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  الخاصة باللقاحاتخطة العمل العالمية 
  

  
  مانةاألتقرير من 

  
  
خطــة العمــل العالميــة الخاصــة  ٢٠١٢فــي أيــار/ مــايو الخامســة والســتون جمعيــة الصــحة العالميــة أيــّدت   -١

التقــدُّم المحــرز والقيــام كــل عــام مــن خــالل المجلــس التنفيــذي بــإبالغ رصــد ، وطلبــت مــن المــدير العــام ١باللقاحــات
جمعية الصحة، وحتى حلول موعد عقد جمعيـة الصـحة العالميـة الحاديـة والسـبعين، بالتقـدم المحـرز صـوب تحقيـق 

حتـــى إطــار المســـاءلة المقتــرح اســـتخدام التمنيــع العالميـــة، باعتبارهــا بنـــدًا أساســيًا فـــي جــدول األعمـــال، مــع  ايــاتغ
 ٢تسترشد به المناقشات واإلجراءات المستقبلية.

  
بما فـي  ٣،علمًا بتقرير األمانة الستونو أحاطت جمعية الصحة العالمية السادسة ، ٢٠١٣في أيار/ مايو و  -٢

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

  
قام فريق الخبراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع التـابع  ٥،لعملية الرصد والتقييم والمساءلة وفقاً و   -٣

واألغـــراض األهـــداف محـــّددة فـــي كـــل مؤشـــر مـــن المؤشـــرات العلـــى أســـاس للمنظمـــة باســـتعراض التقـــدم المحـــرز 
 تقيـيمعـن وبإعـداد تقريـر  ٢٠١٤،٦إلى بيانـات عـام  االستراتيجية لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات، استناداً 

  ٢٠١٥.٧خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 
  

                                                           
التـــــــــــــــــــــــــــالي:  العنـــــــــــــــــــــــــــوان علـــــــــــــــــــــــــــى متاحـــــــــــــــــــــــــــة باللقاحـــــــــــــــــــــــــــات الخاصـــــــــــــــــــــــــــة العالميـــــــــــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــــــــل خطـــــــــــــــــــــــــــة   ١

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/  تشــــــــــــــــرين الثــــــــــــــــاني/  ٢٥(تــــــــــــــــم االطــــــــــــــــالع فــــــــــــــــي
 ).٢٠١٥ نوفمبر

 .)٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص عانظر القرار    ٢

 .٦٦/١٩الوثيقة ج   ٣

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

  .١٧و ١٦، الفقرتان ٦٦/١٩نظر الوثيقة جا   ٥
متاح على العنـوان  ٢٠١٥الخاصة باللقاحات وتقييمها والمساءلة عنها: التقرير السنوي لألمانة  العالمية العمل خطة رصد  ٦

(تــــــم  http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/gvap_secretariat_report_2015.pdf?ua=1التــــــالي: 
 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥االطالع في 

متـــــــاح علـــــــى العنـــــــوان التـــــــالي:  ٢٠١٥خطـــــــة العمـــــــل العالميـــــــة الخاصـــــــة باللقاحـــــــات لعـــــــام  تقيـــــــيمالمتعلـــــــق بتقريـــــــر ال   ٧
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/  تــــــــــــم االطــــــــــــالع فــــــــــــي)

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٥
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الــذي أعــده فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي  ٢٠١٥الملحــق ملخــص لتقريــر التقيــيم لعــام يــرد فــي و   -٤
   .المعني بالتمنيع

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
بــــالتقرير وٕالــــى النظــــر فــــي التوصــــيات بشــــأن اإلجــــراءات  مــــدعو إلــــى اإلحاطــــة علمــــاً التنفيــــذي  المجلــــس  -٥

مختلـــف أصـــحاب المصـــلحة المعنيـــين بخطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات، المقـــّرر أن يتخـــذها  التصـــويبية
 األعضاء. والسيما الدول
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  الملحق
  

   ٢٠١٥ملخص التقرير المتعلق بتقييم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 
  ١فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيعالذي أعّده 

  
بشـأن قابلة للتحقيـق طموحة ولكنها أهدافًا (خطة اللقاحات)  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتتحّدد   -١

المذكور ال يسـير العقد ، على أن ٢٠٢٠هذا حتى عام  عقد اللقاحاتإطار التطعيم في بفضل إنقاذ آالف األرواح 
  .إمكاناته الحقيقيةبلوغ من أجل  الصحيح مسارالعلى 

  
. بعــض قصــص النجــاحخــارج المســار وٕان ُرِويــت عنــه  منيــعالتالمقــيس علــى أســاس غايــات األداء يــزال وال  -٢
مثلمـا هـي مبّينـة في البلـدان وعلـى المسـتوى العـالمي الُمدخلة على نحو مستقل التحسينات سيتعين أن تصبح تلك و 

  .الصحيح هامسار لى إالخطة أن ُتعاد ما ُأِريد إذا المتبعة في هذا المضمار القاعدة أدناه، 
يتــــدنى مســــتوى  أخــــرىدخــــال لقاحــــات جديــــدة أو إدة فــــي خطــــة اللقاحــــات بشــــأن تســــير الغايــــة المحــــدّ   •

البلـــدان بلـــدًا مـــن  ٨٦بـــاالقتران مـــع مواظبـــة ، كافـــة أنحـــاء العـــالمبلـــى المســـار الصـــحيح اســـتعمالها ع
  لقاحًا. ١٢٨إدخال ما مجموعه على  ٢٠١٠المتوسطة الدخل منذ عام تلك و الدخل المنخفضة 

ثبتــت وأ ،يرةفــي غضــون فتــرة زمنيــة قصــالمرشــحة لمكافحــة اإليبــوال لقاحــات واختبــار التطــوير جــرى   •
  .الناجمة عن المرضوفيات الارتفاع معدل من الوقاية قدرتها على اللقاحات 

مـع البلـدان  ،٢اتقـرار جمعيـة الصـحة العالميـة بشـأن تسـعير اللقاحـعملت أمانة المنظمة في أعقـاب   •
فـي هـذا منظمـة المعلومات مـع بلدًا  ٤٠تبادل حتى اآلن قد و  عن تسعيرها،تبادل البيانات في مجال 

  .العام الماضيالخصوص مقارنة ببلد واحد فقط في 
ممكـن لقضاء علـى هـذا المـرض ا من كزاز األمهات والمواليد، مما يدل على أن الهندلو ُأِعلن عن خُ   •

  .ظروف صعبةظل حتى في 
 – ٢٠١٤شهر آب/ أغسطس فيروس شلل األطفال البري منذ إصابة بحالة  أي أفريقيافي حدث تلم   •

  .بشلل األطفالبلدًا موطونًا يجيريا وهو إنجاز هائل، وما عادت ن
  ا.في أفريقياإليبوال التي اندلعت فيروس فاشية واء شلل األطفال في احتمكافحة موارد اسُتخِدمت   •
قضــــاء علــــى الحصــــبة األلمانيــــة ومتالزمــــة الحصــــبة إقلــــيم األمــــريكتين أول إقلــــيم يفلــــح فــــي ال أصــــبح  •

  وهو إنجاز كبير.ة، األلمانية الخلقي
  
القيــــادة والمســــاءلة علــــى جميــــع معنيــــة بنظــــم ضــــرورة إقامــــة علــــى ويرّكــــز هــــذا التقريــــر المتعلــــق بــــالتقييم   -٣

  .مساره الصحيحالُمحرز بشأن خطة اللقاحات إلى التقدم من أجل إعادة داخل البلدان وخصوصًا المستويات، 

                                                           
١   http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/en/ ؛ تـــــم االطـــــالع فـــــي
 .٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر   ١

٢  http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R6-ar.pdf ٢٠١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٣؛ تم االطالع في. 
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الضوء على العوامل المشتركة التاليـة التـي مـن شـأنها أن تـؤدي يجري تسليط  على إنجازات البلدان، بناءً و   -٤
فئـات للمنيع خدمات التإتاحة ؛ تحسين المجتمعفئات واستخدامها؛ إشراك  نجاح: تحسين جودة البياناتإحراز الإلى 

اللقاحــــات علـــى جميــــع اإلمـــداد ب االســـتدامة فــــي تعزيـــز الــــنظم الصـــحية؛ تــــأمين؛ ســـكان المشــــردينالمهمشـــة مــــن ال
  .القيادة والمساءلةتوفير المستويات؛ 

  
 مـن عقـدة هـذه حرجـنقطـة المنتصـف ال عند فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيعيقوم و   -٥

  .على القضايا الرئيسيةترّكز مباشرة  تسع توصياتبوضع اللقاحات 
  

فــإن فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي ، خطــة اللقاحــات هــدافمــن أجــل بلــوغ ألمســاءلة ل تحســيناً 
  :المعني بالتمنيع يوصي بما يلي

خطط ما يتصل بها من بشأن التمنيع تتوافق مع خطة اللقاحات ومع طط سنوية لخالبلدان وضع   -
الـوزارات ذات غيرهـا مـن الماليـة و وزارات زارات الصـحة و و وتثبت خاصة باللقاحات. إقليمية  عمل

علـــى ســـنوية عمليـــة رصـــد ومســـاءلة رســـاء لقيـــادة عـــن طريـــق إااالضـــطالع بقـــدرتها علـــى الصـــلة 
الخبـــراء فريـــق مثـــل هيئـــة مســـتقلة،  الرصـــددون الـــوطني. وينبغـــي أن تتـــولى الصـــعيدين الـــوطني و 

مع لرصد البلدان سنويًا تقاريرها عن اتقاسم . والبد أن تالمعني بالتمنيعالوطني تقني االستشاري ال
في مجال الرصـد التقدم المحرز  تناولينبغي أن تهي تقارير ، و لمنظمةالتابعة لالمكاتب اإلقليمية 

  .في هذا المضمار أفضل الممارساتقاسم تتأن ينبغي كما ، المنشودة الحصائلتحقيق صوب 
كـــانون الخاصـــة باللقاحـــات فـــي صـــيغتها النهائيـــة (بحلـــول خطـــط العمـــل اإلقليميـــة بمجـــرد وضـــع   -

سـنوي مليـة اسـتعراض عإرساء بلمنظمة التابعة لالمكاتب اإلقليمية قوم )، ت٢٠١٥األول/ ديسمبر 
إلــى تقــديم تقاريرهــا ب، و اإلقليميــة التابعــة لهــاالتقنيــة  ةاالستشــاريفرقــة األمــن خــالل الُمحــرز لتقــدم ل

 ٢٠١٦استعراض سنوي في النصـف األول مـن عـام ينبغي إجراء أول . و اللجان اإلقليمية المعنية
تُتــاح أن وينبغــي وافــق مــع خطــة اللقاحــات. خطــط ســنوية تتفعــًال البلــدان التــي لــديها بالنســبة إلــى 

فــي إطــار  فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيعل تقــارير اللجــان اإلقليميــةســنويًا 
  .عملية االستعراض العالمية

واءمة جهودهم الرامية الوطني مالصعيد اإلقليمي و العالمي و شركاء التنمية على الصعيدين يتولى   -
ينبغـي و  ة،القيادة والمساءلة وفـي تنفيـذ خططهـا الوطنيـها المعنية بطر دعم البلدان في تعزيز أُ إلى 
، و/ أو تعزيـــز تلـــك كـــل مســـتوىعلـــى الشـــركاء بـــين إنشـــاء آليـــات تنســـيق علـــى  ذلـــكنطـــوي أن ي
  .تاآلليا

فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي عقـــد اللقاحـــات تقـــارير إلـــى التابعـــة ألمانـــة هيئـــات تقـــدم ال  -
ن األنشطة التي تضطلع بهـا فـي ميـدان دعـم عشـرة بلـدان مـن ع ٢٠١٦في عام  المعني بالتمنيع

دون المســتوى المطلــوب.  مطعمــينأو ال مطعمــينمعظــم األطفــال غيــر الالبلــدان التــي يعــيش فيهــا 
ـــة و  ـــديم ينبغـــي أن تتضـــمن آلي ـــارير الســـنوية تق ـــاريرلمناقشـــة تلـــك التق فرقـــة األ داخـــل المـــذكورة لتق

  .االستشارية التقنية اإلقليمية
  

سعيًا إلى معالجة أوجه النقص التي تتخلل مجـاالت معنيـة بـأمراض محـددة مـن تنفيـذ خطـة اللقاحـات، 
  :بالتمنيع يوصي بما يليفإن فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني 

التمويـــل ات القضـــاء علـــى كـــزاز األمهـــات والمواليـــد وفجـــو إلـــى تعثـــر التقـــدم الُمحـــرز فـــي بـــالنظر   -
منظمـــة األمـــم المتحـــدة ة و منظمـــ، تـــدعو الالهـــدف كذابلـــوغ عتـــرض ســـبيل التـــي ت صـــغيرة نســـبياً ال
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ــدًا  ٢١بقيــة البلــدان البــالغ عــددها عــالميين و العقــد اجتمــاع للشــركاء إلــى  للطفولــة (اليونيســيف) بل
كيمـــا المترتبـــة علـــى ذلـــك مســـؤوليات التكفـــل بالمـــوارد و تـــوفير الاالتفـــاق علـــى خطـــة عمـــل و بشـــأن 

موضـــع التنفيـــذ  مـــن ثـــم ُتوضـــع، و ٢٠١٧المنشـــود فـــي موعـــد أقصـــاه عـــام لهـــدف يتســـنى بلـــوغ ا
  .البلدان في جميععلى كزاز األمهات والمواليد القضاء أنشطة صون استراتيجيات ت

مجـال لبلـدان فـي لدعم الـالـوطني الصـعيد اإلقليمـي و العالمي و شركاء التنمية على الصعيدين يقدم   -
أو الحصـبة والحصـبة األلمانيـة أنشطتها المتعلقة بالقضـاء علـى موارد وتنفيذ ما يلزمها من تأمين 

تنقيح الخطط ورصـد ينبغي عند ها وخططها المعنية بالقضاء على هذين المرضين. و استراتيجياتب
المقـّرر إجـراؤه استعراض منتصف المدة الصادرة عن وصيات تأن ُتراعى ال هنوعية تنفيذها وتعزيز 

، العـــالمبالحصـــبة األلمانيـــة للقضـــاء علـــى الحصـــبة و الخطـــة االســـتراتيجية بشـــأن  ٢٠١٦فـــي عـــام 
جي المعنـــي فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيتحظـــى تلـــك التوصـــيات بتأييـــد بمجـــرد أن وذلـــك 
  .بالتمنيع

  
التــي يعــيش فيهــا الكثيــر مــن األطفــال غيــر  مــاكنفــي األخاصــة منيع، و التبــتغطيــة ًا لمســتوى الحســينت
، فـإن فريـق النزاعـات واألزمـاتالمتضررة بومنها تلك ، دون المستوى المطلوب مطعمينأو ال مطعمينال

  :الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع يوصي بما يلي
الرامية  متنسيق ومواءمة جهودهعلى الصعيدين العالمي واإلقليمي بشركاء التنمية ينبغي أن يقوم   -

تلـك البلـدان المعنيـة لمزيـد مـن األطفـال مـن خـالل تعزيـز نظـم فـي ميـدان تمنيـع اإلى دعم البلدان 
إلـى إلى جنب مع اتباع نهوج محددة األهداف في الوصول  ، جنباً بإيتاء خدمات الرعاية الصحية

فـي البلـدان الذين تعجز النظم الروتينية إليتاء الخدمات عـن الوصـول إلـيهم، وخصوصـًا األطفال 
دون الوطنيــة فــي  هأو معدالتــمعــدالت التطعــيم علــى الصــعيد الــوطني ٪ ٨٠قــل فيهــا عــن التــي ت

(سـواء  مـن جـراء النزاعـاتلسـكان ئـات المشـردين مـن اإلـى فالخـدمات قـديم تمـع و  بلـدان األكبـر،ال
  ن).لالجئيأم من ا لمشردين داخلياً كانون من ا

 منيـع واسـتراتيجياتهتنفيـذ بـرامج التباإلرشـاد فيمـا يتعلـق ببلدان والشـركاء المنظمة الينبغي أن تزّود   -
  ة.المزمن اتاالضطرابتفشي و حاالت النزاع أثناء نشوب 

  
بمثابــة  ٢٠١٦لعــام  المتعلــق بتقيــيم خطــة العامــل العالميــة الخاصــة باللقاحــاتر تقريــالأيضــًا كون ســي
، وعليـــه يوصـــي فريـــق الخبـــراء عقـــد اللقاحـــاتتنفيـــذ حـــرز فـــي ســـتعراض منتصـــف المـــدة للتقـــدم المُ ا

  :يلياالستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بما 
، تقـد اللقاحـاعق فيهـا التي ُأطلِ دافوس بهذا التقرير في المنتدى االقتصادي العالمي ينبغي تقديم   -

تغّيــر قواعــد اللعبــة علــى األنشــطة التــي إبــراز فــي  ٢٠١٦هــدف تقريــر عــام  تمثــلأن يكمــا ينبغــي 
  القطري.العالمي واإلقليمي و مستويات ال
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