافة أصحاب املصلحة يف كل بلد، 

وخاصًة يف البلدان التي تعتمد عىل الرشاء من اليونيسيف.

ينبغي أن تتوفر البيانات املتعلقة بالتنبؤ باالحتياجات من اللقاح، وتوريده، وتوزيعه 
ومراجعةها عىل كافة املستويات لتيسري إدارة اللقاحات بشكل مناسب. وقد تسهم 
جداول وقواعد البيانات اإللكرتونية يف تيسري مراقبة البيانات وتحليلها وإدخالها، 
وينبغي تعزيزها. ومن الناحية املثالية، ينبغي أن توفر أنظمة البيانات هذه تصوًرا 
ملستويات املخزون، وترسل تنبيًها تلقائيًا للخبري الوجستي لتجنب انخفاض مستوى 
املخزون أو نفاذه. إن الوضوح بشأن عمل سلسلة التربيد واملخزون املتاح لربنامج 
التمنيع عىل جميع املستويات، والسيام عىل مستوى املنشآت الصحية، ينبغي أن 

يصبح مامرسة قياسية تسمح لصناع القرار بالعمل عىل النحو املطلوب.

متابعة  درجة الحرارة أثناء . 3
كافة عمليات تخزين اللقاحات 

ونقلها

التنبؤ باالحتياجات من . 4
اللقاح بدقة لتحقيق أقىص 

قدر من الكفاءة وتجنب نفاد 
المخزون

االحتفاظ ببيانات دقيقة . 5
عن إدارة اللقاحات الأجل 

العمل
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لقد تم ترخيص عدة لقاحات للتخزين يف درجة حرارة تصل إىل 40 درجة مئوية 

لعدة أيام (اللقاحات املرخص باستخدامها يف »نطاق درجات حرارة مضبوطة«). 

ينبغي أن يضمن صانعو اللقاحات اختبار كافة اللقاحات وترخيصها بأوسع نطاقات 

درجات الحرارة املمكنة، من أجل توفري الراحة اللوجستية يف أبعد الضواحي عن 

طريق تجنب متطلبات سلسلة التربيد الصارمة للغاية. وتسمح هذه امليزة بتحقيق 

قدر أكرب من الوصول، ومستويات أعىل من التغطية، ونسبة هدر أقل من هذه 

اللقاحات عند استخدامها يف الحمالت.

ينبغي  املعامالت،  تكاليف  وتخفيض  التكامل  من  قدر  أقىص  تحقيق  ألغراض 

دمج سالسل توريد اللقاحات وغريها من األدوية بشكل مأمون كلام أمكن ذلك. 

تدريبًا  هذه  املتكاملة  التربيد  سلسلة  إدارة  عىل  القامئون  املوظفون  ويتطلب 

متخصًصا لتجنب األحداث الضارة املحتملة التي قد يتم فيها الخلط بني اللقاحات 

أو مواد تخفيفها وبني غريها من األدوية، وتوزيعها أو حقنها بالخطأ، وهو األمر 

الذي ميكن أن يكون له عواقب وخيمة يف بعض األحيان. وميكن أيًضا دمج سلسلة 

توريد اللقاحات مع سالسل التوريد املستخدمة يف القطاع العام، والقطاع الخاص، 

وقطاع املجتمع املدين.

ينبغي مراجعة أنظمة سلسلة توريد اللقاحات لتوخي العدد األمثل من الخطوات 

اللقاحات  وأحجام  كميات  بتنوع  للسامح  وتكييفها  السلسلة،  يف  إتباعها  الالزم 

واستيعاب جميع األنواع املمكنة من اسرتاتيجيات التسليم. وينبغي قياس سلسلة 

التوريد وإدارتها ألغراض التحسني املستمر للجودة، ويتضمن ذلك إجراء تقييم دقيق 

لتكاليف النظام وأدائه، ومقارنتها بأنظمة التوريد األخرى ذات الكفاءة العالية.16 

وباملثل، ينبغي تصميم سلسلة التوريد مبا يضمن توزيع املواد املخففة للقاحات، 

بشكل  املخزون  وإدارة  التقارير  رفع  وأدوات  السالمة،  وصناديق  الحقن،  ومواد 

»الوثابة«،  التكنولوجيا  دور  استطالع  وينبغي  نحو مالئم.  واستخدامها عىل  كاف 

من قبيل األنظمة الرقمية إلدارة املخزون التي تسمح بتنفيذ الطلبات، وإشعارات 

اإلرسال، وإشعارات االستالم، وإرسال تحديثات الجرد بشكل آيل للهواتف املحمولة 

أو األجهزة املامثلة.

نظرًا لتزايد الرتكيز عىل سلسلة إمدادات التمنيع من قبل الرشكاء العامليني، ينبغي 

تنسيق أنشطتهم ومدخالتهم عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي. وينبغي أن تتوىل 

منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، وأمانة التحالف العاملي من أجل اللقاحات 

والتمنيع قيادة مجموعة رشاكة تضم جميع أصحاب املصلحة املعنيني عىل املستوى 

العاملي، وأن يسند لها مهمة تنسيق جميع أنشطة الرشاكة العاملية يف هذا املجال.

استغالل نطاق الحساسية . 6
لدرجة الحرارة بالكامل فيما 

يتعلق بلقاحات معينة

دمج أنظمة اللقاحات . 7
مداد الصحي بشكل مأمون واالإ

إعادة تصميم أنظمة . 8
إمدادات التمنيع لتعظيم 

الفعالية والكفاءة

اكات عالمية لدعم . 9 بناء �ش
سالسل توريد اللقاحات
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، وجهود التعزيز بمكافحة االأمراض،5.1.4.  ي
ن التمنيع الروتي�ن خلق التكامل ب�ي

وأنشطة إدخال اللقاحات الجديدة

إن أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات والواردة أدناه بخلق التكامل بني التمنيع الروتيني، 
وجهود التعزيز مبكافحة األمراض، وأنشطة إدخال اللقاحات الجديدة.

ضامن أن برامج اللقاحات العاملية التي تركز عىل إهدافاألهداف الخاصة باستئصال األمراض والقضاء  ◆
عليها )عىل سبيل املثال، حمالت شلل األطفال والحصبة( تندرج ضمن برامج التمنيع الوطنية وأال تعمل 

بصورة مستقلة. )الهدف االسرتاتيجي 4(
إرشاك الفئات التي التتوفر لديهاالتي التتوفر لديها الخدمات واملهمشة يف وضع اسرتاتيجيات ا للحد من  ◆

عدم اإلنصاف يف توزيع الخدمات يف توزيع الخدمات. )الهدف االسرتاتيجي 3(
مواصلة تعزيز أنظمة متتابعة  األمراض وتوسيع نطاقها ُبغية استخراج املعلومات الالزمة لصنع القرارات  ◆

ومتابعة  تأثري التمنيع عىل املراضة والوفيات وعىل التغريات يف الحالة الوبائية لألمراض. )الهدف 
االسرتاتيجي 4(

إدخال لقاحات جديدة مالمئة يف برامج التمنيع الوطنية )انظر أيًضا الهدف الخامس(. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 3(

ضامن أن يصاحب إدخاإلدخال  اللقاحات الجديدة خطط شاملة ملكافحة األمراض املستهدفة. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 4(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

الروتيني، وجهود مكافحة  التمنيع  التكامل بني  العاملي لخلق  الصعيد  الروتيني عىل  التمنيع  اسرتاتيجيات ومامرسات 

األمراض، وأنشطة إدخال اللقاحات الجديدة:

تتمتع حمالت التمنيع واسعة النطاق بالقدرة عىل الوصول إىل عدد كبري من األطفال 

اللذين التستطيع الخدمات الصحية العادية الوصول لهم. فالحمالت التي تستخدم 

اسرتاتيجيات التمنيع املنزيل أو التمشيط توفر الفرصة مراجعةملعرفة حالة تطعيم 

جميع األطفال الذين تم مقابلتهم، وتحويلهم للحصول عىل أي جرعات رضورية. 

وباإلضافة إىل ذلك، فمن خالل التخطيط الدقيق، ميكن ألنشطة الحمالت تعزيز 
التمنيع الروتيني.18

استغالل  ينبغي  والفلبني،  كمبوديا19  يف  تطويرها  تم  التي  األساليب  باستخدام 

حمالت التمنيع التعزيزية واسعة النطاق لتحديد املجتمعات التي ينقصهاإكامل 

جرعات التمنيع ، ليس فقط فيام يتعلق باللقاح املستخدم داخل الحملة، ولكن 

فيام يخص جميع اللقاحات املقررة. وميكن بعد ذلك التخطيط لتقديم خدمات 

الروتينية املالمئة إىل هذه املجتمعات بطريقة أكرث استدامة. ومن خالل  التمنيع 

مراجعة سجالت  الحملة، وخاصًة فيام يتعلق باألطفال دون سن 12 شهرًا من 

العمر، وربطهم ببيانات التغطية الروتينية،وبذلك ميكن استهداف األطفال الرضع 

الذين ينبغي أن يتلقوا التمنيعخدمات التمنيع الروتيني بشكل أفضل.

18  مؤسسة جون سنو. استخدام األنشطة املتعلقة مبرض الحصبة يف تعزيز التمنيع والرتصد. 2011. 
http://www.jsi.com/JSIInternet/IntlHealth/project/display.cfm?ctid=na&cid=na&tid=40&id=8782

19  سان شان سيونج، وجون جراندي، وريتشارد دنكان وآخرين. االنتقال من الوصول إىل كل منطقة إىل الوصول إىل كل مجتمع: تحليل ومواجهة تحدي 
اإلنصاف يف تقديم التمنيع يف كمبوديا. السياسة الصحية والتخطيط 2012؛ 10-1

استخدام أنشطة  تعزيز . 1
التمنيع مثل الحمالت , للبحث 
الفعىلي عن االأطفال الذين لم 

ي 
يحصلوا عىل التمنيع الكا�ن

وتحويلهم لتكملة التمنيع 
عن طريق جلسات التمنيع 
الروتينة بالمراكز الصحية 

العادية.  

لية . 2 ن مراجعة السجالت الم�ن
سواء خالل الحملة أو أثناء 

متابعة التقييم  بعد الحملة 
لتحديد االأفراد والمجتمعات  

ي تنقصها الخدمات
ال�ت
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فريوس الحصبة معد للغاية، وبالتايل فإنه يبحث عن األشخاص غريمكتميل التمنيع 

حدوث  موقع  حول  البيانات  وباستخدام  املرض.  لهم  ويسبب  املطعمني  غري  أو 

حاالت الحصبة باإلضافة إىل محددات أخرى مثل ضعف تغطية التمنيع الروتيني، 

ميكن تحديد املناطق التي يرتفع فيها الخطر، ووضع اسرتاتيجيات تصحيحية مالمئة.

خالل فاشية األمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات، تتمثل أوىل األولويات يف 

ظهور  استلزمه  الذي  العام  الوعي  زيادة  فمن خالل  ذلك،  ومع  املرض.  مكافحة 

من  الوقاية  يف  فشل  الذي  الربنامج  قصور  أوجه  لتحديد  الفرصة  تسنح  الفاشية، 

الفاشية وتصحيحها. فبمجرد االشتباه يف حدوث فاشية، ينبغي اللجوء إىل تعزيز 

الروتينية  التمنيعات  توفري  وينبغي  املترضر،  املجتمع  إلطالع  االجتامعية  التعبئة 

اإلضافية لجميع األطفال من الفئة العمرية املستهدفة املناسبة (وفًقا لعلم أوبئة 

األمراض) الذين يحرضون ملنشآت الصحية أو مواقع التوعية بالتمنيع.

االسرتاتيجيات  من  يعترب  وتعزيزه  الروتيني  التمنيع  برنامج  عىل  اإلبقاء  أن  مبا 

الرئيسية يف جميع برامج استئصال األمراض أو القضاء عليها باستخدام اللقاحات، 

النظام  تعزيز  الربامج  هذه  يف  املعينني  العاملني  اختصاصات  تشمل  أن  ينبغي 

التغطية. ولذلك، ينبغي تدريب املوظفني املمولني من  الروتيني وأنشطة تحسني 

األموال املخصصة لشلل األطفال و/أو الحصبة وتحديث مهارات التمنيع الروتيني 

لديهم بشكل منتظم. ففي البلدان التي يعمل فيها املوظفون املعنيون باستئصال 

بد  ال  الوطني،  الروتيني  التمنيع  برنامج  مع  بالتوازي  عليها  القضاء  أو  األمراض 

من العمل عىل تحقيق التكامل بني هذين الربنامجني.20 وباملثل، ينبغي استغالل 

االهتامم املتزايد الذي أبرزته مبادرات ال تعزيز مكافحة األمراض يف رفع الوعي 

السيايس لتبني ومتويل برنامج التمنيع الروتيني ككل. 

الستدامة حالة القضاء عىل كزاز األمهات  وحديثي الوالدة، ينبغي أن تضع البلدان 

جداوالً وخططًا لتقديم الجرعات الوقائية من اللقاحات التي تحتوي عىل ذيفان 

الكزاز عن طريق تقديم التمنيع الروتيني خالل فرتات الطفولة واملراهقة والحمل؛ 

وينبغي اختيار التدخالت املناسبة من املبادئ التوجيهية مع مراعاة فرص تقدميها 

بشكل روتيني. ويجب اإلبقاء عىل التدخالت األخرى التي تقي من كزاز األمهات  

وحديثي الوالدة، مثل املامرسات الصحية أثناء الوالدة وما بعدها، والعناية بالحبل 

الرسي، وتوفري أخصائيي توليد مدربني، وتوسيع نطاقها. وعالوة عىل ذلك، ينبغي 

مراجعة مؤرشات القضاء عىل كزاز األمهات  وحديثي الوالدة بانتظام اللتزام اليقظة. 

يف البلدان التي ترتفع فيها معدالت التحاق الفتيات باملدارس االبتدائية، ميكن النظر 

يف التمنيع املنشط للفتيات والفتيان يف املراحل األوىل ضد الكزاز يف املدارس قبل 

الترسب. وباالستفادة من فرتة املناعة الطويلة من خالل جرعات اللقاح املتتالية، 

وبني  الفتيان  بني  املناعية  الفجوة  سد  من  التكميلية  االسرتاتيجية   هذه  تتمكن 

املراهقني من الجنسني نظرًا لضعف املناعة املستمدة من جرعات مرحلة الطفولة 

20  منظمة الصحة العاملية. الخطة االسرتاتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخري من استئصاله 2018-2013. 2013 
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/StrategyWork/PEESP_EN_US.pdf

استخدام بيانات تمتابعة  . 3
حاالت الحصبة كجزء من 

تقييم مخاطر  عدم التمنيع 
وتحديد أولويات أنشطة  

ي
تعزيز  التمنيع الروتي�ن

ي . 4
تعزيز  التمنيع الروتي�ن

من خالل زيادة االهتمام 
بالفاشيات

ن . 5 إضافة مهمة تحس�ي
ي 

تغطية التمنيع الروتي�ن
ي 

ن �ن لمسؤوليات الموظف�ي
الوظائف الخاصة بمكافحة 

االأمراض 

ي قضت عىل . 6
ي المناطق ال�ت

�ن
ي الوالدة، 

كزاز االأمهات  وحدي�ش
اتيجيات  االنتقال من االس�ت

القائمة عىل حمالت التمنيع 
بذيفان الكزاز إىل تعزيز 

ي لالأطفال 
التمنيع الروتي�ن

نجاب  ي سن االإ
والنساء �ن
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األوىل، وضامن دخول اإلناث بشكل روتيني يف سنوات اإلنجاب األكرث خصوبة لهم 

وهم يف حامية فعلية ضد الكزاز.

فئة  من  أبعد  هو  ما  لتشمل  التمنيع  برامج  نطاق  توسيع  الطموح يف  مع  متشيًا 

ضد  ثانية  روتينية  جرعة  إدخال  يف  تنظر  التي  للدول  ينبغي  املستهدفة،  الرضع 

واسعة  »زيارة  باعتبارها  هذه  اإلضافية  التمنيع  زيارة  إضافة  تقرر  أن  الحصبة 

هذه  استغالل  وينبغي  العمر.  من  الثانية  السنة  يف  األصحاء«  لألطفال  النطاق 

الفرصة لتقديم مستضدات أخرى، مثل الجرعة املنشطة من لقاح الخناق – الكزاز 

(التيتانوس)– الشاهوق أو شلل األطفال أو التمنيع الروتيني ضد املكورة السحائية 

A، مام يسمح بإعطاء الجرعات السابقة الفائتة يف جدول التمنيع الوطني لألطفال 

الرضع، ويوفر فرصة للتدخالت الوقائية األخرى مثل التخلص من الديدان، وتوفري 

املكمالت الغذائية من فيتامني أ، وتقديم املشورة الغذائية، متابعة متابعة النمو.

للتواصل  املتزايدة  والجهود  لقاح جديد  بإدخال  السكان  اهتامم  استغالل  ينبغي 

التمنيع والتغطية عىل نطاق  بتحسني  لتوجيه رسائل  إدخاله عىل حد سواء  عند 

األمراض  من  للوقاية  إضافية  رسائل  وتوجيه  الفائتة،  الجرعات  وتقديم  أوسع، 

ومكافحتها فيام يتعلق باألمراض املستهدفة حديثًا. وينبغي التأكيد عىل ذلك مع 

العاملني الصحيني واملعنيني بالتعبئة خالل متابعة  ما بعد إطالق اللقاح والتقييامت 

الروتيني. إن االستخدام  النظام  اللقاحات الجديدة يف  بعد إدخاله لضامن إدماج 

االسرتاتيجي إلدخال لقاح جديد بغرض تحديد مواطن الضعف األساسية املتأصلة 

يف التمنيع الروتيني ومعالجتها يتيح تحقيق إمكانات اللقاح الجديد.

تقديم  بشأن  الصحيون  العاملون  عليها  يحصل  التي  التدريبية  الدورات  تعترب 

من  نفسها  واللقاحات  باألمراض  املتعلقة  الفنية  والتفاصيل  الجديدة  اللقاحات 

الفرص املتاحة لتجديد املعارف واملهارات حول الوقاية من أمراض معينة ومكافحة 

جميع األمراض األخرى التي تستهدفها اللقاحات الروتينية.

 ، التمتابعة  وأنظمة  التقارير،  مناذج  تكييف  الجديدة  اللقاحات  إدخال  يتطلب 

واملواد التدريبية، التي ينبغي استخدامها كفرصة لتعزيز متتابعة  األمراض األخرى 

أمكن.  إن  الربنامج  أنشطة  للقاحات ومتابعة ها وكذلك  منها  الوقاية  التي ميكن 

التمنيع  تعقب  التي  الضارة  األحداث  متابعة   تعزيز  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

ذلك  نطاق  توسيع  وينبغي  الجديدة،  اللقاحات  إدخال  فرتة  خالل  عنها  واإلبالغ 

ليغطي جميع اللقاحات.

إضافة زيارة وقائية لصحة . 7
ي السنة الثانية من 

الطفل �ن
العمر عند تقديم الجرعة 

الروتينية الثانية ضد الحصبة

استغالل زيادة الوعي . 8
واالهتمام بإدخال لقاحات 

ن التغطية  جديدة لتحس�ي
الروتينية

استخدام التدريب عىل . 9
اللقاحات الجديدة كفرصة 

ن  لبناء قدرات العامل�ي
ن فيما يتعلق بتقديم  الصحي�ي

اللقاحات الموص بها 

رفع مستوى تمتابعة  . 10
االأمراض، ومتابعة  االأحداث 
ي تعقب التمنيع، 

الضارة ال�ت
ومتابعة أنظمة تقارير 

التغطية أثناء إدخال لقاحات 
جديدة
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ك6.1.4.  ي من خالل  مبادرات شاملة وتقديم الخدمات بشكل مش�ت
دمج برنامج  التمنيع الروتي�ن

تتعلق النقطة املنصوص عليها يف خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات والواردة أدناه بدمج التمنيع الروتيني.

ضامن أن يصاحب إدخال اللقاحات الجديدة خطط شاملة ملكافحة األمراض املستهدفة. )الهدف  ◆

االسرتاتيجي 4(

االسرتاتيجيات واألنشطة 

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي بغية دمج التمنيع الروتيني من خالل  مبادرات شاملة 

وتقديم الخدمات بشكل مشرتك.

 ،B يعترب استخدام اللقاحات األحدث، مثل اللقاحات التي تقي من التهاب الكبد

البرشي  الحليمي  الورم  بفريوس  والعدوى  العجيل،  والفريوس  الرئوية،  واملكورات 

من التدخالت الحيوية يف سياق جهود مكافحة األمراض األوسع نطاقًا ضد أمراض 

واإلسهال  السحايا،  والتهاب  الحادة،  التنفسية  باألمراض  والعدوى  املزمنة،  الكبد 

الحاد، ورسطان عنق الرحم. وينبغي أن يكون التمنيع بهذه اللقاحات جزًءا من 

تعزيز  وينبغي  األمراض.  مكافحة  إهداف  تحقيق  يسهم يف  وأن  شاملة  مبادرات 

التدخالت األخرى، مثل تلك التدخالت التي تهدف إىل الحد من استهالك الكحول 

الفموي،  واإلمهاء  واإلصحاح،  املأمونة  املياه  عىل  الحصول  فرص  وتعزيز  والتبغ، 

واالستخدام  الحاالت،  معالجة    وتحسني  الزنك،  ومكمالت  الحيوية  واملضادات 

املالئم للمضادات الحيوية، وتوفري التدخالت الصحية للمراهقني، أثناء إدخال هذه 
اللقاحات وتقدميها بشكل روتيني.21

من بني جميع الربامج واملبادرات الصحية الوقائية، عادًة ما يتمتع برنامج التمنيع 

بأكرب قدرة عىل الوصول إىل الرضع واألطفال والنساء الحوامل، من خالل »زيارات 

األطفال األصحاء« والرعاية السابقة للوالدة. وينبغي من خالل هذا الربنامج تقديم 

تدخالت أخرى يف نفس الوقت للفئة العمرية املناسبة والفئة املستهدفة، إن أمكن. 

وقد تم بالفعل استخدام برنامج التمنيع بشكل ناجح لتقديم املكمالت الغذائية 

من فيتامني أ، والعالج املضاد للديدان، والناموسيات املعالجة مببيدات الحرشات، 

والعالج الوقايئ املتقطع ضد الربداء (املالريا). وميكن إضافة تدخالت وقائية هامة 

الحرص  ينبغي  اإلضافات،  هذه  كل  ورغم  للمراهقني.  املثال،  سبيل  عىل  أخرى، 

عىل عدم إثقال نظام التمنيع إىل حد إضعافه أو املساس بالرتكيز عىل قدرته عىل 

الوصول إىل الفئة (الفئات) العمرية املستهدفة. وينبغي، حيثام أمكن، وضع نظام 

عميل)،  لكل  املخصص  الوقت  (مثل:  الرعاية  جودة  يف  التغريات  ملتابعة  متابعة 

انخفاض مرتتب عىل ذلك  لها، وأي  الخدمات واملستفيدين  ومدى قبول مقدمي 

يف التغطية. كام يحظى باألهمية وجود نظام لتحديد أي انخفاض غري مقصود يف 

التغطية املنصفة، مثل انخفاض تطعيم الفئات الضعيفة.

21  منظمة الصحة العاملية/اليونيسيف. وضع حد لوفيات األطفال الناجمة عن االلتهاب الرئوي واإلسهال التي ميكن تالفيها بحلول 2025:
خطة العمل العاملية املتكاملة للوقاية من االلتهاب الرئوي واإلسهال ومكافحتهم. 2013. رقم اإليداع الدويل 9 150523 4 92 978

ي سياق  . 1
وضع اللقاحات �ن

مبادرات  شاملة لمكافحة 
االأمراض 

تقديم تدخالت وقائية . 2
ي مجال صحة 

رئيسية أخرى �ن
االأم والطفل خالل زيارات 

التمنيع، إذا لزم االأمر
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بعض  إىل  ويحتاج  النجاح،  إحراز  عىل  إدماجه  يتم  الذي  التدخل  اختيار  يؤثر 

املشاورات التحضريية و/أو البحث للتأكد من أن الخدمات اإلضافية تحظى بأولوية 

كبرية بالفعل، وضامن التوفيق بصورة جيدة بني أمناط خدمات التمنيع.

الخدمات  تسجيل  خالله  من  يتم  نظاًما  الوطنية  التمنيع  برامج  تضع  أن  ينبغي 

خدمات  حول  معلومات  ذلك  يف  مبا  الحمل،  فرتة  أثناء  للنساء  املقدمة  الصحية 

بالتمنيع،  التأكد من معرفة األمهات واآلباء الجدد  الوالدة، ينبغي  التمنيع. وبعد 

وان املواليد تتم متابعتهم و حصولهم عىل اللقاحات املناسبة. ومع والدة الطفل، 

التمنيع  »إدراج  (انظر  املنزيل  السجل  وتوزيع  املولود  تسجيل  يف  البدء  ينبغي 

بأهمية  الوعي  مستوى  »رفع  و  الوالدة«  عند  الصحية  الخدمات  يف  الروتيني 

السجالت املنزلية الشاملة«).

بدء تتبع برنامج التمنيع . 3
ي برامج 

للنساء الحوامل و�ن
رعاية الحوامل
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إدارة الـبـرنــامـج 2.4. 

ي عىل جميع المستويات 1.2.4. 
اكة من أجل التمنيع الروتي�ن ام السياسي والرسش ن ن االل�ت تأم�ي

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات الواردة أدناه بتأمني االلتزام السيايس والرشاكة 
عىل جميع املستويات. 

ضامن وجود إطار ترشيعي أو قانوين يف جميع البلدان، مبا يف ذلك النص عىل تخصيص ميزانية للتمنيع،  ◆
وعىل متابعة املتابعة والتقارير. )الهدف االسرتاتيجي 1(

إدراج التمنيع يف جداول أعامل اجتامعات الهيئات الحكومية عىل جميع املستويات، ويف املنتديات  ◆
االجتامعية والصحية واالقتصادية األخرى. )الهدف االسرتاتيجي 1(

إنشاء التزام عىل الحكومات باالستثامر يف التمنيع وفًقا لقدراتها د والفوائد املتوقعة. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 5(

ابتكار طرق أكرث فعالية للوكاالت التنظيمية الوطنية ولجان تنسيق القطاع الصحي، ولجان التنسيق  ◆
املشرتكة بني الوكاالت، بهدف دعم برامج التمنيع كجزء من برامج مكافحة األمراض والرعاية الصحية 

الوقائية. )الهدف االسرتاتيجي 1(

دعم منظامت املجتمع املدين واالتحادات املهنية املحلية من أجل املساهمة يف املناقشات الوطنية املعنية  ◆
بالتمنيع والصحة. )الهدف االسرتاتيجي 1(

ربط جهود الدعوة العاملية والوطنية واملجتمعية بالشبكات املهنية واألكادميية. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

ضامن التنسيق بني القطاعني العام والخاص بشأن إدخال اللقاحات الجديدة، واإلبالغ عن األمراض التي  ◆
ميكن الوقاية منها بالقاحات، وتقديم اللقاحات، وضامن جودة التمنيع يف القطاعني العام والخاص. 

)الهدف االسرتاتيجي 4(

إرشاك منظامت املجتمع املدين عىل الصعيد الداخيل ومتكينها ودعمها من أجل  الرتويج  ألهمية  ◆
اللقاحات أمام املجتمعات املحلية، وراسمي السياسات، ووسائل اإلعالم املحلية والعاملية. )الهدف 

االسرتاتيجي 2(

وضع قاعدة بّينات بالفوائد االقتصادية واسعة النطاق للتمنيع بالنسبة لألفراد واألرس واملجتمعات  ◆
والبلدان. )الهدف االسرتاتيجي 1(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي لتأمني االلتزام السيايس والرشاكة عىل جميع املستويات. 

ميكن ضامن استدامة برنامج التمنيع عىل املدى الطويل فقط عندما يكون مملوكًا 

تقديم  مسؤولية  الوطنية  الحكومات  وتتحمل  يخدمهم.  الذين  للسكان  بالكامل 

خدمات التمنيع من أجل الصالح العام بينام تعمل مع الجهات املانحة والرشكاء 

لضامن التزامهم بالقيادة واألولويات. ويجب تنسيق التمويل الخارجي وإدارته من 

قبل الحكومة الوطنية من خالل برنامج التمنيع الخاص بها بالتعاون مع الرشكاء 

الخارجي األولويات  التمويل  املهم أن يدعم  املالية. ومن  الفجوات  من أجل سد 

الجهات  الواردة من  األموال  توجيه  وينبغي  توجيهها.  يعيد  أن  بدالً من  الوطنية 

املانحني من خالل الحكومة، وينبغي النظر إليها باعتبارها مكملة وليست بديلة 

للموارد الحكومية، وينبغي أن توسع الحكومات الوطنية نطاق التزاماتها من أجل 

متويل برامج التمنيع الخاصة بها.

تأسيس الملكية الوطنية . 1
نامج التمنيع ل�ب



39

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا
الفصل ٤ ي

اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

بني  املشرتكة  التنسيق  لجان  مثل  التمنيع،  برنامج  تنسيق  هيئات  تعزيز  ينبغي 

الوكاالت، تحت قيادة وزارة الصحة الوطنية من خالل إرشاك جميع الجهات املانحة 

والرشكاء املعنيني بالتمنيع عىل الصعيد القطري، مبا يف ذلك منظامت املجتمع املدين 

والهيئات املهنية والتي غالبًا ما تضطلع بأدوار أكرث أهمية يف البلدان التي يتم فيها 

تقديم نسبة كبرية من التمنيعات من خالل القطاعات الخاصة أو غري الحكومية. 

قد يكون لهيئات التنسيق دوًرا تلعبه يف مراقبة استثامر الجهات املانحة وضامن 

اتساق التخطيط بشأن رشكاء التمنيع وأنشطتهم. وقد يتم تكليف هذه الهيئات 

باألنشطة التي تتعدى مرحلة التمنيع، وقد يتيح ذلك الفرصة لتعزيز التكامل مع 

الربامج األخرى (مثل صحة األم والطفل)؛ وينبغي أن يتامىش عملها متاًما مع عمل 

لجان تنسيق القطاع الصحي. كام ينبغي أن يتزامن عملها ويتسق مع عمل لجنة 

تنسيق القطاع الصحي والخطة الوطنية للقطاع الصحي.

وملموسة  واضحة  فوائد  تحقيق  عىل  االستثنائية  بقدرتها  التمنيع  برامج  تتمتع 

ويسمح  املنصفة.  التغطية  بتحقيق  يتعلق  فيام  والسيام  للقياس،  قابلة  بتكاليف 

التكاليف بشكل دقيق يف الخطط الشاملة متعددة السنوات  التخطيط وحساب 

قوية  دعوة  بتنفيذ  والوفاة  األمراض  من  الوقاية  مجال  يف  الفوائد  إثبات  وكذلك 

السيايس  االلتزام  تعزيز  أجل ضامن  من  والربملاين  السيايس  القرار  لصناع  موجهة 

واملايل للربنامج. وقد يتطلب ذلك إجراء تحليالت للجدوى واملردودية فيام يتعلق 

أو  العاملية  الصحة  منظمة  معايري  من  االستفادة  إمكانية  مع  تحديًدا،  بلد  بكل 

معايري أخرى، واستخدام البيانات األكرث دقة يف الخطط الشاملة متعددة السنوات.

يضمن  قانوين  أو  ترشيعي  إطار  وجود  من  الوطنية  الربامج  تتحقق  أن  ينبغي 

التمويل املستدام للتمنيع يف سياق متويل األنظمة الصحية عىل نطاق أوسع، مبا 

التشغيلية  االحتياجات  لتلبية  الوطنية  امليزانية  بند يف مخصصات  إدراج  ذلك  يف 

خطة  مؤرشات  مع  ومتاشيًا  التربيد.  وسلسلة  اللقاحات  تكاليف  بخالف  املتكررة 

العمل العاملية للقاحات، ينبغي متابعة  التمويل الحكومي لربنامج التمنيع بأكمله 

واإلبالغ عنه عىل الصعيد العاملي. ويف جميع البلدان، ينبغي النظر إىل اللقاحات 

والعمليات الربنامجية باعتبارها بنوًدا دامئة يف امليزانية الوطنية، وينبغي تخصيص 

متعددة  الشاملة  الخطة  يف  املعروضة  املالية  للمتطلبات  وفًقا  كافية  ميزانية 

برنامج  يف  والرشكاء  املانحة  للجهات  ينبغي  البنود،  هذه  تتوفر  مل  إذا  السنوات. 

التمنيع أن ترص عىل إدراجها، لضامن امللكية الوطنية.

وسوف  الربنامج.  مراحل  كافة  عرب  وتوقعهام  واملساءلة  الشفافية  تشجيع  ينبغي 

التنسيق  آليات  إىل  باإلضافة  تعزيزها  أو  املختلفة  اللجان  إنشاء  يرتتب عىل ذلك 

فيهم  مبا  الرئيسيني،  املصلحة  أصحاب  إرشاك  مع  املستويات،  األخرى عىل جميع 

املجتمعات املحلية، والقطاع الخاص، والجهات املانحة، ومنظامت املجتمع املدين، 

املساءلة وامللكية من خالل  التحسن يف مستوى  يتحقق  اإلعالم. وسوف  ووسائل 

استحداث مراجعة النظراء ومراجعة األداء وتعزيزهام من قبل أصحاب املصلحة، 

مبا يف ذلك املستفيدين. 

اكات وطنية   . 2 إقامة �ش
لتعزيز برنامج التمنيع

إبالغ صناع القرار السياسي . 3
ي بمردودية التمنيع 

لما�ن وال�ب
وتوضيحها لهم

ي لتمويل . 4
وضع إطار قانو�ن

ي 
التمنيع، من خالل إدراج بند �ن
انية الوطنية  ن مخصصات الم�ي

للقاحات وعمليات التمنيع 
بقاء عليه واالإ

تيس�ي مراقبة الشفافية . 5
والمساءلة واالأداء



40

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا

يالفصل ٤
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

أكرب  بدور  املدين  املجتمع  الحكومية ومنظامت  املنظامت غري  تضطلع  أن  ينبغي 
عن  ممثلني  إدراج  وينبغي  الصحي،  النظام  وتدعيم  وتقدميه  التمنيع  تعزيز  يف 
وكاالت ومجموعات أصحاب املصلحة، والنظر إليهم باعتبارهم رشكاء يف تخطيط 
الربامج ومتابعة  الفئات. ويصلح ذلك عىل وجه التحديد يف الدول الهشة أو التي 
أنهكتها الحروب. وقد يسهم الصوت املستقل للمجتمع املدين يف الدعوة للربنامج 

بشكل فعال.

منذ عام 2012، يتم االحتفال بأسبوع التمنيع العاملي سنويًا يف األسبوع األخري 
للبلدان  وينبغي  والدعوة.  االجتامعية  للتعبئة  فرًصا  يوفر  مام  نيسان/أبريل،  من 
أن تجري االتصاالت الخاصة بربنامجها خالل هذه الفرتة بالتوازي مع موضوعات 
أسبوع التمنيع عىل الصعيد اإلقليمي، وأن تخطط لفعاليات خاصة، مثل حمالت 
التمنيع الجامعي، والتكثيف الدوري للتمنيع الروتيني، وإدخال لقاحات جديدة، 
مستوى  لرفع  املستديرة  املائدة  ومناقشات  عمل  وورش  تدريبية  دورات  وعقد 

الوعي بأهمية التمنيع.

تعزيز إدراج المنظمات غ�ي . 6
الحكومية ومنظمات المجتمع 

ي
المد�ن

ي . 7
المشاركة الفعالة �ن

فعاليات الدعوة العالمية، 
وتتضمن أسبوع التمنيع 

العالمي



41

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا
الفصل ٤ ي

اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

دورة التخطيط

انيتها وتعبئتها من أجل تحقيق النتائج واالستدامة2.2.4.  ن تخطيط الموارد ووضع م�ي

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات الواردة أدناه بتخطيط املوارد ووضع 
ميزانيتها وتعبئتها.

وضع خطط متنيع وطنية شاملة تكون جزًءا من الخطط الصحية الوطنية عموًما من خالل عملية  ◆
تصاعدية تتضمن جميع أصحاب املصلحة. )الهدف االسرتاتيجي 1( 

وضع أهداف قطرية طموحة ولكن قابلة للتحقيق يف سياق إهداف الحد من املراضة والوفيات.  ◆
)الهدف االسرتاتيجي 1(

تحديد ميزانيات التمنيع والتدقيق يف مرصوفاته ومتابعة تنفيذ أنشطة الربامج ا عن كثب. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 1(

قطع التزام عىل الحكومات باالستثامر يف التمنيع وفقاً لقدرتها عىل السداد والفوائد املتوقعة.  ◆
)الهدف االسرتاتيجي 5(

تدعيم امليزانية واإلدارة املالية عىل الصعيد القطري ُبغية تحقيق تكامل أفضل بني التخطيط  ◆
وتحديد األولويات يف املجال املايل ومجال الرعاية الصحية. )الهدف االسرتاتيجي 5(

استحداث آليات موسعة وأكرث شفافية لتجميع املعلومات وتبادلها واستخدامها بغرض متابعة   ◆
االلتزامات. )الهدف االسرتاتيجي 1(

وضع قاعدة بّينات بالفوائد االقتصادية واسعة النطاق للتمنيع بالنسبة لألفراد واألرس واملجتمعات  ◆
والبلدان. )الهدف االسرتاتيجي 1(

إرشاك رشكاء داخليني ورشكاء تنمية جدد محتملني، وتنويع مصادر التمويل. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 5(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي لتخطيط املوارد ووضع ميزانيتها وتعبئتها .يقع الرتكيز 

يف هذا القسم عىل التخطيط ووضع امليزانيات عىل الصعيد القطري، وهو ما يتم عادًة من خالل فريق إدارة برنامج 

التمنيع الذي يكون مقره يف الهيئة الصحية الوطنية. وإذا كانت إدارة برنامج التمنيع المركزية يف شكل هياكل دون 

وطنية، ينطبق هذا القسم عىل تدعيم التخطيط ووضع امليزانية عىل هذا املستوى الالمركزي.

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف دورة تخطيط متسقة، مع توفر الخطط اإلسرتاتيجية الشاملة متعددة السنوات والخطط 

السنوية التنفيذية لتحديد وتنسيق االسرتاتيجيات واألنشطة التي يتم مراقبتها كل ثالثة أشهر.

ينبغي أن تحدد الربامج الوطنية اتجاهها العام واحتياجاتها من خالل وضع خطة 

شاملة متعددة السنوات ومقدرة التكاليف22. وكونها شاملة، ينبغي أن تضم جميع 

األنشطة املتعلقة بالتمنيع، مبا يف ذلك رفع مستوى اإلنصاف يف توزيع الخدمات 

وزيادة التتغطية للخدمات التي يشملها برنامج التمنيع املوسع، وبرامج مكافحة/

القضاء عىل/استئصال األمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات، وإدخال لقاحات 

جديدة، وحمالت التمنيع الجامعي، ومتابعة  الربامج، ومتتابعة  األمراض التي ميكن 

الوقاية منها للقاحات واألحداث الضارة التي تعقب التمنيع خالل فرتة التخطيط 

تصبح  مناسب،  بشكل  تكاليفها  قُدرت  ما  وإذا  سنوات.  خمس  تستغرق  التي 

الخطط الشاملة متعددة السنوات أداة قوية لجمع التمويل وتخصيصه وتحديد 
األولويات. ويف الوقت نفسه، تسمح الخطط متعددة السنوات برتجمة توجهات 

الثاين/يناير  كانون   .(2013 أيلول/سبتمرب  (تحديث  للتمنيع  السنوات  متعدد  الشامل  التخطيط  بشأن  التوجيهية  املبادئ  العاملية.  الصحة  منظمة    22
.14.01/WHO/IVB 2014. كود الوثيقة

وضع الخطط الشاملة . 1
متعددة السنوات ومقدرة 

التكاليف وتحديثها
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للتنفيذ وتخطيط سنوي.  قابلة  أنشطة  إىل  الطويل  املدى  املستمرة عىل  الربنامج 
لوزارة  األخرى  التخطيط  وعمليات   دورات  مع  الخطط  هذه  تتامىش  أن  والبد 
الصحة، وينبغي أن تكون جميع التقييامت واملراجعات  ذات الصلة عىل علم بها، 
اللقاحات،  التمنيع املوسع، وتقييم ما بعد إدخال  مبا يف ذلك مراجعةات برنامج 
ومتابعة  ومراجعة املختربات، وتقييم اإلدارة الفعالة للقاحات، والتقييامت الذاتية 

لجودة البيانات، وغريها.

النحو  عىل  التمنيع  بأثر  املتعلقة  واملعلومات  التكاليف  حساب  استخدام  ينبغي 
الربنامج  ألهمية  الدعوة  ألغراض  السنوات  متعددة  الشاملة  الخطط  يف  الوارد 
ومتويل اللقاحات وتكاليف التشغيل عىل حد سواء، وخاصًة يف الحكومات الوطنية 
والهيئات املحلية وفيام بني الرشكاء عىل الصعيد القطري. ويسمح االنعكاس الدقيق 
لألنشطة املخطط لها وفجوات متويل هذه األنشطة بإصدار بيانات رسمية بشأن 
االحتياجات من املوارد. ومبا أن التمويل املحيل بات يشكل مكونًا أكرب من مكونات 
وموثوقة  دقيقة  تقديرات  توفري  يعترب  متزايد،  نحو  عىل  الروتيني  التمنيع  متويل 
بشأن التكاليف أمرًا رضوريًا. ويف البلدان التي »فقدت حقها يف تلقي« الدعم من 
التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، يعترب هذا الرتكيز عىل الدعوة من 

أجل التمويل املحيل أمرًا بالغ األهمية.

الوثيقة  باعتبارها  الوطنية22  السنوية  التشغيلية  العمل  خطة  تعزيز  ينبغي 
رشيك  كل  ومدخالت  الربنامج  أنشطة  بتوجيه  يتعلق  فيام  األساسية  اإلرشادية 
وتطلعه لتوفري الدعم عىل املستوى القطري. ففي العديد من البلدان، سوف تشمل 
عملية التخطيط السنوي مكونات هامة من تخطيط العمليات عىل املستوى دون 
التي  األنشطة  جميع  أمام  املجال  يتسع  أن  وينبغي  املناطق.  ومستوى  الوطني 
التشغيلية السنوية؛  تحظى بتعزيز من الجهات املانحة والرشكاء يف خطة العمل 
وينبغي للجهات املانحة والرشكاء أن يوجهوا متويلهم إىل الفجوات املالية الحالية 
ضمن هذه الخطط. ومن الواجب فهمه أيًضا أنه ينبغي للخطة الشاملة متعددة 
السنوات وأنشطة تخطيط القطاع الصحي الوطني أن يوفروا التوجيه لخطة العمل 
التشغيلية السنوية. وبالتايل، البد أن تعرب الخطة السنوية بصورة عملية وبشكل 

مفصل عن تلك الخطط املتعددة السنوات األوسع نطاقًا.

ينبغي أن تكون خطط التمنيع الروتيني الجزئية املفصلة أساًسا لخدمات التمنيع 
كام  الصحية،  املنشآت  موظفي  مبدخالت  االستفادة  مع  املناطق،  مستوى  عىل 
ما  غالبًا  والتي  واستئصالها،  األمراض  التعزيز مبكافحة  لربامج  بالنسبة  الحال  كان 
تكون منفصلة. وينبغي أن تستند الخطط الجزئية عىل مستوى املناطق واملنشآت 
الصحية إىل تحليل برنامج التمنيع (التغطية، واإلنجازات، والثغرات، وما إىل ذلك) 
وينبغي  الرئيسية.  املجتمعية  الهياكل  مدخالت  يف  والنظر  السابقة،  السنوات  يف 
أن تتضمن هذه الخطط وصًفا للمجتمعات التي تحصل عىل الخدمة وصعوبات 
الوصول إىل بعض املجتمعات والفئات (الذين يتعذر الوصول إليهم ماديًا واجتامعيًا 
عىل حد سواء)؛ وينبغي التخطيط لدورات توعية متنقلة وثابتة من حيث معدل 
متابعة   وأساليب  املهمة؛  إلنجاز  الالزمني  واملوظفني  واملعدات  وأماكنها؛  تكرارها 
(ويتضمن ذلك  امليزانية  الفعلية وإعداد  التكاليف  الخطط؛ وحساب  إنجاز هذه 

تغطية تكاليف التشغيل).23

23  منظمة الصحة العاملية/اليونيسيف. التخطيط الجزيئ لتقديم خدمات التمنيع باستخدام إسرتاتيجية الوصول إىل كل منطقة. ترشين األول/أكتوبر 
.09.11/WHO/IVB 2009. كود الوثيقة

استخدام حساب التكاليف . 2
واالستفادة من معلومات 

ي 
التمنيع عىل النحو الوارد �ن
الخطط الشاملة متعددة 

ويج  السنوات الأغراض ال�ت
نامج لل�ب

وضع خطة عمل تشغيلية . 3
نامج التمنيع  سنوية ل�ب

انية لها ن الموسع وإعداد م�ي

التخطيط لخدمات تطعيم . 4
فعالة عىل مستوى المناطق

.14.01/WHO/IVB .2014 January .)2013 WHO. Guidelines for Comprehensive Multi-Year Planning for Immunization )Update September  22
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

تدفقات التمويل

تتطلب الخطط عىل جميع املستويات إطاًرا يصف متابعة  مدى تقدمها، وينبغي 

أن تذكر من هو املسؤول عن إجراءات محددة، والوقت الذي ينبغي أن تكتمل 

فيه اإلجراءات، وكيفية قياس إنجاز املهام واإلبالغ عنها. ومن الناحية املثالية، ينبغي 

وصف وسائل ضامن املساءلة واالستجابة لكل من النتائج اإليجابية والسلبية بوجه 

الصلة. وعىل  ذات  والنفقات  الخطط  تنفيذ  متابعة   أنظمة  تعزيز  وينبغي  عام. 

وغريها  الوكاالت  بني  املشرتكة  التنسيق  لجان  تكون  أن  ينبغي  الوطني،  املستوى 

من الهيئات الوطنية عىل علم بالتقدم املحرز يف تنفيذ الخطة كل ثالثة أشهر عىل 

األقل. وباملثل، ينبغي إرشاك الهياكل التنسيقية عىل مستوى الضواحي، مثل الفرق 

الصحية التابعة للمستشفيات أو لجان العيادات، يف متابعة  تنفيذ الخطط الجزئية.

ينبغي أن ترتبط خطط التمنيع املذكورة يف االسرتاتيجيات أعاله ببعضها البعض، وأن 

تتدفق من بعضها البعض بشكل تام. وبالتايل، يجب أن تكون الخطط االسرتاتيجية  

ووضع  التشغييل  التخطيط  لعملية  أساًسا  السنوات  واملتعددة  املحدثة  الشاملة 

امليزانية سنويًا، والتي ينتج عنها خطط عمل سنوية. وينبغي متابعة  هذه الخطط 

الوطنية كل  الهيئات  الوكاالت وغريها من  التنسيق املشرتكة بني  من خالل لجان 

ثالثة أشهر عىل األقل. وينبغي عليها توفري معلومات محدثة بشأن الخطة الشاملة 

ملساعدة  التعليقات  وتوفري  السنوية،  الخطط  وكذلك  املقبلة  السنوات  متعددة 

املستويات دون الوطنية يف تخطيطها.

ألغراض تحسني إعداد امليزانية وتخصيص املوارد، ينبغي وضع أساليب لتتبع املوارد، 

وصوالً إىل مستوى املناطق عىل األقل. وينبغي مالحظة األماكن التي تقلصت فيها 

األنشطة أو مل تنفذ بسبب نقص األموال واإلبالغ عنها. وينبغي للمديرين الصحيني 

عىل مستوى املناطق تحليل تدابري كفاءة التمنيع (والربامج األخرى) واإلبالغ عنها، 

املنتخبون،  املسؤولون  (أي  للجمهور  أو  النظراء  ملراجعة  اإلعداد  سياق  يف  سواء 

ومنظامت املجتمع املدين، وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل املستوى دون الوطني). 

املحاسبني  مشاركة  تعزيز  املناطق  مستوى  عىل  الصحيني  للمديرين  ميكن  كام 

التابعني لهم يف تتبع موارد األنشطة الصحية، مبا يف ذلك الفحص العشوايئ املخطط 

له مقارنًة باألنشطة التي تم تنفيذها.

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف ضامن وصول األموال الكافية واملناسبة إىل املستوى التنفيذي للربنامج بانتظام.

الوطنية  التمنيع  برامج  متويل  اتجاهات  تحليل  العاملي،  الصعيد  عىل  ينبغي، 

وتدفقات متويل التمنيع من الجهات املانحة ككل وإتاحتها عىل نطاق واسع عىل 

الحكومية تجاه  التمويل  يتضمن ذلك تحليالً اللتزامات  أن  األقل سنويًا. وينبغي 

للمؤرشات  وتحليالً  العاملي،  الصعيد  للتمنيع عىل  املايل  للوضع  التمنيع، وملخًصا 

املالية يف منوذج اإلبالغ السنوي املشرتك.

متابعة  تنفيذ جميع . 5
الخطط ونفقاتها 

تأسيس دورة منتظمة . 6
ي للتمنيع 

للتخطيط الوط�ن
ن الخطط  من خالل الربط ب�ي
الصحية الوطنية، والخطط 
الشاملة متعددة السنوات، 

وخطط العمل السنوية، 
والمتابعة  الربع سنوي 

للخطط 

متابعة نفقات تقديم . 7
الخدمات وأوجه القصور 

انيات عىل جميع  ن ي الم�ي
�ن

المستويات

تحليل اتجاهات التمويل . 8
نفاق عىل برامج التمنيع  واالإ

بالغ عنها عالمًيا واالإ
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�
��الفريق الوط

ي وإدارته3.2.4. 
نامج الوط�ن ي قيادة ال�ب

ن �ن ضمان التم�ي

تتعلق النقطة املنصوص عليها يف خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات والواردة أدناه بالقيادة واإلدارة.

ضامن أن تتوافر لربامج التمنيع وبرامج الرعاية الصحية األولية األخرى موارد برشية كافية لتحديد  ◆

جداول الخدمات املتوقعة ذات الجودة املقبولة وتقديم هذه الخدمات. )الهدف االسرتاتيجي 4(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي لضامن التميز يف القيادة واإلدارة. يقع الرتكيز يف هذا 

القسم عىل القيادة العليا عىل املستوى القطري، وهي ما تتم عادًة من خالل فريق إدارة برنامج التمنيع الذي يكون 

مقره يف الهيئة الصحية الوطنية. وإذا كانت إدارة برنامج التمنيع المركزية يف شكل هياكل دون وطنية، ينطبق هذا 

القسم عىل تدعيم التخطيط ووضع امليزانية عىل هذا املستوى الالمركزي.

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف فريق وطني قادر – يتوفر لديه املوارد الكافية والسلطة – إلدارة برنامج التمنيع الوطني يف كل بلد 

بشكل محرتف.

تعترب القدرات الفنية واإلدارية والقدرات املتعلقة بوضع امليزانية وسلطات فريق 

إدارة التمنيع الوطني ذات الصلة من العوامل الرئيسية لنجاح برنامجه. وينبغي 

أساليب  خالل  من  العليا  اإلدارة  فريق  تعزيز  التنمية  يف  ورشكائها  للحكومات 

هذا  يف  األفراد  تعيني  يربهن  أن  وينبغي  األداء.  وتحسني  القدرات  لبناء  منهجية 

واملهارات. وتتضمن  القيادية  والجدارة  اإلدارة  فعاليته عىل جودة  الفريق ومدى 

القيادة  وقدرات  واإلرشافية،  اإلدارية  املهارات  الرئيسية  التدريب  موضوعات 

والتحديثات التقنية. ومتاشيًا مع والية منظمة الصحة العاملية لوضع قواعد ومعايري 

صحية، ينبغي بيان احتياجات التوظيف والكفاءات اإلدارية، ووضع مناذج وصف 

وظيفي لتوجيه صانعي القرارات عىل الصعيد الوطني فيام يتعلق بتوظيف فرق 

الربامج الوطنية الخاصة بهم.

هناك حاجة إىل فهم كامل للوضع املايل للربنامج عىل املستوى الوطني يك يتسنى 

تحديد أولويات األنشطة األكرث أهمية لتحقيق النجاح. ومن الناحية املثالية، ينبغي 

والتفسري  بالتحليل  لالضطالع  الالزمة  باملهارات  الوطني  الربنامج  مدير  يتمتع  أن 

واإلدارة املالية، وإبالغ البيانات املالية وعرضها، مبا يف ذلك ألغراض الدعوة. ويتعني 

أن تستفيد الفرق الوطنية األكرب حجاًم من وجود مدير مايل لتتبع املوارد وإعداد 

التقارير. وعىل املستوى دون الوطني، وخاصًة يف السياقات الالمركزية، ينبغي أن 

باملهارات  التمنيع  وأنشطة  اسرتاتيجيات  تنفيذ  عن  املسؤولون  املديرون  يتمتع 

تحد  والتي  املوارد،  بتدفق  املتعلقة  األخرى  واألمور  املالية  األمور  لتقييم  الالزمة 

من قدرتهم عىل تنفيذ األنشطة يف الوقت املناسب، بجودة كافية وعىل نحو تام.

نامج . 1 دارية ل�ب بناء الفرق االإ
ي وتعزيزها

التمنيع الوط�ن

ن المهارات المتعلقة . 2 تحس�ي
دارة المالية، وإعداد  باالإ

انية، وحساب التكاليف،  ن الم�ي
ومتابعة النفقات، وتعبئة 

الموارد لدى فرق إدارة التمنيع 

ي
الوط�ن
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ينبغي أن تضع الوكاالت الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف 

وسائل تسمح لكبار مديري الربامج الوطنية بالعمل لفرتات قصرية جنبًا إىل جنب 

مع نظرائهم يف الدول األخرى (عىل سبيل املثال، خالل مراجعةات برنامج التمنيع 

املوسع أو أثناء تخطيط أنشطة التمنيع التكمييل ضد الحصبة ومتابعة ها)، مام 

يسمح بتعزيز التكامل بني الطرفني.

تعد اجتامعات مديري برنامج التمنيع املوسع وسيلة حيوية لتعزيز التعلم والدعم 

املشرتك بني البلدان، مام يسمح بالتواصل وإقامة عالقات أوثق بني املديرين من 

والحكومات  التنمية  رشكاء  يضمن  أن  وينبغي  ظروفها.  يف  تتشابه  التي  البلدان 

حضور القادة الوطنيني الرئيسيني يف برنامج التمنيع لهذه االجتامعات، وأن هذه 

االجتامعات تعمل مبثابة منتدى استشاري مفتوح لتبادل الخربات والتعلم املتبادل. 

ويتيح إنشاء الجمعية الدولية ملديري التمنيع مجاالً آخرًا لتبادل الخربات يف هذا 

 TechNet24 اإلطار. كام توفر منتديات النقاش عىل شبكة اإلنرتنت، مثل منتديات

فرًصا للتعلم من النظراء.

www.technet-21.org  24

إتاحة الفرص لنقل مهارات . 3
النظراء عىل المستوى الدوىلي 

ن فرق التمنيع الوطنية  ب�ي

ن . 4 دعم التعاون والتعلم ب�ي
امج الوطنية من  فرق إدارة ال�ب
خالل عقد اجتماعات لمديري 

برنامج التمنيع الموسع وتبادل 
ات الممارسات والخ�ب

http://www.technet-21.org
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يالفصل ٤
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

نامج وإرشاداته4.2.4.  وضع سياسة ال�ب

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات الواردة أدناه بوضع سياسة الربنامج وإرشاداته.

إنشاء هيئات مستقلة – أو تدعيم القائم منها – تصوغ سياسات التمنيع الوطنية )عىل سيبل املثال،  ◆
الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع أو الفرق االستشارية التقنية اإلقليمية(. )الهدف 

االسرتاتيجي 1(

ابتكار طرق أكرث فعالية للوكاالت التنظيمية الوطنية ولجان تنسيق القطاع الصحي، ولجان التنسيق  ◆
املشرتكة بني الوكاالت، بهدف دعم برامج التمنيع كجزء من برامج مكافحة األمراض والرعاية الصحية 

الوقائية. )الهدف االسرتاتيجي 1(

تحري النامذج الالزمة لتعزيز التعاون بني أصحاب املصلحة الذين يستخرجون البينات الخاصة بالتمنيع  ◆
وأصحاب املصلحة الذين يستخدمون هذه البينات ُبغية تحديد األولويات وصياغة السياسات. )الهدف 

االسرتاتيجي 1(

تدعيم الهياكل التنظيمية عىل الصعيد الوطني ووضع لوائح متسقة عىل الصعيد العاملي. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 5(

إدخال لقاحات جديدة مالمئة يف برامج التمنيع الوطنية )انظر أيًضا الهدف الخامس(. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 3(

االشرتاك مع املستخدمني النهائيني يف تحديد أولويات اللقاحات واالبتكارت حسب الطلب واالستفادة  ◆
االضافية. )الهدف االسرتاتيجي 6( 

إنشاء منصات لتبادل املعلومات الخاصة ببحوث التمنيع وبناء التوافق. )الهدف االسرتاتيجي 6( ◆

االستعانة بأصوات جديدة مبا يف ذلك الرتبويون، ورجال الدين، والشخصيات اإلعالمية الشعبية  ◆
واالجتامعية، وأطباء األرسة، والعاملون الصحيون باملجتمع املحيل، أبطال     التمنيع املدربون )ضمن 

آخرين(. )الهدف االسرتاتيجي 2(

إنشاء منتديات إقليمية لتبادل املعلومات وأفضل املامرسات واألدوات بني النظراء. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 1(

ربط جهود الدعوة العاملية والوطنية واملجتمعية بالشبكات املهنية واألكادميية. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

توفري منرب تستطيع من خالله البلدان أن تتواصل بشأن طلبها املتوقع عىل اللقاحات والتكنولوجيات  ◆
وأن تقدم إرشادات للصانعني حول مواصفات املستحرضات املرغوبة. )الهدف االسرتاتيجي 5(

إجراء بحوث تشغيلية حول تطرق محسنة لتقديم الخدمات بشأن التمنيع عىل مدار العمر، والتمنيع  ◆
يف حاالت الطوارئ اإلنسانية، وما ُيطلق عليها الدول الهشة، والبلدان التي متر برصاعات أو الخارجة من 

رصاعات. )الهدف االسرتاتيجي 6(

إجراء بحوث علمية تشغيلية واجتامعية لتحديد االسرتاتيجيات الناجحة يف الحد من حاالت عدم  ◆
اإلنصاف يف توزيع الخدمات يف الخدمات وتحسني جودة خدمات التمنيع وتقدميها. )الهدف 

االسرتاتيجي 3(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي بغرض وضع سياسة الربنامج وإرشاداته.

الفنية  خربتها  إىل  استناًدا  السياسة  مراجعة  عىل  الوطنية  الربامج  تشجيع  ينبغي 

التقدم من  باألهمية يف دفع عجلة  العاملية  التوصيات  املحلية. وتحظى  وخرباتها 

املحلية  واالقتصادية  الوبائية  الظروف  مع  تكيفه  أن  للبلدان  ميكن  إطار  خالل 

وغريها من الظروف يف سياق أولوياتها الصحية األخرى. وينبغي مراجعة توصيات 

تدعيم الملكية الوطنية . 1
لوضع السياسات
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

السياسة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية والهيئات التقنية األخرى واعتامدها 
حسب الحاجة، وينبغي إدخال التعديالت املحلية عىل توصيات السياسة الصادرة 
البينات  أساس  عىل  املعيارية  التوصيات  من  وغريها  العاملية  الصحة  منظمة  عن 
والخربات القطرية. وينبغي أن تدعو السلطات الصحية الوطنية إىل اجتامع الخرباء 

املناسبني وأن تراعي توصياتهم.

يف العديد من البلدان، يتم وضع سياسة التمنيع الوطنية مبساعدة الفرق االستشارية 
صياغتها  بشأن  إرشادات  توفري  إىل  تهدف  التي  بالتمنيع  املعنية  الوطنية  التقنية 
ووضع االسرتاتيجيات لتقديم املشورة لصناع القرار ومديري الربامج بشأن املسائل 
التقنية، مبا يف ذلك التوصيات بشأن إدخال اللقاحات وجداول التمنيع. وينبغي أن 
تستند توصياتهم إىل بينات وأن تصدر نتاًجا لعمليات شفافة. وعادًة ما يتم تعيني 
األعضاء من قبل السلطات الصحية وفًقا لخربتهم الفنية وخرباتهم وقدرتهم عىل 
الفرق  تتشارك  أن  وينبغي  السياسة.  التغيريات يف  بشأن  توصيات صالحة  تقديم 
االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع مع املؤسسات األكادميية، والجمعيات 
املهنية، والهيئات واللجان الوطنية األخرى مبا يضمن إتباع نهج قوي ومنسق لتحقيق 
األولويات الصحية الوطنية. وينبغي تدعيم هذه الفرق من الناحية الهيكلية من 
خالل عقد اجتامعات دورية، والتمتع بعضوية مستقلة، واإلدارة السليمة لحاالت 
أعضائها  قدرات  بناء  خالل  من  الفرق  هذه  تدعيم  ينبغي  كام  املصالح.  تضارب 
وتوفري بينات ذات جودة مرتفعة تستند إليها توصياتهام. فهذه الفرق عبارة عن 
بني  املشرتكة  التنسيق  لجان  غرض  عن  غرضها  يختلف  تقنية  استشارية  هيئات 

الوكاالت (هيئات التنسيق الرشيكة التي تدعم تنفيذ الربامج الوطنية).

ينبغي أن تستند توصيات السياسة يف جميع الحاالت إىل أفضل البينات والبيانات 
من خالل عملية يتم تنفيذها عىل الصعيد القطري. وإذا مل تتوفر هذه البيانات، 
عن عبء املرض عىل سبيل املثال، يف بلد معني، ميكن استخدام معلومات وخربات 
من بلدان أخرى. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن البدء يف مشاريع بحثية محددة للرد 

عىل االستفسارات املتعلقة بالسياسة يف كل بلد تحديًدا.

صالحية  من  املسبق  التحقق  إجراءات  عىل  نامية  دولة   100 من  أكرث  تعتمد 
األمم  لوكاالت  تسمح  والتي  العاملية،  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  اللقاحات 
املتحدة (مثل اليونيسيف) برشاء اللقاحات مضمونة الجودة لها. وينبغي أن تعتمد 
الدول التي تنتج و/أو تشرتي لقاحاتها عىل الجهاز التنظيمي الخاص بها أو عىل 
بلد فاعل آخر. وينبغي أن تبني السلطات التنظيمية الوطنية قدراتها وأن تبقي 
العاملية لضامن الجودة،  التي تويص بها منظمة الصحة  التنظيمية  الوظائف  عىل 
واملأمونية، والفعالية، وتوسيم املنتجات، وتوفري احتياجات التمنيع الربنامجية فيام 

يتعلق بجميع اللقاحات التي يستخدمونها.

ينبغي للهيئات التقنية والتنظيمية واالستشارية املختلفة (مثل الفرق االستشارية 
التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع، والسلطات التنظيمية الوطنية، واللجان الفرعية 
التقنية التابعة للجان التنسيق املشرتكة بني الوكاالت) أن تتعايش وتتعاون سويًا 
يف إطار برنامج متنيع فعال. وينبغي للسلطات الوطنية أن تتحقق من عمل هذه 

الهيئات يف ظل تنسيق وثيق مع بعضها البعض.

تعزيز إنشاء الفرق . 2
االستشارية التقنية الوطنية 

المعنية بالتمنيع وتفعيل 
عملها

تعزيز السياسات المستندة . 3
إىل البينات وصنع القرارات

ضمان توفر 100٪ من . 4
اللقاحات مضمونة الجودة 

ي برامج التمنيع 
المستخدمة �ن

الوطنية واستدامتها من خالل 
سلطات تنظيمية وطنية فعالة

ضمان وجود روابط رسمية . 5
ن الهيئات التقنية  فيما ب�ي
والتنظيمية واالستشارية 

الوطنية
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ينبغي أن يشجع مديرو برامج التمنيع عىل كافة املستويات جمع املامرسات الجيدة 

لتلبية  بالتمنيع  التمنيع املحلية واملعنيون  وإدخالها وفًقا ملا حدده مديرو برامج 

االحتياجات العملية. ويتطلب ذلك من املديرين طأمنة املوظفني بشأن الرتحيب 

باقرتاحات التحسني. وينبغي للمديرين بدورهم إدخال حوافز للمامرسات الجيدة 

دعم  عىل  للحصول  الوطنية  الربامج  تسعى  أن  ينبغي  كام  وتوفريها.  فرقهم  بني 

معاهد تدريس التمريض والطب من أجل تقديم خدمات التمنيع بشكل أفضل.

ينبغي للّجان االستشارية وهيئات رسم السياسات عىل الصعيد العاملي واإلقليمي، 

االستشارية  واللجنة  بالتمنيع،  املعني  االسرتاتيجي  االستشاري  الخرباء  فريق  مثل 

التمنيع  تنفيذ  ببحوث  املعنية  االستشارية  واللجنة  التمنيع،  مبامرسات  املعنية 

واللقاحات، والفرق االستشارية التقنية اإلقليمية املعنية بالتمنيع، مراجعة أحدث 

التطورات يف مجال اللقاحات ومامرسات التمنيع، وإبداء التوصيات عىل الصعيد 

العاملي واإلقليمي. ويتم إدخال هذه التطورات والتوصيات بصورة روتينية، وينبغي 

إتاحتها ملديري الربامج والفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع بانتظام 

وعقد  القطرية  السياسات  لوضع  الكافية  املرونة  يتيح  مام  املناسب،  الوقت  ويف 

النقاشات التقنية الالزمة لصنع القرار.

والرشكاء  املدين،  واملجتمع  التقنية،  والوكاالت  الربامج،  مديري  بني  الجمع  يسهم 

العامليني يف االجتامعات السنوية ملديري برنامج التمنيع املوسع يف خلق فرصة مثينة 

أن يحرض  الرضوري  النظرية. ومن  البلدان  الخربات بني  بتبادل  للتواصل، ويسمح 

مديرو الربامج هذه االجتامعات وأن يشاركوا فيها بصورة فعلية يك يبقوا عىل علم 

بأحدث التغيريات يف السياسة وتنفيذها عىل الصعيد العاملي واإلقليمي، ويتبادلوا 

خرباتهم ومبادراتطرقهم العملية مع اآلخرين.

وعرضها  اللقاحات  تطوير  عند  االعتبار  يف  الربنامجية  االحتياجات  وضع  ينبغي 

وتعبئتها. ويستتبع التحقق الرسمي املسبق من صالحية اللقاحات النظر يف مدى 

التي  اللقاحات  تلك  كفة  ترجح  حيث  املرشحة؛25  للقاحات  الربنامجية  املالءمة 

الفريق  يعمل  العاملي،  املستوى  وعىل  الربنامجية.  والتفضيالت  االحتياجات  تلبي 

االستشاري املعني بعرض اللقاحات وتعبئتها (VPPAG) مبثابة منتدى تعاوين بني 
صانعي اللقاحات والوكاالت الرشيكة بشأن هذه املسائل عىل الصعيد العاملي.26

25  منظمة الصحة العاملية. تقييم املالءمة الربنامجية للقاحات املرشحة الجتياز اختبار الصالحية املسبق املوىص به من قبل منظمة الصحة العاملية (مراجعة 
14.10/WHO/IVB 2014). كانون الثاين/يناير 2015.  كود الوثيقة

26  منظمة الصحة العاملية. التمنيع من الناحية العملية – دليل عميل للعاملني الصحيني. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2015. الوحدة (7)، إقامة رشاكة 
مع املجتمعات املحلية. الوثيقة متاحة من خالل الرابط التايل:

http://www.who.int/immunization/documents/training/en/

نامج، . 6 ي ال�ب
تعزيز التعلم �ن

ي ذلك بحوث العمليات، 
بما �ن

للتعرف عىل أفضل الممارسات 
وتعميمها

تعميم توصيات السياسة . 7
الصادرة عن الفرق االستشارية 

قليمية المعنية  التقنية االإ
بالتمنيع، واللجنة االستشارية 

المعنية بممارسات التمنيع، 
واللجنة االستشارية المعنية 

ببحوث تنفيذ التمنيع 
اء  واللقاحات، وفريق الخ�ب

اتيجي  االستشاري االس�ت
ي بالتمنيع

المع�ن

استغالل اجتماعات مديري . 8
برنامج التمنيع الموسع لنرسش 

قليمية،  السياسة العالمية واالإ
فضالً عن تبادل السياسات 

ة ن البلدان النظ�ي الوطنية ب�ي

توف�ي إرشادات لصانعي . 9
اللقاحات بشأن االحتياجات 

امج التمنيع العملية ل�ب
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

اك المجتمع إ��

تعبئة الجمهور3.4. 

اك المجتمعات وخلق الطلب عىل التمنيع1.3.4.  إ�ش

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات الواردة أدناه بإرشاك املجتمعات وخلق الطلب.

االستفادة من الهياكل املجتمعية يف تعزيز التواصل وتقديم الخدمات )عىل سبيل املثال، القابالت  ◆
الشعبيات وسجالت املواليد(. )الهدف االسرتاتيجي 3(

إرشاك منظامت املجتمع املدين يف التوعية والتخطيط باملجتمع املحيل. )الهدف االسرتاتيجي 3( ◆

وضع مناهج جديدة إلرشاك املجتمعات يف املناطق الحرضية واملحيطة بالحرض. )الهدف االسرتاتيجي 3( ◆

تدريب العاملني الصحيني ومنظامت املجتمع املدين عىل إرشاك املجتمعات، وتحديد الشخصيات املؤثرة  ◆
التي تستطيع املساعدة يف تخطيط الربامج الصحية وبرامج التمنيع وتنظيمها ومتابعتها ، عالوًة عىل 

احتياجات املجتمع، والعمل مع املجتمعات لتلبية تلك االحتياجات. )الهدف االسرتاتيجي 3(

إجراء بحوث علمية تشغيلية واجتامعية لتحديد االسرتاتيجيات الناجحة يف الحد من حاالت عدم اإلنصاف  ◆
يف توزيع الخدمات وتحسني جودة خدمات التمنيع وتقدميها. )الهدف االسرتاتيجي 3(

إدراج التمنيع يف مناهج التعليم األسايس. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 
اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي بغية إرشاك املجتمعات وخلق الطلب.

ينبغي أن تعقد خدمات التمنيع عىل املستوى املحيل ومستوى املناطق اجتامعات 
منتظمة مع الزعامء الشعبيني وغريهم من األشخاص املؤثرين ومنظامت املجتمع 
األمراض  وحدوث  التمنيع  تغطية  بشأن  التحديثات  لتوفري  مجتمعهم  يف  املدين 
التمنيع؛  تلقي  يف  الرغبة  عىل  والحفاظ  التمنيع،  تعقب  التي  الضارة  واألحداث 
وينبغي،  ها.  ومتابعة  الربامج  تخطيط  يف  املحيل  املجتمع  أفراد  إرشاك  وينبغي 
حيثام أمكن، أن يوفر العاملون الصحيون لقادة املجتمع املحيل (الزعامء الشعبيني، 
التمنيع،  توجيهات بشأن  الرتبويني واملدنيني، واملتطوعني)  والقادة  الدين،  ورجال 
وضع  وينبغي  ومخاوفهم.  األرس  الستفسارات  بفعالية  يستجيبوا  يك  وإعدادهم 
آليات ألفراد املجتمع املحيل متكنهم من إبداء التعليقات واملقرتحات حول خدمات 
التمنيع. كام ينبغي أن يتحىل أفراد املجتمع باملشاركة الفعالة يف اللجان الصحية/

لجان التمنيع. ويف حالة حدوث فاشيات األمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات 
خدمات  بشأن  انتقادات  أو  مخاوف  املجتمع  أفراد  بعض  لدى  يكون  عندما  أو 
التمنيع، ينبغي السعي لتيسري عمل قادة املجتمع املحيل ومنظامت املجتمع املدين 
استجابًة لتلك املخاوف أو االنتقادات. وميكن أن تلعب منظامت املجتمع املدين يف 

أغلب األحيان دوًرا يف املساعدة عىل تطوير هذه العالقات.27

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف املسؤولية املشرتكة عن تقديم التمنيع بني املجتمعات ووصول برنامج التمنيع إىل مستوى 

مرتفع ومنتظم من التغطية من خالل ارتفاع الطلب عىل الخدمات ذات الجودة.

»وطني، قريتي« يف كتيب التمنيع للموظفني الطبيني الذي نرشته وزارة الصحة ورعاية األرسة، الحكومة الهندية (صفحة 118، التذييل رقم 3/7).   27 
(7.3 Appendix 118 Government of India (page

ضمان التفاعل والتعاون . 1
ن المجتمعات  الجيد ب�ي

وخدمات التمنيع
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

تعبئة  بغرض  التمنيع  برامج  يف  محيل  مجتمع  كل  عن  ممثلني  إرشاك  ينبغي 

الصحيني.  العاملني  مع  املخاوف  ومناقشة  املعلومات،  وإدخال  املؤهلني،  السكان 

بالجدول،  االلتزام  مدى  مثل  بالجودة،  املتعلقة  القضايا  مناقشة  ينبغي  وباملثل، 

اللقاحات ومأمونيتها، وإرشاك املجتمع املحيل والتواصل معه. وقد  والتعامل مع 

الخدمات  الصحية بشأن جميع جوانب جودة  اللجان  تثقيف  الرتكيز عىل  يسهم 

يف  االستثامر  لدعم  املجتمع  واستعداد  الجودة،  عىل  املجتمعي  الطلب  زيادة  يف 

البنية التحتية واألنظمة الالزمة لتقديم خدمات جيدة. وينبغي للعاملني الصحيني 

متكني املتطوعني من املجتمع املحيل من االحتفاظ بسجل يضم األطفال والنساء 

بغية تتبع حالة التمنيع وتعزيز وجود مجتمع صحي ممنع بشكل كامل. وينبغي 

دعوة مجموعة صغرية من قادة املجتمع املحيل وممثليه لالجتامع بصورة منتظمة 

واالحتياجات  املشرتك  االهتامم  ذات  القضايا  ملناقشة  الصحية  املنشآت  إدارة  مع 

املجتمعية املحددة، والتخطيط للفعاليات الخاصة. وينبغي تشجيع املجتمع املحيل 

عىل أن يفخر بالعيادة »الخاصة به«؛ فقد يتطوع بعض أفراده بالخدمات من أجل 

املتطوعني  تشجيع  ينبغي  وباملثل،  جيدة.  حالة  يف  الصحية  املنشأة  عىل  الحفاظ 

املعنيني بالتعبئة املجتمعية، واملعنيني بتتبع املتخلفني عن التمنيع يك يصبحوا جزًءا 

من الفريق الصحي املوسع.

يف املحافل، مثل االجتامعات املدرسية والفعاليات املجتمعية وأيام الصحة، ينبغي 

تعليمية  محادثات  لعقد  وقت  تخصيص  عىل  الصحية  املنشآت  موظفي  تشجيع 

أو توفري مدخالت بشأن برنامج التمنيع وغريها من املوضوعات الصحية الوقائية. 

وخالل دورات العيادات، ينبغي تعيني أحد العاملني الصحيني أو املتطوعني لعقد 

محادثات صحية منظمة تدور حول موضوعات مختلفة مع املستفيدين املنتظرين.

ينبغي إنتاج مواد إعالمية بشأن التمنيع وتحديثها، عىل املستويني الوطني واملحيل، 

هذه  تكون  أن  وينبغي  األخرى.  التعليمية  واملؤسسات  للمدارس  إتاحتها  بغرض 

يستخدمون  الذين  املعلمني  تدريب  يتم  وأن  للجمهور،  ومناسبة  محّدثة  املواد 

هذه املواد. وينبغي أن تكون املواد سهلة القراءة، وخالية من املصطلحات الفنية، 

ومكتوبة باللغة املناسبة.

التمنيع  بتعزيز  للسامح  التمنيع  بشأن  مبسطة  ومعلومات  رسائل  إعداد  ينبغي 

من خالل تشجيع األطفال لبعضهم البعض. وميكن أيًضا أن يقوم األطفال بتذكري 

والديهم عندما يحني موعد الجرعات املستقبلية إلخوتهم األصغر سًنا.

تعزيز الملكية المجتمعية . 2
للمنشآت الصحية من خالل 

لجان العيادات أو اللجان 
الصحية

تثقيف المجتمع من خالل . 3
المحادثات والملصقات 

الصحية ومحفزات التعبئة

إعداد معلومات عن . 4
ي 

التمنيع الستخدامها �ن
المدارس وكليات التدريب

عالمية . 5 تجميع المواد االإ
لتعزيز التمنيع من خالل 

تشجيع االأطفال لبعضهم 
البعض
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

التعبئة والتواصل بشأن التمنيع2.3.428. 

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات الواردة أدناه بالتعبئة والتواصل بشأن التمنيع.

خلق حوارت تيسهم يف نقل املعلومات واالستجابة لشواغل السكان ومخاوفهم. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

االستعانة بأصوات جديدة مبا يف ذلك الرتبويون، ورجال الدين، والشخصيات اإلعالمية الشعبية  ◆
واالجتامعية، وأطباء األرسة، والعاملون الصحيون باملجتمع املحيل، أبطال  التمنيع املدربون )ضمن 

آخرين(. )الهدف االسرتاتيجي 2(

تدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل أساليب التواصل الفعال، السيام ملعالجة الرتدد يف أخذ  ◆
اللقاحات واالستجابة لتقارير األحداث الضارة الخطرية التي تعقب التمنيع ُبغية املحافظة عىل الثقة 

وتهدئة املخاوف. )الهدف االسرتاتيجي 2(

االستفادة بأدوات التواصل االجتامعي والدروس املستفادة من الجهود التسويقية التجارية واالجتامعية.  ◆
)الهدف االسرتاتيجي 2(

استغالل التكنولوجيات الجديدة القامئة عىل الهاتف املحمول واإلنرتنت. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

إجراء بحوث التواصل. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

إرشاك منظامت املجتمع املدين عىل الصعيد القطري ومتكينها ودعمها من أجل تدعيم فوائد اللقاحات  ◆
أمام املجتمعات املحلية، وراسمي السياسات، ووسائل اإلعالم املحلية والعاملية. )الهدف االسرتاتيجي 2(

وضع خطط للدعوة الوطنية أو اإلقليمية تسهم يف إرشاك منظامت املجتمع املدين عىل الصعيد القطري.  ◆
)الهدف االسرتاتيجي 2(

ربط جهود الدعوة العاملية والوطنية واملجتمعية بالشبكات املهنية واألكادميية. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

االسرتاتيجيات واألنشطة

الواردة  التالية  االسرتاتيجيات واألنشطة  تنتهج  أن  الرشكاء،  بدعم جميع  التي تحظى  الوطنية،  التمنيع  لربامج  ينبغي 

يف اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي لتعبئة املجتمعات واألفراد، وإبالغ املعلومات حول 

فوائد التمنيع.

ينبغي تخطيط االتصال والدعوة، وتحديد ميزانيتهام وتنفيذهام من خالل الخطط 

الشاملة متعددة السنوات وخطط العمل السنوية. وينبغي استشارة خرباء االتصال 

والدعوة عند وضع هذه االسرتاتيجيات.

ينبغي أن يكون لدى كل بلد اسرتاتيجية  اتصاالت فيام يتعلق بالتمنيع الروتيني 

وفوائد اللقاحات محررة باللغات الوطنية واملحلية، والتي يتم تكييفها مع الثقافات 

املحلية. وينبغي إعداد االسرتاتيجية  وإدخالها للطباعة والبث والتوزيع االلكرتوين 

مع االستعانة مبعلومات وإرشادات املجتمعات املحلية، ووسائل اإلعالم، واملجتمع 

املدين، وغريهم من أصحاب املصلحة.

الرعاية  مهنيي  من  يتلقونها  التي  املشورة  يف  األفراد  يضعها  التي  بالثقة  يُعرتف 

الصحية ومبدى تأثريها بشكل واضح. ولذا فمن الرضوري أن يعزز مهنيو الرعاية 

صحة  وأخصائيو  واألطفال  األرسة  وأطباء  األولية  الرعاية  أطباء  وخاصًة  الصحية، 

28  مبا يف ذلك إسرتاتيجية التواصل من أجل التطوير (C4D) الخاصة باليونيسيف.

إدراج االتصاالت والدعوة . 1
ي تخطيط التمنيع عىل جميع 

�ن
المستويات

التعريف علًنا، بطريقة . 2
يسهل فهمها، بفوائد التمنيع 

اف  ومأمونيته، مع االع�ت
ام الشفافية  ن بالمخاطر وال�ت

تجاهها

اك النقابات المهنية . 3 إ�ش
ن أعضائها  لتعزيز التمنيع ب�ي

ي رسم السياسات 
ومشاركتها �ن
والتخطيط
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

الطفل، فوائد التمنيع من خالل رسائل واضحة ونزيهة. وينبغي أن تعمل النقابات 

املهنية مبثابة استشاريني/رشكاء يف برنامج التمنيع وهيئاته التنسيقية. وينبغي لها 

تعزيزها  يف  تشارك  وأن  وفوائده،  التمنيع  رضورة  حول  قاطعة  ببيانات  تديل  أن 

خالل الفعاليات الخاصة مثل أسبوع التمنيع العاملي، و«أيام صحة الطفل« وإطالق 

اللقاحات الجديدة.

يف عرص التواصل االجتامعي هذا، ينبغي لربامج التمنيع ورشكاء التنمية بناء قدرات 

القنوات  هذه  استخدام  بشأن  اإلداريني  واملوظفني  الربنامج  اتصاالت  موظفي 

فرص  وزيادة  املشاركة،  وتعزيز  الوصول،  نطاق  لتوسيع  الفردية  شبه  التسويقية 

إىل  وباإلضافة  علمي.  أساس  عىل  وقامئة  موثوقة  معلومات صحية  عىل  الحصول 

تذكري  رسائل  إلرسال  النصية  الرسائل  خدمة  من  االستفادة  للربامج  ينبغي  ذلك، 

بزيارات التمنيع ملقدمي الرعاية واملتابعة بشأن التمنيعات الفائتة. وميكن استخدام 

الرسائل النصية لتذكري املتطوعني يف القرى باألطفال الذين حان موعد تطعيمهم أو 

الذين تأخروا عن التمنيع يف القرية.

ينبغي البحث عن املشاهري عىل الصعيد املحيل والوطني والعاملي للعمل كدعاة 

و«سفراء للنوايا الحسنة« فيام يتعلق بالتمنيع. وينبغي أن يعتمد اختيار املشاهري 

للرشائح   وجذبهم  العمومية  الصحة  يف  التمنيع  جانب  تعزيز  عىل  قدرتهم  عىل 

السكانية املستهدفة لصالح الربنامج. وينبغي أن يشارك قادة املجتمع ورجال الدين 

بشكل فعال يف الدعوة لربنامج التمنيع واالتصاالت ذات الصلة. كام ينبغي السعي 

للحصول عىل ترصيحات إيجابية رفيعة املستوى واعتامد التمنيع واللقاحات من 

املنظامت والهيئات الدينية املعرتف بها عىل الصعيد العاملي.

مواد  استخدام  ينبغي  اإللكرتونية،  االتصاالت  وسائل  مع  التعامل  لصعوبة  نظرًا 

املعلوماتية  الرسوم  مثل  البسيطة،  التكنولوجيا  ذات  األساسية  الصحي  التثقيف 

الثابتة  املنشآت  يف  الصحي  التثقيف  دورات  يف  التعليمية،  الورقية  والسبورات 

للنقاش  محفزة  باعتبارها  املواد  هذه  إىل  النظر  وينبغي  التوعية.  دورات  وخالل 

وينبغي  األدىن.  املستوى  إىل  األعىل  املستوى  من  لالتصال  وليس  األسئلة،  وطرح 

عند الحاجة استخدام وسائل اإلعالم من قبيل األفالم التعليمية الصحية واإلعالنات 

التثقيفية املصورة القصرية لتوفري رسائل إىل املستفيدين املنتظرين. وينبغي الرتكيز 

عىل أن تكون الرسائل سهلة التذكر وغنية بالصور فيام يتعلق بقضايا التمنيع. كام 

التأكيد عىل التواصل الشخيص الجيد من قبل موظفي التمنيع باملنشآت،  ينبغي 

وذلك باستخدام رسائل رئيسية صممت خصيًصا لتلبي احتياجات املستفيدين من 

اإلدخاالت اإلعالمية والجداول الزمنية.

ال غنى عن املعنيني بالتعبئة املجتمعة لتوفري املعلومات وطأمنة الوالدين ومقدمي 

الرعاية يف املجتمع. وميكن أن يساعد أسلوب الرتويج »الشفهي« املبارش من قبل 

التمنيع. وبالتايل،  إيجابية بشأن  شخص معروف وموثوق يف ضامن تكوين نظرة 

ينبغي أن تتحقق املناطق من استعداد املعنيني بالتعبئة املجتمعية بشكل كاف من 

خالل التدريب لتعزيز مهارات االتصال لديهم.

استخدام وسائل التواصل . 4
االجتماعي وتكنولوجيا الهاتف 

ن المحمول لتعزيز التحص�ي

استغالل جاذبية المشاه�ي . 5
ي تعزيز 

وقادة المجتمع �ن
التمنيع

ي التثقيف . 6
إدراج التمنيع �ن

ي المنشآت الصحية 
الصحي �ن

والمجتمعات المحلية

ن مهارات التواصل . 7 تحس�ي
ن  الشخىصي لدى المعني�ي

بالتعبئة المجتمعية
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اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

ي تعقب التمنيع3.3.4. 
ي أخذ اللقاحات والتصورات الخاطئة والعواقب السليبة لالأحداث الضارة ال�ت

دد �ن معالجة مسألة ال�ت

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات الواردة أدناه مبعالجة مسألة الرتدد يف أخذ 
اللقاحات والتصورات الخاطئة.

ضامن القدرات الخاصة بأنشطة مأمونية اللقاحات، مبا يف ذلك القدرات املتعلقة بجمع بيانات  ◆
املأمونية وتفسريها، مع تعزيز القدرات يف البلدان التي تقوم بإدخال لقاحات مبتكرة حديثًا. )الهدف 

االسرتاتيجي 4(

الدخول يف حوار يسهم يف نقل املعلومات واالستجابة لشواغل السكان ومخاوفهم. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 2(

تدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية عىل أساليب التواصل الفعال، السيام ملعالجة الرتدد يف أخذ  ◆
اللقاحات واالستجابة لتقارير األحداث الضارة الخطرية التي تعقب التمنيع ُبغية املحافظة عىل الثقة 

وتهدئة املخاوف. )الهدف االسرتاتيجي 2(

االسرتاتيجيات واألنشطة

الواردة  التالية  االسرتاتيجيات واألنشطة  تنتهج  أن  الرشكاء،  بدعم جميع  التي تحظى  الوطنية،  التمنيع  لربامج  ينبغي 
اللقاحات  أخذأخذ  الرتدد يف  بغية معالجة مسألة  العاملي  الصعيد  الروتيني عىل  التمنيع  اسرتاتيجيات ومامرسات  يف 

والتصورات الخاطئة والعواقب السلبية لألحداث الضارة التي تعقب التمنيع.

يف حني أن زيادة مشاركة املستفيدين يف قرارات الرعاية الصحية يعترب تطوًرا مرحبًا 
به، ينبغي أن يتمتع مهنيو الرعاية الصحية مبهارات التواصل بشأن النجاح الذي 
حققه التمنيع وأثره اإليجايب، وأن يقدموا املشورة بشأن الفوائد الواضحة لعمليات 
تلقي  بشأن  املرتددين  الرعاية  ملقدمي  والتوجيه  االستشارة  يوفروا  وأن  التمنيع، 
اللقاحات يك يتسنى لهم اتخاذ قرارات متوازنة ومستنرية بالبينات.29 وبالتايل، فإنه 
التمنيع  مبخاطر  دراية  عىل  يكونوا  أن  أنفسهم  الصحيني  للعاملني  الرضوري  من 

وفوائده وأن يتواصلوا بشأنها عىل نحو فعال.

من املمكن أن تختلف أسباب الرتدد يف أخذأخذ اللقاحات أو رفضها بشكل كبري عن 
األسباب املتعلقة بجودة الخدمات وسهولة استخدامها. وينبغي للربامج الوطنية، 
جنبًا إىل جنب مع املناطق التي تخدمها، أن تدرك أهمية وضع تدخالت محددة 
الصحية  الخدمات  رداءة  إن  املحدد.  السياق  ذات  التمنيع  عدم  أسباب  ملعالجة 
الصحية، مبا يف ذلك  الخدمات  الثقة يف جميع  انعدام  إىل  األولية واملحلية تؤدي 
التمنيع. وينبغي تحسني الخدمات الصحية املقدمة لألطفال يك تصبح أكرث قبوالً 
لدى مقدمي الرعاية بحيث يكون لديهم الثقة الالزمة إلحضار أطفالهم للحصول 
ينبغي تحديد  التمنيع. وباملثل،  فيها  األساسية، مبا  الصحية  الخدمات  عىل جميع 
التي  العقبات  تلك  الوصول – مثل  التي تحول دون  األخرى  املالية  العقبات غري 
األخرى  االقتصادية  االجتامعية  العوامل  أو  الدين  أو  العرق  أو  الجنس  عن  تنشأ 
أو  اللقاحات  أخذ  يف  الرتدد  مسألة  السكانية  الرشائح  تؤيد  وعندما  وتذليلها.   –
رفضها، أو تنظر إىل الخدمات املحلية باعتبارها غري مناسبة الحتياجاتهم، ينبغي 
لتحديد  السلوكية  العلوم  بأساليب  املدين  واملجتمع  الوطنية  الربامج  تستعني  أن 

الشواغل الرئيسية لهؤالء السكان واستحداث تدخالت محددة ملعالجتها. 29

29  منظمة الصحة العاملية/املكتب اإلقليمي ألوروبا. دليل تهيئة برامج التمنيع: زيادة تغطية تطعيم الرضع واألطفال يف اإلقليم األوريب التابع ملنظمة الصحة 
العاملية. 2013 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/187347/0003/The-Guide-to-Tailoring-Immunization-Programmes-TIP.pdf?ua=1

ن . 1 ن الصحي�ي ن العامل�ي تمك�ي
من التواصل بشأن فوائد 

يجابية  التمنيع والمعالجة االإ
للشواغل المتعلقة للقاحات 

والتمنيع

ي . 2
دد �ن تشخيص أسباب ال�ت

أخذأخذ اللقاحات، وتقسيم 
ائح، ووضع  السكان إىل �ش

اتيجيات محددة تستهدف  اس�ت
معالجة المخاوف
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لعدة  نظرًا  التمنيع  برامج  التمنيع يف  تعقب  التي  الضارة  األحداث  وقوع  لوحظ 
سببيًا)  (وليس  وعارًضا  مؤقتًا  ارتباطًا  األحداث  من هذه  العديد  ويرتبط  أسباب، 
عن  األحيان  أغلب  يف  التمنيع  تعقب  التي  الضارة  األحداث  تنتج  وال  بالتمنيع. 
أخذ اللقاح أو عملية التمنيع، وتعترب أحداثًا عرضية. ويف بعض الحاالت، قد تنتج 
أحداث خطرية بسبب املكونات األساسية للقاح ما، أو تحسس األفراد ضد اللقاح، 
تقدميه بشكل غري  أو  أو وصفه  اللقاح  مناولة  نتج عن  بالتمنيع  أو خطأ متعلق 
مناسب، أو نتيجة شعور املتلقي بالقلق حيال التمنيع. وعىل أية حال، قد تؤدي 
األحداث العارضة املرتبطة للقاحات أو التمنيع أو األخطاء الربنامجية إىل اإلرضار 
بالربنامج إن مل يتم معالجتها بشكل جيد. وينبغي لربامج التمنيع الوطني أن ترسخ 
استخدام إجراءات تشغيل قياسية وأن تإدخالها وتعززها ألغراض معالجة األحداث 
يف  العاملني  متكني  وينبغي  السببية.  العالقة  وتقييم  التمنيع  تعقب  التي  الضارة 
مجال الرعاية الصحية من اإلبالغ عن األحداث الضارة التي تعقب التمنيع دون 

الخوف من التبعات أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم. 

جميع  ملراجعة  وتدريبها  وطنية  لجنة  بإنشاء  الوطنية  الربامج  تسمح  أن  ينبغي 
اإلبالغ عنها، مبا يف ذلك  التمنيع والتي تم  التي تعقب  الخطرية  الضارة  األحداث 
لهذه  وميكن  األمر.  لزم  إذا  قصرية  زمنية  مهلة  غضون  يف  عنها  املبلغ  األحداث 
العالقة  لتحديد  التحريات  من  املزيد  إجراء  بشأن  املشورة  تسدي  أن  اللجنة 
التمنيع  برنامج  بشأن  موثوقة  توصيات  وإبداء  نتائج،  إىل  والوصول  السببية، 
وضع  عىل  مستقل  بشكل  تراقب  أن  ميكنها  كام  التنظيمية.  والسلطات  الوطني 
نظام وطني ملتابعة  األحداث الضارة التي تعقب التمنيع. وينبغي أن تضم هذه 
الرعاية  تكون مستقلة عن سلطات  وأن  اتصاالت  تقنيني ومسؤويل  اللجان خرباء 
الصحية تجنبًا لتضارب املصالح. وتوفر اإلرشادات والتوصيات الصادرة عن اللجنة 
االستشارية العاملية املعنية مبأمونية اللقاحات أساًسا قويًا لفهم الخصائص املتأصلة 

للقاحات وآثارها.

ن . 3 ن الصحي�ي تثقيف العامل�ي
بشأن معالجة االأحداث 

ي تعقب التمنيع، 
الضارة ال�ت

ورفع تقارير وتوف�ي معلومات 

بشأنها 

إنشاء لجان وطنية . 4
لمراجعة االأحداث الضارة 

ي تعقب التمنيع الأغراض 
ال�ت

التحري بشكل �يع وموثوق 
ة منها  عن االأحداث الخط�ي

واالستجابة لها
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المراقبة

متابعة  التقدم المحرز4.4. 

نامج ومعدل حدوث المرض1.4.4.  متابعة  أداء ال�ب

تتعلق أنشطة واسرتاتيجيات خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات الواردة أدناه باملتابعة.

تتبع حالة التمنيع لكل فرد، مع تعزيز سجالت التمنيع وقواعد البيانات اإللكرتونية وأنظمة أرقام تحديد  ◆
الهوية الوطنية. )الهدف االسرتاتيجي 3(

تحسني جودة جميع البيانات اإلدارية املتعلقة بالتمنيع، وتعزيز تحليل هذه البيانات واستخدامها عىل  ◆
جميع املستويات اإلدارية، ُبغية تحسني أداء الربامج. )الهدف االسرتاتيجي 4(

مواصلة تدعيم وتوسيع نطاق أنظمة ترصد األمراض ُبغية استخراج املعلومات الالزمة لصنع القرارات  ◆
ومتابعة  أثر التمنيع عىل املراضة والوفيات وعىل التغريات يف الحالة الوبائية لألمراض. )الهدف 

االسرتاتيجي 4(

استغالل التكنولوجيات الجديدة القامئة عىل الهاتف املحمول واإلنرتنت. )الهدف االسرتاتيجي 2( ◆

تطوير استخدام التكنولوجيات الجديدة وتعزيزه لجمع بيانات التمنيع ونقلها وتحليلها. )الهدف  ◆
االسرتاتيجي 4(

ضامن القدرات الخاصة بأنشطة مأمونية اللقاحات، مبا يف ذلك القدرات املتعلقة بجمع بيانات  ◆
املأمونية وتفسريها، مع تعزيز القدرات يف البلدان التي تقوم بإدخال لقاحات مبتكرة حديثًا. )الهدف 

االسرتاتيجي 4(

إنشاء أنظمة معلومات تساعد املوظفني عىل متابعة اإلمدادات املتاحة بدقة. )الهدف االسرتاتيجي 4( ◆

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي بغية متابعة  أداء الربنامج والتقدم املحرز، وقياس معدل 

انخفاض األمراض يف سياق أنشطة الربنامج الصحي وأنشطة متتابعة  األمراض األوسع نطاقًا.

االستثمار التحويىلي
االستثامر يف نظام معلومات يحدد حالة التطعيم لكل فرد ويقيسها.

املتعلقة  القرارات  لصنع  كأساس  البيانات  الستخدام  قوية  ثقافة  تعزيز  ينبغي 
بالربنامج عىل كافة املستويات. وينبغي أن يتمتع موظفو الربنامج ومديروه عىل 
البيانات ومراجعةها  لكيفية تسجيل  باملهارات األساسية وفهم  املستويات  جميع 
هذه  تدريس  وينبغي  خاللها.  من  سليمة  نتائج  استخالص  وكيفية  وتفسريها، 
البيانات  تبادل  فرص  استغالل  ينبغي  كام  عليها.  واإلرشاف  باستمرار  الكفاءات 
األقران،  بني  ومراجعةها  البيانات  لتبادل  املنعقدة  االجتامعات  مثل  ومناقشتها، 
كوسيلة لتحسني صنع القرار عىل جميع املستويات وضامن الحصول عىل التعليقات 
وعقد حوارات وحلقات نقاشية تفيد يف توفري البيانات. وينبغي مشاركة املعلومات 
للقاحات مع  منها  الوقاية  التي ميكن  األمراض  اللقاحات ومتتابعة   تغطية  بشأن 
الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع عىل األقل مرتني سنويًا لتحديد 

أي مجاالت تحتاج إىل املزيد من التدخل والتحسني.

املناسب  الوقت  يف  التغطية  حول  دقيقة  تقارير  رفع  تيرس  أن  للربامج  ينبغي 
اإلحصائية  السجالت  إىل  املنشأة، ووصوالً  بالتمنيع وسجل  ابتداًء  تستعرضها  وأن 
والسجالت املنزلية، يف سياق تجميع البيانات وتلخيصها، لحساب معدالت التغطية 

استخدام بيانات االأداء . 1
دارية  والبيانات المالية واالإ

ها الأغراض توجيه  وتفس�ي
امج ال�ب

ن تسجيل وجمع . 2 تحس�ي
بيانات التغطية المبلغة 
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البيانات  إن  وحيث  والوطني.  اإلقليمي  املستويني  وعىل  املناطق  مستوى  عىل 
أصبحت متثل املحرك الرئييس لتوجه الربنامج عىل نحو متزايد، فالبد أن تتحسن 
جودتها تدريجيًا يف ظل قدرة املوظفني عىل مقارنتها وتحليلها وتثليثها والعمل بناًء 
عليها. ويعتمد هذا التحسن عىل مراجعة البيانات التي تم جمعها بشكل مستمر، 
البيانات  هذه  عن  الناجم  التفسري  وتقييم  التقارير،  تلك  عىل  التعليقات  وإبداء 

والتحقق من صحته.

تقييم  املناطق  ومستوى  الوطني  املستوى  عىل  املديرين  عىل  يصعب  ما  غالبًا 
تقديرات السكان املستهدفني وقواسم قياس التغطية، مام ينتج عنه وقوع أخطاء 
فيام يتعلق بالتنبؤ للقاحات وإمدادها، وصعوبات يف تخطيط األنشطة، ومعدالت 
ومن   .(٪100 عن  تزيد  تغطية  نسبة  عن  اإلبالغ  يتم  (كأن  دقيقة  غري  تغطية 
أفضل  معلومات  عىل  تدريجي  بشكل  التمنيع  برامج  تحصل  أن  مبكان  األهمية 
حول املجموعات السكانية املستهدفة بالتعاون مع مكاتب اإلحصاءات الوطنية، 
إذا كانت املعلومات الدميوغرافية الوطنية سليمة. وإن مل يكن كذلك، ميكنها النظر 
يف استخدام أساليب أخرى لوضع تقديرات بشأن السكان املستهدفني عىل الصعيد 
التعاون مع السلطات األخرى (عىل  املحيل ومقارنتها، مثل تحليل االتجاهات أو 
سبيل املثال، املسؤولني عن القوائم االنتخابية أو االلتحاق باملدارس). وعندما يكون 
الوطنية  أو دون  الوطنية  البيانات  النظر يف  ينبغي  قويًا،  الحيوي  التسجيل  نظام 
املواليد. إن إعداد إحصاء محيل لجميع األطفال دون  املتوفرة من واقع سجالت 
القرية، أو  سن الخامسة من العمر، أو تسجيل جميع الوالدات املنزلية من قبل 
استخدام العاملني الصحيني املتطوعني واملنظامت املجتمعية يف بعض البيئات يعد 
السكانية املستهدفة،  أرقام أكرث دقة بشأن املجموعات  من وسائل الحصول عىل 
مام ينتج عنه تقديرات أكرث واقعية بشأن التغطية . كام أن هذه الوسائل تساعد 

يف تحديد املتخلفني عن التمنيع متابعة هم.

يف كل مستوى يقوم بتسجيل البيانات أو تجميعها أو تلخيصها أو تفسريها أو نقلها، 
ينبغي أن تكون هذه العمليات أسهل يف التنفيذ من خالل وضع النامذج واإلجراءات 
ويف  ونقلها.  البيانات  تجميع  بشأن  واضحة  وإرشادات  تعليامت  وتوفري  املناسبة، 
الحاالت التي ترد فيها البيانات من مستوى الضواحي، تكتيس التعليقات الواردة 
من املستوى األعىل إىل مستوى الضواحي أهمية كبرية يف توفر املساءلة والتحفيز. 
وتعد التعليقات املنهجية الدقيقة التي ترد ملستخدمي البيانات يف الوقت املناسب، 
مع توفر فرص لالستعراض واملتابعة  والتحليل، مبثابة الدعامة األساسية يف تحسني 
إبالغ  مناذج  توفر  من  املستويات  جميع  عىل  التحقق  وينبغي  البيانات.  جودة 
أن تكون  وينبغي  املناسب.  التدريب  البيانات عىل  محدثة ومن حصول مقدمي 
تعليامت األرشفة واضحة بالنسبة ألنظمة جمع ونقل البيانات الورقية وااللكرتونية 
عىل حد سواء. وينبغي إدراج جميع األطراف الالزمة يف مخطط اإلبالغ لتجنب سوء 

االتصال حتى عند استخدام األنظمة االلكرتونية.

بطاقات  أو  الدفاتر  عىل  تعتمد  (التي  باملنشآت  التمنيع  سجالت  إنشاء  ينبغي 
بالجرعات  يتعلق  فيام  الفعالة  واملراقبة  املتابعة  إىل  الحاجة  الستيعاب  املرىض) 
الالزمة. وينبغي االحتفاظ بالسجالت حسب شهر والدة الطفل، وينبغي قيد كل 
رقم  وتخصيص  الكفاءة،  لضامن  مميز  بشكل  هويته  وتحديد  واحدة  مرة  طفل 
متسلسل لسهولة التتبع مرة أخرى. وإذا لزم األمر، ينبغي تسجيل بيانات االتصال 
املتابعة  لتيسري  املحمولة،  الهواتف  أرقام  ذلك  يف  مبا  الرعاية،  مبقدمي  الخاصة 
وإرسال رسائل التذكري. ويف البلدان النامية، تعترب السجالت الورقية متطلبًا أساسيًا 
تحويل  يتم  قد  الكرتونيًا،  املنشآت  متكني  مع  ومتاشيًا  التمنيع.  دورات  جميع  يف 

ي تقديرات . 3
إعادة النظر �ن

ن  السكان المستهدف�ي

تعزيز دقة وموثوقية . 4
تجميع البيانات والتغذية 

الراجعة

إنشاء وتوف�ي سجالت . 5
للمنشآت مناسبة للغرض 
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يتم حذف  قد  األحيان،  بعض  الكرتونية. ويف  بيانات  قواعد  إىل  املنشآت  سجالت 
البيانات التي تم الحصول عليها من خالل أنشطة التوعية أو تكرارها؛ لذلك، عندما 
تأيت فرق التوعية من املناطق، من املهم أن ترتك البيانات لدى املنشآت الصحية 

املعنية يف مناطق االستجامع.

وتطبيقات  النصية  الرسائل  مثل  واالتصاالت،  املحمول  شبكات  يف  التوسع  مع 
مثل  استخدام  جدوى  مدى  الوطنية  الربامج  تدرس  أن  ينبغي  الذكية،  الهواتف 
هذه التكنولوجيا ألغراض التغطية ومتابعة  األنشطة وتوفري التعليقات، مبا يف ذلك 
رسائل التذكري باملواعيد، وتتبع املتخلفني عن التمنيع، وإنشاء السجالت االلكرتونية 
إمدادات  بشأن  بيانات  إضافة  وميكن  املواليد).  بسجل  مثايل  بشكل  ربطها  (مع 
الكرتونيًا  البيانات  ويسمح جمع  العمليات.  سياق هذه  بها يف  والتنبؤ  اللقاحات 
بإجراء تحليالت مفيدة، ومتابعة  الربامج عن كثب (عىل سبيل املثال، مسوحات 

التغطية املحلية) واستجابة أفضل عىل جميع املستويات.

ميثل ترصد حاالت اإلصابة بشلل األطفال واالشتباه يف اإلصابة بالحصبة والحصبة 
األملانية الركيزة األساسية يف ترصد حاالت اإلصابة باألمراض التي ميكن الوقاية منها 
للقاحات، ويعترب متطلبًا حتميًا يف برامج استئصال األمراض والقضاء عليها. واستناًدا  
إىل هذه البنية التحتية األساسية للرتصد، ينبغي إنشاء نظام إبالغ بحاالت اإلصابة 
باألمراض األخرى التي ميكن الوقاية منها للقاحات، وتحسينه أو اإلبقاء عليه، مبا يف 
ذلك ترصد كزاز األمهات حديثي الوالدة، والخناق، والشاهوق، والحصبة األملانية 
الخلقية. ومبا أن نظام اإلبالغ عن األحداث الضارة التي تعقب التمنيع يتبع نفس 
التي  الضارة  باألحداث  اإلبالغ  نظام  ينبغي دمج  الحاالت،  لرتصد  األساسية  البنية 

تعقب التمنيع ضمن جملة أنظمة اإلبالغ عن الحاالت.

لقد اضطلعت الشبكات املختربية العاملية املعنية بشلل األطفال والحصبة والحصبة 
األملانية بإنشاء سجل ممتاز يوفر تأكيًدا رسيًعا عىل اإلصابة باألمراض املشتبه بها 
وخرباتها  الشبكات  لهذه  الحالية  التحتية  البنية  يف  التوسع  وينبغي  بحالة.  حالة 
الفنية حيثام أمكن لتقديم خدمات تأكيد الحاالت فيام يتعلق باألمراض األخرى 
التي ميكن الوقاية منها للقاحات، وتتضمن الحمى الصفراء والتهاب الدماغ الياباين 
والتأكيد  الروتيني  املصيل  التأكيد  تعزيز  يف  التوسع  وميكن   .B الكبد  والتهاب 
االختبار  خالل  من  املختارة  الحاالت  يف  املتسلسل  البوليمرياز  تفاعل  باستخدام 
الفريوس. وينبغي أن تصبح هذه املختربات جزًءا من خدمة  الجزيئي وتشخيص 
منها  الوقاية  ميكن  ال  التي  األمراض  لتشمل  متتد  التي  نطاقًا  األوسع  التشخيص 
مرجعية  مختربات  إنشاء  وينبغي  البرشي.  املناعي  العوز  فريوس  مثل  للقاحات 

إقليمية معتمدة ملراقبة جودة عمليات التشخيص ودقتها يف مختربات الضواحي.

يتم قياس أثر الربنامج فيام يتعلق بعدة لقاحات جديدة بشكل رئييس من خالل 
نظام متتابعة  مختربي خافر باملستشفيات. ففي بعض البلدان، يعتمد التمتابعة  
عىل استهداف مجموعة سكانية ثابتة، مام يسمح مبتابعة حدوث املرض. ويف معظم 
البلدان األخرى، يوفر التمتابعة  الخافر معلومات عامة عن األمراض. ويجري حاليًا 
تفعيل التمتابعة  الخافر ألمراض الجراثيم الغزوية ملتابعة  التهاب السحايا البكتريي، 
ويف بعض البلدان األسباب البكتريية لاللتهاب الرئوي. كام يجري تنفيذ التمتابعة  

الخافر لإلسهال الناجم عن الفريوس العجيل. وينبغي لكل بلد تقوم بإدخال لقاح 

دراسة جدوى وإمكانية . 6
استخدام تكنولوجيا 

ي 
المعلومات واالتصاالت �ن

امج متابعة  ال�ب

تعزيز ترصد حاالت . 7
ي يمكن 

صابة باالأمراض ال�ت االإ
الوقاية منها للقاحات 

توسيع نطاق ترصد . 8
الحاالت مع الحصول عىل 

ي إذا لزم االأمر التأكيد المخت�ب

صد . 9 تدعيم ال�ت
بالمستشفيات لمتالزمات 

االأمراض المختارة
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جديد يف برنامج التمنيع أن تنظر يف تطبيق التمتابعة  الخافر باملستشفيات بغية 

توفري البيانات الالزمة لصنع القرارات بشأن إدخال اللقاحات واستخدامها. وميكن 

التوسع يف تعزيز هذا الربنامج لتمتابعة  األمراض األخرى التي ميكن الوقاية منها 

يف  وينبغي  التيفية.  الحمى  أو  الخلقية  األملانية  الحصبة  متالزمة  مثل  للقاحات، 

املقابل تقييم برامج التمتابعة  عن طريق املسوحات والتقييامت واملراجعات.

نامج من خالل المسوحات والتقييمات والمراجعات2.4.4.  تقييم ال�ب

تتعلق النقطة املنصوص عليها يف خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات والواردة أدناه بتقييم الربنامج.

إجراء دراسات وتحريات وبائية ومناعية واجتامعية وتشغيلية متثيلية عن تأثري اللقاحات، حتى يسرتشد  ◆

بها يف تحليل اقتصاديات الصحة. )الهدف االسرتاتيجي 6(

االسرتاتيجيات واألنشطة

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، التي تحظى بدعم جميع الرشكاء، أن تنتهج االسرتاتيجيات واألنشطة التالية الواردة يف 

اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي بغية تقييم برنامجهم.

يقدم املراجعة الشامل الذي يضطلع بإجرائه برنامج التمنيع الوطني، والذي يغطي 
القوة  الخارجيني، ملحة عن نقاط  جميع املستويات ويشمل املوظفني واملشاركني 
يقدم توصيات خارجية  نطاقًا، كام  األوسع  الصحي  والنظام  التمنيع  والضعف يف 
إضافية حول الحلول املمكنة ملواجهة التحديات وأوجه القصور. وينبغي أن تكون 
هذه املراجعات  الربنامجية مكونًا أساسيًا يف تحليل وضع الخطط الشاملة متعددة 
السنوات، ويجب أن تغذى خطط القطاع الصحي أيًضا. وينبغي أن تسفر التوصيات 
الواردة يف مراجعة الربنامج عن أنشطة تحسني محددة بوضوح، ويجب أن تجد 
مدخالً يف عمليات التخطيط التشغييل الوطنية. وحيث إنه ينبغي إعداد الخطط 
املراجعات   ينبغي إجراء  السنوات كل ثالث إىل خمس سنوات،  الشاملة متعددة 
التقدم  إدراج  السنوات. وينبغي  إعداد كل خطة شاملة متعددة  الربنامجية قبل 
املحرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن املراجعات  الربنامجية والتقييامت بصفة 

رسمية يف عملية مراجعة الخطط الشاملة متعددة السنوات وتحديثها.

يعترب إدخال لقاح جديد حدثًا رئيسيًا يف نظام التمنيع، والذي ينبغي تقييمه خالل 
برنامج  ومراجعةات  اللقاحات  إدخال  بعد  ما  تقييامت  إجراء  12 شهرًا. وميكن 
التمنيع الوطني املذكورة أعاله بشكل متزامن عن طريق إضافة منوذج أسئلة خاص 
التوصيات  مراعاة  وينبغي  الربنامج.  مراجعة  اللقاحات يف  إدخال  بعد  ما  بتقييم 
متعددة  الشاملة  الخطط  يف  اللقاحات  إدخال  بعد  ما  تقييامت  عن  الصادرة 
السنوات وخطط العمل السنوية املحدثة (انظر أعاله)، كام ينبغي مراجعةها قبل 

إدخال أي لقاح يف املستقبل.

ينبغي إجراء مسوحات دورية للتغطية يف البلدان إلجازة البيانات اإلدارية وجمع 
لديها  التتوفر  والتي  املطعمة  غري  السكانية  املجموعات  حول  إضافية  معلومات 
التي تقل فيها نسبة  البلدان  التغطية أهمية أكرب يف  التمنيع. وتكتيس مسوحات 
لزم  إذا  فيها غري موثوقة. وينبغي،  السكانية  البيانات  85٪ وتكون  التغطية عن 

األمر، إضافة املحددات االجتامعية واالقتصادية التي تؤثر عىل التغطية، والتي تعترب 

إجراء مراجعةات دورية . 1
ي 

نامج التمنيع الوط�ن ل�ب
نامج  ًا لتخطيط ال�ب تحض�ي

اتيجي االس�ت

تقييم إدخال لقاحات . 2
جديدة باستخدام تقييمات ما 

بعد إدخال اللقاحات

استدامة بيانات تغطية . 3
التمنيع من خالل مسوحات 

التغطية
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التحقق  الخدمات. ويتمتع  توزيع  اإلنصاف يف  العقبات وتحسني  تذليل  هامة يف 

اإلدارية  التغطية  بيانات  فيها  تكون  التي  البلدان  بأهمية خاصة يف  التغطية  من 

غري مكتملة أو غري مؤكدة أو توجد بها مشكالت يف بيانات املجموعات السكانية 

املستهدفة؛ وينبغي إجراء مسوحات دورية لتغطية التمنيع بغية إثبات التغطية 

اإلدارية. كام ينبغي وضع هذه املسوحات بعناية لتحقيق التوازن بني تقرير ودقة 

املسح وتكلفته والجهود املبذولة بشأنه. وينبغي متابعة  جمع البيانات امليدانية 

عن كثب، وإجازة تحليل البيانات وتفسريها. ومع تزايد عدد التمنيعات يف جدول 

إضايف  بذل جهد  وينبغي  الرعاية  مقدم  استدعاء  االعتامد عىل  يقل  قد  التمنيع، 

تتضمن  أن  ينبغي  كام  ومراجعةها.  املنشأة  وسجالت  املنزلية  السجالت  لتنسيق 

مسوحات التغطية معلومات حول مدى توافر السجالت املنزلية، وتغطية »الطفل 

املمنع بالكامل«، وأسباب نقص التمنيع يف حالة متابعة  جرعات فائتة.

يسمح تقييم اإلدارة الفعالة للقاحات يف كل بلد بتحليل نقاط الضعف والقوة يف 

سلسلة توريد اللقاحات الخاصة بها ابتداًء من املستوى املركزي وحتى أدىن مستوى 

إليها.  التي توصل  النتائج  استناًدا إىل  اللقاحات، ووضع خطة تحسني  من تقديم 

ويتم تقييم تسع مكونات30 رئيسية يف سلسلة التوريد عىل املستوى الوطني ودون 

الوطني ومستوى املناطق. ومن ثم ينبغي أن تكون خطة التحسني مبثابة وثيقة 

»حية« يتم استخدامها بشكل فعال إلجراء تغيريات عىل الربنامج والدعوة إىل موارد 
إضافية حسب الحاجة.31

ينبغي للربامج الوطنية والرشكاء القطريني تطبيق النهج املكون من ثالث خطوات 

التمنيع  برنامج  ميزانية  بوضع  يتعلق  فيام  وتنفيذه  وتخطيطه  التغيري  لتقييم 

الوطني وتخطيطه ودورة متويله. وينبغي أن يسهم هذا النهج املكون من ثالث 

خطوات واملستخدم يف تقييم اإلدارة الفعالة للقاحات يف مواجهة تحديات سلسلة 

جديدة.  لقاحات  بإدخال  منها  يرتبط  ما  وخاصًة  واملستقبلية،  الحالية  التوريد 

التي  للقاحات  الفعالة  اإلدارة  لتحقيق  البلدان قصارى جهدها  تبذل  أن  وينبغي 

تلبي الحد األدىن من املعايري املوىص بها فيام يتعلق بكل معيار من معايري سلسلة 

تحسني  ينبغي  تنفيذها،  ومبجرد  مستوياتها.  من  مستوى  وكل  القطرية  التوريد 

سلسلة توريد التمنيع عىل النحو األمثل، وتكييفها ومتابعة ها بشكل مستمر وفًقا 

تخصيص  للبلدان  وينبغي  والتكنولوجيات.  النهج  ابتكار  إطار  يف  املتغري  لسياقها 

سلسلة  يف  واملتوقعة  الحالية  التحديات  ملواجهة  الالزمة  واملالية  البرشية  املوارد 

توريد التمنيع واألنظمة اللوجستية.

30  تتمثل املعايري التسع العاملية لتقييم اإلدارة الفعالة للقاحات فيام ييل: يجب أن (1) تضمن إجراءات ما قبل الشحن وإجراءات الوصول أن تصل كل شحنة واردة 
من صانع اللقاحات إىل املخزن يف حالة مرضية مع توفر األوراق الصحيحة؛ (2) يتم تخزين جميع اللقاحات واملواد املخففة وتوزيعها يف نطاق درجات الحرارة 

املوىص بها من قبل منظمة الصحة العاملية؛ (3) يكون التخزين البارد والجاف وقدرات النقل كافية الستيعاب جميع اللقاحات واإلمدادات الالزمة للربنامج؛ 

(4) تساعد املباين ومعدات سلسلة التربيد وأنظمة النقل عىل عمل سلسلة توريد اللقاحات واملواد االستهالكية بشكل فعال؛ (5) تتم صيانة املباين ومعدات 

سلسلة التربيد واملركبات بشكل مريض؛ (6) تتسم أنظمة وإجراءات إدارة املخزون بالفعالية؛ (7) يكون التوزيع بني كل مستوى يف سلسلة التوريد فعااًل؛ (8) 

يتم اعتامد سياسات مناسبة إلدارة اللقاحات وتنفيذها؛ (9) تكون أنظمة املعلومات والوظائف اإلدارية املساندة مرضية.

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en/  31

تقييم نقاط القوة . 4
ي سلسلة توريد 

والضعف �ن
اتيجية   التمنيع من خالل اس�ت

دارة الفعالة  تقييم االإ
للقاحات الخاصة بمنظمة 

الصحة العالمية/اليونيسيف

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en


60

ملي
عا

 ال
يد

صع
 ال

ىل
 ع

ني
�

وتي
لر

ع ا
ني

تم
 ال

ت
سا

اممر
 و

ت
جيا

اتي
ت �
س

ا

يالفصل ٤
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن طار الشامل الس�ت االإ

املجتمعات  يف  الربنامج  تواجه  التي  التحديات  لتحديد  متعددة  منهجيات  تتوفر 

املنهجيات عندما تكون تغطية  أن تطبق هذه  الوطنية  للربامج  املحلية؛ وينبغي 

التمنيع الروتيني ذات مستوى منخفض أو أداء ضعيف. وتشمل هذه املنهجيات 

املسوحات املشرتكة لألرس واملنشآت، وتقييامت املعارف والسلوكيات واملامرسات، 

والتقييامت التي تشمل »مائة أرسة معيشية«.

ينبغي تقييم موثوقية نظام اإلبالغ ودقته بينام يتم اإلبالغ عن البيانات من أحد 

التقييامت  املستويات إىل املستوى األعىل الذي يليه كل 2-3 سنوات باستخدام 

جودة  ضامن  (مثل  املتعمقة  املراجعات   من  غريها  أو  البيانات  لجودة  الذاتية 

مؤرشات  باستخدام  للبيانات  السنوية  املكتبية  واملراجعات   الفردية)،  الوثائق 

جميع  اإلبالغ.32 ويف  يف  أخطاًء  تتضمن  أن  املتوقع  من  التي  األنظمة  يف  املعايري 

نظام  األقل من خالل  الوطني عىل  املستوى  البيانات عىل  ينبغي رقمنة  البلدان، 

يقوم بذاته أو يشكل جزًءا من نظام املعلومات الصحية الوطني؛ وينبغي تقييم 

هذا النظام أيًضا بشكل منتظم.

بات تأثري الحد من األمراض واضًحا فقط بعد عقود من بدء التمنيع ضد التهاب 

الكبد B، حيث يبدأ املرض الكبدي املزمن يف التطور يف وقت متأخر من العمر. 

ولقياس أثر التمنيع يف وقت مبكر، وتوثيق التقدم املحرز يف األقاليم املحدد لها 

الكبد B، من الرضوري إجراء مسوحات مصلية متثيلية.  التهاب  إهداف ملكافحة 

وباإلضافة إىل ذلك، يف بعض البيئات، قد توفر املسوحات املصلية معلومات حول 

مكافحة الحصبة والحصبة األملانية وكذلك القضاء عىل كزاز األمهات حديثي الوالدة 

بغية تسليط الضوء عىل الثغرات املتعلقة بقابلية السكان لإلصابة.

05.04/WHO/IVB منظمة الصحة العاملية. أداة التقييم الذايت لجودة بيانات التمنيع. آذار/مارس 2005. كود الوثيقة  32
http://apps.who.int/immunization_monitoring/routine/DQS_tool.pdf

ي . 5
نامج �ن تقييم تحديات ال�ب

المجتمعات واالأ� والمنشآت 
باستخدام االأساليب النوعية 

والكمية

تقييم موثوقية نظام . 6
بالغ باستخدام التقييمات  االإ

الذاتية لجودة البيانات

إجراء المسوحات المصلية . 7
لقياس أثر التمنيع وإبراز 

ثغرات قابلية السكان لالإصابة



اتيجيات وممارسات ي اس�ت
 قياس التقدم المحرز �ن

ي عىل الصعيد العالمي من خالل
 التمنيع الروتي�ن

خطة العمل العالمية للقاحات

5 
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ي عىل الصعيد العالمي من خالل خطة العمل العالمية للقاحاتالفصل ٥
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن ي اس�ت

قياس التقدم المحرز �ن

قياس التقدم املحرز يف اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع . 5
الروتيني عىل الصعيد العاملي من خالل خطة العمل 

العاملية للقاحات

تحدد خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات إطاًرا للمتابعة  والتقييم/املساءلة ألغراض قياس التقدم املحرز يف تحقيق إهدافها، 
وتقر بأن هذا التتبع يعترب عنرًصا هاًما وحاساًم يف خطة العمل العاملية للقاحات. وإدراكًا ألهمية متابعة  التقدم املحرز يف تنفيذ 
خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات عن كثب، دعت جمعية الصحة العاملية، يف القرار ج ص ع65-17، إىل تقديم تقارير 
سنوية عن التقدم املحرز يف كل اجتامع من اجتامعات اللجنة اإلقليمية وإىل جمعية الصحة العاملية، من خالل املجلس التنفيذي 

ملنظمة الصحة العاملية.

تتعلق  التي  الروتيني  التمنيع  اسرتاتيجيات  إىل وصف  العاملي  الصعيد  الروتيني عىل  التمنيع  ومامرسات  اسرتاتيجيات  تهدف 
مبارشًة بخطة العمل العاملية الخاصة للقاحات ، ومل يتم تحديد أي أنشطة مرحلية أو مؤرشات جديدة فيام يتصل بهذه الوثيقة. 
ويعاد هنا ذكر األهداف واملؤرشات املتعلقة بتدعيم نظام التمنيع الروتيني وتحسني التغطية عىل النحو الوارد يف خطة العمل 

العاملية الخاصة للقاحات.33

سوف يتضح التقدم املحرز يف تدعيم أنظمة التمنيع الروتيني وتحسني التغطية من خالل متابعة  جميع إهداف خطة العمل 
بوجه خاص  مرتبطة  باعتبارها  التالية  االسرتاتيجية  واألهداف  املرمى  الضوء عىل  تسليط  تم  ولكن  للقاحات،  الخاصة  العاملية 

باالسرتاتيجيات واملامرسات املحددة يف اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع الروتيني عىل الصعيد العاملي.

WHO/UNICEF Joint Reporting Form  33

ي خطة العمل العالمية الخاصة للقاحات من خالل إطار المتابعة  والتقييم/المساءلة
عملية متابعة التقدم المحرز �ن

التقارير 
واالستعراض 
عىل املستوى 

القطري

التقارير 
واالستعراض 
عىل املستوى 

اإلقليمي

أمانة الرصد والتقييم 
الخاصة بخطة العمل 

العاملية للقاحات

الفريق العامل 
التابع لفريق الخرباء 

االستشاري االسرتاتيجي 
املعني بالتمنيع

فريق الخرباء 
االستشاري االسرتاتيجي 

املعني بالتمنيع

املجلس التنفيذي/ 
جمعية الصحة العامة

فريق الخرباء املستقل 
املعني باالستعراض

استامرة التبيلغ 
املشرتكة | أخرى

البيانات األخرىاستامرة التبيلغ املشرتكة33

البيانات اإلدارية

املسوحات

املؤرشات العاملية، مثل 
البحث والتطوير

تقارير حول املوارد 
وااللتزامات

التقارير السنوية من 
أصحاب املصلحة 

الرئيسيني
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الفصل ٥ ي عىل الصعيد العالمي من خالل خطة العمل العالمية للقاحات

اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن ي اس�ت
قياس التقدم المحرز �ن

قليمي والقطري والمجتمعي ي خطة العمل العالمية للقاحات: تحقيق أهداف تغطية التمنيع عىل المستوى االإ
الهدف )3( �ن

ت
ا

ش
�

مؤ
ال

3.1

الوصول إىل تغطية وطنية بنسبة 90٪، وبنسبة ٪80 

يف كل منطقة أو وحدة إدارية معادلة فيام يتعلق 

بالجرعات الثالث من اللقاح املضاد للخناق  – الكزاز 

(التيتانوس) – الشاهوق.

ف
دا

ه
أ اال

تحقيقها من قبل جميع الدول األعضاء بنهاية 2015

3.2

الوصول إىل تغطية وطنية بنسبة 90٪، وبنسبة ٪80 

يف كل منطقة أو وحدة إدارية معادلة فيام يتعلق 

بجميع اللقاحات التي تشملها الربامج الوطنية، ما مل 

يوىص بخالف ذلك.

تحقيقها من قبل جميع الدول األعضاء بنهاية 2020

عىل  الروتيني  التمنيع  ومامرسات  باسرتاتيجيات  التالية  واملؤرشات  اإلهداف  ترتبط  االسرتاتيجية،  األهداف  مستوى  وعىل 

الصعيد العاملي:

ام جميع البلدان بالتمنيع باعتباره أولوية ن ي خطة العمل العالمية للقاحات: ال�ت
اتيجي )1( �ن الهدف االس�ت

ت
ا

ش
�

مؤ
نفقات التمنيع املحلية لكل فرد 1.1ال

ف
دا

ه
أ اال

تزايد التمويل القطري املخصص لربامج التمنيع الوطنية

1.2
وجود فريق استشاري تقني مستقل يفي باملعايري 

املحددة 

تفعيل دور الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية 

بالتمنيع يف جميع البلدان

ي خطة العمل العالمية للقاحات: فهم االأفراد والمجتمعات لقيمة اللقاحات وطلبهم للتمنيع باعتباره حًقا 
اتيجي )2( �ن الهدف االس�ت

لهم ومسؤوليًة عليهم

ت
ا

ش
�

مؤ
ال

2.1

النسبة املئوية للبلدان التي اضطلعت بتقييم (أو 

قياس) مستوى الثقة يف التمنيع عىل املستوى دون 

الوطني **

ف
دا

ه
أ اال

تزايد ٪ البلدان التي اضطلعت بتقييم مستوى الثقة يف 

التمنيع عىل املستوى دون الوطني

2.2

النسبة املئوية للسكان غري املطعمني ومنقويص 

التمنيع ممن كان فقدانهم للثقة عامالً مؤثرًا يف 

قرارهم **

تناقص توزيع ٪ السكان غري املطعمني ومنقويص التمنيع 

ممن كان فقدانهم للثقة عامالً مؤثرًا عىل املستوى الوطني

ي خطة العمل العالمية للقاحات: إيصال فوائد التمنيع للجميع بشكل منصف
اتيجي )3( �ن الهدف االس�ت

ت
ا

ش
�

مؤ
ال

3.1

النسبة املئوية للمناطق التي تبلغ فيها نسبة التغطية 

بالجرعات الثالث من اللقاح املضاد للخناق – الكزاز 

(التيتانوس) – الشاهوق

 80٪ أو أكرث 

ف
دا

ه
أ اال

تحقيق جميع البلدان عىل مستوى جميع املناطق        

لنسبة ≤ 80٪ من التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح 

املضاد للخناق – الكزاز (التيتانوس) – الشاهوق بحلول 

2020

3.2

تضييق فجوات التغطية بني رشائح الدخل الخمسية 

وغريها من مؤرشات اإلنصاف يف توزيع الخدمات 

املناسبة

تزايد معدالت اإلنصاف يف توزيع الخدمات يف تغطية 

التمنيع؛ عىل أن تتامىش الغاية املقرتحة مع أهداف 

التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع: وصول 

النسبة املئوية للبلدان التي تكون فيها نسبة تباين التغطية 

بني رشائح الدخل الخمسية >20٪ إىل 60٪ بحلول 2015 و 

75٪ بحلول 2020
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ي عىل الصعيد العالمي من خالل خطة العمل العالمية للقاحاتالفصل ٥
اتيجيات وممارسات التمنيع الروتي�ن ي اس�ت

قياس التقدم المحرز �ن

ي خطة العمل العالمية للقاحات: أنظمة التمنيع القوية جزًءا ال يتجزأ من نظام صحي فعال
اتيجي )4( �ن الهدف االس�ت

ت
ا

ش
�

مؤ
ال

4.1
ن الجرعة االأوىل والجرعة الثالثة  معدل الترسب ب�ي
من اللقاح المضاد للخناق – الكزاز )التيتانوس( – 

الشاهوق

ف
دا

ه
أ اال

تناقص معدل الترسب

4.2

استدامة التغطية باللقاح املضاد للخناق – الكزاز 

(التيتانوس) – الشاهوق بنسبة 90٪ أو أكرث عىل مدار 

ثالث سنوات أو أكرث

جميع البلدان بحلول 2020

4.3
تقييم بيانات تغطية التمنيع من قبل منظمة الصحة 

العاملية واليونيسيف بأنها عالية الجودة

توفر بيانات عالية الجودة فيام يتعلق بتغطية التمنيع لدى 

جميع البلدان بحلول 2020

4.4
عدد البلدان التي يتوفر لديها وسائل لتمتابعة  حاالت 

اإلصابة باألمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات

قيام 100٪ من البلدان بتمتابعة  شلل األطفال  ◆

والحصبة بحلول 2015

قيام 75٪ من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل  ◆

بتنفيذ التمتابعة  امليداين الخافر بحلول 2020

مدادات  ي خطة العمل العالمية للقاحات: حصول برامج التمنيع بشكل مستدام عىل التمويل المتوقع، واالإ
اتيجي )5( �ن الهدف االس�ت

عالية الجودة، والتكنولوجيات المبتكرة***

5.1
النسبة املئوية لجرعات اللقاحات املضمونة الجودة 

املستخدمة يف جميع أنحاء العامل 
100٪ من جرعات اللقاح بحلول 2020

قليمي  ي خطة العمل العالمية للقاحات: قدرة ابتكارات البحث والتطوير عىل المستوى القطري واالإ
اتيجي )6( �ن الهدف االس�ت

والعالمي عىل تعظيم فوائد التمنيع

ت
ا

ش
�

مؤ
ال

6.1

التقدم املحرز نحو استحداث لقاحات مضادة للعدوى 

بفريوس العوز املناعي البرشي، والسل، والربداء 

(املالريا)

ف
دا

ه
أ اال

إثبات املفهوم بشأن اللقاح الذي يعكس نجاعًة تساوي 

75٪ أو أكرث بالنسبة لفريوس العوز املناعي البرشي/األيدز، 

أو السل، أو الربداء (املالريا) 

6.2

التقدم املحرز نحو التوصل إىل لقاح شامل مضاد 

لفريوس األنفلونزا (الوقاية من التغريات املنزاحة 

واملتحولة)

ترخيص لقاح واحد عىل األقل يوفر وقاية واسعة املجال 

A ضد فريوس األنفلونزا

6.3
التقدم نحو بناء القدرة املؤسسية والتقنية عىل إجراء 

التجارب الرسيرية للقاحات

يتوفر لدى كل إقليم قاعدة صلبة تضم البلدان املتخصصة 

يف استضافة تجارب اللقاحات وإدارتها

6.4

عدد اللقاحات التي ُجددت تراخيصها أو التي رُخص 

باستعاملها يف نطاق درجات حرارة مضبوطة أعىل من 

النطاق التقليدي الذي يرتاوح بني 2-8 درجة مئوية

زيادة عدد اللقاحات

6.5

عدد تكنولوجيات تقديم اللقاحات (األجهزة واملعدات) 

التي خضعت الختبار الصالحية املسبق من قبل منظمة 

الصحة العاملية مقارنة بالبيانات األساسية لعام 2010

زيادة عدد التكنولوجيات

ومع اعتامد خطة العمل العاملية الخاصة للقاحات لدى جمعية الصحة العاملية عام 2012، يدخل إطار املتابعة  والتقييم/

املساءلة حيز التنفيذ، وتضطلع البلدان باإلبالغ عن التقدم املحرز سنويًا يف ضوء مؤرشات خطة العمل العاملية للقاحات. ويتم 

املعني  االسرتاتيجي  االستشاري  الخرباء  لفريق  والتابع  اللقاحات  بعقد  املعني  العامل  الفريق  قبل  املحرز من  التقدم  متابعة  

بالتمنيع، وهو ما يوفر للبلدان املزيد من التوصيات حول كيفية تحقيق األهداف.
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الخـاتـمـةالفصل ٦

الخـاتـمـة. 6

التمنيع  ومامرسات  اسرتاتيجيات  تصوغ  للقاحات،  العاملية  العمل  الواردة يف خطة  الروتيني  التمنيع  إهداف  تحقيق  ألغراض 

الروتيني عىل الصعيد العاملي تسع استثامرات تحويلية يف التمنيع الروتيني، والتي من شأنها إحداث تغيري يف السنوات املقبلة 

إذا ما نفذت. وينبغي النظر إىل هذه املجاالت باعتبارها دعوة للعمل واالستثامر من قبل جميع األطراف املعنية بتحسني تغطية 

التمنيع الروتيني وتدعيم أنظمة التمنيع – الحكومات والجهات املانحة والرشكاء.

ينبغي لربامج التمنيع الوطنية، باستخدام اإلطار الشامل لالسرتاتيجيات واملامرسات املحددة يف اسرتاتيجيات ومامرسات التمنيع 

الروتيني عىل الصعيد العاملي، وضع أساليب مبتكرة يتم تكييفها محليًا لتحسني نظام التمنيع الروتيني. وينبغي للرشكاء والجهات 

املانحة النظر يف هذا اإلطار عند صياغة توجهها وتخطيطها االسرتاتيجي.

وحيث يقرتب عقد اللقاحات من املنتصف، تظهر رضورة ملّحة إلعادة التأكيد عىل التمنيع الروتيني باعتباره أساًسا لالنخفاض 

املستمر يف معدالت املراضة والوفيات الناجمة عن األمراض التي ميكن الوقاية منها للقاحات عرب دورة حياة جميع األفراد. تزدهر 

برامج التمنيع فقط يف الظروف التي تساعد عىل دعمها ودمجها ضمن النظام الصحي الوطني األوسع نطاقًا، وتعمل بالتكامل 

مع التدخالت الصحية الوقائية األخرى.
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ي
ي التمنيع الروتي�ن

الملحق )أ(: دور أصحاب المصلحة �ن

الحكومات الوطنية ودون الوطنية

وتكون  السيادة.  ذات  الدول  حكومات  ومتتلكها  الوطنية،  الصحة  وزارات  إطار  يف  تعمل  كيانات  هي  التمنيع  برامج 
الحكومات مسؤولة أمام شعوبها عن تقديم جميع الخدمات والربامج الصحية، مبا يف ذلك برنامج التمنيع.

وتتمثل األدوار املحورية التي تضطلع بها الحكومات الوطنية ودون الوطنية يف برنامج التمنيع فيام ييل:

املساءلة بشأن تقديم الربنامج ونتائجه؛ ◆

قيادة الربنامج ومراقبته؛ ◆

وضع السياسة الوطنية واإلرشاد؛ ◆

املسؤولية عن إدارة موارد اللقاحات والتكاليف التشغيلية للربنامج؛ ◆

املسؤولية عن توريد لقاحات كافية ومضمونة الجودة؛ ◆

ضامن جودة اللقاحات املستخدمة وكذلك جودة خدمات التمنيع؛ ◆

بناء الثقة لدى املجتمعات واملستفيدين واالستجابة للرتدد والشواغل؛ ◆

وتوفري  ◆ عنها،  واإلبالغ  الجودة،  عالية  املناسبة  البيانات  من خالل جمع  األمراض  ومتتابعة   الربنامج  متابعة  
التعليقات بشأنها؛

التنسيق فيام بني الرشكاء والجهات املانحة املعنية بتقديم الدعم للتمنيع الروتيني واإلرشاف عليها، ويتضمن  ◆
ذلك املساعدة يف بناء القدرات وتحسني األداء عىل املستوى القطري بغية تعزيز امللكية القطرية واستدامتها.

منظمة الصحة العالمية

لدعم  والتمنيع  الصحة  مجال  يف  التقنية  القيادة  بتوفري  فيها  األعضاء  الدول  قبل  من  العاملية  الصحة  منظمة  كُلفت 
الحكومات والربامج الوطنية. وينبغي النظر إىل املنظمة باعتبارها الصوت الجامعي للدول األعضاء فيام يتعلق بالقضايا 
الصحية. وضعت الدول األعضاء يف دستور املنظمة صياغة لهدفها نصت عىل أن »تبلغ جميع الشعوب أعىل مستوى 
ممكن من الصحة«.34 ومساهمًة يف تحقيق هذا الهدف، تم تحديد عدة وظائف ملنظمة الصحة العاملية يف دستورها، 

وتتضمن ما ييل:

؛ ◆ العمل كسلطة توجيهية وتنسيقية يف ميدان العمل الصحي الدوىلي

إقامة التعاون الفّعال مع األمم املتحدة، والوكاالت املتخصصة، واإلدارات الصحية الحكومية، والفرق  ◆
املهنية، وغري ذلك من املنظامت، حسبام يكون مناسبًا، والحفاظ عىل هذا التعاون؛

مساعدة الحكومات، بناًء عىل طلبها، يف تعزيز الخدمات الصحية؛ ◆
تقديم المساعدة التقنية المناسبة، ويف حاالت الطوارئ، تقديم العون الالزم بناًء عىل طلب الحكومات  ◆

أو موافقتها؛

إنشاء ما قد يلزم من الخدمات اإلدارية والتقنية، مبا يف ذلك الخدمات الوبائية واالإحصائية، واإلبقاء عىل  ◆
هذه الخدمات؛

ها من االأمراض واستحثاثها؛ ◆ تشجيع الجهود الرامية إىل استئصال االأمراض الوبائية والمتوطنة وغ�ي
النهوض بصحة االأُم والطفل ورعايتهما. ◆

وباإلضافة إىل هذه الوظائف، تشمل توجيهات املجلس الحايل ملنظمة الصحة العاملية السعي لتحقيق التغطية الصحية 
الشاملة والرشاكة الصحية الدولية (IHP+)، مام يوفر سياقًا شامالً للدور الذي تضطلع به املنظمة يف التمنيع. تختلف 

فعىل  القطرية.  واالحتياجات  القدرات  ذلك عىل  ويتوقف  بعيد،  إىل حد  بلد  كل  املنظمة يف  بها  تقوم  التي  الوظيفة 

34  منظمة الصحة العاملية. دستور منظمة الصحة العاملية. 2009. رقم اإليداع الدويل: 9789241650472.
http://apps.who.int/iris/bitstream/9789241650472/1/44192/10665_eng.pdf
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الصعيد العاملي، تركز منظمة الصحة العاملية عىل إرساء القواعد واملعايري والسياسات، ووضع إرشادات عاملية، وتطوير 
قيادة الرشاكة وتنسيقها عىل الصعيد العاملي. وعىل املستوى اإلقليمي والقطري، توفر مكاتب املنظمة املساعدة التقنية، 
والدعم التشغييل، واإلرشاد، والتنسيق املشرتك بني البلدان بصورة أكرث مبارشًة. وعىل وجه التحديد، تضطلع املنظمة 

باألدوار الرئيسية التالية يف مجال التمنيع عىل الصعيد العاملي:

وضع السياسات وإرساء القواعد لتعزيز التمنيع الروتيني؛ ◆

توفري املبادئ التوجيهية التقنية واملواد املرجعية إلدارة الربامج وتعزيز القدرات؛ ◆

تقديم املساعدة التقنية املبارشة إىل الدول األعضاء، وعددها 194 دولة، من خالل املكاتب اإلقليمية الستة  ◆
للمنظمة واملوظفني املتواجدين يف 147 بلًدا؛

تحقيق  ◆ صوب  املحرز  التقدم  قياس  الصحية،  للقضايا  عاملي  ومنسق  لالجتامعات  كمنظم  واليتها  نطاق  يف 
إهداف التمنيع الروتيني لعقد اللقاحات؛

التمنيع، والتأكد من مشاركة جميع أصحاب املصلحة يف  ◆ التعاوين لربامج  التمنيع لتوفري الدعم  دعوة رشكاء 
التخطيط والتنفيذ والتبليغ؛

اإلرشاف عىل وظائف برامج التمنيع املعنية باملتابعة  والتمتابعة  وتوفري التعليقات، مبا يف ذلك جمع البيانات  ◆
املالية لتيسري املقارنة فيام بني البلدان والسامح بقياس التقدم املحرز ومنذجته؛

دعم عمليات املراقبة واالعتامد والهيكلة الالزمة للحفاظ عىل إنتاج لقاحات مضمونة الجودة؛ ◆

تعزيز اإلنصاف يف توزيع الخدمات يف التمنيع والوصول الشامل عن طريق تيسري مشاركة املجتمع املدين يف  ◆
إجراءات التخطيط الصحي وتعزيز النظام الصحي التي تقودها الحكومة؛

الحصول عىل االلتزام السيايس املناسب من خالل األجهزة الرئاسية التابعة ملنظمة الصحة العاملية مثل جمعية  ◆
الصحة العاملية.

اليونيسيف

تلبية  يف  واملساعدة  األطفال،  حقوق  حامية  إىل  بالدعوة  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قبل  من  اليونيسيف  كُلفت 
احتياجاتهم األساسية، وزيادة الفرص املتاحة أمامهم لتحقيق كامل إمكاناتهم.

وفيام يتعلق بالتمنيع الروتيني، فإن اليونيسيف:

هي الوكالة العاملية الرائدة لرشاء اللقاحات ألغراض التمنيع الروتيني، وهي مسؤولة عن رشاء اللقاحات واملواد  ◆
ذات الصلة للحمالت العاملية الرامية إىل استئصال شلل األطفال، والقضاء عىل كزاز األمهات حديثي الوالدة، 

ومكافحة الحصبة، وعن إدخال اللقاحات الجديدة بدعم من التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع؛

تدعم الحكومات لوضع خطط فعالة تستهدف األطفال غري املمنعني ولتغطية تكلفة اللقاحات وتقدميها عىل  ◆
حد سواء؛

تدعم العاملني الصحيني املحليني لوضع خطط تفصيلية تستهدف الوصول إىل جميع األطفال – وخاصًة من  ◆
يعيشون يف املناطق املحرومة والنائية؛

تدعم جهود التعبئة االجتامعية إلرشاك املجتمعات املحلية ورشح أهمية التمنيع، وذلك باستخدام نهج مصمم  ◆
خصيًصا يك يتكيف مع كل سياق محيل. وتعمل اليونيسف مع قادة املجتمع املحيل، ومنظامت املجتمع املدين، 
ووزارات الصحة واإلعالم لتزويد مقدمي الرعاية مبعلومات موثوقة بشأن مأمونية اللقاحات وفعاليتها وتوفرها؛

تستثمر يف البنية التحتية لسالسل التربيد والتوريد وإدارتها لتحسني الظروف التي يتم فيها توفري اللقاحات  ◆
والسلع الصحية األخرى املنقذة للحياة؛

تدعم تعزيز األنظمة والتمويل واملتابعة  والتقييم، واألداء اإلداري عىل املستوى دون الوطني. ◆
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ي مجال الصحة، 
ن )مثل مراكز مكافحة االأمراض والوقاية منها، وبرنامج التكنولوجيا المالئمة �ن كاء التقني�ي الرسش

ومؤسسة جون سنو(

يوفر الرشكاء التقنيون الدعم لكل من الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية لألغراض التالية:

تغطية  ◆ لتحسني  املصممة  للتدخالت  النسبية  والقوة  الفعالية  بشأن  وإدخالها  وتجميعها  البينات  استخراج 

التمنيع وعمليات األنظمة؛

وضع أساليب للمتابعة  والتقييم وتطبيقها واستحداث أدوات لتقييم أداء أنظمة التمنيع للتوسع يف تحديد  ◆

أفضل املامرسات والدروس املستفادة من أجل تنفيذ الربنامج؛

استثامر الفرص للتوسع يف تطوير قدرات العاملني يف مجال التمنيع بشأن تعزيز أنشطة التخطيط القطرية،  ◆

وإدارة الصحة العمومية، واملهارات اإلرشافية، وإدارة بيانات التمنيع، واستخدام البيانات يف صنع القرارات؛

الصحي  ◆ النظام  التمنيع يف  أنظمة  دمج  للتوسع يف  املتاحة  الفرص  لتمييز  املامرسات  أفضل  وإدخال  تحديد 

األوسع نطاقًا بشكل فعال بغية تعزيز األداء العام للقطاع الصحي؛

توفري الفرص الالزمة لوضع اسرتاتيجيات مبتكرة لديها القدرة عىل التأثري عىل أداء أنظمة التمنيع بشكل إيجايب  ◆

وتقييمها وتطبيقها؛

دعم وضع سياسات متنيع تستند إىل البينات ومبادئ توجيهية لتنفيذ الربامج؛ ◆

أفضل  ◆ وتحديد  الحالية،  اللقاحات  بإدخال  والتعزيز  املستقبلية،  اللقاحات  بشأن  والتطوير  البحث  دعم 

املامرسات لإلدارة الفعالة للقاحات.

 التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وأمانته 

ميثل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع – الذي يقع مقره يف جنيف بسويرسا –  رشاكة عاملية تم تأسيسها 

عام 2000 لتجمع بني القطاعني العام والخاص يف إطار رسالة إنقاذ حياة األطفال وحامية صحة األفراد من خالل تعزيز 

االستخدام املنصف للقاحات يف البلدان منخفضة الدخل. ويضم أعضاء التحالف البلدان املؤهلة للحصول عىل الدعم، 

ومنظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، والبنك الدويل، والحكومات املانحة، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومنظامت 

املجتمع املدين وغريها.

ونظرًا لكونه ميثل رشاكة بني القطاعني العام والخاص، يربط التحالف بني نقاط القوة الفردية لرشكائه، ابتداًء من الخربة 

العلمية ملنظمة الصحة العاملية والتواجد امليداين ونظام املشرتيات لليونيسف ووصوالً إىل الخربة الفنية املالية للبنك 

الدويل واملعرفة السوقية بصناعة اللقاحات. ويتم تنسيق مساهامت الرشكاء يف التحالف من قبل أمانة التحالف. ويخضع 

أعامل  الرشكاء يف منوذج  الرشكاء. ويستثمر جميع  أمامه جميع  يُساءل  الذي  التحالف  إدارة  لرئاسة مجلس  التحالف 

التحالف، ويُساءل الجميع عن نتائجه. تقطع الجهات املانحة التزامات طويلة األجل لدعم التحالف، مام يوفر للبلدان 

النامية ضامنًا لالستثامر يف برامج التمنيع الروتيني الخاصة بها وللصناع لتخطيط استثامرات جديدة.

األدوار  ترد  أو وظائفهم،  بحكم واليتهم  التحالف  بها رشكاء  يضطلع  التي  الفردية  واملسؤوليات  األدوار  إىل  وباإلضافة 

الرئيسية للتحالف عىل النحو التايل:

للمساهمة  ◆ النطاق  واسع  ميداين  بتواجد  بدورهم  يتمتعوا  حاليني  قطريني  التحالف من خالل رشكاء  يعمل 

يف تنفيذ برنامج التحالف. ويسهم ذلك يف خفض تكاليف املعامالت التي تشكل عبئًا عىل عاتق الحكومات 

التنفيذية القطرية. وال تتواجد أمانة التحالف ميدانيًا يف البلدان النامية. عوًضا عن ذلك، تتوىل وزارات الصحة 

التي  العاملية واليونيسيف،  زمام األمر، وتعمل بشكل وثيق مع املكاتب اإلقليمية والقطرية ملنظمة الصحة 

تقدم توصيات للخرباء بشأن استخدام اللقاحات وتساعد البلدان عىل النظر يف استيعاب لقاحات جديدة؛
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األطفال غري  ◆ العظمى من  الغالبية  تعيش  النامية حيث  البلدان  التمنيع يف  برامج  بتمويل  التحالف  يضطلع 
املطعمني عىل مستوى العامل، ويوفر الدعم الالزم لتعزيز األنظمة الصحية للمساعدة يف ضامن وصول اللقاحات 
للجميع يف كل مكان. وتقوم جميع البلدان التي تحظى بدعم التحالف بتمويل حصة من تكاليف اللقاحات 
الخاصة بها بشكل مشرتك. ومع منو اقتصاديات هذه البلدان، فإنها تعزز استثامراتها يف التمنيع، وتتمكن يف 
النهاية من استدامة الربامج الخاصة بها. إن توفر متويل طويل األجل ميكن التنبؤ به يف مجال التمنيع، واقرتانه 

بتجميع الطلبات عىل املستوى القطري ميّكن صناعة اللقاحات من توريد اللقاحات بأسعار ميسورة.

يوفر التحالف التمويل الالزم لرشاء اللقاحات وتقدميها. ويعتمد عىل شعبة اإلمداد باليونيسف باعتبارها وكالة  ◆
الرشاء الرئيسية التي تتفاوض مع املوردين، وينفذ عمليات الرشاء وينقل اللقاحات إىل البلدان. كام يوفر الدعم 

املايل لألنظمة الصحية القطرية من أجل تحسني تغطية التمنيع واإلنصاف يف توزيع الخدمات.

وتشمل الوظائف األساسية ألمانة التحالف ما ييل.

آلية التمويل: ◆

جمع وتوزيع تعهدات الجهات املانحة بدعم رسالة التحالف وإهدافه االسرتاتيجية ؛ �

استدعاء آليات املراجعة ألغراض اعتامد طلبات البلدان للحصول عىل منح يف مجال التمنيع واللقاحات  �
ودعم األنظمة الصحية.

تنسيق السياسات الخاصة بدعم التحالف: ◆

وضع أطر سياساتية لدعم التحالف؛ �

التمنيع  � أعامل  ويضع جدول  وسياساته،  التحالف  برامج  باعتامد  يضطلع  الذي  التحالف،  مجلس  عقد 
ودعم األنظمة الصحية؛

تيسري تنفيذ إطار مشاركة الرشكاء الخاص بالتحالف. �

تنسيق تنفيذ دعم التحالف: ◆

توفري اإلرشاف عىل دعم اللقاحات الجديدة والتمويل؛ �

العمل كجهة تنسيق بشأن جاهزية البلدان للحصول عىل دعم معني من التحالف. �

التمويل املشرتك: ◆

متابعة  سياسة التحالف بشأن التمويل املشرتك من جميع البلدان التي تحصل عىل دعم التحالف؛ �

العمل مع وزراء الصحة واملالية لتعزيز آليات متويل مستدامة بخصوص التمنيع. �

العمل مع القطاع الخاص والرشكاء اآلخرين لضامن االستدامة طويلة األجل لدعم التمنيع (املرفق الدويل  �
لتمويل التمنيع، متويل ُمناظر).

تحديد معامل السوق: ◆

تجميع الطلبات عىل اللقاحات الجديدة من بني أكرث من 50 بلًدا؛ �

العمل مع الرشكاء الستحداث آليات جديدة لتحديد معامل السوق مثل االلتزامات السوقية املسبقة؛ �

إجراء حوار اسرتاتيجي مع صانعي اللقاحات. �

الدعوة: ◆

وتنفيذ  � التمنيع  لدعم  والتحالف  املانحة  الجهات  من  املدعومة  البلدان  يف  السياسية  اإلرادة  خلق 
األنظمة الصحية.
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ية والحكومات المانحة المؤسسات والجمعيات الخ�ي

لهذه  أساليب توفريها  املالية والتقنية والدعوية، ولكن تختلف  املوارد  الخريية  املؤسسات والجمعيات  توفر  أن  ميكن 
املوارد بشكل كبري حيث ميتد نطاق إدارتها من املؤسسات األرسية إىل املؤسسات الحكومية. ويف أفضل الحاالت، تتسم 
هذه املؤسسات والجمعيات باملرونة وميكن أن تلعب أدواًرا تقليدية وكذلك فريدة يف مجال التمنيع. ولإليضاح، فإنها 

بوسعها القيام مبا ييل:

توفري »صوت« ونفوذ فيام يتعلق باملبادراتطرق/القضايا التقليدية واالستكشافية، واالهتامم بأصحاب الرؤى  ◆
والقادة واألفكار الناجحة ورعايتهم؛

االستثامر يف األفكار املحفزة، وتشجيع االبتكار، واملامرسات الواعدة، واألساليب الجديدة يف العمل واألنشطة،  ◆
واملعرفة واملامرسة املسبقة، مبا يف ذلك بذل املساعي املحفوفة مبخاطر كبرية؛

التطوير املتقدم للقاحات/املعدات الجديدة وتكنولوجيات التسليم الحديثة، وتوقع االحتياجات املستقبلية؛ ◆

دعم املبادراتطرق املؤكدة الحالية وتوسيع نطاقها، واالستجابة الرسيعة لتغيري سياقات ما يفيد منها وما ال  ◆
يفيد (بالتعاون مع الرشكاء واملجتمعات املحلية والجهات املمنوحة)؛

تضخيم االستثامرات يف نظم إنشاء األنظمة الصحية وتعزيزها لضامن الوصول إىل امليل األخري وتحقيق اإلنصاف  ◆
يف توزيع الخدمات؛

زيادة املوارد املتاحة عرب شبكات الجهات املانحة ووضع دراسات جدوى للجهات املانحة. ◆

دعم بناء قدرات الرشكاء واملنظامت املنفذة بشأن التمنيع. ◆

وضع آليات متويل مبتكرة تعزز استدامة الربامج وتوفر حوافز التخاذ إجراءات تعود بالنفع عىل الجمهور (مثل  ◆
االستثامر يف الحصائل، وعقد اتفاقيات التمويل املشرتك، والتمويل املجمع)؛

معالجة املشاكل املعقدة التي قد تتطلب نطاق زمني أكرب. ◆

ي ذلك المنظمات غ�ي الحكومية
، بما �ن ي

منظمات المجتمع المد�ن

تشارك منظامت املجتمع املدين فيام ييل:

العمل مع الحكومات ورشكاء التمنيع يف البلدان لربط املجتمعات املحلية بخدمات التمنيع والخدمات الصحية؛ ◆

مساءلة الحكومات ورشكاء التمنيع أمام السكان الحاصلني عىل خدمات التمنيع؛ ◆

رفع الوعي بفوائد التمنيع والحق يف الصحة عىل املستوى املجتمعي والقطري؛ ◆

زيادة الطلب عىل خدمات التمنيع والخدمات الصحية يف املجتمعات املحرومة؛ ◆

تعبئة املجتمعات املحلية الستخدام خدمات التمنيع بشكل مالئم؛ ◆

تقديم خدمات التمنيع بالتعاون مع الحكومات؛ ◆

الدعوة لتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات املجتمع. ◆

توفري املعلومات لألرس املترسبة والرافضة للتطعيم وتشجيعها؛ ◆

املشاركة يف تخطيط التمنيع ومتابعة ه واإلبالغ عنه عىل املستوى الوطني ودون الوطني واملجتمعي؛ ◆

تشجيع الشفافية واملساءلة الحكومية؛ ◆

متثيل الفئات السكانية الضعيفة واملهمشة عىل مستوى السياسات الوطنية؛ ◆

التأثري عىل وضع السياسات عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي؛ ◆

دعم تعبئة املوارد املحلية والدولية، ومخصصات التمنيع، وتعزيز األنظمة الصحية. ◆
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