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نبذة عن هذه املذكرة اإلرشادية

لسلسلة  املستمر  للتحسني  خطة  وضع  كيفية  بشأن  البلدان  إىل  إرشادات  الوثيقة  هذه  تقدم 
يف  لالستثامر  جدوى  دراسة  وضع  عىل  البلدان  مساعدة  يف  منها  الغرض  ويتمثل  التمنيع،  إمدادات 

برنامج  بذا  ووضع  املعنيون،  املصلحة  أصحاب  فيها  يشارك  للتحسني  خطة  وإعداد  اإلمدادات  سلسلة 
الناجح.   التنفيذ  صوب  الصحيح  املسار  عىل  التمنيع 

ييل:  ما  اإلرشادية  املذكرة  هذه  وتشمل 

نبذة عن عملية إعداد خطة التحسني املستمر، مبا يف ذلك الجهات التي ينبغي أن تشارك فيها، والتوقيت   •
الذي ينبغي أن تصاغ الخطة فيه، وأفضل طريقة لجمع املدخالت والتعليقات الالزمة لها.

االسرتاتيجيات الخاصة مبواءمة مخرجات تقييم اإلدارة الفعالة للقاحات مع اآلليات الوطنية املعنية بتخطيط   •
قطاع التمنيع والصحة ومتويله، مثل خطة التمنيع الشاملة املتعددة السنوات؛ وتقديم طلبات الدعم إىل 

التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع من أجل تعزيز الُنظم الصحية؛ واالسرتاتيجية الوطنية لتحسني 
قطاع الصحة، وسائر االسرتاتيجيات والخطط الخاصة بقطاع الصحة. 

اإلرشادات الخاصة بإعداد خطة للتحسني املستمر تشمل اسرتاتيجية خمسية وخطة تشغيلية سنوية ميكن   •
استخدامهام يف توزيع املسؤوليات ورسم خرائط التقدم املُحرز صوب تحقيق رؤية مشرتكة.

اقرتاحات بشأن كيفية وضع ميزانية خطة التحسني املستمر ومتويلها لضامن االستدامة وتحديد الثغرات يف   •
املوارد. 

وقد تكون البلدان عىل دراية بالعملية السابقة لوضع خطة تحسني اإلدارة الفعالة للقاحات والتي جاءت مبارشة 
يف أعقاب تقييم اإلدارة الفعالة للقاحات. ويف حني أن الخطة السابقة لتحسني اإلدارة الفعالة للقاحات استهدفت 

معالجة بعض جوانب القصور القصرية املدى يف سلسلة اإلمدادات، فإن خطة التحسني املستمر لإلدارة الفعالة 
للقاحات املوضحة هنا ُصّممت لتتسم مبزيد من االسرتاتيجية ولتكون شاملة ملجموعة أكرب من أصحاب املصلحة 
الذين ميكنهم املساعدة عىل الكشف عن األسباب الجذرية للمشكالت الخاصة بسلسلة اإلمدادات وعىل تعبئة 

املوارد البرشية واملالية الالزمة ملعالجتها.

وتقدم الوثيقة أيضاً موارد إضافية لكل خطوة من خطوات عملية التخطيط لتحسني اإلدارة الفعالة للقاحات.
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تصدير

يف سياق الجهود العاملية املتجددة الرامية إىل زيادة التغطية بالتمنيع وعدم إهامل أي طفل، تصعب املبالغة يف تأكيد 
ما لدور سالسل إمدادات التمنيع الوطنية القوية من أهمية. وتتسم سالسل اإلمدادات بالتعقيد وتشمل العديد من 
العنارص - األشخاص والتكنولوجيات والُنظم - التي يلزم جمعها معاً من خالل خطة للعمل املتواصل. وهذه الخطة 

ليس من شأنها أن تحّفز املهنيني يف مجال سلسلة إمدادات التمنيع الذين يعملون يف برنامج التمنيع الوطني املوّسع 
فحسب، بل وزمالءهم يف وزارات التمويل، وأقسام التخطيط وإدارة املوارد البرشية، والقيادات العليا، والرشكاء يف 
املساعدة اإلمنائية، والجهات املمولة، واألوساط األكادميية. ويف غياب هذا االلتزام والدعم، تضعف احتامالت نجاح 

املهنيني يف مجال سلسلة إمدادات التمنيع يف معالجة الثغرات التي تتخلل األداء، ويف وضع الربنامج عىل املسار 
الصحيح صوب تحقيق االمتياز املستدام والخاضع للتوجيه الُقطري يف ضامن التوافر املستمر للقاح وجودته وفّعالية 

الُنظم.

ويتمثل الغرض من هذه اإلرشادات يف املساعدة عىل جعل خطة العمل ذات قوة ومصداقية. وتستند الخطة القوية 
إىل البيّنات وإىل املنطق الربمجي السليم، أي أنها تركّز االستثامرات عىل األنشطة التي تؤدي مجتمعة إىل مجموعة 

محددة من األغراض وتساعد بذا عىل تحقيق الرؤية املستقبلية وعىل معالجة أوجه القصور التي كانت موجودة يف 
املايض. وتتسم الخطة باملصداقية عندما تلبي احتياجات البلد، ومتثل رؤية مشرتكة لجميع أصحاب املصلحة الذين 

انضموا إىل خطة العمل، وتتضمن طريقة لتتبع التقدم املُحرز يف التنفيذ قياساً عىل غايات األداء املحددة مسبقاً.

وترتقي هذه الخصائص بالخطة وتحيلها إىل دراسة جدوى قوية لالستثامر يف تحسني سلسلة إمدادات التمنيع - أي 
أداة لدعوة وزارات الصحة إىل إدراج األنشطة الخاصة بسلسلة إمدادات التمنيع واستبقائها يف ميزانياتها الوطنية، 

ودعوة الرشكاء إىل دعم القضية عىل نحو متواصل. وتُعد هذه أيضاً رشوطاً أساسية لتحقيق الغرض املنشود من إضفاء 
الطابع املؤسيس، أال وهو وضع الربنامج لألنشطة الرامية إىل تحسني سلسلة إمدادات التمنيع نصب أعني القيادة 

الوطنية بربطها بخطط التشغيل السنوية ومبقاييس األداء امليزين. 

ومع ذلك، فحتى الخطة املمولة متويالً كامالً تبقى عرضة ألن تظل مجرد ورقة إىل أن متس قلوب وعقول األشخاص 
املكلفني مبهمة تنفيذها. وتُعد مواءمة التنمية املستمرة - التعلم املستمر - للقوى العاملة يف الربنامج املوّسع للتمنيع 

عىل جميع املستويات، مع عملية التحسني املستمر لنظام سلسلة إمدادات التمنيع، العنرص األسايس الذي يجعل 
التحالف من أجل تحقيق االمتياز املستدام يف سلسلة إمدادات التمنيع كامالً.  والقوى العاملة يف الربنامج املوّسع 
للتمنيع هي أول من يتعرف عىل األمور التي ال تُفلح، وعادة ما تحظى بأوضح رؤية عن الطريقة التي ميكن بها 

إفالحها. وتعمد البلدان اآلن عىل نحو متزايد إىل اعتامد النامذج التشاركية التي تؤدي إىل متكني املنفذين وإرشاكهم يف 
صياغة خطط تحسني سلسلة إمدادات التمنيع وتنفيذها، يف السياقات املركزية وتلك التي تُفوض فيها السلطات سواًء 

بسواء.

وقد تقدمت مبادرة اإلدارة الفعالة للقاحات تقدماً كبرياً من حيث عدم ارتباطها بأداة التقييم. فقد تم تحويلها من 
أجل مساعدة الربامج الوطنية عىل جعل االستثامرات الكربى يف تعزيز الُنظم الصحية تعمل عىل النحو املرجو - 

ملعالجة الصعوبات النظامية األساسية يف أداء سالسل إمدادات التمنيع. وتأمل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف 
يف أن تنجح هذه اإلرشادات يف أن متدكم باإللهام ويف أن تزودكم باملعارف واملهارات الالزمة ليك تستفيدوا من هذه 

املبادرة.
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للقاحات؟ الفعالة  اإلدارة  ما هي مبادرة 

استُهلت مبادرة اإلدارة الفعالة للقاحات يف عام 2010 من أجل اسرتعاء االنتباه عىل الصعيدين العاملي والوطني 
إىل القياسات الخاصة بأداء سلسلة إمدادات التمنيع، وتحديد املجاالت التي ميكن أن يؤثر فيها تحسني سلسلة 

اإلمدادات تأثرياً إيجابياً عىل التمنيع وعىل الحصائل الصحية.1 وتتوّجه املبادرة إىل العنارص األساسية الستة لسلسلة 
إمدادات التمنيع، أال وهي:

يف عام 2016، أصدرت منظمة الصحة العاملية واليونيسيف البيان املشرتك بشأن مبادرة اإلدارة الفعالة للقاحات والدور الحيوي الذي تلعبه سالسل إمدادات التمنيع يف تحقيق الغايات الخاصة   1
بالتمنيع التي تنص عليها خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات. وكان قد سبق ذلك دعوة إىل العمل صدرت يف عام 2014 عن اللجنة االستشارية املعنية مبامرسات التمنيع التي أوصت بإجراء 

عملية للتقييم والتخطيط والتنفيذ والرصد من أجل تحسني سالسل إمدادات التمنيع.

1

1-1

املقدمة 

ال تقترص سالسل إمدادات التمنيع عىل املعدات والتوزيع، بل هي نُظم ديناميكية 
تتسم باملرونة وإمكانية التكيّف وفقاً لالحتياجات املتغرّية والسياقات املتغرّية 

والتفاعل لضامن توافر اللقاحات يف كل الظروف. واالسرتاتيجية الجيدة التصميم 
تسمح للبلدان بتشكيل سالسل اإلمدادات لديها تشكيالً متكامالً من أجل تحسني 

أدائها ومرونتها.  

إن معدات سلسلة التربيد التي ميكن االعتامد عليها والتي تخضع للصيانة الجيدة 
وتتسم بالفّعالية من حيث التكلفة، تكتيس أهمية حيوية لضامن توافر أماكن 

التخزين الكافية واملستدامة للقاحات الحالية واملخطط لها، ولضامن تقليص 
االحتياجات من الصيانة وخفض تكاليف التشغيل. وتسمح االسرتاتيجية الجيدة بشأن 
معدات سلسلة التربيد للبلدان بالحصول عىل اإلرشادات واملساعدات التقنية املتاحة، 

وتخصيص الدعم املايل للتخطيط عىل نحو أفضل ملعدات سلسلة التربيد واختيارها 
وتركيبها وإدارتها وصيانتها. 

يلزم الحفاظ عىل جودة اللقاح يف جميع مراحل سلسلة إمدادات التمنيع لتاليف 
إهدار اللقاح نتيجة لتعرضه للحرارة أو للتجمد، سواء يف مواقع التخزين الثابتة أو 

أثناء النقل. ومن شأن االسرتاتيجية الجيدة إلدارة درجات الحرارة أن تساعد البلدان 
عىل ضامن اتّباع مامرسات التخزين والتوزيع الجيدة، واإلجراءات الفّعالة والخاضعة 

لإلدارة الجيدة يف رصد درجات الحرارة وحفظ السجالت. 

تحتاج البلدان إىل وسائل فّعالة لنقل اللقاحات بني مختلف مستويات سلسلة 
اإلمدادات لضامن عدم تقويض نجاعة اللقاحات نتيجة لضعف نظام التوزيع. 

وتشمل اسرتاتيجية التوزيع املثمرة االستخدام الكايف للحاويات الخاملة، ومامرسات 
التعبئة املُرضية باستخدام العبوات املربِّدة، ومؤرشات الحرارة، وخطط الطوارئ 

املتاحة بشأن النقل.

معدات سلسلة 
التربيد

إدارة درجات 
الحرارة

التوزيع

 تصميم
الُنظم
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ومنذ عام 2015، تطورت مبادرة 
اإلدارة الفعالة للقاحات لتصبح عملية 
قوية تساعد البلدان عىل بناء سالسل 

اإلمدادات القادرة عىل االستجابة 
لربامج التمنيع والربامج الصحية. 

ويشمل النهج الشامل لإلدارة الفعالة 
للقاحات أربع خطوات، وهي: التقييم 
والتخطيط والتنفيذ والرصد عىل نحو 

متكرر يف دورة مستمرة من التعلم 
  .(1 الشكل  (انظر  واالبتكار 

تُشجع الربامج املوّسعة للتمنيع، 
كخطوة أولية، عىل حشد االلتزام 

الوطني بالتحسني املستمر عن طريق 
جمع أصحاب املصلحة معاً لتكييف 

النهج الشامل لإلدارة الفّعالة للقاحات 
وخطواته األربع، وإنشاء آلية للتحسني 

املستمر لسلسلة إمدادات التمنيع. 
ويوىص بتنظيم مشاورة مع أصحاب 

املصلحة الرئيسيني لضامن االلتزام 
مببادرة اإلدارة الفعالة للقاحات، 

وتوزيع األدوار واملسؤوليات بوضوح، 
واالتفاق حول عملية التنفيذ والرصد. 

وإذا سمحت الجداول الزمنية بذلك، سيكون من املفيد إجراء املشاركني لزيارة تعلمية قصرية إىل أحد البلدان األخرى 
التي نفذت عملية اإلدارة الفّعالة للقاحات. ويرد ملّخص للعنارص الرئيسية للنهج الشامل لإلدارة الفّعالة للقاحات يف 

.1 الجدول 

يتطلب الجيل القادم من سالسل اإلمدادات مديرين مخلصني وأكفاء وأعداد كافية 
من األفراد املهرة والخاضعني للمساءلة واملتحمسني واملتمكنني عىل جميع مستويات 
سلسلة اإلمدادات. ومن شأن حيازة اسرتاتيجية فّعالة بشأن املوارد البرشية الخاصة 

بسلسلة إمدادات التمنيع أن تساعد البلدان عىل تعزيز وبناء قدرات مديري سالسل 
اإلمدادات بتوفري إمكانية الحصول عىل التدريب، والتشجيع عىل التعاون، واإلرشاف 

اإليجايب، وإتاحة فرص التطور املهني. 

تُعد البيانات رضورية ملديري سالسل اإلمدادات من أجل إدارة جميع جوانب سالسل 
إمدادات التمنيع، سواء فيام يتعلق بتوافر اللقاحات أو بفّعالية إدارة املخزون. ومن 

شأن اتّباع اسرتاتيجية سليمة بشأن بيانات سلسلة إمدادات التمنيع للمواءمة مع 
املعايري الخاصة بالبيانات، ووضع أدوات مفيدة مثل لوحات املتابعة لرصد سلسلة 

اإلمدادات بفّعالية وصنع القرارات التي تسرتشد بالبيانات. 

املوارد البرشية 

البيانات

1 للقاحات الشكل  الفعالة  لإلدارة  الشامل  النهج 

لتقييم ا  
واستعراضها  البيّنات  جمع 

القوة  جوانب  لتحديد 
الضعف  وجوانب 

والصعوبات  والفرص 
عليها  تنطوي  التي 
إمدادات  سلسلة 

لتمنيع ا

 

لرصد ا
وقياس  التنفيذ  رصد 

صوب  املُحرز  التقدم 
ئل لحصا ا

لتنفيذ ا
التمويل  وتأمني  الخطة  بث 

التشغيل موضع  الخطة  ووضع 

لتخطيط ا
واالسرتاتيجية  الرؤية  وضع 
سلسلة  لتحسني  التشغيلية  والخطة 

التمنيع إمدادات 

االلتزام بالتحسني املستمر

خطة 
للتحسني 
ملستمر ا
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2

2    املعايري التسعة لإلدارة الفعالة للقاحات: ف1 - وصول اللقاحات؛ ف-2 ضبط درجات الحرارة؛ ف-3 السعة التخزينية؛ ف4 - البنية التحتية؛ ف5 - الصيانة؛ ف6 - إدارة املخزونات؛ ف7 - التوزيع؛ ف8 - إدارة اللقاحات؛ ف9 - نُظم املعلومات. ميكن االطالع عىل املزيد 
http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en  :من املعلومات عىل الرابط التايل

1 للقاحات الجدول  الفّعالة  اإلدارة  لنهج  املقرتح  الزمني  الجدول 

الخطوة

املدة 
املقدرة 
لعملية(باليوم) لشكلا التكاليفا أنواع 

للقاحات0.5-2اإلعداد  الفعالة  اإلدارة  مبادرة  بشأن  البلدان  املصلحة يف  عملتوجيه أصحاب  والتيسريحلقة  التشغيلية  التكاليف 

لتقييم ا

املختارين 10-5 الوطنية  واملؤسسات  الصحة  وزارة  بها بعض ممثيل  يقوم  للتعلّم  أولية  زيارة 

بلد آخر للقاحات يف  الفّعالة  اإلدارة  تقييم  للمشاركة يف عمليات 

السفرزيارة تكاليف 

االستنتاجات/ 20-15 وتبادل  والتنفيذ؛  والتدريب  للقاحات؛  الفعالة  اإلدارة  تقييم  عملية  تخطيط 

الصحة ووزارة  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  مع  منها  والتحقق  النتائج 

حلقة 

عمل، 

تقييم

أو املؤسيس  الفردي  العقد 

اإلدارة  تقييم  إلدارة عملية 

والتكاليف  للقاحات؛  الفّعالة 

والتيسري التشغيلية؛ 

املتاحة 10-5 والدراسات  التقييامت  وسائر  للقاحات  الفّعالة  اإلدارة  تقييم  من  املستمد  الحالة  تحليل 

(3 (انظر الجدول 

أو املؤسيساستعراض الفردي  العقد 

لتخطيط ا

العنارص 2-1 بها  تُستخدم  أن  التي ميكن  الطريقة  الثانية وبحث  العمل  لحلقة  الالزمة  املواد  إعداد 
للقاحات2 الفّعالة  لإلدارة  التسعة  املعايري  تحسني  الستة يف  األساسية 

املوظفني وقت 

املستمر5-3 التحسني  بشأن وضع خطة  حلقة عمل 
الوطني املعني  العامل  الفريق  إنشاء آليات اإلرشاف وإدارة املشاريع املالمئة (عن طريق   •

املستمر). بالتحسني  املعنية  األفرقة  من  غريه  أو  باللوجيستيات 

الجذرية. األسباب  وتحديد  الحالة  تحليل  استعراض   •

الرئيسية  واملؤرشات  االسرتاتيجية،  وأهدافها  التمنيع،  إمدادات  لسلسلة  خمسية  رؤية  تحديد   •
األداء. تقييم  عمليات  من  املستمدة  البيّنات  إىل  باالستناد  التكتيكية  وأساليبها  ألدائها، 

أجل  (من  املستمر  التحسني  الالزمة الستكامل خطة  اإلضافية  التقنية  املساعدة  تحديد   •
مثالً). والتقييم  للرصد  إطار  أو وضع  وامليزنة  التخطيط 

والجودة  التوافر  يف  املتمثلة  الثالثة  التمنيع  إمدادات  سلسلة  أغراض  تحقيق  كيفية  مناقشة   •
التسعة  املعايري  تحسني  يف  اإلمدادات  لسلسلة  األساسية  الستة  العنارص  باستخدام  والفّعالية، 

(2 الشكل  (انظر  للقاحات  الفعالة  باإلدارة  الخاصة 

عمل والتيسريحلقة  التشغيلية؛  التكاليف 

الصحة، 15-5 لقطاع  الوطنية  والخطة  السنوات،  املتعددة  الشاملة  التمنيع  مع خطة  املواءمة 

التربيد  كفاءة معدات سلسلة  تعظم  التي  واإلجراءات  الصحة  تعزيز  (نُظم  التمويل  ومقرتحات 

 .( مثالً

فريق 

عامل

املوظفني وقت 

لجنة 25-15 املستمر من  التحسني  اعتامد خطة  وامليزنة: ضامن  املستمر  التحسني  صياغة خطة 

البث. واملسؤوليات، وخطة  واألدوار  لوضعها،  الزمنية  واألُطر  الوكاالت،  بني  املشرتكة  التنسيق 

فريق 

عامل

والتكاليف  املوظفني؛  وقت 

أو  الفردي  والعقد  التشغيلية؛ 

املحتمل املؤسيس 

لتنفيذ ا

العاملة يف 25-15 القوى  التحسني املستمر مع جميع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك  تبادل خطة   •
الوطني. دون  الصعيد  للتمنيع عىل  املوّسع  الربنامج 

اإلمدادات  احتياجات سلسلة  تُجّسد  الوطنية  البرشية  املوارد  أن جميع خطط  ضامن   •
من املوارد البرشية، ويف حال عدم وجود خطة وطنية للموارد البرشية، ترجمة أغراض/ 

بخطة  تحديداً  تتعلق  برشية  موارد  إىل خطة  املستمر  التحسني  لخطة  التكتيكية  األساليب 
املستمر التحسني 

والتقييم للرصد  دعامً  الوطنية  املؤسسات  إحدى  مع  املشاركة   •

امليزنة. لخطة  وفقاً  التمويل  موارد  تعبئة   •

فريق 

عامل

املوظفني وقت 

الرصد

عىل 

أساس 

سنوي

للخطة. وفقاً  التنفيذ  املُحرز يف  التقدم  رصد   •

البيّنات. القامئة عىل  الديناميكية  باإلدارة  الخاصة  الرئيسية  األداء  تقييم مؤرشات   •

التوقيت املوارد واستخدامها عىل نحو مالئم  توافر  ضامن   •

فريق 

عامل

املوظفني وقت 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/evm/en
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التمنيع2-1 إمدادات  لسلسلة  املستمر  التحسني  خطة 

تُعد خطة التحسني املستمر املسّندة بالبّينات عنرصاً جديداً من عنارص املبادرة املنّقحة لإلدارة الفعالة للقاحات. 
وتؤدي الخطة وظيفة حاسمة األهمية تتمثل يف إتاحة فرصة استخدام الربنامج املوّسع للتمنيع ملبادرة اإلدارة الفعالة 

ث  للقاحات عىل النحو املتوخى منها - كعملية مستمرة لتحسني سلسلة إمدادات التمنيع، ال كعملية تقييم تحدَّ
كل ثالث أو خمس سنوات دون التأثري عىل السياسات أو املامرسات. وتنظر خطة التحسني املستمر نظرة شاملة إىل 
العنارص الستة األساسية لسالسل إمدادات التمنيع وتراعي التغيريات االسرتاتيجية التي ميكن إدخالها لتحقيق املزيد 

من توافر الخدمات التي يقدمها برنامج التمنيع وجودتها وفّعاليتها. وبإذكاء الوعي بشأن التحديات الخاصة بسلسلة 
إمدادات التمنيع والحلول املمكنة، ميكن استخدام خطة التحسني املستمر كدراسة لجدوى االستثامر عند الدعوة إىل 

التمويل.

املستمر؟   التحسني  نضع خطة  ِلَم 

أُحرز تقدم كبري يف تحسني الربامج املوّسعة للتمنيع يف السنوات األخرية، ويُعزى ذلك جزئياً إىل زيادة االستثامر يف 
سالسل اإلمدادات. وتزداد اآلن احتامالت احتواء دراسات جدوى االستثامر يف سلسلة إمدادات التمنيع عىل تحليالت 

الحالة الوثيقة، كام تزداد احتامالت أن تكون أشد تركيزاً عىل التدخالت االسرتاتيجية واملسّندة بالبيّنات وأن تكون 
محسوبة التكلفة عىل نحو من الدقة. وتستند خطة التحسني املستمر إىل هذه التطورات وتعالج أوجه القصور التي 

كانت تتخلل متطلبات التخطيط السابقة. 

1-2-1

اسرتاتيجية وقابلة للتنفيذ

يضع العديد من البلدان خططاً متعددة ملعالجة نظام سلسلة إمدادات التمنيع عىل مختلف املستويات، 
وعادة ما يكون ذلك استجابة لفرص التمويل أو املساعدة التقنية املتوسطة األجل وانفصال امليزانيات الوطنية 

عن املنح املقدمة من الجهات املانحة وااللتزامات املقطوعة من ِقبل الرشكاء. ولذا فإن عملية التخطيط قد 
ترتاجع لتصبح عمليات تدريجية سنوية عىل حساب جهود التخطيط االسرتاتيجي األطول أجالً التي تراعي 

التغرّيات يف السياق واألولويات املتغرية. ونتيجة لذلك، فإن بعض التدخالت الشديدة الفّعالية (والعالية 
املردود) قد تُهمل لصالح تدخالت أخرى أو تصبح زائدة عن الحاجة أو ترُبمج عىل نحو غري فّعال. 

ومتثل خطة التحسني املستمر جزءاً من العملية الشاملة لإلدارة الفعالة للقاحات التي متّكن البلدان والرشكاء 
يف املساعدة اإلمنائية (حيثام ُوجدوا) من التعرف معاً عىل االسرتاتيجيات والتدخالت التي تصلح وتلك التي 
ال تصلح يف البلد املعني. وباستخدام خطة التحسني املستمر كدراسة لجدوى االستثامر يف سلسلة إمدادات 

التمنيع، ميكن للموظفني املعنيني بالتمنيع تجميع املوارد الحكومية واملوارد املقدمة من الجهات املانحة 
واملساعدة التقنية املقدمة من الرشكاء، يف معالجة األولويات الُقطرية التي تربطها صالت وثيقة بالفعل 
بالخطط املتعددة السنوات للربنامج الوطني املوّسع للتمنيع ولقطاع الصحة. وبهذه الطريقة تفيد خطة 

التحسني املستمر البلد مبارشة، عىل نحو يتجاوز أي اعتبارات تتعلق بالجهات املانحة. 
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مدمجة يف النظام الصحي األوسع نطاقاً

تتمثل إحدى عواقب التخطيط املجزأ لسلسة إمدادات التمنيع يف أنه نادراً ما يبحث يف املشكالت التي ينبغي 
التصدي لها عىل صعيد الُنظم الصحية، حيث يتطلب ذلك عادة التعاون السيايس مع سائر اإلدارات (مثل 

إدارات املوارد البرشية ونُظم املعلومات اإلدارية والتمويل). ويف كثري من األحيان، يُخطط للمنح التي تقدمها 
الجهات املانحة لتعزيز الُنظم الصحية والتي تستهدف حصائل التمنيع، عىل نحو منفصل عن سلسلة إمدادات 

التمنيع حتى يحني موعد حساب تكلفة االحتياجات من املشرتيات الخاصة مبعدات سلسلة التربيد والبنية 
التحتية. ويؤدي ذلك إىل ضياع الفرص وإىل الربمجة الزائدة عن الحاجة (مثل التدريب غري الفّعال املخّصص 

لسلسلة إمدادات التمنيع بدالً من دمج االحتياجات املتكررة من التدريب الخاص بسلسلة إمدادات التمنيع يف 
خطة تنمية قدرات املوارد البرشية الصحية). 

وتعتمد عملية وضع خطة التحسني املستمر منظور تعزيز الُنظم الصحية وتضمن أن التخطيط لسلسلة 
إمدادات التمنيع ال يُنّفذ مبعزل عن الربنامج املوّسع للتمنيع وسائر الجهات الحكومية صاحبة املصلحة عىل 
جميع املستويات، مبا يف ذلك الهيئات املعنية بترصيف الشؤون عىل الصعيد دون الوطني، ووزارات املالية، 

واإلدارات املسؤولة عن املوارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإمنا بالتعاون معها. وأصحاب 
املصلحة املعنيون مدعوون إىل املساهمة يف تحليل العقبات القامئة يف الُنظم الصحية التي تسهم يف أوجه 

القصور التي تكشف عنها عمليات تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات أو تؤدي إىل تفاقمها. وتستند هذه العملية 
إىل مربرات قوية للدعوة إىل تقديم الدعم عىل مستوى الُنظم إىل سلسلة إمدادات التمنيع. 

محددة األولويات باالستناد إىل البّينات والتمويل املتاح

يواجه العديد من البلدان قدراً كبرياً من التفاوت بني تكلفة التدخالت املقرتحة واملوارد املتاحة. وحيثام تكون 
أولويات الخطط غري محددة رصاحة، فإنها تُحدد ضمناً عندما تكون املوارد غري  كافية. وأحياناً ما تكون جميع 

التدخالت غري ممولة إال جزئياً (60 ٪  من مبلغ التكاليف الالزمة مثالً)، وأحياناً ما “يربح” التمويَل عدٌد قليل 
من التدخالت يف حني “تخرس” التدخالت األخرى وتحصل عىل قدر أقل بكثري من الدعم. وعادة ما تتوقف 
سيناريوهات الربح/ الخسارة عىل املصالح الراسخة، واألوضاع الراهنة، وأفضليات الجهات املانحة، بدالً من 

أن تستند إىل تقييم البيّنات والفّعالية من حيث التكلفة عىل نحو من الشفافية، وقد يؤدي ذلك إىل تقويض 
الجهود املبذولة إلجراء التخطيط املسّند بالبيّنات. 

وتساعد خطة التحسني املستمر عىل تحديد أولويات االستثامر يف سلسلة إمدادات التمنيع رصاحة عىل 
مستويني اثنني. أوالً، تقدم خطة عمل سنوية محسوبة التكلفة مربوطة بالتمويل املجّمع املتاح أو املتوقع 
(مثل املظروف املحدد ملنحة التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع املقدمة لتعزيز الُنظم الصحية 

يف إطار التنمية). وثانياً، تحدد أولويات االسرتاتيجيات التي تعالج األسباب الجذرية للمشكالت املحددة من 
خالل اإلدارة الفعالة للقاحات وعمليات تقييم الوظائف املعينة (مثل تقييم قدرات املوارد البرشية يف سلسلة 

إمدادات التمنيع، وتقييم تصميم نظام سلسلة إمدادات التمنيع، ودراسات رصد درجات الحرارة، وجرد 
معدات سلسلة التربيد، وتقييم االحتياجات التوّسعية). وفضالً عن ذلك، فإن عملية اإلدارة الفعالة للقاحات 

تنطوي عىل دورات مستمرة الستعراض األداء تسمح باملرونة الالزمة لتعديل الخطط باالستناد إىل القاعدة 
الدقيقة نفسها التي استُخدمت بداية يف وضع خطة التحسني املستمر. 
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تركز عىل التنفيذ من خالل امللكية املشرتكة

يُعد عدم تحديد طريقة رصد التنفيذ أو قياسه، خطأ شائعاً يف التخطيط. ويف السابق، أُشري إىل عدم االنتباه إىل آليات 
التنفيذ واملشاركة املحدودة عىل املستوى اإلداري (الوطني ودون الوطني) وعىل مستوى القوى العاملة، كأسباب 

رئيسية لضعف تنفيذ العديد من الخطط الوطنية الخاصة بسلسلة إمدادات التمنيع. 

وتتعمد عملية التخطيط للتحسني املستمر شمول الجميع، بدءاً من االستعراض املشرتك للبيانات الحديثة املستخلصة 
محلياً، والفهم الجامعي للعوامل السياقية الخاصة بنظام التمنيع والصحة. وقد ثبت أن هذا النهج التعاوين يزيد 
من احتامالت ملكية املشاركني للقرارات االسرتاتيجية والتكتيكية التي تُتّخذ، ما يؤدي إىل املزيد من دعم التنفيذ. 

وتتطلب عملية اإلدارة الفعالة للقاحات أيضاً أن تحدد البلدان آليات التنسيق (مثل األفرقة الوطنية املعنية 
باللوجيستيات) لرصد التنفيذ قياساً عىل مؤرشات األداء والغايات السنوية التي حددها الربنامج املوّسع للتمنيع 

والرشكاء. 

2-2-1
العنارص  مع  للقاحات  الفّعالة  اإلدارة  تقييم  نتائج   مواءمة 

اإلمدادات  لسلسلة  الستة  األساسية 

ركّزت عمليات تقييم اإلدارة الفعالة للقاحات فيام مىض عىل درجات لألداء تتمحور حول املعايري التسعة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات. ويف حني أن ذلك يساعد عىل تركيز الربنامج عىل فرادى املهام (مثل التخطيط لوضع أحد اإلجراءات 

التشغيلية املوحدة حيثام يُكتشف غياب مثل هذا اإلجراء)، فإن بيانات تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات نفسها ميكن 
تحليلها يف سبيل تحديد أي من عنارص سلسلة إمدادات التمنيع الستة يحتاج إىل تركيز عاجل، ويف سبيل إعطاء 

معيار مرجعي رفيع املستوى للطريقة التي ميكن بها ملديري الربامج أن يحققوا األغراض الثالثة لسلسلة إمدادات 
التمنيع (التوافر والفّعالية والكفاءة). وتُعد هذه االستخدامات الجديدة للبيانات الخاصة بتقييم اإلدارة الفعالة 

للقاحات مبثابة أداة قوية للدعوة والتواصل، تساعد الربنامج املوّسع للتمنيع عىل إدارة املديرين بوضع مربرات أكرث 
2 تحليل البيانات املستمدة من عمليات تقييم اإلدارة الفعالة للقاحات. تفصيالً للدعم واملوارد. ويوضح الشكل 
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املعايري التسعة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات

وصول اللقاحات

الصيانة

القدرة االستيعابية للتخزين

التوزيع

إدارة درجات الحرارة

إدارة املخزونات

البنية التحتية

إدارة اللقاحات

نُظم املعلومات

1

5

3

7

2

6

4

8

9

اإلمدادات  لسلسلة  الرئيسية  الستة  العنارص  مع  لقاحات  الفّعالة  لإلدارة  التسعة  املعايري  مواءمة 

العنارص األساسية 
الستة لسلسلة 

اإلمدادات

 األهداف 
الثالثة

التوافر

الجودة

الكفاءة

وبالرتكيز عىل العنارص الستة لسلسلة اإلمدادات، ميكن للبلدان أن تحرز درجات أعىل يف معايري اإلدارة الفعالة للقاحات، وأن 
تحقق األغراض الثالثة مبزيد من اليرس.

معدات سلسلة 
التربيد

إدارة درجات 
الحرارة

التوزيع

 تصميم
الُنظم

املوارد البرشية 

البيانات

2 الشكل 
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ومن شأن تحليل البيانات املستمدة من تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات فيام يتعلق باألغراض الثالثة والعنارص الستة 
األساسية لسلسلة إمدادات التمنيع، أن ميّكن الربنامج من عرض خطته للتحسني املستمر كخريطة طريق ليس فقط 

صوب تحقيق االمتثال للمعايري التقنية للمنظمة، بل وتحقيق أغراض خطة التحسني املستمر كذلك. ويساعد ذلك 
الربنامج عىل تنظيم خطة التحسني املستمر عىل أساس إطار للرصد والتقييم يقيس القيمة النسبية والتقدم املُحرز 
يف تنفيذ أنشطة الخطة فيام يتعلق مبساهمتها يف مؤرشات الربنامج املحددة مثل “عدم نفاد مخزونات اللقاح عىل 

الصعيد دون الوطني” (أي التوافر: “تبليغ صفر ٪  من املرافق الصحية عن نفاد مخزونات اللقاح”، مثالً)، ووقت 
اشتغال معدات سلسلة التربيد (أي الجودة: “100 ٪  من املرافق لديها معدات سلسلة التربيد الصالحة”؛ و”التبليغ 
عن 100 ٪  من حاالت الخلل يف معدات سلسلة التربيد يف غضون 48 ساعة ومعالجتها يف غضون 72 ساعة” مثالً)، 

وتسجيل اإلدارة الفعالة للقاحات لدرجات أعىل من 80 ٪  (أي الفّعالية)، وما إىل ذلك. 

وبعد تحديد املؤرشات الرفيعة املستوى، ميثل أداء نُظم سلسلة إمدادات التمنيع، فيام يتعلق بالعنارص الستة 
الرئيسية، طريقة تلقائية وشاملة لتنظيم خطة التحسني املستمر عىل أساس االسرتاتيجيات الست املقابلة التي تسهم 

3 هذا املنطق.  يف تحقيق مؤرشات األداء املذكورة أعاله. ويوضح الشكل 

 

2016

2020

ب التحسني
صو

طريق 
ة ال

خريط

العنرص األسايس 
لسلسلة اإلمدادات

1

العنرص األسايس 
لسلسلة اإلمدادات

2
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3

العنرص األسايس 
لسلسلة اإلمدادات

4
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لسلسلة اإلمدادات

5

العنرص األسايس 
لسلسلة اإلمدادات
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الدرجة املمنوحة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات

الدرجة املمنوحة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات

الدرجة املمنوحة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات

الدرجة املمنوحة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات

الدرجة املمنوحة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات

الدرجة املمنوحة لإلدارة 
الفّعالة للقاحات

%80>

املستمر التحسني  لخطة  املقرتح  اإلطار  3 الشكل 
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2

املستمر؟1-2 التحسني  ينبغي وضع خطة  متى 

لربنامج  املستويات  املتعددة  التخطيط  عملية  عنارص  من  عنرصاً  املستمر  التحسني  خطة  متثل 
الراهن  والوضع  اإلمدادات،  سلسلة  عمل  لكيفية  أسايس  وفهم  تحضري  دون  وضعها  ميكن  وال  التمنيع. 

الغرض  ولهذا  اإلمدادات.  سلسلة  فيه  تعمل  الذي  للوضع  جيل  وفهم  التحتية،  والبنية  للمعدات 
النحو  عىل  بلد  بكل  الخاص  السياق  مع  يتناسب  مبا  للقاحات  الفعالة  اإلدارة  نهج  م  يصمَّ أن  ينبغي 
مبا  املستمر،  التحسني  خطة  وضع  يف  األساسية  بالتقييامت  االسرتشاد  وينبغي   .2 الجدول  يف  املوضح 

خطة  واستعراض  الُنظم،  كفاءة  بتعظيم  الخاصة  والدراسات  للقاحات،  الفعالة  اإلدارة  تقييم  ذلك  يف 
 .(3 الجدول  (انظر  البرشية  املوارد  تقييم  وعمليات  املستمر،  التحسني 

أي  يف  املستمر  التحسني  خطة  وضع  ميكن  انطالق،  كنقطة  املتاحة  األساسية  التقييامت  وباستخدام 
أقسام  من  قسامً  تصبح  بحيث  للتمنيع،  الوطني  التخطيط  عملية  يف  تصب  ليك  مة  مصمَّ وهي  وقت. 

ويف  املثال.  سبيل  عىل  الصحة،  لقطاع  اسرتاتيجية  أو  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة 
للقاحات  الفّعالة  اإلدارة  تقييم  استكامل  بعد  املستمر  التحسني  خطة  وضع  ينبغي  املثىل،  الحاالت 

أو  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة  يف  محدثة)  (أو  جديدة  كمدخالت  واستخدامها  مبارشة، 
الصحة. قطاع  اسرتاتيجية 

بعملية  والدراية  للسياق  وفقاً  آخر  إىل  بلد  من  وشكلها  املستمر  التحسني  خطط  توقيت  وسيختلف 
احتواء  إىل  اإلشارة  وميكن  السيناريوهات؛  من  عدداً   2 الجدول  (يعرض  للقاحات.  الفّعالة  اإلدارة 

الخطة.)  إعداد  بشأن  تفصيالً  أكرث  معلومات  عىل  أيضاً   4 الجدول 

خطة  وضع   عملية 
املستمر  التحسني 

انظر الصفحة 28 لالطالع عىل إرشادات منظمة الصحة العاملية واليونيسيف بشأن خطة التمنيع الشاملة املتعددة السنوات - ُحّدثت يف أيلول/ سبتمرب 2013. متاحة عىل الرابط التايل:  3 
.http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/100618/1/WHO_IVB_14.01_eng.pdf?ua=1

2 للقاحات الجدول  الفّعالة  اإلدارة  لنهج  املقرتح  الزمني  الجدول 

السيناريو
لإلدارة  الشامل  النهج  يُنّفذ   كيف 

للقاحات يُنّفذالفّعالة  متى 

لتحسني 1 سابقة  بلدك خطة  ستخدم 
ونجاح  بنشاط  للقاحات  الفّعالة  اإلدارة 

التحسينات  وإدخال  اسرتاتيجية  تحديد  يف 
يف جميع مراحل دورة اإلدارة الفعالة 

(3-5 سنوات) للقاحات 

املذكرة  إىل هذه  باالستناد  التالية  املستمر  التحسني  ضع خطة 
اإلرشادية.

موظفي  التالية عىل جميع  املستمر  التحسني  م خطة  عمِّ
الشاملة  التمنيع  خطة  يف  وإدمجها  للتمنيع  املوّسع  الربنامج 

الصحة. قطاع  اسرتاتيجية  أو  التالية  السنوات  املتعددة 

التخطيط  عملية  يسبق  بحيث  للقاحات  الفّعالة  لإلدارة  التايل  التقييم  موعد  حدد 
التالية،  الصحة  قطاع  السرتاتيجية  أو  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  لخطة 

نطاقاً  األوسع  التخطيط  املستمر يف عملية  التحسني  بدمج خطة  ذلك  حيث سيسمح 
. للتمنيع

بلدك لديه عنرص قوي من عنارص سلسلة 2
بالفعل يف خطة  التمنيع مدمج  إمدادات 

أو  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع 
تشّكل  التي  الصحة  قطاع  اسرتاتيجية 

إمدادات  بشأن سلسلة  البلد  خطة 
لتمنيع ا

املذكرة  إىل هذه  باالستناد  التالية  املستمر  التحسني  ضع خطة 
اإلرشادية.

باسرتاتيجية  ملحقة  لتكون  املستمر  التحسني  خطة  م  صمِّ
الخامس من  القسم  أو  الصحة   قطاع 

السنوات:3  املتعددة  الشاملة  التمنيع   خطة 
واللوجيستيات.« التربيد  وسلسلة  »اللقاحات 

التمنيع  استعراض خطة  قبل  املستمر توضع  التحسني  كانت خطة  إذا   :1 الخيار 
ينبغي دمج  بوقت قصري،  الصحة  قطاع  اسرتاتيجية  أو  السنوات  املتعددة  الشاملة 

الوثيقة. تلك  من  كجزء  واعتامدها  املستمر  التحسني  خطة 

التمنيع  التحسني املستمر ال يسمح بدمجها يف خطة  إذا كان توقيت خطة   :2 الخيار 
لخطة  مستقلة  الصحة، ضع خطة  قطاع  اسرتاتيجية  أو  السنوات  املتعددة  الشاملة 

العنرص  بوصفها  واستخدمها  التالية،  االستعراض  دورة  بدء  إىل حني  املستمر  التحسني 
التالية. املستمر يف خطتك  التحسني  لخطة  األسايس 

لسلسلة 3 اسرتاتيجية  لديه  ليس  بلدك 
لديه خطة ضعيفة  أو  التمنيع  إمدادات 

التمنيع. إمدادات  سلسلة  لتحسني 

املذكرة  إىل هذه  باالستناد  التالية  املستمر  التحسني  ضع خطة 
إلنشاء  االقتضاء،  التقنية حسب  املساعدة  احشد  اإلرشادية. 
التحسني املستمر. إدارة عملية وضع خطة  آلية قادرة عىل 

اإلدارة  مبادرة  لبدء  اليونيسيف  أو  العاملية  الصحة  ملنظمة  الُقطري  باملكتب  اتصل 
للقاحات. الفّعالة  لإلدارة  التايل  للتقييم  التخطيط  يف  وابدأ  للقاحات،  الفعالة 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/100618/1/WHO_IVB_14.01_eng.pdf?ua=1
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املستمر؟  التحسني  املسؤول عن وضع خطة  من 

هذه  ولكن  املستمر.  التحسني  خطة  وضع  عن  مسؤوالً  للتمنيع  املوّسع  للربنامج  الوطني  الفريق  يُعد 
بالتمنيع،  املعنية  الوكاالت  بني  املشرتكة  التنسيق  للجنة  دائم  فرعي  فريق  يدعمها  أن  ينبغي  العملية 

اإلمدادات.  بسلسلة  املعنية  التنسيق  لجنة  أو  باللوجيستيات  املعني  الوطني  العامل  الفريق  مثل 
الوطنية  التعليم  مؤسسات  مع  باملشاركة  بشدة  يوىص  اآلليات،  هذه  مثل  إىل  تفتقر  التي  البلدان  ويف 

كبديل  العمل  أو  باللوجيستيات  املعني  الوطني  العامل  الفريق  عمل  الستكامل  الجامعات)  (مثل 
العامل  الفريق  (مثل  بلدك  يف  التنسيق  لجنة  ستضطلع  نفسها،  الوثيقة  وضع  يتجاوز  وفيام  له. 

ثبت  وقد  والحصائل.  التنفيذ  يف  املُحرز  التقدم  رصد  يف  رئييس  بدور  باللوجيستيات)  املعني  الوطني 
رئيسياً  عامالً  يشّكل  القوية  بالقيادة  األفرقة  هذه  اضطالع  أن 

سالسل  عىل  التحسني  من  كبري  قدر  إدخال  يف  النجاح  عوامل  من 
التمنيع.  إمدادات 

“أمانة”  أو  معني  فرد  إىل  املستمر  التحسني  خطة  إسناد  وينبغي 
وإدخال  املدخالت  والتامس  الخطة  صياغة  عن  مسؤولة  صغرية 

النهائية. صيغتها  يف  توضع  أن  إىل  الخطة  ومتابعة  التغيريات، 
نظم حلقة عمل بشأن االلتزام تستمر 

البالغة  من األهمية  نصف يوم. 

مبكان أن يفهم جميع أعضاء فريق 

وأعضاء  للتمنيع  املوّسع  الربنامج 

املعني  الوطني  العامل  الفريق 

لجنة  وأعضاء  باللوجيستيات 

الوكاالت،  بني  املشرتكة  التنسيق 

للقاحات  الفّعالة  اإلدارة  مبادرة 

بهم.  املنوطة  واملسؤوليات  واألدوار 

الربنامج  بأن ينظم فريق  ونويص 

تستمر  عمل  حلقة  للتمنيع  املوّسع 

مبادرة  بشأن  للتوجيه  يوم،  نصف 

قبل  للقاحات،  الفّعالة  اإلدارة 

للقاحات. الفّعالة  اإلدارة  تقييم 

   نصيحة

باللوجيستيات يُعنى  وطني  عامل  فريق  تعزيز  أو  إنشاء   1 املورد اإلضايف 

www.technet-21.org/en/library/explore/    
supply-chain-and-logistics/3735   

2-2

1 ونيجرييااإلطار  سرياليون  يف  للقاحات  الفّعالة  لإلدارة  الشامل  النهج  استهالل 

نَظَّم الربنامج املوّسع للتمنيع يف سرياليون حلقة عمل يف فريتاون استمرت نصف يوم، لصالح الرؤساء يف وزارات الصحة عىل 
الصعيدين الوطني ودون الوطني والرؤساء اإلداريني من جميع املناطق. وأثناء حلقة العمل، نظر املشاركون يف األداء السابق 

لإلدارة الفّعالة للقاحات وناقشوا كيف ميكن أن يؤدي تحسني العنارص الستة لسلسلة إمدادات التمنيع إىل تعزيز التوافر 
والجودة والفّعالية يف برنامج التمنيع. ويف النهاية، توصل املشاركون إىل رؤية واضحة وإىل فهم مشرتك لنهج اإلدارة الفّعالة 

للقاحات. وكان قرار ضم رؤساء املناطق اإلدارية حاسم األهمية إلرشاكهم يف مناقشة األولويات واالسرتاتيجيات ومؤرشات األداء 
والسيام يف هذا السياق الذي يخضع فيه موظفو الربنامج املوّسع للتمنيع للتسلسل القيادي للمنطقة اإلدارية. وبعد مرور شهر 
عىل ذلك، وعقب تقديم تقرير جديد عن تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات، كان هناك بالفعل توافق آراء عريض - وزخم متولد 

- بشأن وضع خطة التحسني املستمر التي ُربطت بعد ذلك بعملية متويل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع لتعزيز 
الُنظم الصحية. 

http://www.technet-21.org/en/library/explore/supply-chain-and-logistics/3735
http://www.technet-21.org/en/library/explore/supply-chain-and-logistics/3735
http://www.technet-21.org/en/library/explore/supply-chain-and-logistics/3735
http://www.technet-21.org/en/library/explore/supply-chain-and-logistics/3735


17 املستمر  للتحسني  خطة  وضع  كيفية 

املستمر؟  التحسني  خطة  لوضع  طريقة  أفضل  هي  ما 

بعد توجيه أصحاب املصلحة يف مبادرة اإلدارة الفّعالة للقاحات وإجراء تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات، ميكن 
للربنامج املوّسع للتمنيع أن يقوم بدعم من الفريق العامل الوطني املعني باللوجيستيات ومنظمة الصحة العاملية و/ 
أو اليونيسيف، باستهالل عملية وضع خطة التحسني املستمر من أجل التصدي عىل نحو اسرتاتيجي للتحديات التي 

.(2 لوحظت يف سلسلة إمدادات التمنيع (انظر اإلطار 

بعد موافقة لجنة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت والفريق العامل الوطني املعني باللوجيستيات عىل خطة التحسني 
املستمر، ميكن للربنامج املوّسع للتمنيع أن يبث الخطة ويعممها، وأن يدمجها يف خطة التمنيع الشاملة املتعددة 

السنوات أو الخطة االسرتاتيجية لقطاع الصحة، وأن يبدأ يف تنفيذ األنشطة ورصدها.

وبثه الحالة  تحليل  تجميع 

التقييامت  وسائر  للقاحات  الفّعالة  اإلدارة  بتقييم  الخاص  للتقرير  ملخص  هو  الحالة  تحليل  ماذا 
وتقييم  التربيد،  للتمنيع، وجرد سلسلة  املوّسع  الربنامج  استعراض  ذلك  املتاحة، مبا يف 
تحليالً موجزاً  م  يقدِّ أن  وينبغي  البرشية.  املوارد  الجديدة وقدرات  اللقاحات  استعداد 

ينبغي  للتحسني. كام  املتاحة  والفرص  اإلمدادات  الضعف يف سلسلة  القوة ومواطن  ملواطن 
الفّعالة  الدرجات املاضية املسّجلة يف تقييم اإلدارة  التي طرأت عىل  التغرّيات  يبنّي  أن 

التمنيع  لربنامج  الجامع  والسياق  السابقة،  التحسني  لتنفيذ خطط  الراهن  والوضع  للقاحات، 
الصحي. والنظام 

العملية
تحليل  تجميع 

وبثه الحالة 

تحليل الحالة • 
املفّصل

فهم أصحاب املصلحة عىل • 
نطاق واسع لإلدارة الفّعالة 

للقاحات ونتائج سائر 
عمليات التقييم 

تحليل الصعوبات/ األسباب • 
الجذرية

الرؤية واألهداف واألغراض • 
واالسرتاتيجيات واملؤرشات 

الرئيسية لألداء الخاصة 
بتحسني سلسلة إمدادات 

التمنيع خالل السنوات 
الخمس التالية

قامئة التدخالت والحلول • 
املحتملة

املواءمة بني أهداف سلسلة • 
إمدادات التمنيع وأهداف 

خطة العمل العاملية الخاصة 
باللقاحات/ تعزيز الُنظم 

الصحية

املواءمة مع خطة التمنيع • 
الشاملة املتعددة السنوات 

والخطة الوطنية لقطاع 
الصحة وسائر اسرتاتيجيات 

الصحة الوطنية

الخطة االسرتاتيجية التي • 
توضح الرؤية واألهداف 
والغايات واالسرتاتيجيات

الخطة التشغيلية املفّصلة • 
التي تنص عىل األنشطة 

واملسؤوليات واألُطر الزمنية 
والتكاليف ومصادر التمويل 
واملؤرشات الخاصة بتحقيق 

األهداف االسرتاتيجية

اجتامع لجنة التنسيق • 
املشرتكة بني الوكاالت/ 
الفريق العامل الوطني 

املعني باللوجيستيات من 
أجل اعتامد خطة التحسني 

املستمر للتنفيذ

بشأن  عمل  حلقة  عقد 
املستمر التحسني  خطة 

خطة  أهداف  مواءمة 
وغاياتها  املستمر  التحسني 
الشاملة  التمنيع  خطة  مع 

السنوات  املتعددة 
قطاع  تحسني  واسرتاتيجية 

لصحة ا

التحسني  خطة  صياغة 
ووضع  الخمسية  املستمر 

النهائية صيغتها 

املخرجات

3-2

2 ملحة” اإلطار  “يف  املستمر  التحسني  خطة  وضع 

1-3-2
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2-3-2

العمل  املشاركني يف حلقة  أن جميع  للمناقشة ويضمن  بداية  نقطة  الحالة  تحليل  يوفر  ملاذا 
أحدث  يستخدمون   (2-3-2 الفرعي  القسم  يف  (املوضحة  املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة 

التحسني  غايات  تحديد  وميكنهم  اإلمدادات  لسلسلة  الراهن  بالوضع  الخاصة  البيّنات 
فهم مشرتك  إىل  باالستناد  املستمر،  التحسني  بخطة  الخاصة  واألنشطة  واالسرتاتيجيات 

الحايل.   للسياق 

وينبغي نرشه عىل  للقاحات.  الفّعالة  اإلدارة  تقييم  استكامل  بعد  الحالة  تحليل  إجراء  ينبغي  متى 
بأسبوع  العمل  بدء حلقة  قبل  املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  املشاركني يف حلقة 

واحد عىل األقل.

تحليل  تلخيص  للقاحات  الفّعالة  اإلدارة  تقييم  املسؤول عن  البلدان من  بعض  طلب  من 
املعني  الوطني  العامل  الفريق  وأعضاء  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  فريق  نيابة عن  الحالة 

املقدمة  الرشيكة  الجهات  إحدى  األخرى من  البلدان  بعض  باللوجيستيات. وطلب 
أنه  إىل  نظراً  الحالة،  تحليل  تلخيص  املحلية  األكادميية  املؤسسات  أو  التقنية  للمساعدة 

بتعزيز  الخاصة  باالقرتاحات  يتعلق  األمر فيام  املؤسسات يف هذا  يُستفاد من هذه  ما  أحياناً 
الصحية.  الُنظم 

املستمر التحسني  بشأن خطة  عقد حلقة عمل 

يعقد عىل مدى  تفاعيل  اجتامع  املستمر يف  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  تتمثل حلقة  ماذا 
تحليل  استعراض  اإلمدادات  بسلسلة  املعنيني  املصلحة  فيه ألصحاب  أيام وميكن  عدة 

الرؤية واألهداف واألغراض  الجذرية، وتحديد  تقييم رسيع لألسباب  بتعمق، وإجراء  الحالة 
لألداء عىل مدى  الرئيسية  واملؤرشات  واالسرتاتيجيات 

أداء سلسلة  الخمس، من أجل تحسني  السنوات 
نطاقاً. األوسع  التمنيع  أهداف  وتحقيق  اإلمدادات 

املصلحة  أصحاب  أمام  فرصة  العمل  تتيح حلقة  ملاذا 
فهم مشرتك  إىل  للتوصل  اإلمدادات  بسلسلة  املعنيني 

والرؤية  التمنيع  إمدادات  سلسلة  القامئة يف  للتحديات 
الطويل من أجل تحسينها. واألهداف عىل املدى 

تحليل  يصبح  أن  بعد  تُعقد  أن  العمل  لحلقة  ينبغي  متى 
الشاملة  التمنيع  وقبل وضع خطة  متاحاً،  الحالة 

الصحية  الخطة  أو  الجديدة  السنوات  املتعددة 
الفّعالة  التعاونية  العمل  وحلقات  الجديدة.  الوطنية 
طويالً،  وقتاً  املوارد وتستغرق  الكثري من  تستهلك  قد 

الحاسمة مبكان تخصيص وقت  األهمية  ولذا فمن 
التي  التعاون  لتاليف تقويض جودة  كاٍف لكل جلسة 

املستمر. التحسني  تُعد مؤرشاً عىل جودة خطة 

الحالة تحليل   2 املورد اإلضايف 
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مدة حلقة العمل الخاصة بخطة 

العديد  أفاد  التحسني املستمر. 

أيام  أربعة  بأن  البلدان  من 

حلقة  إلجراء  كافية  مدة  تُعد 

التحسني  بخطة  الخاصة  العمل 

يحتاج  فقد  ذلك،  ومع  املستمر. 

أكرث  إجراء  إىل  البلدان  بعض 

أجل  من  واحدة  عمل  حلقة  من 

ومجموعة  رؤية  عىل  االتفاق 

املجدية.  واألغراض  األهداف  من 

املوّسع  الربنامج  ملديري  وينبغي 

لذلك. وفقاً  التخطيط  للتمنيع 

   نصيحة
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من  بدعم  للتمنيع مسؤوالً  املوّسع  الربنامج  يُعد  من 
الوطني  العامل  الفريق  (مثل  الوطنية  املؤسسات 

ومنظمة  األكادميية)  واألوساط  باللوجيستيات  املعني 
تنظيم حلقة  اليونيسيف، عن  أو  و/  العاملية  الصحة 

وإعداد  املستمر،  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل 
ورصد  املستمر،  التحسني  بخطة  الخاصة  الوثيقة 

بخطة  الخاصة  العمل  حلقة  انعقاد  وبعد  تنفيذها. 
أو  وحيد  تكليف شخص  ينبغي  املستمر،  التحسني 
والتامس  الخطة  وحيدة مبسؤولية صياغة  »أمانة« 

ما  الحصول عىل  التغيريات وتيسري  املدخالت وإدخال 
واملوافقات.  التأييد  من  يلزم 

موظفي  الرئيسيون  املشاركون  يتضمن  أن  وينبغي   
التمنيع  إمدادات  وسلسلة  للتمنيع  املوّسع  الربنامج 
األقاليم واملناطق. وإذا كانت  واملديرين عىل صعيد 
إدارة حكومية  التمنيع مدرجة يف  إمدادات  سلسلة 
أخرى أو خاضعة إلرشافها، يجب أن يشارك موظفو 

هذه اإلدارة املعنيون. كام ينبغي ضم أصحاب 
األخرى  الوطنية  الخطط  املشاركني يف وضع  املصلحة 

السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة  (مثل 
الوطنية  والخطة  الصحة  قطاع  تحسني  واسرتاتيجية 
من  ممثلني  دعوة  وينبغي  كأولوية.  الصحة)  لقطاع 

سائر الوزارات، مبا يف ذلك وزارتا املوارد البرشية 
التنظيمية  السلطات  من  وممثلني  التحتية،  والبُنى 

بحلول  التوصية  ميكنهم  االقتضاء، حيث  التنظيمية حسب  الهيئات  من  غريها  أو  الوطنية 
الحلول  تلك  الصحة حلها مبارشة، ومنارصة االستثامر يف  يتعذر عىل وزارة  التي  للمشكالت 
الوطنية.  امليزانية  املفاوضات حول  إجراء  عند  السياسية  العملية  الحاسمة من  املراحل  يف 

باالستناد إىل قدرتهم عىل  انضامم مشاركني آخرين، وينبغي أن ينضموا  النظر يف  وميكن   
املصلحة غري  أصحاب  ذلك  اإلمدادات. ويشمل  بشأن سلسلة  التقنية  املناقشة  املساهمة يف 

ووكالة  الدويل  (البنك  املانحة  والجهات  الخارجيني،  االستشاريني  الخرباء  مثل  الحكوميني 
التابعة  الدولية  التنمية  ووكالة  غيتس  وميليندا  بيل  ومؤسسة  اليابانية  الدويل  التعاون 

املكاتب  أو  و/  (اليونيسيف  التقنيني  والرشكاء  االقتضاء)،  املتحدة وغريها حسب  للواليات 
بحوث  ومركز  منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  املتحدة  الواليات  ومراكز  للمنظمة  الُقطرية 
الصحة ومؤسسة جون سنو،  املالمئة يف مجال  التكنولوجيا  اعتامد  وبرنامج  الدولية  التنمية 

االقتضاء). وغريها حسب 

العمل يحد بقدر كبري من تشتيت االنتباه  ثبت أن إجراء حلقات العمل يف غري مقر  أين  
ويرتقي مبستوى مساهمة املشاركني، ومع ذلك فقد ال يكون ذلك ممكناً يف جميع األحوال. 

بسواء. الفرعية سواًء  واملناقشات  العامة  للمناقشات  املوقع  يتسع  أن  ويجب 

ضم الخرباء يف غري مجال سلسلة 

اإلمدادات إىل حلقة العمل. فبضم 

سلسلة  مجال  غري  يف  الخرباء 

العمل،  حلقة  إىل  اإلمدادات 

املوّسع  الربنامج  لفريق  ميكن 

طيفاً  يستكشف  أن  للتمنيع 

بشأن  االختيارات  من  أوسع 

التي  املشكالت  حل  كيفية 

اإلمدادات.  سلسلة  تعرتض 

املدخالت  أن  ذلك،  عىل  ومثال 

وزارات  موظفو  بها  يسهم  التي 

والبنية  والتعليم  املالية 

البرشية  املوارد  وإدارة  التحتية، 

وموظفو  الصحة،  وزارة  يف 

قد  للتمنيع،  املوّسع  الربنامج 

املوّسع  الربنامج  موظفي  تجعل 

ينظر  مل  حلوالً  يقرتحون  للتمنيع 

املوّسع  الربنامج  فريق  فيها 

قبل. من  للتمنيع 

   نصيحة
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إعداد جدول  األهمية لضامن عقد حلقة عمل مثمرة. ويجب  املسبق حاسم  التخطيط  يُعد  كيف 
الحالة  تحليل  تلخص  موجزة  مذكرة  (مثل  مسبقاً  وتوزيعها  الداعمة  والوثائق  األعامل 

بلدان جداول عمل  للمناقشة). وقد وضعت عدة  أو ستة خيارات اسرتاتيجية  وخمسة 
تكييفها.  أو  اتّباعها  ميكن  التي  املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  حلقات 

(تحليل  اإلمدادات  لسلسلة  الراهنة  الحالة  مبناقشة حول  العمل  حلقات  معظم  وتبدأ   
أو ال تدعمها. وبالطبع  التمنيع  أغراض  اإلمدادات  بها سلسلة  التي تدعم  الحالة) والطرق 

فإن هذه املناقشة تتطرق إىل مسألة األسس املرجعية، أي كيف ينبغي أن يكون األداء 
لكل مستوى من مستويات  لألداء  الرئيسية  املؤرشات  (تحديد  قياسه  (الرؤية)، وكيف ميكن 

الجذرية  األسباب  بحث  للمشاركني  هنا ميكن  من  وانطالقاً  التمنيع).  إمدادات  سلسلة 
أن تدفع  التي من شأنها  القامئة واقرتاح االسرتاتيجيات واألهداف واألغراض  للتحديات 

إليها بعد خمس سنوات.  التي يرغب يف الوصول  إىل املكانة  الربنامج قُدماً 

رؤية خمسية،  املستمر يف  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  يتمثل مخرج حلقة  أن  ينبغي  املُخرج 
األساسية لسلسلة  العنارص  ومجموعة مكونة من ستة أهداف (واحد لكل عنرص من 

املقابلة  واالسرتاتيجيات  واألغراض  املستوى،  الرفيعة  األداء  اإلمدادات) مصحوبة مبؤرشات 
الخاصة  العمل  يُجرى خالل حلقة  الذي  الجذرية  األسباب  تُستمد من تحليل  أن  ينبغي  التي 

التخطيط األخرى  أفرقة  إىل أن أعضاء  القسم 3). ونظراً  (انظر  التحسني املستمر  بخطة 
املتعددة  الشاملة  التمنيع  أو خطة  الصحة،  لقطاع  الوطنية  بالخطة  املعنية  األفرقة  (مثل 

والتمنيع  اللقاحات  أجل  العاملي من  التحالف  منح  الحصول عىل  أو طلبات  السنوات، 
الصحية) قد  املنافع  أو سلسلة إمدادات  العاملي،  التمويل  أو مرفق  العاملي  الصندوق  أو 

بالفعل  تجّسد  الخطة  فإن هذه  املستمر،  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  إىل حلقة  انضموا 
الربامج والتخطيط. أدوات  األولويات األوىل لسائر 

املستمر التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  حلقة  عمل  برنامج  مستودع   3 املورد اإلضايف 
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حوارات  إلجراء  العمل  حلقات  يف  تعاونية  تقنيات  البلدان  من  العديد  اعتمد  التعاونية.  العمل  حلقة  تقنيات 

تقسيم  أن  التجربة  أثبتت  وقد   .(4 اإلضايف  املورد  )انظر  العمل  حلقات  انعقاد  عند  املصلحة  أصحاب  بني  مثمرة 

أحد  عىل  منها  مجموعة  كل  تركز   - مجموعات  إىل  املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  حلقة  يف  املشاركني 

ذلك  بعد  تعرض  مجموعة  فكل  الفّعالية.  شديد  يكون  أن  ميكن   - اإلمدادات  لسلسلة  األساسية  الستة  العنارص 

ولكن  األنشطة.  لتنفيذ  الالزمة  األخرى  واملهام  املقدرة  وامليزانية  واألنشطة،  واالسرتاتيجيات  واألغراض  األهداف 

منظوراً  تعتمد  التي  االسرتاتيجيات  باستكشاف  أيضاً  يُسمح  أن  املركزة،  العملية  هذه  أثناء  مبكان  األهمية  من 

بالرضورة  تنتمي  ال  مشكلة  عىل  الرتكيز  لتتوىل  مجموعة  تعيني  يف  االقرتاحات  أحد  ويتمثل  للنظام.  نطاقاً  أوسع 

أفضل  ببحث  يُنصح  كام  املوظفني(.  نقص  أو  األطفال  شلل  مجال  يف  االنتقال  )مثل  واحد  اسرتاتيجي  مجال  إىل 

ثبتت  التي  املمكنة  الحلول  لتحديد  البالد  داخل  القامئة  اإليجابية”  “االنحرافات  من  األمثلة  أو  املامرسات 

بالفعل. صالحيتها 
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تحدد عمليات تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات العيوب التي تشوب نظام سلسلة إمدادات التمنيع، لتصبح بعد ذلك محور 
تركيز خطة التحسني املستمر. وتهدف األدوات والعمليات ذات الصلة، مبا يف ذلك تحليل العقبات، إىل تحديد املشكالت 

وتصحيحها ال إىل تحديد متى ولَِم تسري األمور عىل ما يرام. ويؤدي ذلك إىل غياب الحافز وعدم املشاركة من ِقبل البلدان التي 
قد تشعر بأن العملية تشكل تهديداً لها بتسليطها الضوء عىل أوجه القصور دون اإلقرار بالدوافع املحددة لإلنجازات.  

ويتمثل الغرض من نهج االنحراف اإليجايب يف متكني جامعات4 املامرسني من اكتشاف سلوكياتهم واسرتاتيجياتهم الناجحة، 
وإحالتها إىل خطط عمل لتعزيز التغيري املستدام. يستند هذا النهج إىل املبادئ التالية:

جامعات املامرسني لديها حلول ودراية   •

جامعات املامرسني ميكنها تنظيم نفسها من أجل حل املشكالت املتفق عليها  •

الذكاء الجامعي املوّجه إىل حل مشكلة معينة يُعد أشد فّعالية من الحلول التي يفرضها الخرباء الخارجيون  •

االستدامة هي جوهر االستجابة  •

وتتضمن منهجية االنحراف اإليجايب الخطوات الخمس األساسية التالية: 

تحديد املشكلة، واألسباب الحالية املتصورة، والتحديات والعقبات، واملامرسات الشائعة، والحصائل املنشودة.   -1

تحديد مدى وجود األفراد أو الجامعات التي متارس انحرافاً إيجابياً.  -2

الكشف عن أي سلوكيات أو اسرتاتيجيات غري الشائعة لكن ناجحة عن طريق التحري واملالحظة.   -3

تصميم األنشطة التي تسمح ألعضاء الجامعات مبامرسة السلوكيات املكتشفة.   -4

رصد املرشوع أو املبادرة الناتجة عن ذلك وتقييمها، فمن شأن ذلك أن يحفز التغيري بتوثيق التحسني عند حدوثه   -5
وتبادلها، ويساعد الجامعات عىل إدراك فّعالية املبادرة. 

ويف سياق اإلدارة الفّعالة للقاحات، ستشكل القوى العاملة الصحية املشاركة يف سلسلة إمدادات التمنيع الجامعة املوجودة عىل 
كل مستوى من مستويات سلسلة إمدادات التمنيع.  

ويف الحاالت املُثىل، ينبغي أن يكون نهج االنحراف اإليجايب جزءاً ال يتجزأ من عملية اإلدارة الفّعالة للقاحات، وأن يتجّسد يف 
املعلومات النوعية اإلضافية التي تُجمع عند تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات، وما هو أهم من ذلك، أن يتجّسد يف ضامن أن 

قنوات تبادل التعليقات تسّجل وجهات نظر القوى العاملة والحلول التي تطرحها والدراية التي تتمتع بها، عن طريق عمليات 
التقييم والتخطيط والتنفيذ.  

ومن شأن هذا النهج أن يساعد عىل ضامن أن خطة التحسني املستمر مستمدة من االحتياجات املحلية ومالمئة للسياق عن 
طريق تحديد االنحرافات القامئة يف الجامعة. وفضالً عن ذلك، فإن هذا النهج يوفر اختباراً واقعياً لعملية تقييم اإلدارة الفّعالة 

للقاحات، مبا يف ذلك البيّنات التي قد تساعد عىل تحسني نهج اإلدارة الفّعالة للقاحات يف املستقبل.

وقد استخدمت عملية وضع خطة التحسني املستمر التي أُجريت مؤخراً يف سرياليون عنارص هذا النهج بطريقتني: (1) ُشّجع 
املقيّمون الوطنيون لإلدارة الفّعالة للقاحات عىل جمع مالحظات منظمة عن خلفية أي مامرسات جيدة يالحظونها أثناء زيارات 

التقييم؛ (2) شجعت حلقة العمل الخاصة بوضع خطة التحسني املستمر املشاركني - الذين كان بعضهم ممثلني للمناطق 
منتخبني وقادرين عىل اإلعراب عن وجهات النظر املجتمعية - عىل مناقشة ما إذا كانت هناك مناطق “تُبىل بالًء حسناً” عىل 
عكس ما تُشري إليه نتائج تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات عىل الصعيد الوطني. وتبني من أحد هذه الحوارات أن هناك منطقة 
تقدم حوافز عىل أساس األداء تُحدث أثراً إيجابياً عىل مؤرشات األداء األساسية لسلسلة إمدادات التمنيع؛ وكان هذا اكتشاف 

بالنسبة إىل ممثيل بعض املناطق األخرى وأدى إىل تفكري جدي يف االسرتاتيجيات املتاحة. 
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املستمر وغاياتها مع  التحسني   3 مواءمة أهداف خطة 
نطاقاً   األوسع  الوطنية  الصحية  الخطط 

الربنامج  ينبغي ملوظفي  املتناول،  املستمر وغاياتها يف  التحسني  أهداف خطة  تصبح  أن  بعد  ماذا 
الوطنية  الخطة  (مثل  الصلة  ذات  املوازية  التخطيط  املشاركة يف جهود  للتمنيع  املوّسع 

االستثامر  ودراسات جدوى  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  الصحة وخطة  لقطاع 
أن  وتنفيذها  املستمر  التحسني  لخطة  كيف ميكن  ومناقشة  الصحية)  الُنظم  تعزيز  يف 

للتمنيع،  املوّسع  للربنامج  اإلنصاف  تحليل  الصحية، ويف  والُنظم  التمنيع  أهداف  يسهام يف 
كامالً يف  دمجاً  املستمر  التحسني  دمج خطة  وينبغي  للتمنيع.  املوّسع  الربنامج  واستعراضات 

النحو املوضح يف الشكل 4.   التخطيط األوسع نطاقاً هذه، عىل  جهود 

4 يا اإلطار  نيجري

نظمت نيجرييا حلقة عمل بشأن خطة التحسني املستمر استمرت أربعة أيام لتمكني مديري الربنامج املوّسع للتمنيع يف 36 
والية ويف إقليم العاصمة االتحادية من التفكري حول نتائج تقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات الذي أُجري مؤخراً واملشاركة معاً يف 

بحث األسباب الجذرية للتحّسن غري الكايف والتنفيذ غري الوايف للخطط السابقة. واختلف هذا الحدث اختالفاً كبرياً عن حلقات 
العمل التدريبية واجتامعات التخطيط املعتادة. فقد ُصّممت لتكون ديناميكية وتكرارية وجذابة من أجل تعظيم املساهمة 

الفعلية من جانب جميع املشاركني وضامن أقىص قدر من التأييد لخطة التحسني املستمر، والسيام من ِقبل املديرين الحكوميني 
للربنامج املوّسع للتمنيع عىل صعيد الواليات. وأدى هذا النهج إىل متكني خطة التحسني املستمر الجديدة من إحداث تحّسن 

قابل للقياس ومستدام يف سلسلة إمدادات التمنيع وضامن مالءمة خطة التحسني املستمر لسياق مستويات قطاع الصحة 
النيجريي املفوضة بالسلطة.

التعاونية العمل  حلقة  تقنيات   :  3 املورد اإلضايف 

www.technet-21.org/en/?option=com_sobipro&sid=4819&pid=57&Itemid=2586   
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التمنيع  الصحة وخطة  لقطاع  الوطنية  الخطة  املستمر يف  التحسني  سيؤدي دمج خطة  ملاذا  
القوة والنوعية  املزيد من  الصلة، إىل إضفاء  الخطط ذات  السنوات وسائر  املتعددة  الشاملة 

التخلص من  تكامالً، سهل  أكرث  املبذولة  التخطيط  الخطط. وكلام كانت جهود  تلك  عىل 
(مثل مجموعة  الفّعالية  أوجه  لتحقيق  املتاحة  الفرص  تحديد  وتيرس  الجهود  ازدواجية 

مشرتكة من املؤرشات أو الحصائل) مع سائر الخطط.  

ذات  التخطيط  لجان  اجتامعات  حضور  للتمنيع  املوّسع  للربنامج  الرئيسيني  للموظفني  ينبغي  من 
الخطة  الخطة  بها هذه  تدعم  التي  الطريقة  ومناقشة  املستمر  التحسني  لعرض خطة  الصلة 

ذات  الخطط  (وسائر  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  الصحة وخطة  لقطاع  الوطنية 
اإلجراءات  البحث عن  التخطيط  للمشاركني يف  االجتامعات، ميكن  الصلة). وبحضور هذه 

الفّعالية. أوجه  لتحقيق  املتاحة  الفرص  الحاجة وعن  الزائدة عن 

تصميم الُنظم

معدات سلسلة التربيد

إدارة درجات الحرارة

التوزيع

املوارد البرشية

خطة التحسني 
املستمر 

لإلدارة الفّعالة 
للقاحات

البيانات

خطة التمنيع 
املتعددة السنوات

الخطة الوطنية 
لقطاع الصحة

دمج خطة التحسني املستمر يف عملية التخطيط للصحة األوسع نطاقاً 4 الشكل 
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املعنيني  املصلحة  ينبغي ألصحاب  املستمر،  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  حلقة  يف  متى 
الحصول  وطلبات  الصحة  لقطاع  الوطنية  الخطة  (مثل  التخطيط  عمليات  سائر  املشاركني يف 

أو مرفق  العاملي  الصندوق  أو  اللقاحات والتمنيع  العاملي من أجل  التحالف  عىل منح 
بالفعل يف  يكونوا مشاركني  أن  الصحية)  املنافع  إمدادات  العاملي، وخطة سلسلة  التمويل 

وبعد  اإلمدادات.  بسلسلة  املتعلقة  الجامعة  واألنشطة  واالسرتاتيجيات  األهداف  تحديد 
املوّسع  الربنامج  ملوظفي  ينبغي  املستمر،  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  حلقة  انعقاد 

واألهداف  الرؤية  مسّودة  يتبادلوا  أن  بالتخطيط  املعنيني  الخارجيني  واملشاركني  للتمنيع 
ذات  والصحة  التمنيع  اسرتاتيجيات  بشأن  العاملة  اللجان  مع  واالسرتاتيجيات  والغايات 

وحصائلها.   املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  حلقة  مبناقشات  علامً  وإحاطتهم  الصلة 

املستمر  التحسني  املحمود لخطة  الدمج  الخطوة يف  لهذه  األويل  املخرج  يتمثل  أن  ينبغي  املُخرج  
الوثائق  وسائر  الصحة  لقطاع  الوطنية  والخطة  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  يف خطة 

التي من  املقرتحة  التنقيحات  قامئة من  ثانوي يف  يتمثل مخرج  أن  بالتخطيط. وميكن  الخاصة 
باالستناد إىل  التخطيط  التحسني املستمر مع سائر أدوات  شأنها أن تزيد من مواءمة خطة 
التوصيات  استخدام هذه  وينبغي  بالتخطيط.  املعنية  الصلة  ذات  الجامعات  مع  املناقشات 
العمل  التي ُوضعت يف حلقة  حسب االقتضاء يف تعديل األهداف واألغراض واالسرتاتيجيات 

املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة 

من  التمنيع  إمدادات  سلسلة  تحسني  يف  النظر  عند  الُنظم الصحية.  الربمجة لتعزيز  القصوى من  تحقيق االستفادة 

الصحية  الُنظم  هي  ما  يتساءلوا:  أن  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  ملوظفي  ينبغي  الصحية،  الُنظم  تعزيز  منظور 

التي  التمنيع  إمدادات  سلسلة  يف  إلحاحاً  األشد  العقبات  إزالة  عىل  للمساعدة  تعزيزها  ينبغي  التي  املحددة 

برنامجنا؟  تعرتض 

الصحة،  قطاع  شؤون  ترصيف  أي  الصحية،  الُنظم  بتعزيز  الخاصة  البناء  بلبنات  اإلجابات  ستتعلق  ما  وغالباً 

خارج  املصلحة  أصحاب  مع  التحالفات  بناء  يكتيس  وقد  والتمويل.  املعلومات،  ونُظم  البرشية،  واملوارد 

فيه.  الجهود  استثامر  ويستحق  املشكالت  حل  يف  بالغة  أهمية  للتمنيع  املوّسع  للربنامج  اإلداري  التسلسل 

والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  من  املقدمة  املنح  طريق  )عن  املانحة  الجهات  تشّجع  ما  وعادة 

من  الحكومية  اإلدارات  سائر  من  الدعم  التامس  عىل  للتمنيع  املوّسعة  الوطنية  الربامج  الصحية(  الُنظم  لتعزيز 

للتمنيع. املوّسع  الربنامج  يواجهها  التي  امللّحة  للمشكالت  التصدي  أجل 

   نصيحة
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املستمر، للتحسني  الخمسية  االسرتاتيجية  الخطة   صياغة 
السنوية   التشغيلية  الخطة   مبا يف ذلك 

اسرتاتيجي  فرع  أوالً،   .(4 القسم  (انظر  املستمر يف جزأين  التحسني  ينبغي صياغة خطة  ماذا 
املقدرة5  الرئيسية لألداء والتكاليف  الرؤية واألهداف واألغراض واملؤرشات  ينص عىل 

الخطة خطة  أن تشمل  ينبغي  وثانياً،  العمل.  أثناء حلقة  التي ُحددت وُوضعت  لألنشطة 
التنفيذ.  ومؤرشات  التمويل  وموارد  بها،  املرتبطة  بالتكاليف  مصحوبة  سنوية  تشغيلية 

واللوجيستيات  التربيد  سلسلة  يتناول  قسامً  استكاملها  بعد  املستمر  التحسني  خطة  وتصبح 
قطاع  السرتاتيجية  ملحقاً  أو   (5 القسم  (انظر  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  يف خطة 

الصحة.  

املصلحة مبا يف ذلك  التفاف جميع أصحاب  إىل  املستمر  للتحسني  الخمسية  الخطة  تؤدي  ملاذا 
التمنيع  فّعالية  تحّسن  التي  األهداف  من  التقنية، حول مجموعة مشرتكة  املساعدة  مقدمو 

تقييم  نتائج  تربط  املستمر  للتعلم  أداة  املستمر  التحسني  وتُعد خطة  وتوافره.  وجودته 
التمنيع. بخصوص  العامة  االسرتاتيجية  بالرؤية  للقاحات  الفّعالة  اإلدارة 

وينبغي  البلدان.  باختالف  املستمر  التحسني  يستغرقه وضع خطة  الذي  الوقت  سيختلف  متى 
املتاحة من  للموارد  وفقاً  نهايئ معقول  االتفاق عىل موعد  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  لفريق 

أو  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  املوظفني. وإذا كانت هناك خطة جديدة من خطط 
التحسني  لخطة  النهائية  الصيغة  وضع  ينبغي  اإلعداد،  قيد  الصحة  لقطاع  الوطنية  الخطط 
الخطة. وينبغي تخصيص وقت كاٍف  الزمني املحدد لوضع هذه  املستمر يف غضون اإلطار 
الخطة  ذلك من جدوى  املستمر، حيث سيحّسن  التحسني  لخطة  والتمويل  امليزنة  لعنرص 

.(4-3 الفرعي  القسم  (انظر 

كبار موظفي  الوثيق مع)  بالتعاون  (أو  املستمر مبعرفة  التحسني  أن توضع خطة  ينبغي  من 
الخطة. وقد  تنفيذ  األول عن  املسؤول  الربنامج  للتمنيع، حيث سيكون هذا  املوّسع  الربنامج 

املستمر يف  التحسني  بخطة  الخاصة  العمل  أثناء حلقة  ُشّكلت  التي  العاملة  األفرقة  ترغب 
املوّسع  الربنامج  فريق  ولكن  االسرتاتيجي،  الرتكيز  املتعلقة مبجاالت  الخطة  أقسام  صياغة 

استثناءات  الكاملة. وقد تكون هناك  الخطة  للتمنيع هو املسؤول عن دمج هذه األقسام يف 
الخطة إىل جهات خارجية،  يلزم فيها إسناد مهمة صياغة  التي قد  السياقات  يف بعض 

البالد. القدرات الالزمة لذلك يف  والسيام عندما ال تتوافر 

ميكن  سنوية  تشغيلية  وخطة  خمسية  اسرتاتيجية  خطة  املستمر  التحسني  خطة  تشمل  املُخرج 
بني  املشرتكة  التنسيق  ولجنة  باللوجيستيات  املعني  الوطني  العامل  الفريق  عىل  عرضهام 

إلقرارهام. الوكاالت 

تويص منظمة الصحة العاملية واليونيسيف بإجراء عملية كاملة للتخطيط وامليزنة لخطة التحسني املستمر، وبربطها مبيزانية خطة التمنيع الشاملة املتعددة السنوات.  5

4-3-2
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وامليزنة5-3-2 التخطيط  عملية  إجراء 

تحديد  إىل  السعي  وامليزنة هي  التخطيط  عملية  ماذا 
باألنشطة  املرتبطة  التمويل  وموارد  التكاليف  جميع 

التحسني املستمر طوال فرتة  املدرجة يف خطة 
املرتبطة  التكاليف  تشمل  وقد  الخمس.  السنوات 

بذلك ما ييل:

األفراد (مثل املوظفني املكلفني بالتبليغ)  •

النفقات الرأساملية الخاصة باملعدات والبُنى التحتية   •
(مثل رشاء املركبات ومعدات سلسلة التربيد)

النفقات التشغيلية (مثل إصالح سلسلة التربيد أو   •
صيانتها)

النقل  •

الخدمات املسندة إىل جهات خارجية  •

حلقات العمل والتبادالت الدولية   •

االحتياجات من املساعدة التقنية (مثل الدعم التقني   •
لتصميم األنظمة والدعم املقدم إلنشاء الفريق العامل الوطني املعني باللوجيستيات) 

التحسني املستمر مفيدة إال  الخطط، ال تكون خطة  بالنسبة إىل جميع  الحال  كام هو  ملاذا 
الخطة  بتنفيذ  املرتبطة  التكاليف  وامليزنة  التخطيط  عملية  وتحدد  ومتّول.  تُدعم  ما  بقدر 
تحديد  من  اللوجيستي  التنسيق  ولجان  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  مديري  ومتّكن  ورصدها، 

الربنامج. احتياجات  لتلبية  الالزم  التمويل  مصادر 

املستمر  التحسني  استكامل صياغة خطة  فور  وامليزنة  التخطيط  عملية  تُجرى  أن  ينبغي  متى 
عليها الوكاالت  بني  املشرتكة  التنسيق  لجنة  موافقة  وقبل 

وامليزنة، سواء عن  التخطيط  عملية  استكامل  للتمنيع مسؤوالً عن  املوّسع  الربنامج  يُعد  من 
وكالة  أو  وامليزنة  التخطيط  التقنية إلجراء عملية  املساعدة  يقدم  تحديد رشيك  طريق 

خاصة. 

أرشك وزارة املالية يف مرحلة مبكرة. 

عادة ما تحقق البلدان التي ترُشك 

الزمالء من وزارة املالية يف عملية 

التخطيط وامليزنة نجاحاً أكرب يف 

جمع األموال وتنفيذ خطتها للتحسني 

املستمر. فوجود موظفي وزارة 

املالية ال يؤدي إىل املزيد من الدقة 

يف تقدير التكاليف ومصادر التمويل 

فحسب، بل ويؤدي أيضاً إىل تقليص 

اإلطار الزمني املحدد للتوقيع عىل 

امليزانية ورصف األموال.

   نصيحة
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وثيقة مستقلة أو مدمجة عىل نحو مبارش يف   •
خطط العمل السنوية القامئة؛ 

أداة لتتبع التقدم املُحرز يف تنفيذ خطة العمل   •
السنوية، تربطها صالت مبارشة بالحصائل 

املوضحة يف الخطة االسرتاتيجية والتي ميكن 
التبليغ عنها يف االستعراضات السنوية؛

توضع سنوياً وتتضمن وصف األهداف واألنشطة   •
واألُطر الزمنية واملسؤوليات والتكاليف 

واملؤرشات لرصد التقدم؛

تخضع لالستعراض واالعتامد من ِقبل لجنة   •
التنسيق املشرتكة بني الوكاالت وفريق عامل أو 

لجنة معنية بسلسلة اإلمدادات؛

تخضع الستعراض مديري الربنامج املوّسع   •
للتمنيع فصلياً عىل األقل، ويُرفع تقرير بشأنها، 

سنوياً عىل األقل إىل لجنة التنسيق املشرتكة 
بني الوكاالت والفريق العامل الوطني املعني 
باللوجيستيات حيثام ُوجد مثل هذا الفريق.

وصفاً واضحاً ملا يرغب البلد يف تحقيقه، أي   •
الرؤية واألهداف والحصائل املتوقعة من سلسلة 

إمدادات التمنيع، التي ميكن أن تكون مبثابة 
نقطة التقاء لجميع أصحاب املصلحة؛ 

منطقية واسرتاتيجية - تجيب عىل األسئلة بشأن   •
ما هي األنشطة املحددة التي ستُجرى ولَِم 

ومتى، ومن املسؤول عنها، وكيف سيُقاس التقدم 
املُحرز باستخدام املؤرشات الرئيسية لألداء؛

تستند إىل تحليل منهجي مسّند بالبيّنات   •
لألسباب الجذرية التي تقف وراء ضعف أداء 

سلسلة إمدادات التمنيع، وتحليل لعوامل 
التمكني من األداء القوي لسلسلة إمدادات 

التمنيع؛

توضع كجزء من عملية تخطيط تشاركية تُجرى   •
مع أصحاب املصلحة املعنيني من سائر الوزارات 
ومستويات النظام الصحي حتى تلبي احتياجات 

عمليات التخطيط الوطني األوسع نطاقاً بشأن 
التمنيع والصحة وتحظى بدعمها (مثل خطة 

التمنيع الشاملة املتعددة السنوات)؛ وتُستخدم 
يف إذكاء الوعي والدعوة إىل االستثامر واإلرشاف 
من ِقبل مستويات اإلدارة العليا لوزارة الصحة.

التشغيلية: الخطة  تكون  أن  وينبغي  االسرتاتيجية: الخطة  تكون  أن  وينبغي 

ستشتمل خطة التحسني املستمر عىل النحو املذكور يف املذكرة اإلرشادية عىل الجزأين  الرئيسني التاليني: (1) 
الخطة االسرتاتيجية التي توضح الرؤية واألهداف واألغراض االسرتاتيجية الرئيسية لسلسلة اإلمدادات طوال السنوات 

الخمس التالية؛ (2) الخطة التشغيلية - خطة عمل سنوية توضح تفاصيل األنشطة واألُطر الزمنية واملسؤوليات 
والتكاليف واملؤرشات.

3 خطة   محتوى 
املستمر  التحسني 
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الحالة  تحليل   -1
األسباب  وتحليل 

ية ر لجذ ا

 انظر أعاله القسم • 
الفرعي 1-3-2

الرؤية الطويلة األجل أ- 

توضح الحالة • 
املستقبلية املنشودة 

لسلسلة إمدادات 
التمنيع 

توضح كيف تدعم • 
الرؤية واألهداف 

الخاصة بخطة 
التحسني املستمر 

أغراض برنامج 
التمنيع وقطاع 

الصحة

األهداف واألغراض واالسرتاتيجيات  ب- 
واملؤرشات الرئيسية لألداء والتكاليف 

املقدرة

توضح األهداف الرفيعة املستوى • 
لتحسني التوافر والجودة والفّعالية يف 

سلسلة إمدادات التمنيع

توضح األغراض الرئيسية لكل هدف • 
وتحدد املؤرشات التي تبني التقدم 

املُحرز صوب تحقيقها

توضح االسرتاتيجيات املستندة إىل • 
تحليل األسباب الجذرية، التي ستدفع 
البلد قدماً صوب تحقيق األهداف يف 

غضون السنوات الخمس التالية

توضح مؤرشات األداء الرئيسية • 
املختارة التي تتيح قياس التقدم 

طوال دورة التحسني املستمر

تحدد التكاليف املقدرة لجميع • 
األنشطة املدرجة يف الخطة الخمسية 

وتوضح مصادر التمويل املحتملة 
واملؤكدة (مبا يف ذلك األنشطة التي 

يدعمها الرشكاء)

املستمر للتحسني  االسرتاتيجية  الخطة  املستمر2-  للتحسني  التشغيلية  الخطة   -3

5 ملحة” اإلطار  “يف  املستمر  التحسني  لخطة  املقرتح  املحتوى 

خطة األنشطة والرصد  أ- 
للسنة األوىل

تصف هذه الخطة • 
األنشطة الرئيسية 

ومؤرشات التقدم التي 
ستُستخدم يف تتبع 

التنفيذ

وتوضح ترصيف • 
شؤون خطة التحسني 
املستمر (مثل األدوار 

املسندة إىل الفريق 
العامل الوطني املعني 

باللوجيستيات وإىل 
الرشكاء ومقدمي 

املساعدة التقنية، وما 
إىل ذلك) 

التكاليف ذات الصلة  ب- 
ومصادر التمويل

تحِسب التكاليف • 
املحددة املرتبطة 

بالخطة التشغيلية 

وتحدد مصادر • 
(وتوقيت) التمويل 
املقدم من الرشكاء 

والجهات املانحة 
وامليزانيات الحكومية
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الجذرية  1-3 األسباب  وتحليل  الحالة  تحليل 

2( القسم األول من خطة التحسني املستمر. ويصف الحالة الراهنة  ميثل تحليل الحالة )انظر املورد اإلضايف 
لسلسلة اإلمدادات ومكوناتها وأداءها الحايل بتلخيص النتائج الرئيسية والتوصيات املستمدة من تقييم اإلدارة 

الفّعالة للقاحات وسائر التقييامت ذات الصلة.

3 أدناه ترد التقييامت والخطط واملواقف التي ميكن تحليلها كجزء من تحليل الحالة. ويوضح العمود  يف الجدول 
األمين اقرتاحات بشأن األماكن التي ميكن العثور فيها عىل املدخالت واملعلومات والبيانات.

الوطنية الصحية  والخطط  واالسرتاتيجيات  للسياسات  املنظمة  إطار   5 املورد اإلضايف 

www.who.int/nationalpolicies/FrameworkNHPSP_final_en.pdf   

استخدم إطار السياسات واالسرتاتيجيات والخطط الصحية الوطنية الذي وضعته املنظمة لتعزيز خطتك. 
أثبتت التجارب أن الحوار حول السياسات الذي يُجرى لوضع خطط وطنية شاملة بشأن السياسات 

واالسرتاتيجيات والخطط الصحية، يُعد عملية سياسية وليست تقنية فحسب. وتتطلب هذه العملية االهتامم 
بالجانب امللهم من تحديد الرؤية والسياسة؛ كام تتطلب االهتامم بالتفاصيل التشغيلية. وتختلف املوازنة بني 

الرؤية والسياسة والتخطيط االسرتاتيجي واتساق التنفيذ اختالفاً كبرياً من بلد إىل آخر. ويُحث عىل االطالع عىل 
إطار املنظمة للسياسات واالسرتاتيجيات والخطط الصحية الوطنية (انظر املورد اإلضايف 1 أدناه) فيام يتعلق 

بالرشوط األساسية لوثائق التخطيط السليم التي تتالءم مع االسرتاتيجيات الصحية الوطنية العامة لبالدك.

   نصيحة

http://www.who.int/nationalpolicies/FrameworkNHPSP_final_en.pdf
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3 للقاحات الجدول  الفّعالة  اإلدارة  لنهج  املقرتح  الزمني  الجدول 

والتقارير املوجودات  وقوائم  عليهاالتقييامت  العثور  ميكن  أين 

للتمنيع  املوّسع  الوطني  الربنامج  للتمنيعاستعراض  املوّسع  الوطني  الربنامج   •

وخطط  للقاحات  الفّعالة  اإلدارة  بتقييم  الخاصة  التقارير 
التفاصيل  للقاحات، مبا يف ذلك  الفّعالة  اإلدارة  تحسني 

الخطة  هذه  بتنفيذ  الخاصة 
واليونيسيف العاملية  الصحة  ملنظمة  الُقطرية  املكاتب  أو  للتمنيع  املوّسع  الوطني  الربنامج   •

التربيد،  سلسلة  معدات  من  للموجودات  املحدثة  القامئة 
التوّسع وإصالح املعدات مبا يف ذلك متطلبات 

إن ُوجدت التربيد،  للموجودات من معدات سلسلة  الوطنية  القامئة   •

التربيد كفاءة معدات سلسلة  تعظم  التي  اإلجراءات  تطبيق   •

للقاحات الفّعالة  اإلدارة  بتقييم  الخاصة  التقارير   •

باللوجيستيات الخاصة  واملعلومات  اإلدارة  نظام   •

املشرتيات وسجالت  خطط   •

الجديدة اللقاحات  إمدادات  سلسلة  استعداد  مدى  تقييم 

للقاحات الفّعالة  اإلدارة  بتقييم  الخاصة  التقارير   •

العاملية  الصحة  ومنظمة  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  إىل  املقدمة  الطلبات   •
واليونيسيف وما إىل ذلك، من أجل اعتامد لقاحات جديدة

السنوات املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة   •

الصحية الُنظم  تعزيز  بشأن  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  إىل  املقدمة  الطلبات   •

البرشية املوارد  قدرات  تقييم 

للقاحات الفّعالة  اإلدارة  بتقييم  الخاصة  التقارير   •

الصحية الُنظم  تعزيز  بشأن  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  إىل  املقدمة  الطلبات   •

السنوات املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة   •

الصحة لقطاع  البرشية  باملوارد  الخاصة  التقييامت   •

التربيد الحرارة يف سلسلة  تقييم رصد درجات 
الحرارة  لرصد درجات  الحديثة  الدراسة   •

الحرارة بنظام رصد درجات  الخاصة  البيانات   •

النقل شبكة  تصميم  تقييم 

للقاحات الفّعالة  اإلدارة  بتقييم  الخاصة  التقارير   •

االسرتاتيجية  والخطط  ذلك)  إىل  وما  الدولية،  للتنمية  املتحدة  الواليات  بوكالة  (الخاصة  التقييامت   •
اإلمدادات بسلسلة  الخاصة 

الخاصة  الوطنية  واألولويات  والسياسات  االسرتاتيجيات 
والصحة  التمنيع  بقطاع 

للتمنيع املوّسع  للربنامج  السنوية  الخطة   •

للتمنيع املوّسع  للربنامج  السنوت  املتعددة  الخطة   •

الصحة لقطاع  السنوات  املتعددة  الوطنية  االسرتاتيجية   •

السنوات املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة   •

الصحية الُنظم  بتعزيز  الخاصة  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  التحالف  اسرتاتيجية   •

الصحية املنافع  إمدادات  بسالسل  الخاصة  األخرى  التقييامت  االسرتاتيجيات/   •

باإلنصاف الخاصة  للتمنيعالتقييامت  املوّسع  الوطني  الربنامج   •
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1-2-3

يبحث تحليل األسباب الجذرية يف السبب الذي يقف وراء ضعف أداء سلسلة اإلمدادات يف بعض املناطق. ويُعد 
تحليل األسباب الجذرية فرصة للتصدي للتحديات الناتجة عن جوانب الفشل. وهناك طرق عديدة إلجراء تحليل 

األسباب الجذرية (انظر املورد اإلضايف 6 أدناه)؛ وميكن لفريق الربنامج املوّسع للتمنيع أن يحدد النهج الذي سيُتّبع. 
وهناك ثالثة عنارص أساسية يف تحليل األسباب الجذرية، وهي بيان املشكلة، وأسبابها الجذرية، واالسرتاتيجيات 

املمكنة للتصدي لها. وقد استخدم بعض البلدان مجموعة أدوات منهجيات التصميم الذي يركز عىل الناس (انظر 
املورد اإلضايف 7 أدناه) استخداماً ناجحاً يف توجيه مناقشة األسباب الجذرية يف حلقة العمل الخاصة بخطة التحسني 

املستمر.

ومن شأن تحليل الحالة وتحليل األسباب الجذرية أن يزودا معاً راسمي السياسات الوطنية بلمحة عامة عن جوانب 
القوة والفرص املتاحة وجوانب الضعف واملخاطر املطروحة يف سلسلة إمدادات التمنيع، ويساعدا عىل تحديد 

أولويات األنشطة حتى ميكن تركيز االستثامرات وفقاً لذلك. 

املستمر للتحسني  االسرتاتيجية  الخطة 

ينبغي للخطة االسرتاتيجية أن تكون مقتضبة وسهلة القراءة، وينبغي أن تعرض الرؤية الطويلة األجل لسلسلة 
اإلمدادات واألهداف الرفيعة املستوى واألغراض واالسرتاتيجيات التي ُحددت للسنوات الخمس التالية (مبا يف ذلك 

املؤرشات لقياس الحصائل والتقدم املُحرز صوب هذه الحصائل). وينبغي نرش موجز من صفحة أو صفحتني للخطة 
االسرتاتيجية عىل نطاق واسع واستخدامه كأداة لتتبع التقدم املُحرز.

التمنيع إمدادات  لسلسلة  األجل  الطويلة  الرؤية 

ينبغي أن توضح الرؤية الطويلة األجل كيفية دعم سلسلة إمدادات التمنيع لربنامج التمنيع، أي كيف هو أداؤها 
وطريقة تنظيمها، وما الذي تسهم به يف برنامج التمنيع ويف قطاع الصحة الوطنية. وينبغي أن تصف الرؤية سلسلة 

إلمدادات التمنيع تتسم باملرونة والقدرة عىل استيعاب تغرّي أولويات النظام الصحي (مثل األمن الصحي واالنتقال يف 
مجال شلل األطفال والسجالت اإللكرتونية)، والتغرّيات املتوقعة يف البُنى التحتية واملناخ السيايس عىل وجه العموم 
(مثل االستثامر يف إمداد املناطق الريفية بالكهرباء، والبُنى التحتية والطرق، وزيادة إتاحة شبكة اإلنرتنت). وما هو 
أشد أهمية، هو أن تجّسد هدف سالسل اإلمدادات املتمثل يف تحسني توافر اللقاحات وإمدادات التمنيع وفّعاليتها 

وجودتها عىل نطاق البالد. 

التمنيع  وإمدادات  اللقاحات  كافية من  كميات  تقدم  إمدادات  تحقيق سلسلة  إىل  “نتطلع  مثال:  
الجديدة  املراكز  الثابتة (مبا يف ذلك  التمنيع  عىل نحو يعتمد عليه مبارشة إىل جميع مراكز 

املنتجات  بذلك دون تقويض جودة هذه  التالية) وتقوم  الخمس  السنوات  تُفتتح خالل  التي 
الربنامج  بذلك، ستدعم هدف  اإلمدادات  وبقيام سلسلة  التجمد.  أو  للحرارة  تعرضها  بسبب 
؟؟؟؟ وخفض معدل  عام  بحلول  بنسبة ٪09  باللقاحات  التغطية  املتمثل يف  للتمنيع  املوّسع 

وفيات األطفال بحلول عام ؟؟؟.

2-3

الجذرية األسباب  تحليل   6 املورد اإلضايف 

www.technet-21.org/en/?option=com_sobipro&sid=4802&pid=57&Itemid=2586   

الناس عىل  يركز  الذي  التصميم  ومنهجيات  أدوات  مجموعة   7 املورد اإلضايف 

www.hcd4i.org   

http://www.technet-21.org/en/?option=com_sobipro&sid=4802&pid=57&Itemid=2586
http://www.hcd4i.org
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والتكاليف  الرئيسية  األداء  واالسرتاتيجيات ومؤرشات  واألغراض  األهداف 

تصف األهداف الحصائل املتوسطة والطويلة األجل الالزمة لتحقيق الرؤية. ويف حال سالسل اإلمدادات، تسهل 
صياغة األهداف عندما تتواءم مع األغراض الجوهرية لسالسل اإلمدادات املتمثلة يف زيادة التوافر والجودة 

والفّعالية. وعادة ما تنص الخطط االسرتاتيجية التي ميكن التمّكن منها عىل ثالثة أو خمسة أهداف قابلة للتحقيق 
يف غضون خمس سنوات. وينبغي أن يصاحب كل هدف مؤرش واحد عىل األقل من املؤرشات الرئيسية لألداء القابلة 

للقياس، وأن يُبلغ بشأنه خالل العام.

التمنيع  وإمدادات  اللقاحات  أن جميع  بالتمنيع بضامن  التغطية  زيادة   :1 الغرض رقم  مثال: 
األقل من  التطعيم يف 02 منطقة عىل  للتمنيع متاحة يف مراكز  املوّسع  للربنامج  الالزمة 

املناطق ذات األولوية، بحلول عام 3202.

الكامل  التوافر  التي يتحقق فيها  األولوية  املناطق ذات  عدد  الرئييس لألداء:  املؤرش   
أدناه). (انظر  للمخزونات طوال 21 شهراً 

األغراض هي قياسات كمية لألهداف املحددة بإطار زمني. وعادة ما تبدأ بكلمة »زيادة« أو »خفض« أو »تحديد«. 
وللبلدان حرية اختيار أي عدد من األغراض الخاصة بكل هدف من األهداف بحيث ميكن تحقيقها واقعياً يف 

غضون اإلطار الزمني وباستخدام امليزانية املتاحة. وعادة ما يختار البلد مؤرشات أداء سلسلة إمدادات التمنيع من 
اإلرشادات الخاصة بلوحات متابعة سلسلة إمدادات التمنيع (انظر املورد اإلضايف 8 أدناه).

الغرض رقم 1: زيادة عدد املرافق يف املناطق ذات األولوية األوىل التي تحقق التوافر  مثال: 
االثني عرش شهراً. للمخزونات6 طوال فرتة  الكامل 

التوافر الكامل للمخزونات (وفقاً ملؤرشات لوحات متابعة سلسلة إمدادات التمنيع) هو النسبة املئوية ملراكز التخزين التي تتوافر فيها جميع اللقاحات وإمدادات التمنيع التتبعية أو مجموعة   6
مختارة منها توافراً تاماً خالل فرتة التزويد الدوري. ويُعرّف التوافر الكامل بأنه عدم نفاد املخزون املتاح يف املخزن أو املرفق الصحي يف أي وقت خالل تلك الفرتة.

2-2-3

التمنيع إمدادات  سلسلة  متابعة  لوحات  بشأن  اإلرشادات   8 املورد اإلضايف 
www.technet-21.org/iscstrengthening/index.php/en/data-for-management-documents-and- 

downloads/guidance-on-dashboard

http://www.technet-21.org/iscstrengthening/index.php/en/data-for-management-documents-and-downloads/guidance-on-dashboard
http://www.technet-21.org/iscstrengthening/index.php/en/data-for-management-documents-and-downloads/guidance-on-dashboard
http://www.technet-21.org/iscstrengthening/index.php/en/data-for-management-documents-and-downloads/guidance-on-dashboard


33 املستمر  للتحسني  خطة  وضع  كيفية 

تصف االسرتاتيجيات النهج الذي سيُتّبع لتحقيق الهدف أو الغرض. وعادة ما تجيب االسرتاتيجيات عن األسئلة التي 
تنشأ عند مواجهة الخيارات أو العقبات، ولهذا السبب، فإن االسرتاتيجيات قد تختلف اختالفاً كبرياً وفقاً لألشخاص 

املشاركني يف املناقشة. فعندما تنشأ الحاجة إىل ثالجات جديدة مثالً، هل يكون من األفضل رشاء ثالجات شمسية أم 
االستثامر يف إنشاء شبكات صغرى إلمداد املناطق الريفية بالكهرباء؟ وعندما يحتاج العاملون الصحيون إىل التدريب 
عىل الصيانة األساسية للثالجات، هل يكون من األفضل من حيث الفّعالية تقديم التدريب لتجديد املعارف؛ أم توفري 
اإلرشاف الداعم؛ أم وضع مناهج مالمئة وإدراجها يف التدريب السابق للخدمة املعتمد من ِقبل وزارة الصحة واملرتبط 
بالتقدم يف املسار املهني للقوى العاملة املعنية؟ وينبغي أن تُجرى املشاورات مع طيف واسع من أصحاب املصلحة، 
وليس مع املهنيني يف مجال سلسلة إمدادات التمنيع فقط، من أجل تحديد أفضل الخيارات االسرتاتيجية. وقد يجد 

 بعض البلدان وفقاً لحالتها، أنه من األسهل وضع االسرتاتيجيات الخاصة بخطة التحسني املستمر باالستناد إىل 
1-1). ويستند منوذج االسرتاتيجية املوضح أدناه إىل  العنارص الستة األساسية لسلسلة اإلمدادات (انظر القسم 

عنرصين من العنارص األساسية لسلسلة اإلمدادات، أال وهام التوزيع وتصميم الُنظم لتحسني األداء العام لسلسلة 
إمدادات التمنيع.

الطلب) يف  لتوجيه  الجذب (يخضع  قائم عىل  تنفيذ نظام توزيع  االسرتاتيجية رقم 1:  مثال:  
عليها،  االعتامد  التي ميكن  النقل  بُنظم  املزودة  التربيد  باللقاحات وسالسل  اإلمداد  سالسل 

الطرق.  وتخطيط  الشبكات  تصميم  فّعالية  إىل  باالستناد 

الجذب باالستناد إىل  التي لديها نظام توزيع عامل قائم عىل  املناطق  عدد  الحصائل:  مؤرش   
.] ] محددة  الطرق يف مناطق  الشبكات وتخطيط  فّعالية تصميم 

استخدم التوافر والجودة والفّعالية يف توجيه خطتك. يُعد اعتامد أغراض سلسلة إمدادات التمنيع املتمثلة يف التوافر 

والجودة والفّعالية يف بداية حلقة العمل الخاصة بخطة التحسني املستمر طريقة ممتازة لرتكيز الحوار - 
والخطة الناتجة عنه - عىل األمور األشد أهمية. وميكن عرض البيانات الخاصة بتقييم اإلدارة الفّعالة للقاحات 

يف شكل رسوم بيانية لتوضيح الطريقة التي يلبي (أو ال يلبي)  بها أداء سلسلة إمدادات التمنيع األغراض 
الثالثة عىل نطاق مستويات التوزيع. وميكن بعد ذلك توجيه مناقشات حلقة العمل إىل تناول مستويات األداء 
املنشودة لكل غرض من األغراض الثالثة وقياسها كامً، حيث سيؤدي ذلك بدوره إىل توضيح االستثامرات الالزمة 

لتحقيق األغراض. 

فمناقشة ما يلزم لضامن جودة اللقاح عىل مستوى تقديم الخدمات مثالً سيؤدي إىل مناقشة مؤرشين من 
مؤرشات لوحات متابعة سلسلة إمدادات التمنيع، وهام: (1) حالة أداء معدات سلسلة التربيد؛ (2) معدل 

اإلنذارات الخاصة بدرجات الحرارة. وميكن للمشاركني بعد ذلك االتفاق عىل الحد األدىن ملستويات األداء (مثل 
التبليغ عن/ تسجيل جميع الوحدات املعطلة يف معدات سلسلة التربيد يف غضون يومني، وإصالحها أو تبديلها 

يف غضون خمسة أيام)، ما سيوضح االستثامرات الالزمة لتسجيل هذه البيانات ورصدها وضامن االمتثال 
ملستويات األداء املتفق عليها.

   نصيحة
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املستمر للتحسني  السنوية  التشغيلية  الخطة 

التشغيلية  الخطة 

الخطة التشغيلية هي الجزء من خطة التحسني املستمر الذي يرتجم األهداف واألغراض واالسرتاتيجيات إىل مجموعة 
من األنشطة التي ميكن التكليف بها وإنجازها يف إطار فرتة 12 شهراً (مثل النشاط رقم 1: “قامئة االحتياجات 

الوظيفية لنظام إدارة املخزونات لكل مجموعة من املجموعات الرئيسية للمستخدمني”). ونظراً إىل أن التخطيط عىل 
مستوى األنشطة قد يكون ديناميكياً وقد يتوقف عىل عوامل خارجية، فليس من الرضوري صياغة أنشطة محددة 

ملا بعد 12-14 شهراً. ويوىص بوضع خطة ميكن أن يستخدمها القامئون عىل إدارة سلسلة إمدادات التمنيع، يف شكل 
يصب يف خطط العمل السنوية الحالية للربنامج املوّسع للتمنيع. 

وينبغي أن يرتبط كل نشاط مبؤرش قابل للقياس للعملية أو االستكامل وبالتكلفة املقدرة. كام ينبغي لخطة النشاط 
أن تحدد أيضاً هيكل ترصيف الشؤون الخاص باإلرشاف عىل التنفيذ (أي أدوار/ مسؤوليات الفريق العامل الوطني 

املعني باللوجيستيات، والوكاالت الرشيكة، ومقدمي املساعدة التقنية) واإلطار الزمني ملؤرشات الرصد.

لضامن فائدة الخطة التشغيلية الخاصة بخطة التحسني املستمر، تُشّجع البلدان عىل تصميم شكل الخطة خصيصاً 
ليتامىش مع احتياجاتها ودمجها يف أداة (أدوات) التخطيط السنوي التي يستخدمها الربنامج املوّسع للتمنيع بالفعل. 
4 أدناه يوضح مختلف السيناريوهات واالقرتاحات لتصميم خطة التحسني املستمر بحيث يتالءم شكلها  والجدول 

مع احتياجات البلد املعني عىل أفضل وجه.

1-3-3

3-3

أدرج عملية للرصد وجدوالً زمنياً. شددت البلدان عىل 

أهمية إدراج جدول زمني للرصد (مثل مواعيد 
استعراض املؤرشات الرئيسية لألداء ومناقشتها)، 

وتحديد األشخاص أو الفريق الذي سيكون 
مسؤوالً عن جمع املؤرشات الرئيسية لألداء 

واستعراضها وفقاً للجدول الزمني. 

تتضمن فعاليات الرشكاء يف الخطة التشغيلية. لضامن 

مسؤولية واعتامدية جميع املساهمني, الجزء 
التشغييل من خطة التحسني املستمرة يجب 

ان تتضمن كال الفعاليات (ومؤرشات التنفيذ) 
املدعومة من خطة الربنامج املوسع للتحصني ( 

واملؤرشات التنفيذية) املدعومة باملساندة التقنية 
من الرشكاء.

   نصيحة   نصيحة

الرصد  وخطة  األنشطة  منوذج   9  املورد اإلضايف 

)69 صفحة  السنوات،  املتعددة  الشاملة  التمنيع  بخطة  الخاصة  )اإلرشادات 

apps.who.int/iris/bitstream/10665/100618/1/WHO_IVB_14.01_eng.pdf   

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/100618/1/WHO_IVB_14.01_eng.pdf
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التمويل  ومصادر  الصلة  ذات  التكاليف 

يتكون القسم املعني بالتخطيط وامليزنة يف خطة التحسني املستمر من جزأين ، وهام تقدير التكاليف وخطة 
التمويل. 

التكلفة املقدرة.

ينبغي أن ينص القسم الخاص بالتخطيط وامليزنة عىل تقدير كامل للتكاليف املرتبطة باألنشطة املدرجة يف الجزء 
التشغييل والجزء االسرتاتيجي من الخطة. وقد ُوضعت أداة لعملية حساب تكلفة خطة التمنيع الشاملة املتعددة 

السنوات. ونظراً إىل أن خطة التحسني املستمر قد ُصّممت لتكون جزءاً من خطة التمنيع الشاملة املتعددة السنوات، 
فإنه يوىص باستخدام أداة حساب التكلفة الخاصة بخطة التمنيع الشاملة املتعددة السنوات بوصفها أحد املوارد 

الرئيسية.

4-3

السنوات املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة  تكلفة  حساب  أداة    10 املورد اإلضايف 

www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/   

املقرتحالسيناريو املخاطراإلجراء  تخفيف 

للتمنيع 1 املوّسع  الربنامج  فريق  كان 
الحالية  الخطة  استخدام  يف  ناجحاً 

للقاحات يف  الفّعالة  اإلدارة  لتحسني 
التقدم عىل  األنشطة وقياس  إسناد 

أساس سنوي.

يف  اإلمدادات  بسلسلة  املعني  الفصل  بوصفها  املستمر  التحسني  استخدم خطة 
املستمر  التحسني  أنشطة خطة  وأضف  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة 

السنوات.  املتعددة  الشاملة  التمنيع  بأنشطة خطة  الخاصة  العمل  إىل منوذج خطة 
الرابط[ ]إضافة 

املستمر ستكون جزءاً  التحسني  الخاصة بخطة  العمل  الرغم من أن خطة  عىل 
املوّسع  الربنامج  بثها عىل  فينبغي  السنوات،  املتعددة  الشاملة  التمنيع  من خطة 

مستقلة.  كوثيقة  بأكمله  للتمنيع 

أخرى  آلية  أو  باللوجيستيات  املعني  الوطني  العامل  الفريق  سيتوىل 
التقدم  تتبع  مسؤولية  للتمنيع،  املوّسع  الربنامج  بتنسيق  معنية 

الربنامج  يبلّغ  أن  ينبغي  الذي  املستمر،  التحسني  املُحرز يف خطة 
12 شهراً، حتى وإن كان قسامً من أقسام  املوّسع للتمنيع بشأنه كل 

السنوات. املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة 

للتمنيع 2 املوّسع  الربنامج  يستخدم 
أو  للربنامج  السنوية  العمل  خطة 
املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة 

الرامية  األنشطة  إسناد  السنوات يف 
اإلمدادات  إىل تحسني سلسلة 

. وتتبعها

العمل  تنقيح خطة  يُجرى قبل  التحسني املستمر  إذا كان وضع خطة   :1 الخيار 
السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة  أو  للتمنيع  املوّسع  للربنامج  السنوية 

الخاص  النموذج  يف  املتسمر  التحسني  لخطة  التشغيلية  الخطة  دمج  ينبغي  بقليل، 
النوات. املتعددة  الشاملة  التمنيع  بخطة  أو  السنوية  العمل  بخطة 

العمل  التحسني املستمر ال يسمح بدمجها يف خطة  إذا كان توقيت خطة   :2 الخيار 
السنوات،  املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة  أو  للتمنيع  املوّسع  للربنامج  السنوية 

الشاملة  التمنيع  بخطة  أو  السنوية  العمل  بخطة  الخاص  النموذج  استخدم 
املستمر إىل حني  التحسني  السنوات يف وضع خطة عمل مستقلة لخطة  املتعددة 

التالية. التنقيح  دورة  بدء 

التمنيع يف قسم واحد من خطة  إمدادات  بأنشطة سلسلة  احتفظ 
الشاملة  التمنيع  خطة  أو  للتمنيع  املوّسع  للربنامج  السنوية  العمل 

العامل  الفريق  إجراء  ذلك  السنوات، حيث سيسهل  املتعددة 
لالستعراض  املعنية  التنسيق  آلية  أو  باللوجيستيات  املعني  الوطني 

املستمر. التحسني  لخطة  السنوي 

املوّسع 3 الربنامج  فريق  يحتاج 
مستقلة  عمل  خطة  إىل  للتمنيع 

لعدم  املستمر  التحسني  لخطة 
وجود أدوات أخرى للتخطيط أو 

الرشكاء  تتبع دعم  ألنها تسهل 
التحسني  بخطة  الخاصة  لألنشطة 

املستمر.

اإلمدادات يف خطة  بسلسلة  املعني  القسم  بوصفها  املستمر  التحسني  أضف خطة 
أنشطة  وأضف  الصحة،  قطاع  اسرتاتيجية  أو  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع 

التمنيع  بأنشطة خطة  الخاصة  العمل  إىل منوذج خطة  املستمر  التحسني  خطة 
السنوات. املتعددة  الشاملة 

الفريق  اإلمدادات إىل  املتخصصني يف سلسلة  املهنيني  ضم أحد 
أن  لضامن  السنوات  املتعددة  الشاملة  التمنيع  برصد خطة  املعني 

يف  بالفعل  مدمجة  التمنيع  إمدادات  بسلسلة  الخاصة  األنشطة 
السنوات. املتعددة  الشاملة  التمنيع  خطة  عموم 

يف خطة  معاً  املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة  األنشطة  اجمع 
استخراج  ذلك  سيسهل  حيث  السنوات،  املتعددة  الشاملة  التمنيع 

السنوي  االستعراض  عند  التمنيع  إمدادات  بسلسلة  الخاصة  األنشطة 
املستمر. التحسني  لخطة 

4 املستمرالجدول  التحسني  بخطة  الخاصة  التشغيلية  للخطة  املالئم  الشكل  تحديد 

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/financing/tools/cmyp/en/
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يوىص كجزء من عملية التخطيط وامليزنة، ببحث كيفية إجراء ميزنة برنامج 
التمنيع الخاص ببلدكم، من أجل مواءمة عملية تقدير تكلفة خطة التحسني 
املستمر مع دورة امليزنة املعتادة. وإذا ما استكملت هذه العملية مبعزل عن 
عمليات امليزنة األخرى، فغالباً ما لن تُعطى األولوية لتكاليف خطة التحسني 

املستمر وال تُغطى.

وينبغي لبحث امليزنة أن يجيب عن األسئلة التالية:

ما هي عملية ميزنة الربنامج املوّسع للتمنيع ومن املسؤول عنها؟   •

متى يجري تخصيص امليزانيات؟ سنوياً؟ كل سنتني؟  •

هل من األفضل وضع خطة ميزنة مستقلة لخطة التحسني املستمر أم   •
دمج تكاليف خطة التحسني املستمر يف إحدى وثائق امليزنة املوجودة 

بالفعل؟ 

من ينبغي أن يكون عىل علم بعملية التخطيط وامليزنة لخطة التحسني   •
املستمر أو مشاركاً فيها، ومن ينبغي له استعراض املسّودات لإلدالء 

بالتعليقات والعتامدها؟

خطة التمويل

ينبغي أن يشري الجزء من الخطة املتعلق بالتمويل إىل مصادر التمويل املحتملة والتي ميكن االعتامد عليها لتلك 
التكاليف والتوقيت املقدر لتوافر األموال. وسيعتمد عدد قليل من البلدان عىل مصدر واحد للتمويل الستمرار 
األنشطة. ويُعد تنويع التمويل رضورياً الستدامة أي برنامج أو مؤسسة عىل املدى الطويل، مبا يف ذلك سلسلة 

اإلمدادات. وينبغي إدراج الحصول عىل الدعم العيني واملايل من الجهات املانحة وسائر املؤسسات (مثل مؤسسات 
القطاع العام) ضمن اسرتاتيجيات جمع األموال. 

ومن أجل تحديد املنح واملساهامت املحتملة، ينبغي ألفرقة الربنامج املوّسع للتمنيع أن يضموا الجهات املانحة 
املشاركة حالياً يف الربنامج املوّسع للتمنيع (مثل الرشكاء التقنيني، وأعضاء الفريق االستشاري التقني الوطني املعني 

بالتمنيع، والوكاالت التابعة لألمم املتحدة) إىل القامئة واالستفسار عن ما يرغبون أو يستطيعون متويله. وخالل 
هذه املناقشات، كن واضحاً بشأن نوع الدعم املايل والعيني الذي تحتاج إليه (طباعة أم مكان لالجتامع أم دعم 

التيسري، أم غري ذلك)، والوقت الذي ستحتاج فيه إىل هذا الدعم، حتى تتمكن هذه الجهات من االستجابة. فالبلدان 
املستحقة التي تحتاج إىل رشاء معدات سلسلة التربيد مثالً، ميكنها تحديد التحالف العاملي من أجل اللقاحات 

والتمنيع كمصدر محتمل للتمويل وتقديم طلب الدعم من املنصة الخاصة بتعظيم كفاءة معدات سلسلة التربيد. 
ومن أجل جمع األموال مبزيد من الفّعالية، قد يُفيد التواصل مع سائر الربامج والوزارات التي تتلقى الدعم بالفعل 

من هذه الجهات املانحة وتقديم طلبات مشرتكة. 

أرشك وزارة املالية مبكراً. عادة 

ما تحقق البلدان التي ترُشك 
الزمالء من وزارة املالية يف 

عملية التخطيط وامليزنة نجاحاً 
أكرب يف جمع األموال وتنفيذ 

خطتها للتحسني املستمر. 
فوجود موظفي وزارة املالية 
ال يؤدي إىل املزيد من الدقة 
يف تقدير التكاليف ومصادر 
التمويل فحسب، بل ويؤدي 

أيضاً إىل تقليص اإلطار الزمني 
املحدد للتوقيع عىل امليزانية 

ورصف األموال. 

   نصيحة
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يتمثل أحد أسباب اتخاذ منظمة الصحة العاملية/ اليونيسيف قرار بإعادة استهالل مبادرة اإلدارة الفّعالة للقاحات 
يف أن خطط تحسني اإلدارة الفّعالة للقاحات نادراً ما تنفذ. فالنهج الشامل لإلدارة الفّعالة للقاحات يعالج بعض 

أوجه القصور الحرجة التي شابت العملية األصلية الخاصة باإلدارة الفّعالة للقاحات (انظر املورد اإلضايف 11 أدناه). 
فهذا النهج يتضمن إنشاء آليات اإلدارة التي تدعم دورة التحسني املستمر لسلسلة إمدادات التمنيع، ويُحّسن جودة 
التخطيط لخطة التحسني املستمر، ويدمج تخطيط سلسلة إمدادات التمنيع وميزنتها يف العمليات الوطنية وعمليات 
الرشكاء األوسع نطاقاً الخاصة بالتمويل. ولكن ما يكتيس قدراً أكرب من األهمية، هو أن النهج الشامل لإلدارة الفّعالة 
للقاحات يجّسد أهمية إرشاك طيف أوسع من أصحاب املصلحة املعنيني من داخل برنامج التمنيع وخارجه والتامس 

التزامهم بدعم تحسني سلسلة اإلمدادات.

املؤسسية  بالصبغة  وصبغها  املستمر  التحسني  خطة  تعميم 

يف  العاملني  املوظفني  إرشاك  املؤسسية يف  بالصبغة  الخطة وصبغها  تعميم  عملية  تتمثل  ماذا  
بشأن خطة  إليهم  والتحدث  الصحي،  النظام  التمنيع عىل جميع مستويات  إمدادات  سلسلة 

بسلسلة  املتعلقة  األنشطة  توجيه  يف  استخدامها  ينبغي  كيف  وتوضيح  املستمر،  التحسني 
الربنامج.  نجاح  املساهمة يف  املدرجة يف خطط عملهم، وكيف ميكنهم  التمنيع  إمدادات 
املالية من  وينبغي تبادل نسخ من الخطة وتقدميها إىل املعنيني يف وزارة الصحة ووزارة 
املانحة حتى  والجهات  الرشيكة  الجهات  املستويات، وعىل  واملوظفني عىل جميع  القادة 

التقنية حسب  واملساعدة  واملوارد  بالخربات  املساهمة  التنفيذ عن طريق  دعم  ميكنها 
االقتضاء.

التحسني  إطالعهم عىل نسخة من خطط  امليدانيني يف عدم  للموظفني  متكررة  تتمثل شكوى  ملاذا  
الذين  املصلحة  بإطالع جميع أصحاب  تنفيذها. ولذا يوىص  التي يعدون مسؤولني عن 

الخطة  التنفيذ عىل  العاملني عىل  املوظفني  املستمر وجميع  التحسني  ساهموا يف وضع خطة 
املستمر حتى ميكنهم  التحسني  التقنيون خطة  الرشكاء  يفهم  أن  يلزم  أو عىل ملخصها. كام 

بخططهم. تكميلها  عىل  والعمل  تنفيذها  يف  املساعدة 

4 التحسني  خطة   تنفيذ 
ورصدها املستمر 

الخاصة  الغايات  تحقيق  واليونيسيف:  العاملية  الصحة  ملنظمة  املشرتك  البيان   11  املورد اإلضايف 

للقاحات. الفّعالة  لإلدارة  الشامل  اإلطار  خالل  من  بالتمنيع 

www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/EVM-JS_final.pdf   

http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/EVM-JS_final.pdf
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الوكاالت  بني  املشرتكة  التنسيق  لجنة  تعتمد  أن  بعد  متى  
رسمياً. املستمر  التحسني  خطة 

(أو مسؤول معني  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  فريق  يعد  من  
املعني  الوطني  العامل  الفريق  من  باملصداقية  يتمتع 

املهمة) مسؤوالً  بهذه  كلفتها  آلية  أي  أو  باللوجيستيات 
املوّسع  الربنامج  الخطة عىل جميع موظفي  عن بث 

التي  الخطة  مجاالت  الضوء عىل  وتسليط  للتمنيع 
وسائر  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  موظفي  ستؤثر عىل 

املعنية  والوكاالت  الرشيكة  والجهات  الصحيني  العاملني 
بالصحة.  

وبسلسلة  بالتمنيع  املعنيني  املوظفني  جميع  يحصل  املُخرج  
املستمر  التحسني  اإلمدادات عىل نسخة من خطة 

املوظفني  أن يحصل جميع  أو ملخصة). وبعد  (كاملة 
الرصد،  املستمر ومؤرشات  التحسني  وثيقة خطة  عىل 
روتيني  نحو  إليها عىل  والرجوع  إليها  اإلشارة  ينبغي 

الربنامج  الداعم واجتامعات مديري  عند إجراء اإلرشاف 
للتمنيع.  املوّسع 

املستمر  التحسني  خطة  تنفيذ 

بالخطة  الخاصة  واألغراض  األنشطة  وبثها، سيلزم دمج  املستمر  التحسني  اعتامد خطة  بعد  ماذا  
الوطني  الصعيدين  توضع عىل  التي  السنوية  وامليزانيات  العمل  وتجسيدها يف خطط 

املتعهد  املوارد  توفّر  املناطق ويف عمليات االستعراض. كام يجب أن  واإلقليمي وعىل صعيد 
األنشطة  تنفيذ  املستويات من  املوظفون عىل جميع  يتمكن  املناسب حتى  الوقت  بها يف 

للخطة. املحدد  الزمني  اإلطار  الحفاظ عىل  ومن 

سلسلة  بتحويل  املصلحة  ألصحاب  املستمر  التحسني  بخطة  الخاصة  األنشطة  تنفيذ  يسمح  ملاذا  
التمنيع.  لربنامج  فّعالية وكفاءة  أكرث  إىل وظيفة  اإلمدادات 

نظّم حدثاً للبث الوطني. نظم 

بعض البلدان أحداثاً وطنية 
بنجاح لبث خطة التحسني 

املستمر، بالتزامن مع االعتامد 
الرسمي للخطة من ِقبل 
الحكومة وسائر أصحاب 
املصلحة، إىل جانب عقد 

اجتامعات عىل الصعيد دون 
الوطني مع املوظفني الصحيني 

للمناطق/ األقاليم وموظفي 
الربنامج املوّسع للتمنيع.

أرشك القوى العاملة عىل جميع املستويات يف إدارة أداء سلسلة إمدادات التمنيع ورصده. ينبغي أن تُبث الخطة 

االسرتاتيجية الخاصة بخطة التحسني املستمر ومؤرشاتها عىل نطاق واسع وأن تُناقش عىل جميع مستويات 
نظام التمنيع، وينبغي تشجيع املوظفني عىل تتبع مؤرشات أداء سلسلة إمدادات التمنيع ورصدها مع إدخالهم 
للتغيريات عىل الربنامج. وميكن للربامج املوّسعة للتمنيع تقدير “منارصي” التحسني املستمر لسلسلة إمدادات 

التمنيع وإيجادهم، بتوثيق أفضل املامرسات وقصص النجاح وتبادلها مع املبادرات الوطنية واإلقليمية والعاملية 
ذات الصلة.

   نصيحة

   نصيحة
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األنشطة  إجراء بعض  للخطة مبارشة، وبدء  النهائية  الصيغة  بعد وضع  التنفيذ  يبدأ  أن  ميكن  متى  
التنفيذ يف  الرئييس يف رسعة  العامل  بالفعل. ويتمثل  اعتُمدت  إذا كانت قد  قبل ذلك 

وتوافر  األنشطة،  املسؤولني عن مختلف  واملديرين  املوظفني  واملتكرر مع  الواضح  التواصل 
الكايف من املوارد واألدوات والدعم لضامن أن املوظفني مجهزين إلجراء عملهم. القدر 

اليومي عىل تنفيذ خطة  للتمنيع مسؤول عن اإلرشاف  الربنامج املوّسع  يف حني أن فريق  من  
رصد  عن  مسؤول  باللوجيستيات  املعني  الوطني  العامل  الفريق  فإن  املستمر،  التحسني 
وقوعها.  عند  التحديات  لألداء ومواجهة  الرئيسية  واملؤرشات  التنفيذ  املُحرز يف  التقدم 

املوظفني  مع  منتظمة  اجتامعات  يعقد  أن  للتمنيع  املوّسع  الربنامج  إدارة  لفريق  ينبغي  املُخرج  
التنفيذ  املُحرز يف  التقدم  ملناقشة  املناطق  األقاليم/  اإلمدادات عىل مستوى  املعنيني بسالسل 

تنشأ.  قد  التي  املشكالت  بحل  املتعلقة  واملسائل 

والحصائل  التنفيذ  رصد 

التي ميكن  الرصد  السنوية مجموعة من مؤرشات  التشغيلية  الخطة  تشمل  أن  ينبغي  ماذا  
الخطة  أن تشمل  وينبغي  اليومية.  األنشطة  تنفيذ  املُحرز يف  التقدم  تتبع  استخدامها يف 

أساس سنوي  تتبعها عىل  ينبغي  التي  الرئيسية  األداء  االسرتاتيجية مجموعة من مؤرشات 
الوطني املعني  العامل  الفريق  لجدول زمني يوضع باالتفاق مع  عىل األقل أو وفقاً 

املسؤولة.  األخرى  التنسيق  آلية  أو  باللوجيستيات 

املوظفني والرشكاء  الرئيسية طريقة مفيدة إلخضاع  األداء  الرصد ومؤرشات  تُعد مؤرشات  ملاذا  
استخدام هذه  توقيته. وميكن  بشأن جودة عملهم ومالءمة  للمساءلة  االستشاريني  والخرباء 
التقييم املشرتك  املانحة، يف  الجهات  املُحرز إىل  التقدم  التقارير بشأن  املؤرشات أيضاً يف رفع 

الجهات  بسائر  الخاصة  التبليغ  وآليات  والتمنيع  اللقاحات  أجل  من  العاملي  للتحالف 
املانحة.

للفريق  منتظمة  اجتامعات  املستمر يف  التحسني  تنفيذ خطة  يُبلغ عن  املثىل،  الحاالت  يف  متى  
باللوجيستيات (أو ما شابه) عىل أساس شهري أو فصيل. وإذا تعذر  الوطني املعني  العامل 

املوّسع  لالستعراض  واحداً عىل األقل سنوياً  الفريق أن ينظم اجتامعاً  لهذا  ينبغي  ذلك، 
الثاين. بالعام  الخاصة  األنشطة  وتحديد  العام  نهاية  للتقدم يف 

إمدادات  أداء سلسلة  باللوجيستيات مسؤوالً عن رصد  املعني  الوطني  العامل  الفريق  يُعد  من  
للتمنيع مسؤوالً عن  املوّسع  الربنامج  ويُعد  لألداء،  الرئيسية  املؤرشات  التمنيع عن طريق 

املستمر ورصده. التحسني  تنفيذ خطة  إدارة 

العروض  أو  التقارير  باللوجيستيات عىل  املعني  الوطني  العامل  الفريق  إطالع  ينبغي  املُخرج  
القسم  عليها يف  املتفق  للمؤرشات  وفقاً  املُحرز  التقدم  تبني  التي  الروتيني  بالرصد  الخاصة 

التحسني.  والتقييم يف خطة  بالرصد  املعني 
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يتطلب تنفيذ األنشطة الرامية إىل تحسني سلسلة إمدادات التمنيع واستخدام قياسات األداء يف تحسني اإلدارة، 
أن يفهم جميع موظفي الربنامج املوّسع للتمنيع املعايري واإلجراءات وأفضل املامرسات املتعلقة بسلسلة إمدادات 

التمنيع. ويجب أن يتمتع مديرو الربنامج املوّسع للتمنيع وسلسلة إمدادات التمنيع بالقدرة عىل تصميم نُظم 
سالسل إمدادات التمنيع الجديدة، واختيار تكنولوجيات سلسلة التربيد الجديدة، واعتامد منظور تعزيز الُنظم 

الصحية من أجل تحسني أداء الُنظم واستدامته. ويتطلب هذا الكادر القيادي مهارات متقدمة وشاملة إلدارة التغيري 
واعتامد االبتكار. ويجب أن يكون املديرون عىل املستوى املتوسط قادرين عىل التعامل مع العمليات املعقدة مثل 

التخطيط والتنبؤ وامليزنة واإلرشاف عىل نطاق سلسلة إمدادات التمنيع.

ويحتاج العاملون الصحيون يف الخطوط األمامية إىل مهارات وقدرات ودعم ملساعدتهم عىل تشخيص ضعف أداء 
سلسلة إمدادات التمنيع وحل املشكالت عند نشأتها. والحاجة ملّحة يف املناطق النائية وتلك التي يصعب الوصول 
إليها (والسيام يف ظروف الطوارئ) التي يكون فيها العاملون يف الخطوط األمامية مستقلني إىل حد كبري؛ ومع ذلك 

فالحاجة قامئة يف جميع األماكن التي تعتمد فيها الربامج عىل املهنيني املتحمسني الذين لديهم دوافع ذاتية للسعي 
إىل التحّسن املستمر.

والنهج الشامل لإلدارة الفّعالة للقاحات يتيح الفرصة لوضع تنمية القدرات 
وإضفاء الطابع املهني عىل سلسلة إمدادات التمنيع يف صميم عملية تحسني 

سلسلة إمدادات التمنيع. وتُشّجع الربامج املوّسعة للتمنيع عىل إرشاك 
مؤسسات التدريب الوطنية واإلقليمية - مبا يف ذلك تلك التي تجيد استخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل الصحة - يف عملية اإلدارة الفّعالة 

للقاحات وتكييف املعايري الخاصة باإلدارة الفّعالة للقاحات يف مناهج 
ديناميكية للتعلم ووضع نُظم قوية لرصد وتقييم خطة التحسني املستمر 

وتنفيذها. 

وميثل التخطيط للتحسني عملية مستمرة تتطلب استثامراً مستمراً يف الوقت 
واملوظفني والتخطيط. ولن تُحل جميع مشكالت سلسلة اإلمدادات يف دورة 

واحدة، وستنشأ مشكالت وتحديات جديدة مع استمرار برامج التمنيع يف 
النمو والتغرّي. ولذا فإن مفهوم التحّسن املستمر الزم لضامن أداء سلسلة 

اإلمدادات عرب الزمن.

املستمران والتحّسن  التعلّم 

أنشئ تحالفاً لداعمي سلسلة 

اإلمدادات. ميكن للبلدان أن 

ترتجم احتياجات الربنامج إىل 
برنامج قوي ومستمر للتعلم 
مبطالبة املؤسسات الوطنية 

واإلقليمية املعنية بتنمية 
القدرات - وشبكاتها األكادميية 

- بأن تدعم الربنامج املوّسع 
للتمنيع وسلسلة اإلمدادات 

الخاصة به. 

   نصيحة
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