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 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  
 

 من المدير العامتقرير 
 

 
، الذي ١٧-٦٥ج ص ع، القرار ٢٠١٢اعتمدت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون، في أيار/ مايو  -١

وطلبت من المدير العام عدة أمور منها "رصـد التقـدُّم المحـرز  ١أيدت فيه خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات،
والقيام كل عام من خالل المجلس التنفيذي بإبالغ جمعية الصحة، وحتى حلول موعد عقد جمعية الصحة العالميـة 

األعمال، الحادية والسبعين، بالتقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التمنيع العالمية، باعتبارها بندًا أساسيًا في جدول 
 مع استخدام إطار المساءلة المقترح حتى تسترشد به المناقشات واإلجراءات المستقبلية".

 
وأحاطـت  ٢، فـي تقريـر األمانـة٢٠١٣ونظرت جمعية الصحة العالميـة السادسـة والسـتون، فـي أيـار/ مـايو  -٢

حرز وتقـديم تقريـر راض التقدم المُ به علمًا، بما في ذلك إطار الرصد والتقييم والمساءلة المقترح، وكذلك عملية استع
 عنه في إطار اإلشراف المستقل لفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع. 

 
، الــذي حثــت ١٤-٧٠ج ص ع، اعتمــدت جمعيـة الصــحة العالميـة الســبعون القـرار ٢٠١٧وفـي أيــار/ مـايو  -٣

لعام باتخاذ اإلجراءات المالئمة بهذا الشأن، من أجـل فيه الدول األعضاء على تعزيز ُنظم التمنيع وطالبت المدير ا
 تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات.

 
اسـتعرض فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع  ٣ووفقًا لعملية الرصد والتقيـيم والمسـاءلة -٤

اض االسـتراتيجية لخطـة العمـل العالميـة الخاصـة التقدم الُمحرز قياسًا على كل مؤشر من مؤشرات األهداف واألغـر 
وأعـد الفريــق تقريـر تقيـيم خطـة العمــل العالميـة الخاصـة باللقاحــات  ٢٠١٦.٤باللقاحـات، باالسـتناد إلـى بيانــات عـام 

                                                           
. جنيــــــف: منظمــــــة الصــــــحة ٢٠٢٠-٢٠١١منظمــــــة الصــــــحة العالميــــــة. خطــــــة العمــــــل العالميــــــة الخاصــــــة باللقاحــــــات    ١

    ٢٠١٣  العالمية؛
)http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/index.html، 

 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٢٣تم االطالع في 

لجمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة السادســـــة  ةضـــــر المـــــوجز ا، المح٣/ ســـــجالت/٦٦/٢٠١٣ج ص عو ٦٦/١٩انظـــــر الوثيقـــــة ج   ٢
 .(باإلنكليزية) ٢والستين، الجلسة العاشرة للجنة "أ"، الفرع 

 .١٧و ١٦، الفقرتان ٦٦/١٩الوثيقة ج   ٣

    ٢٠١٧الرصد والتقييم والمساءلة فيما يتعلق بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات: التقرير السنوي لألمانة    ٤
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/previous_secretariat_reports_immunizati
on_scorecards/en/  

  ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٦(تم االطالع في 
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ملخــــص للتقريــــر وتوصــــيات فريــــق الخبــــراء االستشــــاري االســــتراتيجي بشــــأن  ١ويــــرد فــــي الملحــــق  ٢٠١٧،١لعــــام 
أن يتخــذها مختلــف أصــحاب المصــلحة فــي خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات. ويــرد  اإلجــراءات التــي يتعــين

ملخـــــص لإلجـــــراءات التـــــي اتخـــــذتها المنظمـــــة وســـــائر الوكـــــاالت الشـــــريكة اســـــتجابة للمطالـــــب الـــــواردة فـــــي القـــــرار 
 .٢، في الملحق ١٤-٧٠ع  ص  ج
  
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 
 . بهذا التقريرالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -٥
  

                                                           
باللقاحـــــات فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاري االســـــتراتيجي المعنـــــي بـــــالتمنيع. تقريـــــر تقيـــــيم خطـــــة العمـــــل العالميـــــة الخاصـــــة    ١

    ٢٠١٧. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠١٧ لعام
)http://www.who.int/immunization/web_2017_sage_gvap_assessment_report_en.pdf?ua=1 تــم االطــالع ،

 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٣١في 
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  ١الملحق 
 

  ٢٠١٧ملخص تقرير تقييم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 
 ١وتوصيات فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع

 
، ُأحرز بعض التقدم نحو األهداف المحددة في خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات. ٢٠١٦في عام  -١

] فيــروس شــلل األطفــال البــري المبّلــغ عنهــا إلــى أدنــى عــدد علــى  شــلل األطفــال الناجمــة عــن حــاالت [ تفقــد وصــل
اإلطالق، وجرى اإلشهاد على تخلص ثالثة بلدان أخـرى مـن تيتـانوس األمهـات والمواليـد فـي ذلـك العـام. واعتمـدت 

 مضـــاد للـــدفتيريا والتيتـــانوس والســـعال الـــديكيتســـعة بلـــدان أخـــرى لقاحـــات جديـــدة. وزادت التغطيـــة العامـــة باللقـــاح ال
ن مــن تحقيــق معظــم األهــداف بحلــول نهايــة . ولــذا فــإن التقــدم مــازال أبطــأ مــن أن يمّكــ٪٨٦فقــط لتصــبح  ٪١ بنســبة

  .٢٠٢٠عقد اللقاحات في عام 
 
إلــى وقــد تــؤدي بــل التقــدم،  اســتمراروفضــًال عــن ذلــك، فــإن المشــكالت العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة تهــدد  -٢

ضياع المكاسب التي تحققت بشق األنفس. ويطرح عـدم اليقـين االقتصـادي، والنزاعـات والكـوارث الطبيعيـة والنـزوح 
جميعها تحديات كبرى أمام برامج التمنيع. وفـي الوقـت ذاتـه، فهنـاك عالمـات  ،والهجرة، وفاشيات األمراض المعدية

الكــافي بــالتمنيع، وعــدم التقــدير علــى الصــعيد العــالمي لقــدرة مثيــرة للقلــق تــدل علــى التخــاذل وعــدم االلتــزام السياســي 
  التمنيع على تحقيق أهداف الصحة والتنمية األوسع نطاقًا.

 
وتشمل المخاطر األخرى تزايد مستويات التردد في أخذ اللقاح والزيادة المقلقة في حـاالت نفـاد المخزونـات  -٣

ـــام األول بأوجـــه القصـــور فـــي عمليتـــي الشـــراء  التـــي تحـــول دون الحصـــول علـــى اللقاحـــات، والتـــي تتعلـــق فـــي المق
بعــض البلــدان مقارنــة بالبلــدان فــي أداء الملحــوظ  التــدنيوالتوزيــع، كمــا تتعلــق إلــى حــد مــا بإنتــاج اللقاحــات. ومــازال 

  مثارًا للقلق الشديد. -البلدان "الناشزة"  -األخرى في اإلقليم نفسه 
 
صـال شـلل األطفـال مثـارًا آخـر للقلـق. ومـن األهميـة بمكـان أن كما ُيعد األثـر المحتمـل إلنهـاء تمويـل استئ -٤

يظــل االنتقــال فــي مجــال شــلل األطفــال مــن المرونــة الكافيــة بحيــث ال يهــدد الجهــود الجاريــة لمكافحــة الفاشــيات أو 
د الحاسمة األهمية وعمليات اإلشهاد في مرحلة ما بعـد استئصـال المـرض. وفضـًال عـن ذلـك، فهنـاك أنشطة الترصّ 

د األوسع نطاقًا وبرامج التمنيع الروتيني، ومن ثم األمن الصـحي العـالمي، مال كبير ألن تتعرض أنشطة الترصّ احت
برنـامج شـلل األطفـال والتحـالف  مـا يقدمـه للضرر أثناء االنتقال في مجال شلل األطفال. وُيعد احتمال تـزامن إنهـاء

  ، مدعاة لمزيد من القلق.لتقنيالتمويل والدعم امن  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع
 
لة وبزيادة عـدم المسـاواة فـي إتاحـة همَ وتهدد هذه المخاطر بإبطاء توفير اللقاحات للمجموعات السكانية المُ  -٥

اللقاحــات علــى الصــعيد العــالمي. ومــع قــرب انتهــاء عقــد اللقاحــات، يلــزم تكثيــف الجهــود العالميــة الراميــة إلــى تعزيــز 
ف الــُنظم التــي تحــد مــن اإلتاحــة المنصــفة للقاحــات المنقــذة للحيــاة والمغّيــرة للحيــاة، التمنيــع ومعالجــة مــواطن ضــع

  والسيما في البلدان الناشزة والبلدان المتوسطة الدخل.
 

                                                           
العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات والتوصـــيات المـــوجزة مـــأخوذ مـــن  تقريـــر تقيـــيم خطـــة  ٨إلـــى  ١نـــص الفقـــرات مـــن    ١

 ٢٠١٧الصــادر عـن فريــق الخبــراء االستشـاري االســتراتيجي المعنـي بــالتمنيع. جنيــف: منظمـة الصــحة العالميــة؛  ٢٠١٧ لعـام
)http://www.who.int/entity/immunization/web_2017_sage_gvap_assessment_report_en.pdf?ua=1 ، ـــــــــــم ت

 ).٢٠١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ١٣ االطالع في
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فــي تقريــر التقيــيم لفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع  الــواردةوقــد اسُترشــد بالتوصــيات  -٦
، ٢٠١٧، الـــذي اعُتمـــد فـــي أيـــار/ مـــايو ١٤-٧٠ج ص ع، فـــي وضـــع قـــرار جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ٢٠١٦لعـــام 

  تمثل أولوية كبرى.  هذه التوصيات ومازالت
 
االستشــاري االســتراتيجي أيضــًا إلــى التوّســع فــي شــار إليهــا، يــدعو فريــق الخبــراء وفــي ضــوء المخــاطر المُ  -٧

التمنيــــع مــــع بـــرامج الصــــحة والتنميــــة العالميــــة المســــتجدة، بمـــا فــــي ذلــــك أهــــداف التنميــــة  بــــرامج الحـــوار، ومواءمــــة
)، وتعزيز الـُنظم الصـحية والتغطيـة الصـحية ٢٠٠٥المستدامة، واألمن الصحي العالمي، واللوائح الصحية الدولية (

ربة مقاومة مضادات الميكروبات. كما يلزم بذل جهـود متضـافرة لمعالجـة البلـدان الناشـزة باّتبـاع نهـج الشاملة، ومحا
دة تتطلـــب حلـــوًال متعـــددة الجوانـــب وأن منظمـــات متعـــدد األبعـــاد شـــامل للنظـــام بأكملـــه، إقـــرارًا بـــأن المشـــكالت المعّقـــ

  المجتمع المدني يمكنها أن تسهم إسهامًا مهمًا في هذا الصدد.
 
مواصـــلة التقـــدم نحـــو أهـــداف خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة  ستتســـنىهـــذه التـــدابير وغيرهـــا  ن خـــاللمـــو  -٨

  .٢٠٢٠باللقاحات، وتمهيد الطريق لالستفادة من كامل إمكانات التمنيع فيما بعد عام 
 

 ١موجز التوصيات
 
  يوصي فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع بما يلي: -٩

التمنيــع مواءمــة  بــرامج ينبغــي لألوســاط المعنيــة بــالتمنيع أن تضــمن مواءمــةالتوســع فــي الحــوار:   )أ (
فيهــا، بمــا فــي ذلــك األمــن الصــحي العــالمي، واللــوائح  اتامــة مــع بــرامج الصــحة والتنميــة العالميــة وٕادماجهــ

مقاومـة مضـادات محاربـة )، وتعزيز الُنظم الصـحية والتغطيـة الصـحية الشـاملة، و ٢٠٠٥الصحية الدولية (
 ؛الميكروبات

الــدعم المــالي والتقنــي علــى األقــل فــي البلــدان الســتة عشــر  أن يســتمر ينبغــيتمويــل االنتقــاالت:   )ب (
ذات األولويــة فـــي مجـــال شـــلل األطفــال إلـــى أن يتحقـــق استئصـــال شــلل األطفـــال، لضـــمان نجـــاح الجهـــود 

د األمــراض المعديــة والتمنيــع ترّصــالراميــة إلــى استئصــال المــرض والتخفيــف مــن حــدة المخــاطر التــي تهــدد 
 ؛األمن الصحي العالمي على نحو أعمالروتيني و 

ينبغــي للبلــدان فــي جميــع األقــاليم ضــمان الحفــاظ علــى د شــلل األطفــال واألمــراض الســارية: ترّصــ  )ج (
د فيروس شلل األطفال طوال الشوط األخير مـن استئصـاله وبعـده، واالسـتناد القدرات الفّعالة الالزمة لترصّ 

الحصــبة والحصــبة  والســيماد األمــراض الســارية، د شــلل األطفــال فــي تعزيــز ُنظــم ترّصــة ترّصــإلــى منّصــ
 ؛لتي يمكن الوقاية منها باللقاحاتاأللمانية، وسائر األمراض ا

ينبغي لمكاتب المنظمة اإلقليمية العمل مع البلدان التي تواجـه أكبـر الصـعوبات البلدان الناشزة:   )د (
مـاج العمل العالمية الخاصة باللقاحات، لوضع خطـط عالجيـة متعـددة األبعـاد وٕادفي تحقيق أهداف خطة 

 ؛خطط التحسين الوطنية القائمة

                                                           
مـــن تقريـــر تقيـــيم خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة  ٢٧لالطـــالع علـــى الصـــيغ الكاملـــة لهـــذه التوصـــيات، انظـــر الصـــفحة    ١

الخبــــراء االستشـــاري االســــتراتيجي المعنـــي بــــالتمنيع. جنيـــف: منظمــــة الصــــحة  ، الصـــادر عــــن فريـــق٢٠١٧باللقاحـــات لعــــام 
    ٢٠١٧العالمية؛ 

)http://www.who.int/immunization/web_2017_sage_gvap_assessment_report_en.pdf?ua=1 تــم االطــالع ،
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٣١في 
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ـــد:   )ه ( ـــانوس األمهـــات والموالي ألوســـاط المعنيـــة بـــالتمنيع بـــذل جهـــود متضـــافرة لتحقيـــق لينبغـــي تيت
لـوءة مسـبقًا التـي المحـاقن الصـغيرة المم باالسـتفادة مـن، والسـيما ٢٠٢٠التخلص مـن المـرض بحلـول عـام 

 ؛تلقائيًا في توسيع نطاق التمنيع تتعطل

 ينبغي للمنظمة تجميع المعارف القائمة بشـأنلة: همَ المجموعات السكانية النازحة والمتنقلة والمُ   )و (
بما في ذلك األفراد الفارون من مناطق النـزاع  -الوصول إلى المجموعات السكانية النازحة والمتنقلة  ُسبل

المراكـــــز  والمنتقلـــــون إلـــــىطبيعيـــــة، والمهـــــاجرون االقتصـــــاديون، والمهـــــاجرون الموســـــميون، أو الكـــــوارث ال
لــة، مــن أجــل تحديــد همَ وغيرهــا مــن المجموعــات الســكانية المُ  -الحضــرية، والمجتمعــات البدويــة التقليديــة 

 ؛مارسات الجيدة والثغرات المعرفيةالم

لزيـادة قبـول التطعـيم والطلـب عليـه، وينبغـي ينبغي لكل بلد أن يضـع اسـتراتيجية القبول والطلب:   )ز (
أن تتضــمن هــذه االســتراتيجية المشــاركة المســتمرة للمجتمــع المحلــي وبنــاء الثقــة، والوقايــة علــى نحــو نشــيط 

حـات، والتخطـيط لالسـتجابة من التردد في أخذ اللقـاح، والتقيـيم الـوطني المنـتظم لمصـادر القلـق بشـأن اللقا
 ؛لألزمات

 مشـاركتها مـع منظمـات المجتمـع المـدني تتوّسع فيينبغي للبلدان أن مدني: منظمات المجتمع ال  )ح (
 ؛امج التمنيع الوطنية ومدى وصولهافي سبيل تحسين أداء بر  وتعّمقها

ينبغــــي لمكاتــــب المنظمــــة اإلقليميــــة أن تعمــــل مــــع الشــــركاء اإلقليميــــين بنــــاء القــــدرات التقنيــــة:   )ط (
طنيــة، باعتمــاد نهــج متعــدد األبعــاد واالســتفادة مــن القــدرات والعــالميين علــى دعــم بنــاء القــدرات التقنيــة الو 

 ؛ة ومن األدوات والموارد العالميةوالخبرات المؤسسية اإلقليمية والوطني

ينبغي لمكاتب المنظمة اإلقليمية ولليونيسـيف أن يعمـال مـع البلـدان علـى تحديـد إتاحة اللقاحات:   )ي (
لقاحــات، ومعالجتهــا ة األخــرى التــي تــؤثر فــي إتاحــة الالمشــتريات والمشــكالت البرمجيــب المشــكالت المتعلقــة
 ؛على نحو منهجي

ـــة والشـــركاء الـــدوليين مواصـــلة إمـــدادات اللقاحـــات:   )ك ( ينبغـــي لليونيســـيف ومنظمـــة الصـــحة العالمي
هـــا فـــي ســـبيل رســـم خـــرائط العـــرض والطلـــب الحاليـــة والمتوقعـــة للقاحـــات المســـتخدمة نطاق الجهـــود وتوســـيع

 اإلمدادات؛ لنقصاللقاحات األشد تعرضًا  بصفة خاصة علىروتينيًا، مع التركيز 

ينبغــي لمكاتــب المنظمــة اإلقليميــة دعــم البلــدان المتوســطة الــدخل فــي البلــدان المتوســطة الــدخل:   )ل (
 المتبادل أقاليمها باالستفادة من جميع الفرص السانحة لتعزيز تبادل المعلومات والعبر المستخلصة والدعم

 بين األقران.
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 ٢الملحق 
 

  المنظمة استجابة للمطالب الواردة  التي ُتجريها ألنشطةلموجز 
 )٢٠١٧( ١٤- ٧٠ج ص عفي القرار 

 
  تقديم الدعم إلى الدول األعضاء

 
تواصل األمانة تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء من أجل تحقيق أهداف التمنيع العالمية واإلقليمية.  -١

دة برنامج العمل العـام الثالـث عشـر ( تكثيـف األمانـة لـدعمها المقـدم إلـى الـدول  ١)٢٠٢٣-٢٠١٩وُيتوخى في مسوَّ
األعضــاء التــي تضــم المجموعــات الســكانية األســرع تــأثرًا، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تتضــرر مــن النــزاع أو التــي أدى 

 النزاع إلى نزوحها.
 

  المساءلة
 
ذ خطـة على الصـعيد العـالمي، يـوفر إطـار الرصـد والمسـاءلة اآلليـة الالزمـة لرصـد التقـدم الُمحـرز فـي تنفيـ -٢

العمل العالمية الخاصة باللقاحات. وتوضح التقارير السنوية الصادرة عن أمانة الخطة تفاصيل التقدم الُمحرز نحو 
ويشـكل نمـوذج التقريـر  ٢تحقيق جميع األهداف واألغراض االستراتيجية لخطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات.

موحــدة لجمــع بيانــات التغطيــة والبيانــات الماليــة والبرمجيــة علــى  المشــترك لمنظمــة الصــحة العالميــة واليونيســيف أداة
 الصعيد الوطني التي تلزم لرصد التقدم. 

 
األفرقــة االستشــارية  ،مــثالً  ،مباســتخداأنشــأ كــل إقلــيم مــن أقــاليم المنظمــة آليــات مســتقلة للرصــد والمســاءلة،  -٣

قليميــة فــي التقريــر المقــدم مــن كــل مــدير مــن المــديرين التقنيــة اإلقليميــة المعنيــة بــالتمنيع. وتــرد نتــائج التقييمــات اإل
اإلقليميــين إلــى اللجنــة اإلقليميــة المعنيــة. وُتســتخدم آليــات آخــرى غيــر رســمية، بمــا فــي ذلــك االجتماعــات الســنوية 

 لمديري برامج التمنيع الوطنية، لتزويد البلدان بالتعليقات ودعم تحديد اإلجراءات التصحيحية واتخاذها.
  

  الدعوة 
  
ُتستخدم االجتماعات العالمية واإلقليمية الرئيسية كمنتديات لتدعيم الحاجة العاجلة إلـى تسـريع وتيـرة التقـدم  -٤

الُمحـــرز نحـــو أهـــداف خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات. وتشـــمل هـــذه اللقـــاءات اجتماعـــات مـــديري بـــرامج 
معنيــة بــالتمنيع، واالجتماعــات العالميــة الخاصــة بــأمراض التمنيــع اإلقليميــة واألفرقــة االستشــارية التقنيــة اإلقليميــة ال

محددة (مثل مكافحة الحصبة والحصبة األلمانية والـتخلص منهمـا، وتيتـانوس األمهـات والمواليـد، والتطعـيم المضـاد 
 للفيروس العجلي).

  

                                                           
 .EBSS/4/2الوثيقة    ١

  لالطالع على تقارير التقييم السنوية، انظر الرابطين التاليين:    ٢
http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/previous_secretariat_reports_immunization_scorecards/en/  

(تــــــــــم االطــــــــــالع فــــــــــي  /http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/sage_assessment_reports/enو
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر   ٢٧
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شــــــباط/  ٢٥وقــــــد أيــــــد رؤســــــاء الــــــدول والحكومــــــات إعــــــالن أديــــــس أبابــــــا بشــــــأن التمنيــــــع (أديــــــس أبابــــــا،  -٥
)، تحــــت رعايــــة االتحــــاد األفريقــــي فــــي مــــؤتمره الثــــامن والعشــــرين الــــذي انعقــــد فــــي كــــانون الثــــاني/ ٢٠١٦ ايــــرفبر 

. وقد ُوضـعت خريطـة الطريـق لتنفيـذ االلتزامـات التـي ُقطعـت فـي اإلعـالن ويجـري حاليـًا إعـداد دراسـة ٢٠١٧ يناير
 فيذ خريطة الطريق.لجدوى االستثمار. ويجري التخطيط إلنشاء أمانة تتولى اإلشراف على تن

  
   دعم األفرقة االستشارية التقنية اإلقليمية والوطنية المعنية بالتمنيع

  
يتمثل الهدف من إنشاء األفرقة االستشارية التقنية اإلقليمية والوطنية المعنية بالتمنيع، و/ أو تعزيزهـا، فـي  -٦

التمنيـع، باسـتخدام اسـتراتيجيات تقـديم التمنيـع الُمثلـى د بالبّينات من أجـل اسـتدامة خـدمات سنّ نع القرار المُ تيسير صُ 
 وذات المردود، واالضطالع باإلشراف على برامج التمنيع اإلقليمية والوطنية وتزويدها بالمشورة على نحو مستقل.

  
. وتواصــل األمانــة تقــديم الــدعم التقنــي إلــى األفرقــة االستشــارية التقنيــة اإلقليميــة والوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع -٧

لتقـدم وتكثيـف لتسـريع  مـن اإلقلـيم األفريقـي وٕاقلـيم غـرب المحـيط الهـادئ ما شهدهوتجدر اإلشارة بصفة خاصة إلى 
زت علــى تعزيــز األفرقــة االستشــارية التقنيــة . فقــد ُعقــد عــدد مــن حلقــات العمــل الخاصــة ببلــدان محــددة، رّكــلجهــودل

بالبّينــات. وتشــمل الخطــط عقــد حلقــة عمــل إقليميــة لألفرقــة ســّندة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع وعمليــات االســتعراض المُ 
 .٢٠١٧االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع في إقليم غرب المحيط الهادئ في الربع األخير من عام 

 
وقد عقدت الشبكة العالمية لألفرقة االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع اجتماعها الثاني بنجـاح فـي  -٨
تولت أمانة المنظمـة إدارة هـذه الشـبكة ومركـز  ٢٠١٧. وفي تشرين األول/ أكتوبر ٢٠١٧رلين في حزيران/ يونيو ب

مــوارد األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع، وهــو منصــة إلكترونيــة تفاعليــة تجمــع كــل المعلومــات 
ديم الدعم المالي من أجل حضور رؤساء هذه األفرقـة أو المتعلقة بهذه األفرقة في مكان واحد. وتواصل المنظمة تق

 أعضائها في اجتماعات فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع التي ُتعقد كل ستة أشهر.
  

   التعاون مع منظمات المجتمع المدني
  
فـي رصـد تنفيـذ خطـة  تسهم أمانة ممثلي المجتمع المدني في التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيـع -٩

العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات والتبليــغ بشــأنه، وتشــارك فــي اجتماعــات الفريــق العامــل المعنــي بعقــد اللقاحــات 
ــالتمنيع، التــي يجــري فيهــا اســتعراض التقــدم الُمحــرز نحــو  والتــابع لفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي ب

مـن  ةواسـع ائفـةاللقاحـات. كمـا أنهـا تعكـف مـن خـالل المشـاركة النشـيطة لطأهداف خطة العمل العالميـة الخاصـة ب
أصحاب المصلحة المعنيين بـالتمنيع، علـى وضـع إطـار لمشـاركة المجتمـع المـدني والتبليـغ بشـأن المسـاهمات التـي 

 يمكن أن ُتعزى إلى خطط التمنيع الوطنية.
  

  لألمراض المستجدة والتي تعاود الظهور مضادة لقاحات
  

ثت المنظمــة مخطــط البحــث والتطــوير للعمــل علــى الوقايــة مــن األوبئــة، إلــى إحــراز تقــدم كبيــر. وحــدّ  أدى -١٠
قائمــة الممرضــات ذات األولويــة التــي ُيحتمــل أن تســبب أوبئــة كبــرى. وتقــدمت لقاحــات مــرض فيــروس إيبــوال إلــى 

ـــا المســـبب لم ـــيم التنظيمـــي مـــن أجـــل التـــرخيص. وفيمـــا يتعلـــق بفيـــروس كورون ـــة التقي تالزمـــة الشـــرق األوســـط مرحل
حاليــًا  وهنــاكالتنفســية، أصــدرت المنظمــة خريطــة طريــق للبحــث والتطــوير وخصــائص منتجــات اللقــاح المســتهدفة؛ 

للتقيـيم السـريري. وُنشـرت خصـائص المنـتج المسـتهدف فيمـا يتعلـق بلقاحـات فيـروس زيكـا  يخضـع حلقاح واحد مرشّ 
مــن التقيــيم الســريري. وتشــمل خصــائص المنتجــات المســتهدفة  ويمــر العديــد مــن اللقاحــات المرشــحة بمرحلــة مبكــرة

 ص لقاحات فيروس نيباه وحمى السا.األخرى التي ُحددت تلك التي تخ
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ومن أجل تعزيز البيئة المواتية للبحث في مجال اللقاحات واألدوية ووسـائل التشـخيص الالزمـة لالسـتجابة  -١١
مسـّودات اتفاقـات نقـل المـواد لتبـادل العينـات واتفـاق مـع أصـحاب للفاشيات، ُوضع عـدد مـن األدوات، بمـا فـي ذلـك 

ت آليــة تنســيق عالميــة لرســم خــرائط أنشــطة أصــحاب المصــلحة وأولويــاتهم ئالمصــلحة لســرعة تبــادل البيانــات. وُأنشــ
 وضمان تنسيق أنشطة البحث والتطوير أثناء الفاشيات. 

  
  االختبار المسبق لصالحية اللقاحات

  
منظمــة المســبق لصــالحية األدويــة المصــّنعين بوســيلة راســخة وقويــة للوصــول إلــى أســواق يــزّود اختبــار ال -١٢

 المنتجات التي تستوفي قواعد الجودة ومعاييرها المقبولة دوليًا. 
  

وفيمــا يتعلــق بمعــدات سلســلة التبريــد وأجهــزة تقــديم اللقاحــات، أجــرت األمانــة استعراضــًا خارجيــًا لعمليــات  -١٣
، مــن أجــل تحديــد الجوانــب التــي ٢٠١٧فــي عــام  مســبق للصــالحية واعتمــاد المختبــراتالوضــع المعــايير واالختبــار 

ــيّ  ن االســتعراض الحاجــة إلــى تعزيــز ينبغــي تحســينها فــي العمليــات التنظيميــة الخاصــة بهــذه األجهــزة والمعــدات. وب
جهـزة التمنيـع الرصد في مرحلة ما بعد تسويق هذه التكنولوجيات، ويجـري وضـع الخطـط إلنشـاء نظـام قـوي لرصـد أ

 في مرحلة ما بعد التسويق. 
  

وفي تطور آخر، أدى اعتماد الكفاءات التشغيلية على مراحل إلى تقليص اُألطر الزمنية الختبار المنظمة  -١٤
 .٢٠١٠المسبق لصالحية اللقاحات إلى النصف مقارنة بالبيانات األساسية لعام 

  
مــن المشــاركة والتعــاون، مــن اســتخدام هــذه  اً كبيــر  اً قــدر تتضــمن وتمكنــت األمانــة مــن خــالل أنشــطتها التــي  -١٥

العمليات الراسخة في زيادة قدرة المصّنعين والجهات التنظيمية علـى تنفيـذ معـايير الجـودة الصـارمة. وتتمثـل إحـدى 
عمليـــات ب للقاحـــات المســـبق االختبـــارالمبـــادرات الناجحـــة فـــي برنـــامج المنظمـــة للزمالـــة بالتنـــاوب الـــذي ُيعنـــى بتقيـــيم 

 تيش، من أجل تقديم الدعم إلى البلدان النامية عن طريق بناء قدرات الجهات التنظيمية وخبراتها.التف
  

وأثنــاء فاشـــيتي الحمـــى الصـــفراء والتهــاب الســـحايا الـــذي شـــهدهما الحــزام األفريقـــي مـــؤخرًا، كانـــت إمـــدادات  -١٦
عموميـــة. وفضـــًال عـــن ذلـــك، فـــإن اللقـــاح غيـــر كافيـــة لتلبيـــة االحتياجـــات الالزمـــة لتحقيـــق اســـتجابة كافيـــة للصـــحة ال

اإلدراج السريع للقاح شلل األطفال المعطل على نطاق العالم أدى إلى نقص عالمي مؤقـت فـي اللقـاح. وتؤكـد هـذه 
عين األمثلــة الضــرورة العاجلــة لتخصــيص المزيــد مــن المــوارد لضــمان اإلشــراف علــى اإلمــدادات الــواردة مــن المصــنّ 

تقبليين المحتملـــين، وتنفيـــذ عمليـــات االختبـــار المســـبق للصـــالحية ذات المســـار عين المســـالحـــاليين، وتحديـــد المصـــنّ 
الســريع، وتحديــد أوليــات تخصــيص اإلمــدادات، مــع وضــع اســتراتيجيات لالقتصــاد فــي الجرعــات فــي الوقــت ذاتــه، 

 وتطبيقها كي تستخدم في ظروف نقص اإلمدادات.
 
األدويــة والتكنولوجيــات الصــحية األخــرى،  وفضــًال عــن ذلــك، فــإن المنظمــة مــن خــالل عملهــا بشــأن تنظــيم -١٧

ـــيم تعـــّزز عملياتهـــا الخاصـــة بالتأهـــب لمواجهـــة طـــوارئ الصـــحة العموميـــة. وتشـــمل األنشـــطة تنقـــيح  إجـــراءات التقي
، وتقـديم الـدعم إلـى الـدول األعضـاء السـتعراض التجـارب السـريرية واإلدراج في القوائم من أجـل االسـتعمال الطـارئ

من خالل المنتدى األفريقي لتنظيم اللقاحات، وتيسير التعـاون بـين الوكـاالت التنظيميـة  بوالاإليللقاح مرض فيروس 
 ولجان األخالقيات المعنية، ووضع المعايير الخاصة بالتأهب في مجال رصد اآلثار الدوائية الضارة.
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  الشراء المشترك لتعزيز استدامة إمدادات اللقاح
  

رئيسـيًا يقـدم المسـاعدة التقنيـة إلـى البلـدان ويعمـل علـى بنـاء قـدراتها لضـمان ُتعد منظمة اليونيسـيف شـريكًا  -١٨
ت اللقاحات المضـمونة الجـودة والميسـورة التكلفـة اإمدادات اللقاح الالزمة لبرامج التمنيع الوطنية وعدم انقطاع إمداد

لمقــدم مــن التحــالف العــالمي مــن واســتدامتها. ويشــمل هــذا العمــل تقــديم الــدعم إلــى البلــدان فــي انتقالهــا مــن التمويــل ا
أجل اللقاحات والتمنيع إلى االكتفاء الذاتي المالي بتعزيز عمليات تخطيط الشراء. وبالنسبة إلى البلدان التي ترغـب 

م الــدعم مــن أجــل تحســين ُنظمهــا الخاصــة بالشــراء، بمــا فــي ذلــك التعاقــد والشــراء فــي شــراء اللقاحــات بنفســها، ُيقــدَّ 
وض مــع المــوردين، وٕاتاحــة بيانــات الســوق ذات الصــلة، والــوعي باألســواق العالميــة لإلمــدادات، االســتراتيجي والتفــا

 وأشكال المنتجات (قنينات وحيدة الجرعة ومتعددة الجرعات مثًال).
  

  إمدادات اللقاح وتقديم اللقاح 
  

زت األمانة على ضمان إمكانية حصول عدد متزايد من البلدان على أحدث تكنولوجيات سالسل التبريد ركّ  -١٩
التي تعمل بالطاقة الشمسية وُنظم الرصد المتواصل لـدرجات الحـرارة، السـتخدامها فـي الحلقـات األخيـرة مـن سلسـلة 

 النائية.  اإلمداد من أجل تحسين توافر اللقاحات الفّعالة في المجتمعات المحلية
  

تقــدم فــي مجــال االســتقرار الحــراري للقاحــات، بحيــث أصــبحت هنــاك لقاحــات وفضــًال عــن ذلــك، فقــد ُأحــرز  -٢٠
ر بإمكانيــة ترخيصــها الســتخدامها وٕاعطائهــا خــارج سلســلة التبريــد المعتــادة ولكــن فــي ظــل سلســلة اإلمــداد أخــرى تبّشــ

 ذات درجات الحرارة المضبوطة. 
  

عطاء اللقاحـات، ُأحـرز تقـدم فـي المراحـل المبكـرة لتطـوير ثالثـة أشـكال مختلفـة وفيما يتعلق بتكنولوجيات إ -٢١
مــن لصــقات المصــفوفات المجهريــة للقــاح المحتــوي علــى الحصــبة. ومــن المتوقــع أن تبــدأ الدراســات الســريرية فــي 

 .٢٠١٨ عام
  

  شراء اللقاحات الميسورة التكلفة وٕاتاحتها 
 
عملــت المنظمــة مــع أصــحاب المصــلحة المعنيــين (بمــا فــي ذلــك الحكومــات ومنظمــة اليونيســيف والجهــات  -٢٢

 الفاعلة غير الدول ودوائر الصناعة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع) بشأن المبادرات التالية: 

الحـوار حـول  ،مـثالً  ،سر تكلفتها (عـن طريـقوضع السياسات والبرامج لتعزيز توافر اإلمدادات ويُ   )أ (
التسعير العادل لألدوية واللقاحات، ومشروع المنظمة الخاص بنقص اللقاحات، واآلليـة الخاصـة باألزمـات 

وصـندوق  ومنظمـة أطبـاء بـال حـدودالتي استهلتها مؤخرًا منظمة الصحة العالمية واليونيسـيف  -اإلنسانية 
ريكيـة تقريبـًا فـي دوالرات أم ٣كـورات الرئويـة بسـعر للم إلتاحة اللقاحات المتقارنة المضادة -إنقاذ الطفولة 

 الطوارئ اإلنسانية)؛

جمــع البيانــات كــي تسترشــد بهــا عمليــات رســم السياســات واختيــارات البلــدان المتعلقــة بالمشــتريات   )ب (
بلــــدًا ومــــن  ١٤٤(مثــــل مبــــادرة منتجــــات اللقاحــــات وأســــعارها وشــــرائها التــــي تجمــــع حاليــــًا معلومــــات مــــن 

لصــــندوق الــــدائر لشــــراء اللقاحــــات التــــابع لمنظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكيــــة، والتــــي تــــوفر اليونيســــيف وا
 حسب مجموعات المواليد)؛ -من العالم  ٪٩٥معلومات شفافة عن أسعار اللقاحات في 

تقـــديم بعـــض الـــدعم المحـــدود إلـــى البلـــدان لتعزيـــز قـــدرتها علـــى التنبـــؤ والتخطـــيط المـــالي والشـــراء   )ج (
 ، من أجل تحسين إتاحة اللقاحات الميسورة التكلفة على نحو مالئم التوقيت.واستخدام المعلومات
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