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حسب  التمنيع  ينقذ 
حياة  التقديرات 

إىل  مليونني 
ثالثة ماليني 

نسمة 
كل عام

تنفيذي موجز 
أثبت التمنيع عىل مدى الزمن أنه من بني أشد تدخالت الصحة العمومية فعالية من حيث 

التكاليف. ويف عام 2017 وصل عدد األطفال املُمنَّعني إىل 116,2 مليون طفل، وهو أعىل رقم ُيسجل 
حتى اآلن. وتمكن إقليم األمريكتني عموماً من القضاء عىل الكزاز األمومي والوليدي، وظل هناك 
2010 أدخل 113 بلداً لقاحات جديدة، وجرى تمنيع أكرث  15 بلداً يسعى إىل تحقيق ذلك. ومنذ عام 

من 20 مليون طفل إضايف.

ومع ذلك فإن هذا العام يكشف بشكل صارخ كم هو من السهل تبديد املكاسب التي تحققت 
التغطية  الوطني، أو بفعل جيوب  التغطية عىل املستوى  بشق األنفس. وبسبب ضعف 

الحصبة  لفاشيات ضخمة من  العاملية  الصحة  ملنظمة  أقاليم  املنخفضة، فقد تعرضت عدة 
والخناق مما أسفر عن إزهاق الكثري من األرواح. ويشكل الكشف املتواصل عن فريوسات شلل 
األطفال املشتقة من اللقاحات دليالً آخر عىل فشل برامج التمنيع الوطنية يف الوصول إىل كل 

األطفال.

باللقاحات قد وضعت مرامي طموحة، غري  الخاصة  العاملية  العمل  للجهود فإن خطة  وتحفيزاً 
 .2020 أن الحقيقة هي أن معظم األرقام املستهدفة لن تتحقق بحلول نهاية عقد اللقاحات يف عام 

اللقاح الثاليث )الخناق والشاهوق والكزاز( والجرعة األوىل  الثالثة من  َثُبتت تغطية الجرعة  وقد 
من لقاح الحصبة عند نسبة 85٪ عىل املستوى العاملي. وتتسم وترية استئصال فريوس شلل 
بالبطء  األطفال الربي والقضاء عىل الحصبة، والحصبة األملانية، والكزاز األمومي والوليدي، 

إنها ستعجز عن تحقيق اأِلغراض املنشودة مع حلول نهاية العقد. الشديد بحيث 

العام األخري  2020، وهو  التمنيع بعد عام  وتوفر الصورة الحالية سياقاً للمناقشات بشأن مستقبل 
متقلبًا وملتبسًا. حيث إن استمرار  يف عقد اللقاحات. وعىل األرجح فإن العقد املقبل سيكون 

والنزاعات،  الجيوسيايس،  اليقني  السكاين، وعدم  والنمو  والهجرة،  للتمدين  الواسعة  الظواهر 
الوطنية. التمنيع  أمام نظم  البيئي، يطرح تحديات جسيمة  الطبيعية، واالختالل  والكوارث 

للتمسك  بالسعي  أال تكتفي  يجب  بالتمنيع  املعنية  التحديات فإن األوساط  وبغية مجابهة هذه 
بمكاسبها التي جهدت النتزاعها بل إن عليها أن تسعى إىل تحقيق املزيد وبطرائق أفضل، 

وهو ما قد يشتمل عىل القيام بمهامها بصورة مختلفة. ويتعني أن يظل اإلنصاف عامالً محركاً 
السكانية األشد حرماناً،  املجموعات  التمنيع، بما يف ذلك  الجميع بمنافع  قوياً لضمان تمتع 

وتهميشاً، وصعوبة يف الوصول إليها، والسيما املجموعات املشردة، أو املتضررة عىل نحو آخر 
والنزاعات. الطبيعية  بالكوارث 

الشراكات عامالً  املقبلة. ولقد كانت  الغايات  التكامل عنصراً محوريًا يف تحقيق  وسيكون 
التمنيع ركيزة  ويعترب  باللقاحات من نجاحات.  الخاصة  العاملية  العمل  رئيسياً فيما أحرزته خطة 
لبناء نظم صحية  الالزمة  التحتية  البنية  أنه يوفر  التغطية الصحية الشاملة، حيث  جوهرية يف 

التنمية  التمنيع أن ُيسهم يف العديد من أهداف  التكامل فبمقدور  فعالة ومنصفة. وعرب هذا 
األمن الصحي العاملي والكفاح ضد مقاومة مضادات البكترييات. املستدامة وكذلك يف 

بدور  األقاليم  املقبلة. وستضطلع  التمنيع  البلدان موقعًا جوهريًا يف اسرتاتيجية  وستحتل 
التمنيع العامليون العمل  التمنيع الوطنية، يف حني سيواصل شركاء  رئييس يف دعم تطوير نظم 

للتمنيع.  مواتية  بيئة  لخلق  معاً 

ومع تحول االهتمام اآلن إىل تعزيز التمنيع يف مرحلة ما بعد عام 2020 فإن فاشيات عام 2017 
شكلت تذكرة مدوية بأنه ليس بمقدور أي بلد من البلدان أن يغفل لحظة واحدة عن أن نظم 
وينبغي  ودعماً جماهرييا.  والتزاماً سياسياً،  متواصلة،  رعاية  تتطلب  الفعالة  الوطنية  التمنيع 

أن تنظر جميع البلدان إىل نظم التمنيع عىل أنها عنصر محوري من عناصر نظمها الصحية، وأن 
ينظر جميع املواطنني إىل التمنيع عىل أنه حق أسايس من حقوق اإلنسان. ويف حال االفتقار إىل 

هذه النظم فإن البلدان، واألقاليم، والكرة األرضية بأسرها تغدو أقل صحة، وسالمة، ورخاء. 

للخطر. أنفسنا  نعرض  إنما  بتهاوننا  فإننا  وهكذا 





تلقيح  تم 

4.6 مليون
رضيع إضايف عام 2017 

2010 باملقارنة مع عام 

مقدمة
2011، مرامي وأهدافاً ملجتمع  أُطلقت عام  التي  حددت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات، 
2020. وتمثلت رؤية هذه الخطة يف إرساء عالم ينعم فيه كل  التمنيع للعقد الذي ينتهي يف عام 

باللقاحات. التي يمكن توقيها  األفراد واملجتمعات بحياة خالية من األمراض 

العاملي باإلجماع خالل  املجتمع الصحي  التمنيع وأيدها  التي طورها مجتمع  الخطة،  وتضع 
لتقليل  عاملية منسقة  لتحفيز حملة  وأرقاماً مستهدفة طموحة  مرامي  العاملية،  الصحة  جمعية 

العامليون، وهم  التمنيع  باللقاحات يف كل بلد. وتعهد شركاء  القابلة للوقاية  عبء األمراض 
بيل وميلندا  )GAVI(، ومؤسسة  والتمنيع  للقاحات  العاملي  والتحالف  العاملية،  الصحة  منظمة 

واألمراض  للحساسية  الوطني  واملعهد  )اليونيسف(،  للطفولة  املتحدة  األمم  غيتس، ومنظمة 
بالتمنيع  املعنية  الجهات األخرى صاحبة املصلحة  بالعمل معاً ومع  املتحدة،  الواليات  املعدية يف 

ذلك. لتحقيق 

باللقاحات عىل خمسة مرامي وستة أهداف اسرتاتيجية.  الخاصة  العاملية  العمل  وتشتمل خطة 
الرصد والتقييم،  وقد اسُتحدثت مجموعة من املؤشرات واألرقام املستهدفة املحددة لدعم جهود 
مع التبليغ عن التقدم سنوياً من خالل تقرير شامل لألمانة إىل جانب تقرير التقييم املوجز هذا. 

ويتم اإلبالغ عن مؤشرات البحث والتطوير مرة واحدة كل عامني، بما يف ذلك العام الحايل.

130 مليون طفل  ولن تمر لحظة تنتفي الحاجة فيها إىل التمنيع. ففي كل عام يولد أكرث من 
باللقاحات.  للوقاية  القابلة  الحماية بصورة متساوية من األمراض  جديد، وكل منهم يستحق 

التمنيع لتشمل فئات عمرية إضافية، وإلدخال لقاحات  وثمة فرص شيقة لتوسيع نطاق منافع 
اللقاحات عىل نهايته، فإن الحاجة تدعو  وتكنولوجيات تطعيم جديدة. وهكذا، ومع إشراف عقد 

التمنيع الشريكة عىل امتداد العقد املقبل. البلدان وجهات  إىل خطة جديدة تسرتشد بها 

اللقاحات  نهاية عقد  البدء باسرتاتيجية جديدة قبل  وضماناً لالستمرارية فإن األمر يقتيض 
عام 2020.

وعىل هذا، وإىل جانب استعراض التقدم نحو إنجاز األهداف واألرقام املستهدفة لخطة العمل 
لتطوير اسرتاتيجية ما بعد  الحايل يقرتح مساراً  التقييم  تقرير  باللقاحات، فإن  الخاصة  العاملية 

2020، ُمرتكزاً عىل الدروس املستفادة خالل عقد اللقاحات. كما أنه ينظر يف العوامل السياقية  عام 
الالحقة. العاملية  التمنيع  اسرتاتيجية  التي ستصوغ  الرئيسية  واملوضوعات 
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اليونيسف  منظمة  قامت 
بشراء أكرث من  

2,4 مليار
 جرعة من اللقاحات من 

أجل 100 بلد عام 2017 

1. املعالم البارزة خالل العام
• تلقى 116 مليون رضيع عام 2017 الجرعات الثالث املوىص بها من اللقاح الثاليث يف مختلف أرجاء 

العالم، وهو رقم لم يسبق له مثيل

2010 و2017 • هبط عدد األطفال ناقيص التطعيم بأكرث من 1.8 مليون طفل بني عامي 

• تمكنت ثالثة بلدان إضافية، بما فيها هايتي، من القضاء عىل الكزاز األمومي والوليدي مما 
أتاح إلقليم األمريكتني إنجاز مرحلة القضاء عىل هذا املرض

2010 140٪ منذ عام  • زاد عدد األفرقة االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع )NITAGs( بنسبة 

• شهد إقليم غرب املحيط الهادئ أدىن معدل من اإلصابة بالحصبة يف تاريخه، وتم التحقق من 
قضاء أول بلدين عىل الحصبة األملانية

000 622 حالة وفاة خالل  • نجحت أنشطة التمنيع يف إقليم جنوب شرق آسيا يف تفادي قرابة 
عام 2017

2010 • حظي اإلقليم األفريقي بزيادة قدرها 130٪ يف اإلنفاق الحكومي عىل التمنيع منذ عام 

• أنشأ 33 بلداً من أصل 49 بلداً يف إقليم األمريكتني منصة لتمنيع الحوامل

81٪ باللقاح الثاليث، رغم معاناة ثمانية بلدان من  • حافظ إقليم شرق املتوسط عىل تغطية بنسبة 
أصل 22 بلداً من حاالت طوارئ إنسانية

٪10 ع بلدان اثنان يف اإلقليم األوروبي من التغطية بلقاح الحصبة بنسبة تزيد عىل  • وسَّ

ولكن...

•  وصل عدد األطفال ناقيص التطعيم إىل 19.9 مليون طفل عام 2017
•  عانت أربعة أقاليم من أصل ستة أقاليم من فاشيات ضخمة للحصبة

•  فقدت عدة بلدان وإقليم واحد وضع القضاء عىل الحصبة
•  شهد إقليمان اثنان من أصل ستة أقاليم فاشيات ضخمة للخناق

•  تواجه عمليات مكافحة فاشية ضخمة للحمى الصفراء يف الربازيل مصاعب جمة
11 بلداً ممن سبق له تحقيق تغطية بنسبة 90٪ بالجرعات الثالث من اللقاح  •  عجز 

الثاليث عن بلوغ هذا الهدف عام 2017

•  تم اكتشاف فريوسات شلل األطفال الجائلة املشتقة من اللقاحات يف ثالثة أقاليم
•  كان هناك سبعة بلدان فحسب لم ُتبلغ عن وجود ظاهرة الرتدد يف أخذ 

فيها. اللقاحات 
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الرئيسية املؤشرات   .2
الرئيسية  املؤشرات  التغطية وغريها من  الحايل ملؤشرات  الوضع  التالية  البيانية  الرسوم  توجز 

خالل عام 2017.

اكتشاف فريوسات شلل األطفال الربية واملشتقة من 
يتواصل اللقاحات 

فاشيات الحصبة يف عام 2017 تؤدي إىل فقد إقليم األمريكتني 
القضاء لوضع 

بلدان إضافية تحقق  ثالثة 
الكزاز األمومي  القضاء عىل 

والوليدي خالل عام 2017 
غري أن من املستبعد أن ُينجز 

ذلك عىل مستوى العالم 
2020 بحلول عام 

بلدان إضافية تحقق  ثالثة 
الكزاز األمومي  القضاء عىل 

والوليدي خالل عام 2017 
غري أن من املستبعد أن ُينجز 

ذلك عىل مستوى العالم 
2020 بحلول عام 

عدد العداوى الجديدة لفريوس 

شلل األطفال الربي

عىل الحصبة عام 2018

* 4 أيلول/ سبتمرب 2018

الجديدة لفريوسات  الحاالت  عدد 

املشتقة من  الجائلة  شلل األطفال 

اللقاحات

التي بلغت مرحلة  عدد األقاليم 

القضاء عىل املرض

الرقم املستهدف عام 2020
أقاليم منظمة  خمسة من 

العاملية الصحة 

2018
الحصبة تتوطن مجدداً يف كل 

األقاليم

الرقم املستهدف عام 2020
أقاليم منظمة  خمسة من 

العاملية الصحة 

2018
إقليم واحد فحسب خال من 

األملانية الحصبة 

عدد البلدان ذات األولوية التي 

تم التحقق من قضائها عىل الكزاز 

والوليدي األمومي 

عدد البلدان ذات األولوية التي 

تم التحقق من قضائها عىل الكزاز 

والوليدي األمومي 
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يف إقليمي شرق املتوسط وجنوب شرق آسيا 

وتتم املحافظة عليها يف اإلقليم األفريقي رغم 
الزيادة الضخمة يف أتراب املواليد

الثاليث باللقاح  التغطية اإلقليمية  الواضح األوسع عن  البلدان ذات االنحراف 

التي حققت أضخم زيادات يف التغطية  البلدان 
2017-2010 الثاليث  باللقاح 
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تميض  الجديدة  اللقاحات 
املرسوم  قدماً عىل طريقها 
غري أن هناك خطراً من أن 

تتوقف

البالغ  التطعيم  ناقصو  األطفال  فيها  التي يعيش  البلدان 
20 مليوناً مع معدالت التغطية باللقاح الثاليث يف  عددهم 

منها كل 

واملنخفضة  املتوسطة  البلدان  عدد 

الدخل التي أدخلت واحداً عىل 

األقل من اللقاحات الجديدة أو 

2010 ناقصة االستخدام منذ عام 

مالحظة: تم فقط عرض تلك البلدان التي تقل فيها التغطية باللقاح الثاليث عن ٪65.
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شهد عاما 2017 و2018 
اندالع فاشيات يف أقاليم 

املتوسط،  األمريكتني، وشرق 
وأوروبا، وجنوب شرق آسيا

نجح لقاح الحصبة بني 
عامي 2000 و2016 يف تاليف ما 

بنحو  ُيقدر 

20,4 مليون 
حالة وفاة

3. مكاسب هشة
يشكل اندالع الفاشيات خالل عام 2017 تذكرة تأيت يف أوانها بأن املكاسب التي تحققت بشق 
األنفس يمكن أن تتبدد بسهولة، حتى يف البلدان ذات النظم الراسخة. وما لم يكن هناك 

الوطنية يمكن أن تتدهور ببساطة، والسيما حينما  التمنيع  اهتمام متواصل، فإن نظم 
واقتصادية. تواجه قالقل سياسية 

الفاشيات: عانت جهود القضاء عىل الحصبة من نكسة عام 2017. ومع أن معدالت اإلصابة بهذا 
املرض انخفضت بمقدار النصف منذ عام 2010، فإنها زادت عام 2017 من 19 حالة إىل 25 حالة يف 

املليون، علماً بأن هذه الزيادات قد وقعت يف أربعة من األقاليم الستة ملنظمة الصحة العاملية. 
واندلعت فاشيات ضخمة يف أرجاء مختلفة من العالم، وأدت فاشية يف فنزويال، أضرت أيضاً 

ببلدان أخرى يف اإلقليم، إىل ترسخ سراية الحصبة املتوطنة مجدداً يف هذا البلد )غري أن ذلك لم 
يحدث يف البلدان األخرى يف اإلقليم(. 

وأبرزت الفاشيات يف أمريكا الشمالية وأوروبا أن الحصبة بمكن أن تنتشر بيسر حتى يف البلدان 
أملانيا  الراهنة فإن الحصبة تعترب متوطنة يف  الفاشيات  العريقة. وبالنظر إىل  النظم الصحية  ذات 

وروسيا. ووقعت فاشيات الحصبة يف بلدان ذات تغطية وطنية جيدة حسبما هو مبلَّغ عنه، 
مما يدل عىل وجود فجوات يف التمنيع وُيربز الحاجة إىل ضمان تغطية عالية عىل املستوى دون 

الضعيفة. السكانية  املجموعات  الوطني، والسيما يف صفوف 

التكميلية )SIAs( ونوعيتها. ويف  التمنيع  الواسع ألنشطة  أيضاً بشأن االنتشار  وثمة هواجس 
حني أنه تم الوصول إىل زهاء 200 مليون طفل عرب هذه األنشطة عام 2017، فإن معدالت التغطية 

التي تزيد عن 95٪ قد تحققت عند أقل من نصفهم فحسب. ومع أن هذه األنشطة يمكن أن 
التغطية عىل نحو عاجل،  النائية وسد فجوات  السكانية  املجموعات  لتمنيع  تشكل وسيلة مهمة 

تقليل  الروتيني إىل  التمنيع  العمالة؛ وستؤدي تقوية نظم  التكاليف وكثافة  بارتفاع  أنها تتسم  إال 
الحصبة وما  بمعالجة  املرتبطة  التكاليف  التكميلية، وإىل خفض  التمنيع  أنشطة  إىل  الحاجة 

تسفر عنه من قدرة إنتاجية ضائعة. ويمكن أن تصل تكلفة التعامل مع فاشية من الفاشيات إىل 
20 ضعفاً من تكلفة اللقاحات التي كان يمكن أن تكفل الوقاية منها. نحو 

اللقاح املحتوي عىل  الثانية من  العاملية من الجرعة  التغطية  وعىل الجانب اإليجابي فإن نسبة 
الحصبة )MCV2( قد زادت إىل 67٪ عام 2017، كما أدخلت نسبة 86٪ من البلدان هذا اللقاح 

التمنيع الوطنية. غري أن معدالت التغطية العاملية ما تزال غري كافية ملكافحة الحصبة  يف برامج 
بفعالية. 
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ومع أنه تم التحقق من قضاء أربعة بلدان إضافية عىل الحصبة األملانية، وأن التغطية العاملية 
باللقاح املحتوي عىل الحصبة األملانية قد تجاوزت 50٪ للمرة األوىل عام 2017، فإن هذه التغطية 

تباينت بصورة ملحوظة بني األقاليم، كما أنه ما يزال هناك 24 بلداً لم ُيدخل بعد لقاح الحصبة 
الوطنية. التمنيع  برامج  األملانية ضمن 

شلل األطفال: انخفض عدد حاالت فريوس شلل األطفال الربي خالل عام 2017، إال أن تحقيق 
للغاية. وقد ُنفذت أنشطة كثيفة ومبتكرة لتمنيع  هدف استئصال هذا املرض يظل عسرياً 

أية حالة جديدة  ُتكتشف  املحيطة؛ ولم  النائية يف شمال نيجرييا واملناطق  السكانية  املجموعات 
لفريوس شلل األطفال الربي يف اإلقليم األفريقي عام 2017 ولكن فجوات الرتصد تظل مبعثاً 

للقلق. وتشري البيانات الواردة عن النصف األول من عام 2018 إىل استمرار جوالن فريوس شلل 
األطفال الربي يف املناطق املوطونة األخرى املمتدة عرب أفغانستان وباكستان.

اللقاحات  الجائلة املشتقة من  تواصل اكتشاف فريوسات شلل األطفال  ومما يثري قلقاً مماثالً 
2017 و2018 يف كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجرييا، والجمهورية  خالل عامي 

العربية السورية، والصومال، وبابوا غينيا الجديدة. ويسلط ذلك الضوء عىل أوجه القصور 
البلدان عرضة لخطر استرياد وظهور فريوسات شلل  التمنيع الوطنية التي ترتك  املقلقة يف نظم 

اللقاحات، وغري مجهزة للرصد وللحفاظ عىل وضع الخلو من شلل  األطفال الجائلة املشتقة من 
املستقبل. األطفال يف 

وتمثل خطة تمديد املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال تطوراً طيباً إذ أن من الواجب 
الخطة عىل تحقيق منافع  السعي بنشاط الستكشاف قدرة هذه  استكمال االستئصال. وينبغي 

تآزرية. ومن املفروض أن توفر الخطة، إىل جانب قيامها بضمان ومواصلة جهود استئصال شلل 
التمنيع الوطنية، بما يف ذلك الرتصد. األطفال، فرصاً مهمة لتقوية نظم 

كما أن توصية جمعية الصحة العاملية الداعية إىل أن ُتنفذ عمليات االنتقال يف مجال شلل 
املناسب. ويثري االلتباس املحيط بالتخطيط  األطفال بالرتافق مع جهود االستئصال تأيت يف وقتها 

التحتية  البنى  الوطنية، بما يف ذلك  التمنيع  لعمليات االنتقال، واألثر املحتمل لها عىل نظم 
انتقال وطنية بشأن شلل  للرتصد، قلقاً عميقا. وثمة حاجة ملحة إىل استكمال وتنفيذ خطط 

األطفال، بما يكفل إعداد طلبات استثمار معللة صارمة تضمن وتصون جهود استئصال فريوس 
الوطنية. التمنيع  أيضاً نظم  شلل األطفال، وتقوي 

إمدادات اللقاحات: انخفض عدد البلدان املعانية من نفاذ املخزونات عام 2017 )70 بلداً( باملقارنة 
مع ما كان عليه الحال عام 2016 )73 بلداً(، ولكن األعداد ظلت أكرب بكثري من العدد املستهدف 
2020 )25 بلداً(. وماتزال أسباب نفاذ املخزونات متباينة. فقد تأثرت البلدان املرتفعة الدخل  لعام 

اللقاحات  بالغاً بمسائل إمدادات  تأثراً   Gavi والبلدان املؤهلة للحصول عىل دعم تحالف 
العاملية، يف حني كانت حاالت التأخري يف الشراء ملحوظة يف البلدان املتوسطة الدخل. كما عانت 

البلدان املؤهلة للحصول عىل دعم تحالف Gavi والبلدان التي تشرتي عن طريق األمم املتحدة 
من حاالت تأخري يف التمويل. وتأثر نحو 69 بلداً بنفاذ املخزونات عىل املستوى دون الوطني، وهو 

ما أدى يف 78٪ من الحاالت إىل وقف خدمات التمنيع.

املختلفة البلدان  تتباين حسب فئات  املخزونات  نفاذ  أسباب 

نسبة جرعات  ارتفعت 
اللقاحات ذات الجودة 

املضمونة من 72٪ عام 2010 

إىل ٪96 
عام 2017
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تشري هذه البيانات إىل الحاجة إىل فهم منابع حاالت التأخري يف التمويل والشراء، وكذلك تقوية 
التمنيع الوطنية. وما يزال  امليزانيات واملخزونات ضمن نظم  الرتكيز، وممارسات الشراء، وإدارة 

التغطية  اللقاحات عىل املستوى العاملي يبعث عىل القلق؛ فإىل جانب مساهمته يف فجوات  نقص 
فإنه قادر عىل تقويض الثقة بربامج التمنيع. وتجري معالجة هذا النقص عرب مبادرات مثل 

املعلومات السوقية للوصول إىل اللقاحات )MI4A( التي يتمثل أحد أهدافها يف توفري مزيد من 
الوضوح بشأن أوضاع العرض والطلب يف العالم لضمان توافر اللقاحات. كما أن هناك عالئم 

املنخفضة واملتوسطة الدخل، وهو  البلدان  اللقاحات يف  تزايد قدرات تصنيع  مشجعة عىل 
ما يرتكز عىل دعم سيايس متني يف العديد من هذه البلدان.

أساسياً عىل  اعتماداً  الواسعة  التغطية  تحقيق  يعتمد  السيايس:  وااللتزام  الوطنية  امللكية 
الناس. ويف حني الرثوة الوطنية تخلِّف بعض  املتمحورة حول  التمنيع الوطنية  فعالية نظم 

التأثري عىل وصول السكان إىل خدمات التمنيع فإنها أبعد من أن تكون العامل األوحد. فالبلدان 
تتخذ قرارات سياسية بشأن تخصيص املوارد. وثمة تباين شاسع يف االلتزامات الوطنية إزاء نظم 

التمنيع، ويف أداء نظم التمنيع كوظيفة من وظائف الصحة الوطنية. وثمة بلدان ذات موارد 
شحيحة غري أن لديها تغطية ممتازة مثل بنغالديش، وكوبا، وبوروندي، وإريرتيا، ورواندا.

ويف الوقت الحايل فليس هناك من رقم مستهدف شامل للقضاء عىل الحصبة أو الحصبة 
األملانية عىل املستوى الوطني. ورغم ذلك فقد قدم العديد من البلدان التزامات وطنية قوية 

للبلدان األخرى يك تقتدي  املذكورين. وثمة فرص متاحة  التمنيع الخاصة باملرضني  بتعزيز برامج 
MCV1، وMCV2، والحصبة  التطعيم بلقاحات  لتعزيز  التزاماً وطنياً مماثالً  املثال وتطرح  بهذا 

األملانية، وفريوس شلل األطفال، وغريها.

وعىل املستوى العاملي، يتزايد اإلنفاق عىل نظم التمنيع الوطنية، غري أن ذلك يخفي وراءه فوارق 
2010 و2017 يف أقاليم غرب  إقليمية ووطنية واسعة. وقد تجاوز نمو اإلنفاق نسبة 60٪ بني عامي 
املحيط الهادئ، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، ولكنه انخفض يف مناطق أخرى. وفيما يتعلق 

بالبلدان املؤهلة للحصول عىل دعم تحالف Gavi فإن تمويل املانحني ساهم مساهمة كبرية يف 
زيادة اإلنفاق، ولو أن املساهمات الحكومية ارتفعت بدورها أيضاً، ووصلت نسبة هذه الزيادة 

إىل 130٪ يف اإلقليم األفريقي. وتعني التكلفة املرتفعة يف العادة للقاحات الجديدة أن من 
الصعب تحقيق االكتفاء الذايت وإدخال هذه اللقاحات يف آن واحد. ولذا، وعىل الرغم من نمو 

اإلنفاق الحكومي فإنه انخفض كنسبة من مجموع اإلنفاق من 78٪ إىل ٪57.

البلدان املختلفة تبايناً واسعاً بني فئات  التمنيع ومصادر هذا اإلنفاق  يتباين مجموع اإلنفاق عىل 

املواليد األحياء الروتيني حسب  التمنيع  السنوي عىل  اإلنفاق 
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MI4A/ تشمل قاعدة بيانات
V3P اآلن بيانات عن أسعار 
 ٪84 اللقاحات تغطي نسبة 

العالم من بلدان 

 و ٪95 
من أتراب مواليد العالم
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ثمة إقرار واسع اآلن بأن الوصول املعزز إىل التمنيع يف البلدان يعتمد بصورة جزئية فحسب عىل 
التمنيع  التقنية لتطوير نظم  املساعدة  أيضاً إىل  اللقاحات. فالبلدان تحتاج  املايل لشراء  الدعم 

الوطنية، باالستناد إىل تقييم كامل عىل مستوى النظام يغطي مسائل مثل الشراء واإلدارة 
ويضطلع شركاء  للمتلقني.  وإعطائها  اللقاحات  تسليم  ولوجستيات  والرتدد،  والطلب  املالية، 

التمنيع العامليون واألقاليم بدور أسايس يف تحليل االحتياجات وتوفري دعم األقران، يف حني أن 
تحالف Gavi زاد بدوره من تأكيده عىل املساعدة التقنية. عىل أن البلدان املتوسطة الدخل ما 

تزال قليلة القدرة عىل االستفادة من الدعم التقني )انظر أدناه(.

ويف نهاية املطاف فإن تطوير نظم وطنية فعالة للتمنيع يعتمد عىل مستويات عالية من االلتزام 
السيايس. ومن املهم أال يكون هذا الدعم رمزياً فحسب، بل أن يتحول إىل اسرتاتيجيات وخطط 
التهاون، فالتغطية الواسعة هي  عمل محسوسة. ومن املهم بصور مكافئة كذلك االحرتاس من 

هدف يجب تحقيقه عاماً بعد عام.

التقنية  االستشارية  األفرقة  وتعترب 
ذات  بالتمنيع  املعنية  العاملة  الوطنية 

الوطنية،  للملكية  بالنسبة  حاسمة  أهمية 
علماً بأن هذه األفرقة شهدت املزيد من 

النمو املشجع عام 2017. وتمثل هذه األفرقة 
ثروة وطنية: فهي تعمل عىل حد سواء 

ن  تمكِّ تقنية  استشارية  وكهيئة  تقني  كمورد 
السياسات من  الوطنية وصناع  السلطات 

بالبيِّنات. وأبلغ 134  اتخاذ قرارات مسنودة 
بلداً حتى اآلن عن امتالكه لفريق استشاري 
تقني وطني، وأشار 98 من هذه البلدان إىل 
أن أفرقتها تلبي ستة معايري ألداء الوظيفة 

 ٪20 الفعلية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
عما كان عليه الحال عام 2016. وتحظى 

باملساندة من  املذكورة  إنشاء األفرقة  عملية 
املعنية  اإلقليمية  التقنية  االستشارية  األفرقة 

العاملية  والشبكة   )RITAGs( بالتمنيع 
املعنية  الوطنية  التقنية  االستشارية  لألفرقة 

االفتتاحي  اجتماعها  عقدت  التي  بالتمنيع 
عام 2017.

التقنية دون اإلقليمية املعنية بالتمنيع، عىل نحو ما أنئش يف  وقد تكون األفرقة االستشارية 
القدرة  أن تمتلك  ُيستبعد  التي  الصغرية  البلدان  تواجه  التي  الحل للمصاعب  الكاريبي،  منطقة 

التقنية الكافية إلنشاء أفرقة وطنية فردية. وثمة حاجة إىل امليض إىل أبعد من مؤشرات العملية 
املمارسات. السياسات ويف  الوطنية ومساهمتها يف رسم  األفرقة  لتقييم فعالية 

املحلية تفهم  يتيح لألفراد واملجتمعات  التمنيع عىل نحو  برامج  ينبغي تصميم  الطلب والرتدد: 
للخدمات،  النشط  االلتماس  أي  الطلب،  تحفيز  ويتطلب  بالتمنيع.  واملطالبة  اللقاحات  قيمة 

توجيه االنتباه إىل مسائل متعددة، بما يف ذلك االنخراط املجتمعي، وجودة الخدمات 
التحديات األخرى. وسيساعد االنخراط مع املجتمع  أو  واملساءلة، واالستجابة لألحداث الضائرة 

املدين عىل توليد بيئة إيجابية للتمنيع، يف حني أن تأطري التمنيع كحق أسايس من حقوق 
التنمية يمكن أن يكون قوة محركة مهمة للمساءلة  اإلنسان وعنصر جوهري من عناصر برامج 

السياسية.

والعاملني  املحلية،  املجتمعات  التي تشمل  املصلحة،  الجهات صاحبة  ولطائفة واسعة من 
أدوار هامة يف تعزيز  التمنيع"،  املدين، و"مناصري  املجتمع  امليدانيني، ومنظمات  الصحيني 

الطلب. ويعترب ضمان جودة تقديم الخدمات أساسياً: إذ أن تجربة اآلباء واألمهات يف 
إزاء  املقبلة  العاملني الصحيني يمكن أن تؤثر كثرياً عىل خياراتهم  املستوصفات وتفاعالتهم مع 

التطعيم.

كما أن العمل لتحفيز الطلب سيساعد أيضاً عىل تفادي الرتدد. ومنذ عام 2014 زاد عدد البلدان 
التي ُتبلغ عن الرتدد زيادة مطردة، بحيث وصلت نسبتها إىل 83٪ عام 2017، يف حني أن عدد 

ارتفع لتصل نسبتها إىل 37٪. وأبلغت سبعة بلدان فحسب  التي تجري تقييمات للرتدد  البلدان 
عن انعدام تام للرتدد، وهو ما يدل عىل أن املسألة قد أضحت تحدياً عاملياً بحق.

41
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أنشأ 

57 بلداً إضافيًا 
تقنية  استشارية  أفرقة 

معنية  عاملة  وطنية 
2010 بالتمنيع منذ عام 

التي تمتلك أفرقة استشارية  البلدان  زاد عدد 
بنسبة  بالتمنيع  معنية  عاملة  وطنية  تقنية 

20٪ عام 2017

2020 الرقم املستهدف عام 
امتالك كل البلدان البالغ عددها 194 ألفرقة 

بالتمنيع معنية  عاملة  وطنية  تقنية  استشارية 
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ومايزال الرتدد املرتبط باالفتقار إىل الوعي/ املعرفة يواصل هبوطه، وتظل شواغل املخاطر/ املنافع 
هي السبب األكرث شيوعاً الذي ُيشار إليه بشأن الرتدد )ولكن ذلك يمثل أقل من 30٪ فحسب من 

مجموع الردود، مما يدل عىل التنوع الواسع يف املسائل الكامنة وراء الرتدد(. 
التمنيع لحشد  للتمنيع. فقد اسُتغل  املتزايد  التسييس  القلق عىل نحو خاص ظاهرة  يثري  ومما 

الدعم السيايس، يف حني أن رفض اللقاحات يف بعض الحاالت ناجم عن برامج التطرف السيايس 
التي تمنع السكان من تلقي التمنيع. وباإلضافة إىل ذلك فإن قصص وسائل التواصل االجتماعي 

الوطنية. بالسلطات  الثقة  لتقويض  التمنيع  النقاش بشأن سالمة  اسُتخدمت إلثارة  قد 

وتدعو الحاجة اآلن إىل طرق جديدة لتحليل الردود القطرية لتوفري صورة أوضح عن مسائل 
الطلب والرتدد عىل املستوى الوطني، مع اإلقرار بأن الرتدد يغطي طيفاً من املواقف املمتدة من 

الرفض القاطع إىل القبول السلبي، وأنه يخضع لتأثريات متعددة من مجموعات ذات برامج 
املزيد من الجهود لفهم مسائل الرتدد عىل املستويني الوطني  متباينة للغاية. ويقتيض األمر بذل 
ودون الوطني )علماً بأن العديد من مسائل الرتدد ذات طابع سياقي مخصوص للغاية. وينبغي 

الركيزة  بالتمنيع  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  التي تؤثر عىل  العوامل  املتعمقة بشأن  أن ُتشكل األفكار 
الالزمة لوضع االسرتاتيجيات املالئمة لكل حالة عىل حدة لتعزيز الطلب املحيل عىل خدمات 

املثال فإن اإلقليم األوروبي يستخلص  الرتدد املخصوصة. وعىل سبيل  التمنيع وملعالجة مسائل 
بالطلب وهو  املرتبطة  والتحديات  الرتدد  بأمر  للعناية  الوطنية  الدروس بشأن االسرتاتيجيات 

ما يمكن أن يعود بالنفع عىل األقاليم األخرى أيضا.

البيِّنات حول العوامل املؤثرة عىل االستفادة من خدمات التمنيع  وتلبية للحاجة إىل املزيد من 
والوقاية  األمراض  العاملية، ومراكز مكافحة  الصحة  اليونيسف مع منظمة  والطلب عليها تعمل 

التطعيم  املتحدة، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس عىل إنشاء محور معني بقبول  الواليات  منها يف 
ر هذا املحور خربات وموارد مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة  والطلب عليه. وسُيسخِّ

الدعم  وتنسيق  بالطلب  املرتبطة  للتحديات  للتصدي  عاملية  موارد  بالتمنيع، وسيحشد  املعنيني 
للبلدان. التقني 
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بحلول نهاية عام 2017 نجح 
تحالف Gavi يف تمكني 

58 بلداً 
من إدخال لقاح مضاد 
أنقذ  الرئوية  رات  للمكوَّ

أرواح أكرث من 

5000000 طفل 
الفقرية البلدان  يف 

4. اإلنصاف
تشتمل املبادئ األساسية للتمنيع عىل حق كل فرد املتساوي يف الحصول عىل خدمات 

التمنيع، بغض النظر عن هويته أو أصله. ورغم إحراز بعض التقدم فإن هذا الهدف مايزال 
التحقق. البعد عن  بعيداً كل 

باللقاحات يف توفري فوائد  الخاصة  العاملية  العمل  املرامي االسرتاتيجية لخطة  ويتمثل أحد 
الناس. ويشمل املفهوم العريض لإلنصاف حق الوصول دون اعتبار  التمنيع بصورة منصفة لكل 

للموقع الجغرايف، أو العمر، أو نوع الجنس، أو اإلعاقة، أو املستوى التعليمي، أو املستوى 
االقتصادي االجتماعي، أو ظروف العمل.

البلدان  اللقاحات متباينة بشكل واسع بني  الدولية: ما تزال معدالت تغطية  التفاوتات 
90٪ باللقاح الثاليث وذلك للمرة األوىل عام  واألقاليم. وقد حققت ستة بلدان تغطية نسبتها 

2017، غري أن 11 بلداً كان قد بلغ هذا الرقم املستهدف عام 2016 عاد وتخلَّف عنه عام 2017. وكان 
50٪ باللقاح الثاليث عام 2017. ونتيجة لذلك فقد عاىن نحو هناك ثمانية بلدان بتغطية تقل عن 

20 مليون طفل من نقص يف التطعيم عام 2017.

وإىل جانب عوامل مثل النزاعات فإن مستوى الرثوة الوطنية يؤثر حتماً عىل أداء نظام التمنيع 
حسب ما يتضح من التغطية باللقاحات. عىل أن الرتابط أبعد من أن يكون مطلقاً، فالكثري 

الدخل حققت بشكل غري متوقع مستويات تغطية عالية رغم  املنخفضة واملتوسطة  البلدان  من 
وضعها االقتصادي، بينما كان األداء رديئاً يف بلدان أعىل دخالً. ويف حني أنه كان لدعم الشركاء 

مثل تحالف Gavi أثر بارز فإن البلدان "ذات األداء الفائق" تشري إىل أن التغطية الضعيفة ليست 
أمراً ال فكاك منه. وباإلضافة عىل ذلك فإن املكاسب األخرية التي غنمتها بلدان مثل كوستاريكا، 

التي يحركها االلتزام السيايس  املبتكرة،  التدابري  والهند، وكازاخستان، وزامبيا تدل عىل أن 
بارزاً عىل التغطية. الرفيع املستوى، يمكن أن تخلِّف أثراً 

وكان للدعم املقدم من تحالف Gavi تأثري هائل عىل تمكني العديد من البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل من إدخال لقاحات جديدة. عىل أن هناك قلقاً واسع االنتشار من أن البلدان 

املتوقعة  التحالف املذكور ال تحقق املكاسب  املتوسطة الدخل غري املؤهلة للحصول عىل دعم 
. للتمنيع
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وتضم البلدان املتوسطة الدخل قرابة ثالثة أرباع الفقراء املدقعني يف العالم، كما أن أتراب 
املواليد فيها تزيد من حيث الحجم بمقدار ثالثة أضعاف عىل ما هو قائم يف البلدان املنخفضة 

Gavi بالتنوع،  البلدان املتوسطة الدخل غري املؤهلة للحصول عىل دعم تحالف  الدخل. وتتسم 
التمويل  البلدان، ذات  التمنيع. وال تستفيد  الكثري منها تحديات معقدة يف ميدان  ويواجه 

الذايت شبه الكامل، من التسعري التفضييل للتحالف املذكور، وال من دعمه التقني. وحتى مع 
البلدان غري املؤهلة للحصول عىل دعم تحالف Gavi تعاين  توسيع ميزانيات التمنيع فإن برامج 

من اإلجهاد، وهو ما يتضح من بطء وترية اعتماد لقاحات مثل اللقاح املتقارن املضاد اللتهاب 
املكورات الرئوية )PCV(. وهذا الوضع يبعث عىل القلق اليوم، كما أنه يسلط األضواء عىل 

ذاتياً  املمولة  التحالف والبلدان  تلقي دعم  املنتقلة من مرحلة  بالبلدان  املحدقة  املقبلة  األخطار 
التفضييل. التسعري غري  للتعامل مع مسألة  التي ماتزال تجهد  بالكامل 

وثمة إدراك متزايد بأن القيود االقتصادية ما هي إال عائق واحد فحسب يف وجه توافر اللقاحات 
يف البلدان املتوسطة الدخل )والبلدان املنخفضة الدخل(. ويف غالب األحيان فإن تقديم املساعدة 
بأهمية مكافئة. ويشري ذلك  يتسم  للتمنيع  برامج وطنية فعالة ومتينة ومستدامة  لبناء  التقنية 
إىل نماذج يستند فيها الدعم الدويل إىل القدرات الوطنية واحتياجات التنمية ال إىل مستويات 

الدخل وحدها.

التمنيع  ومن هذا املنظور فإن اإلقليم األفريقي قام بتطوير نظام للتصنيف يرتكز عىل قدرة برامج 
ضمن بلدانه أو عىل مرحلة النضج التي وصلت إليها. واُستخدم ذلك يف استحداث "مصفوفة 
نضج" ُتدرج فيها البلدان يف واحدة من أربع طبقات وفقاً ملدى نضج برامج تمنيعها. وُيستفاد 

من هذا التصنيف يف وضع برامج مخصوصة لدعم البلدان إىل جانب خطة طويلة األجل للنهوض 
القطرية عىل نحو متدرج. ووضعت هيئات أخرى معايري تصنيف مماثلة لضمان  التمنيع  بقدرات 

للبلدان. توفري دعم أكرث استهدافاً 

التفاوتات ضمن البلدان: ال تتوافر بيانات جديدة عن الفوارق دون الوطنية يف التغطية املرتبطة 
بالوضع االقتصادي االجتماعي. ويظل ذلك فجوة هامة ال بد من معالجتها. ومايزال عدد 

 .)٪20( 80٪ باللقاح الثاليث يف كل املحافظات ثابتاً عند 39 بلداً  البلدان التي حققت تغطية بنسبة 
عىل أن هناك 74 بلداً )38٪( ال توفر بيانات ذات جودة كافية للقيام بمقارنات دون وطنية. 

الوطنية  التباينات دون  أمر  للتمكني من معالجة  املفصلة  البيانات  القيام بجمع  الضروري  ومن 
التغطية. وفجوات 

10 بلدان من البلدان ذات األولوية  وحدد تحليل حديث لتغطية التمنيع يف صفوف األطفال يف 
العوامل  التغطية. وشملت هذه  بالتفاوتات يف  املرتبطة  العوامل  Gavi عدداً من  بالنسبة لتحالف 

مستوى األم التعليمي، وعمر األم عند والدة الطفل، وترتيب الوالدات، ولكنها لم تتضمن 
نوع جنس الطفل. وترك الوضع االقتصادي األسري أثراً مهماً عىل احتماالت التمنيع. ومع أن 

التحليل الحظ وجود فوارق حضرية-ريفية يف التغطية، فإن هذه الفوارق عىل ما يبدو تعكس أثر 
الفقر.

20

3

80

6

76

64

83

47

85

76

84

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2016 2017

�
����

� 
�

����
��

 �
����

� �
��

����
��

 �
���

�

� �

���	
��

�
 P

C
V

�������  �������
�  ��������� 
����� ���� ��������� 

������  Gavi

�������  �������
�  ��������� 
����� ���� ��������� 

������  Gavi

�������  �������
�  ��������� 
������ �����  � ������ 

������  Gavi

�������  ����� �
�  ���������

الوفيات  تقع اآلن غالبية 
توقيها  يمكن  التي 

مستوى  عىل  باللقاحات 
املتوسطة  البلدان  العالم يف 

الدخل

يتمتع أطفال  يف نيجرييا 
املثقفات  الرثيات  األمهات 

األكرب سنًا يف جنوب البالد 

بفرصة 
تزيد  للتطعيم 

 300 بمقدار 
ضعف 

ما يحصل عليه أطفال 
الجاهالت  الفقريات  املراهقات 

يف مناطق الشمال الغربي

تتخلف البلدان املتوسطة الدخل غري املتلقية لدعم تحالف Gavi عن الركب يف 
PCV مجال إدخال لقاح
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وَنحت التفاوتات االقتصادية االجتماعية إىل أن تكون يف أعىل درجاتها يف البلدان ذات التغطية 
الوطنية األدىن )ولو أن تشاد لديها تغطية وطنية منخفضة وتفاوت منخفض يف هذه التغطية 
عىل حد سواء، يف حني أن التغطية عالية نسبياً يف تنزانيا والتفاوت منخفض يف آن معاً(. ويف 

البلدان ذات التغطية األعىل فإن التفاوتات الحضرية - الريفية كانت أدىن يف العادة، ومالت هذه 
شة. وأبلغت  املهمَّ التفاوتات عوضاً عن ذلك إىل أن تكون نتيجة استبعاد املجموعات السكانية 

بعض البلدان عن بيانات عىل مستوى املحافظات بل وعىل مستوى أدىن من ذلك، مما وفر نظرة 
العالجية. التدابري  للتفاوتات إلرشاد  تفصيالً  أكرث 

الخدمات وجيوب  ناقصة  املجموعات  التغطية بني  لزيادة  العتائد  وتتوافر مجموعة متنامية من 
اليونيسف ومؤسسة  النائية. وباإلضافة إىل ذلك فإن منظمة  مني يف املناطق  األطفال غري املطعَّ

املبتكرة،  األفكار  ملراجعة  املستوى  فريق إنصاف مرجعي رفيع  بيل وميلندا غيتس قامتا بتشكيل 
الالزمة لإلرشادات، والسياسات،  التوصيات  الفضىل، والتخاذ  الجديدة، واملمارسات  والنهج 

التفاوت. والربمجة للحد من أوجه 

وحدد هذا الفريق املرجعي، الذي يضم خرباء عامليني من داخل مجتمع التمنيع وخارجه، ثالث 
النزاعات  املناطق الحضرية، واألطفال املتضررون من  مجموعات سكانية ذات أولوية هي فقراء 

وانعدام األمن، واألطفال املقيمون يف املناطق الريفية النائية. ومع ذلك فإن الحاجة قد تدعو 
باملجموعات  املرتبطة  الظواهر  التي تطرحها  العميقة  للتحديات  للتصدي  الجهود  إىل مزيد من 

أو  النزاعات  الناجم عن  الهجرة االقتصادية، والتمدين، والتشرد  املتنقلة، بما يف ذلك  السكانية 
الطبيعية. الكوارث 

وملنظمات املجتمع املدين دور محتمل بالغ األهمية يف توسيع القدرة عىل الوصول. فباإلضافة إىل 
السياسية  املحلية يف األوضاع  املجتمعات  التمنيع، وتعزيز وصول  املساهمة يف تقديم خدمات 

املنظمات أن  إليها، فإن بمقدور هذه  الوصول  التي يصعب  املجتمعات  املتقلبة وضمن  االجتماعية 
الحكومات  املستويني املحيل والوطني، وأن ُتخضع  التأييد عىل  بأدوار أساسية الستقطاب  تضطلع 

وشركاء تقديم الخدمات إىل املساءلة.
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الذي يجري  التمنيع املضاد للكزاز األمومي والوليدي،  الكزاز األمومي والوليدي: ُيستخدم 
2020، يف غالب األحيان كمقياس للوصول املنصف، حيث إن  السعي للقضاء عليه بحلول عام 

هذه العدوى تصيب األشد حرماناً بصورة غري متكافئة. وبحلول نهاية عام 2017 نجح 25 بلداً من 
أصل 40 من البلدان ذات األولوية يف القضاء عىل الكزاز األمومي والوليدي. ويف عام 2017 حققت 

ثالثة بلدان إضافية القضاء عىل هذا املرض، يف حني أنجز َبلدان آخران، هما كينيا وتشاد، 
.2018 األنشطة التحضريية الالزمة للتحقق يف عام 

املوارد إلتمام  البلدان ذات األولوية وسُيستخدم يف تعبئة  واسُتكمل طلب استثمار معلل لبقية 
200 مليون دوالر  القضاء العاملي عىل الكزاز األمومي والوليدي. وتصل الكلفة التقديرية إىل 

أمرييك. ولم توافق لجنة السياسات والربامج يف تحالف Gavi عىل دراسة جدوى الستخدام 
املجموعات  التعبئة )Uniject( للوصول إىل  التعطيل ومسبقة  املدمجة ذاتية  الحقن  أجهزة 

إىل  الحاجة  وتدعو  املحتملة.  التكاليفية  لفعاليتها  تحليل غري محبذ  بعد  النائية، وذلك  السكانية 
املُستبعدة حالياً، والسيما يف  السكانية  املجموعات  إىل  للوصول  بديلة  استحداث اسرتاتيجيات 

النائية. الريفية  السياقات 

وكثري من البلدان التي لم تحقق بعد هدف القضاء عىل الكزاز األمومي والوليدي يعاين من 
النزاعات، أو فاشيات األمراض الكربى، أو التحديات البيئية. وهناك احتمال واقعي يف أن تحقق 
الجديدة  وبابوا غينيا  الديمقراطية وكينيا ومايل  الكونغو  )أنغوال وتشاد وجمهورية  بلدان  تسعة 

2020، وذلك يف ظل التزامات  وغينيا وجنوب السودان والسودان( هدف القضاء بحلول عام 
سياسية متينة ودعم من الشركاء. ومن املستبعد تحقيق هذا الهدف يف املوعد املحدد يف البلدان 

واليمن،  وباكستان  ونيجرييا  والصومال  الوسطى  أفريقيا  أفغانستان وجمهورية  وهي  املتبقية، 
دون تغيري مهم يف سرعة التقدم.

تمكنت 

10 بلدان 
إضافية منذ عام 2014 من 

القضاء عىل الكزاز األمومي 
والوليدي، وهو ما أتاح 

تفادي ما يقدر بنحو

810000 وفاة يف 
الِولدان صفوف 
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5. حاالت الطوارئ اإلنسانية
يف سياق عالم متقلب وملتبس فإن عدم االستقرار السيايس والكوارث الطبيعية يمكن 

أن يدمرا النظم الصحية، ويقوضا أداء نظم التمنيع الوطنية، ويولدا أعداد ضخمة من 
الناجمة عن األزمات  املشردين. ويتطلب األمر آليات خاصة للتعامل مع الظروف االستثنائية 

اإلنسانية.

واصلت النزاعات عام 2017 إلحاق الضرر بالعديد من األقاليم يف العالم. ويمكن للصراعات 
البنية التحتية للصحة العمومية، بما يف ذلك خدمات التمنيع، يف حني  األهلية أن تقوض بشدة 

الداخلية.  التحديات  املجاورة إضافة إىل  للبلدان  النزوح الجموعي للسكان يخلق تحديات  أن 
ووفقاً لتقديرات األمم املتحدة فإن أكرث من نصف سكان سورية قد تشردوا، منهم 6 ماليني عىل 
األقل داخلياً و5 ماليني خارجيا. وتستضيف لبنان 2,2 مليون الجئ سوري )يشكلون اآلن خمس 

مجموع سكان البالد( بينما يستضيف األردن أكرث من 1,2 مليون الجئ. وعىل املستوى العاملي ُتقدر 
األمم املتحدة أن هناك 68.5 مليون شخص قد أُجربوا عىل الفرار من منازلهم بسبب الحرب، 

والعنف، واالضطهاد خالل عام 2017، وهو ما يشكل قرابة 1٪ من مجموع سكان الكرة األرضية.

30 مليون نسمة خالل عام 2017. وأُغلقت نسبة ُتقدر بنحو  وضمن إقليم شرق املتوسط تشرد 
رت، أو غدت قدرتها عىل العمل جزئية فحسب؛ ووصلت  60٪ من مستشفيات سورية، أو ُدمِّ

نسبة املستشفيات التي خرجت من الخدمة يف اليمن إىل 50٪. وغادرت نسبة 60٪ تقريباً من 
العاملني الصحيني يف سورية البالد أو أنها فارقت الحياة. ويف ظل هذه الظروف فإن موظفي 
الرعاية الصحية املتفانني ووكاالت املعونة الدولية قد أحرزوا نجاحاً ملحوظاً يف الحفاظ عىل 

الثاليث يف سورية بمقدار  باللقاح  التغطية  التغطية يف سورية واليمن. وارتفعت نسبة  مستويات 
6٪ لتصل إىل 48٪ وانخفضت انخفاضاً طفيفاً فحسب يف اليمن إىل 68٪ )ولو أن هناك بعض 

التساؤالت عن مدى مصداقية البيانات املجموعة يف ظل مثل هذه الظروف الصعبة(.

النازحني من ميمانمار إىل قرابة مليون نسمة، نصفهم من األطفال،  عدد الروهينغا  ووصل 
أمام نظام الصحة العمومية يف بنغالديش. وقد عمل الشركاء الدوليون  مما طرح تحدياً بارزاً 
املُعدية،  األمراض  والوقاية من  الالجئني  لتمنيع  الوطنية  والوكاالت  البنغالديشية  الحكومة  مع 

وحققوا نجاحات ملحوظة حيث تم إعطاء 4,5 مليون جرعة لقاح إىل الروهينغا املشردين. 
ورغم الظروف العسرية فقد اقتصرت الفاشيات عىل الخناق، مما دفع إىل إطالق حملة تطعيم 

جموعي جديدة مضادة لهذا املرض.

بالغاً عىل بنيتها  أثراً  فنزويال  ويف إقليم األمريكتني خلَّف الوضع االقتصادي االجتماعي املتدهور يف 
الناجمة  الحصبة والخناق  انتشرت فاشيات  التمنيع. كما  بما يف ذلك خدمات  الصحية،  التحتية 

عن ذلك إىل البلدان األخرى يف اإلقليم. وبعد أن ظلت فنزويال خالية من الخناق عىل مدى 
24 عاماً فقد عانت اآلن من 1600 حالة مشتبهة بني عامي 2016 ومنتصف عام 2018.  كما أن إعادة 

ظهور الحصبة قد أفقد اإلقليم وضع القضاء عىل هذا املرض، وذلك بعد عامني فحسب من 
.2016 تحقيقه عام 

النازحة، مع  السكانية  للمجموعات  تمنيع طارئة  إمدادات  اإلنسانية  اإلغاثة  ووفرت عمليات 
اللقاحات املتعددة )والتدخالت اإلضافية( لتعظيم كل فرصة من فرص  تشديد متزايد عىل إعطاء 

الوصول إىل فرادى املشردين. ويف عام 2017 نشرت منظمة الصحة العاملية مطبوع التطعيم يف 
العاملة يف  حاالت الطوارئ اإلنسانية: دليل للتنفيذ بغية توفري إرشادات ونصائح عملية للقوى 

الطوارئ اإلنسانية  الدليل نسخة محدثة من "التطعيم يف حاالت  التمنيع. ويستكمل هذا  مجال 
السياسة املعنية  الحادة: إطار لصنع القرارات". وشهد العام أيضاً إعالن تحالف Gavi عن 

املرونة للظروف  التحالف من االستجابة بقدر أكرب من  بالهشاشة، والطوارئ، والالجئني لتمكني 
العسرية. الوطنية 

ويف األجل الطويل فإن هناك حاجة إىل سياسة عاملية شاملة ومتسقة بشأن األزمات اإلنسانية 
الالجئني  البلدان املستضيفة ألعداد ضخمة من  التي تواجهها  التحديات  أيضاً  تراعي  املمتدة والتي 
وضرورة تتبع وضع التمنيع لدى األفراد مع تنقلهم بني البلدان وضمنها. ومن املحتمل أن يعتمد 
املختلفة  النماذج  متنوعة من  استخدام طائفة  الضعيفة عىل  للمجموعات  التمنيع  تقديم خدمات 

املحلية. الظروف  لتتالءم مع  املصَممة 

يعاين 

13 مليون طفل 
نتيجة  التطعيم  نقص  من 

النزاعات.

أُجرب

44,500 شخص
 يف املتوسط عىل ترك 

منازلهم كل يوم عام 2017
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ويتمثل تحد آخر يف الحفاظ عىل وظيفة الصحة العمومية عند اندالع حاالت الطوارئ. وباإلضافة 
بارزاً  إىل األثر املباشر الشديد الذي خلفته فاشية اإليبوال يف الفرتة 2014-2016 فإنها تركت تأثرياً 

عىل الصحة العمومية عىل نطاق أوسع يف البلدان املتضررة. وكان من بني العواقب االنخفاض 
امللحوظ يف تمنيع األطفال مما أدى إىل الكثري من حاالت الوفاة التي يمكن توقيها باللقاحات 

تماثل ما نجم عن اإليبوال مباشرة. كما أن تعطل برامج التمنيع يوفر الفرصة لظهور وانتشار 
فريوس شلل األطفال املشتق من اللقاحات، كما حدث يف غينيا يف الفرتة 2015-2014.

يعيش 

258 مليون
شخص حسب التقديرات يف 

بلد غري موطنهم األصيل
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والتطوير البحث   .6
ثمة تقدم عىل طريق تطوير لقاحات جديدة ضد تهديدات األمراض املُعدية مثل املالريا، 
وفريوس العوز املناعي البشري/ األيدز، والسل. كما أن بمقدور البحث أن يضطلع بدور 

أعظم بكثري يف تحديد، وتطوير، وتقييم االبتكارات لتعزيز الوصول إىل خدمات اللقاحات 
وتقبلها. والتمنيع 

باللقاحات يف تطوير وإدخال لقاحات  الخاصة  العاملية  العمل  املرامي الخمسة لخطة  ويتمثل أحد 
القابلة  األمراض  والتطوير عىل  البحث  تركيز جهود  وتكنولوجيات جديدة ومحسنة. وينصب 

للوقاية باللقاحات واملسؤولة عن عبء عاملي عال لألمراض، بما يف ذلك املالريا، وفريوس العوز 
املناعي البشري/ األيدز، والسل، إضافة إىل سبع عداوى أخرى ذات أولوية، وعىل التكنولوجيات 

التطعيم. أو توسيع استخدام  اللقاحات  إعطاء  لتيسري  الجديدة 

وقد حصل لقاح املالريا األكرث تقدماً، وهو لقاح Mosquirix( RTS,S/AS01®(، عىل رأي علمي 
إيجابي من الوكالة األوروبية لألدوية وهو يخضع اآلن لدراسات تنفيذ تجريبية يف ثالثة بلدان 

الدراسات  املزيد من  أفريقية. وثمة بعض الهواجس بشأن نجاعته ومأمونيته، وقد يتطلب األمر 
التفاؤل أن هناك  البديلة إلعطاء الجرعات. ومما يدعو إىل  الزمنية  لتقييم الرتتيبات والجداول 
التقييم السريري، مستهدفة نقاطاً  حة عديدة قد وصلت إىل مراحل مختلفة من  لقاحات مرشَّ

املالريا. مختلفة من دورة حياة طفيليات 

قىض ما ُيقدر بنحو 

445,000 شخص
2016 بسبب  نحبهم عام 

باملالريا إصابتهم 

بلدان  بدأت ثالثة 
تنفيذ  دراسات  أفريقية 

 RTS,S/AS01 للقاح  تجريبية 
للمالريا املضاد 

يف عام 2017 دخل 1,8 مليون 
نسمة يف عداد املصابني 
 940 000 حديثًا بينما تويف 

شخص بسبب أسباب 
العوز  بفريوس  مرتبطة 

املناعي البشري )HIV( عىل 
العالم مستوى 
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لقاح مضاد لفريوس العوز املناعي البشري يطرح تحدياً تكنولوجياً هائالً، وهو  مايزال تطوير 
ما ال يرجع فحسب إىل ما يتسم به هذا الفريوس من قدر عال من التغايرية وقابلية التحول. 
عىل أن الجهود يف هذا املجال استمدت التشجيع من تجربة RV144 املعنية بالفريوس، والتي 

تعترب أول تجربة تربهن عىل نجاعة حمائية وإن كانت متواضعة. ووفر التحديد املختربي لألضداد 
املستعدلة ذات األثر الواسع، التي تتعرف عىل سالالت متعددة من فريوس العوز املناعي 

البشري، املزيد من الزخم. وإىل جانب تمكني دراسات تنري تصميم اللقاحات، فإن هذه األضداد 
حة  اللقاحات لقاحات مرشَّ إمداد  الوقاية. ويشمل خط  يمكن تصنيعها واستخدامها مباشرة يف 

السريري. السريري وما قبل  للتقييم  متعددة تخضع حالياً 

ومع أن هناك لقاحاً متاحاً للسل، هو لقاح البي يس جي، فإن األشكال الحالية توفر فحسب 
حماية غري كاملة وتعاين من مثالب عديدة. كما أن الحاجة ربما تدعو إىل تحقيق مرامي مختلفة 
بشأن السل، مثل الوقاية من العدوى األولية أو الوقاية من تنشيط السل الخايف. وتميض طائفة 

التقييم السريري، علماً بأن العديد منها قد  حة قدماً عىل طريق  اللقاحات املرشَّ واسعة من 
أظهرت نتائج إيجابية يف املراحل األوىل من التجارب السريرية.

عىل أن التقدم نحو لقاح شامل لإلنفلونزا يواجه مصاعب أكرب، ولو أن هناك مجموعة متنوعة 
التعقيدات بتعريف  التقييم السريري. ويتعلق أحد  املراحل األوىل من  حة يف  اللقاحات املرشَّ من 

 ،A مصطلح "شامل"، حيث إنه ُيستخدم أحياناً لإلشارة إىل اللقاحات من ساللة اإلنفلونزا
باملقارنة مع اللقاحات املضادة للساللتني A وB، أو املضادة لهاتني الساللتني باإلضافة إىل 

السالالت "املجلوبة" من أنواع حية أخرى.

وتجابه جهود تطوير لقاحات لهذه األمراض تحديات متعددة. ومع أن اللقاحات الجديدة 
الصالحة للنشر امليداين ما تزال بعيدة إىل حد ما، فإن التقدم كان مشجعاً للغاية وثمة آفاق 
واقعية لتوافر هذه اللقاحات لالستخدام يف غضون العقد املقبل أو نحو ذلك. ومن املهم أنه 

أثناء  املُعدية، وكيفية تفاعلها مع املضيف  العوامل  بيولوجيا  يجري تحقيق تقدم عظيم يف فهم 
بالحماية، وهي معارف  املرتبطة  للمضيف  املناعية  الجوانب يف االستجابة  العدوى، وماهية 

املعززة. وفضالً عن ذلك فإن تكنولوجيات  اللقاحات  جديدة ستدعم تحديد، وتصميم، وتقييم 
)التي  املضبوطة  البشرية  العدوى  املبتكرة، مثل دراسات  واملنهجيات  الجديدة  اللقاحات  إعطاء 

اللقاحات  املوطونة باألمراض(، توفر إمكانية عظيمة للتعجيل بوترية تطوير  البلدان  تجري اآلن يف 
الفقري للقاحات  التي يمكن أن تشكل العمود  اللقاحات  الجديدة. كما توفر وسائل إعطاء 

الجديدة. اللقاحات  لتطوير  الشيقة  الفرص  املزيد من  املتعددة 

وحددت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات سبع عداوى أخرى ذات أولوية تتطلب لقاحات 
جديدة. ويجري إحراز تقدم ملموس بالنسبة للعديد من هذه العداوى، مع خضوع املنتجات 

العمل  القائمة األولية لخطة  إذا كانت  للبت فيما  السريري. وثمة حاجة  للتقييم  الجديدة حالياً 
اللجنة  ما تزال مناسبة، وفيما إذا كان ينبغي تحديد أولويات جديدة، باالستناد إىل عمل 

والتطوير". البحث  للقاحات )PD-VAC( و"مخطط  املنتجات  بتطوير  املعنية  االستشارية 

تكنولوجيات إعطاء اللقاحات املبتكرة، بما يف ذلك نظم الحقن غري اإلبرية، األفق  وتوفر 
الُنهج املختلفة  إلعطاء اللقاحات عىل نحو مريح، ومأمون، ومراٍع للناس. وهناك العديد من 

قيد التطوير، بما يف ذلك عدة ُنهج تحققت منظمة الصحة العاملية من صالحيتها وهي جاهزة 
التشخيص  التشخيص، والسيما وسائل  تكنولوجيات  ُيحرز تقدم مهم يف  للتطبيق. كما  اآلن 

الرعاية، مع توافر إمكانيات عظيمة يف  ذة يف نقطة  البسيطة االستخدام، والسريعة، واملنفَّ
السريرية  التجارب  التي تنري تصميم وأفق  املُعدية  الدراسات الرتصدية والوبائية لألمراض 

التمنيع. وبرامج  للقاحات 
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أُطلقت أكرث من 50 
للقاحات  تجربة 

فريوس العوز 
البشري  املناعي 

منذ عام 2010

أصيب 

490,000 شخص
املقاوم لألدوية  بالسل 

املتعددة
 )MDR-TB( يف العالم 

عام 2016

يخضع 

13 لقاحًا من 
السل  لقاحات 

عىل األقل للتجارب 
السريرية يف الوقت الراهن

املنشود البحث والتطوير يف مسارها  تميض معظم مؤشرات 
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سلطت تجربة لقاح Mosquirix( RTS,S/AS01®( وتدخالت أخرى الضوء عىل التحديات التي 
القائمة بني  الفجوة  بالتغلب عىل  التنظيمية بل وكذلك  املسارات  باجتياز  تتعلق فحسب  ال 

الحاسمة  األهمية  التجربة  الثالثة. وُتربز هذه  للمرحلة  الالحقة  التنفيذ  التطوير والتطبيق يف فرتة 
املحتمل  واملايل  العمومي،  الربمجي، والصحي  األثر  لتحديد  الكلية"  النظم  العتماد نهج "فعالية 

والنجاعة، واألداء، ويربط بصورة  املأمونية،  نطاق  التقييم  يتجاوز  الجديدة، بحيث  للمنتجات 
امليداين. للنشر  العملية  بالسمات  املنتجات  تطوير  أعم 

الناشئة  كما شهدت السنوات األخرية تقدماً هائالً يف تطوير استجابات عالية منسقة للعداوى 
أو املتجددة.  وكشف وباء اإليبوال يف الفرتة 2014-2016 أن العالم لم يكن مستعداً كما يجب 

اللقاحات  البحوث السريرية عىل  الناشئة، والسيما فيما يتعلق بإجراء  إلدارة فاشيات األمراض 
مخطط البحث والتطوير ملنظمة الصحة العاملية  التدخالت األخرى. وتتوىل مبادرة  أو  الجديدة 
التي  للتصدي للعداوى  اللقاحات،  العاملية لتطوير منتجات جديدة، بما يف ذلك  الجهود  تنسيق 

يمكن أن تغدو وبائية، وإلرساء اآلليات لتقييمها السريري األخالقي وذي التوقيت الحسن يف 
ابتكارات التأهب لألوبئة )CEPI( مبادرة عاملية جديدة لتطوير  ائتالف  الفاشيات. ويعترب  حاالت 

الناشئة. املُمرضة  العوامل  بتهديدات  الخاصة  اللقاحات 

قدرات البحث والتطوير والتصنيع يف البلدان  ومن بني االتجاهات األخرى امللحوظة تنامي 
العاملية لإلمداد وضمان  املسائل  الدخل. ويعد ذلك وسيلة هامة ملعالجة  املنخفضة واملتوسطة 

التنمية االقتصادية للبلدان املذكورة(. ومع ذلك  األسعار املعقولة )وهي تسهم أيضاً يف 
فما تزال هناك حاجة إىل تطوير قدرات البحث وسد الفجوة القائمة بني التطوير والتطبيق 

البلدان، ولرتويج املشاركة يف البحوث وقيادتها، ولبناء قدرات وطنية تنظيمية وغري  يف تلك 
الصناعية. والتنمية  املحيل  االبتكار  لتيسري  تنظيمية 

ويف حني أن الكثري من االهتمام ينصب عىل تطوير املنتجات، فإن بمقدور البحوث أن تضطلع 
بدور أوسع يف التمنيع، وأن تولَّد البيِّنات عىل امتداد حقول متعددة لتيسري الوصول إىل 

أدوار  الصحية  الرعاية  التنفيذ وعلم تسليم خدمات  ولبحوث  التمنيع.  اللقاحات وخدمات 
البحوث  الصحية. وباستطاعة  الرعاية  لتقديم  الجديدة  الُنهج  أساسية يف نشر وتوسيع نطاق 

للنمذجة  القرارات. ويمكن  التمنيع وصنع  نظم  الالزمة يف وظائف  التحسينات  التشغيلية تحديد 
الحاسوبية أن تكشف مواضع االختناق والعقبات، وأن توفر السبيل لتقدير األثر املحتمل 

بأمر  للعناية  أو  الطلب  املبادرات لحفز  لتقييم  بالبحوث  يمكن االستعانة  املمكنة. كما  للحلول 
الرعاية الصحية إىل  ابتكارات جديدة لتسليم خدمات  الرتدد. وسيقتيض األمر بشكل خاص 

االبتكارات بشكل دقيق.  تقييم هذه  ينبغي  إليها، كما  الوصول  التي يصعب  السكانية  املجموعات 
البيِّنات.  إىل  التمنيع اختصاصاً صارماً مستنداً  الُنهج مجتمعة يمكن أن تكفل أن يكون  وهذه 

أدت فاشية اإليبوال يف الفرتة 
2014-2016 إىل تحميل ثالثة 

بلغت  تكاليف  أفريقية  بلدان 

2,8 مليار دوالر 
أمرييك 

عىل األقل

1
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املستقبل  .7
باللقاحات، وهو ما سيوفر دروسًا  العاملية الخاصة  الكثري من تنفيذ خطة العمل  تعلمنا 

2020. ويتطلب األمر اسرتاتيجية جديدة تأخذ يف  فائقة القيمة للتمنيع يف مرحلة ما بعد عام 
التي  التحديات  املتزايد بصعوبة  العاملي، والوعي  السياق  العميقة يف  التغريات  الحسبان 

الجديدة. العمل  التكنولوجيات وطرق  تتيحها  التي  املُعدية، والفرص  تطرحها األمراض 

عالم  للتمنيع يف  املقبلة  العاملية  لالسرتاتيجية  املقبل  السياق  وملتبس: سيتمثل  متقلب  عالم 
أمراً شائعاً،  الواسعة  السكانية  التحركات  أن تكون  املحتمل  بالتقلب وااللتباس. ومن  مطبوع 

النزاعات، وتدهور الدول الهشة،  الناجمة عن  التشرد  التمدين الجموعي وحاالت  مع استمرار 
وعواقب الكوارث الطبيعية واالحرتار العاملي. ويشري التاريخ إىل أننا سنواجه يف مرحلة ما أمراضاً 

وبائياً عامليا. معدية جديدة تشل تهديداً 

بالعرب. فقد بعث استئصال  لة  تحديات عسرية: كانت عملية استئصال شلل األطفال تجربة محمَّ
الجدري األمل بإمكانية طي صفحة أمراض ُمعدية أخرى مرة واحدة وإىل األبد، ولكن الخطوات 

الفعالة  املكافحة  األخرية يف جهود استئصال شلل األطفال كانت عسرية للغاية. وتتطلب 
أن  باللقاحات. كما  التغطية  ومتواصلة من  األملانية مستويات مرتفعة جداً  والحصبة  للحصبة 
التمنيع لن يكون باألمر الهني  املتبقية غري املستفيدة بشكل كامل من  الوصول إىل املجموعات 

يف العديد من البلدان. وستدعو الحاجة إىل جهود واستثمارات خاصة للوصول إىل املجتمعات 
األشد حرمانا. املحلية 

التهاون وخطر النكوص: إن الحفاظ عىل مكاسب التمنيع عاماً بعد عام سيظل بحد ذاته مهمة 
املتوقع، وخصوصاً يف اإلقليم األفريقي.  النمو السكاين  بالنظر إىل  بالغة الصعوبة، والسيما 

وتواجه كل مكاسبنا خطر التقويض بفعل التهاون، إذ أن التمنيع هو التزام ال بد لنا من 
الفاشيات فإن  الناجمة عن  التعطل والتكاليف  التمسك به بشكل دائم. وكما تظهر حاالت 

إهمال التمنيع هو توفري زائف يف النفقات، وهو ما يمكن أن نعرب عنه بصيغة إيجابية بالقول إن 
التي تفوق كثرياً  الطويلة األجل  الصحية واالقتصادية  الفوائد  تقديم  التمنيع هو استثمار سيتابع 

املباشرة. تكاليفه 

العاملي أن يقر  التمنيع  التحديات فإن عىل مجتمع  املُقتسمة: استجابة لهذه  اإلقرار باملصالح 
ذا  املشرتكة. وباعتباره تدخالً صحياً عمومياً  املرامي  املُقتسمة وأن يعمل لتحقيق  املصالح  بأهمية 

الشاملة وأن  املنطلق للتغطية الصحية  التمنيع يمكن أن يوفر  تغطية سكانية ال نظري لها فإن 
التمنيع يوفر  التنمية الوطنية. كما أن  املرتكز للرعاية األولية املعززة، ومن ثم يساهم يف  يشكل 

امليكروبات.  األدوات األساسية لضمان األمن الصحي العاملي ومعالجة أمر مقاومة مضادات 
وعىل هذا فإن هناك فرصاً متعددة متاحة لالنخراط مع املزيد من القطاعات والجهات الشريكة 

املحتملة.

التغطية  التمنيع ركيزة محورية يف  الرعاية الصحية: يشكل  التمنيع عنصر جوهري من عناصر 
الشاملة واملستدامة.  األولية  الصحية  الرعاية  الشاملة، وعنصر جوهري يف نظم  الصحية 

وبمقدور االختصاصات األخرى أن تبني عىل قدرة مجتمع التمنيع عىل الوصول إىل املجموعات 
املتمحورة حول املرىض.  املتكاملة  الرعاية الصحية  السكانية املحتاجة، وأن تدفع إىل تالحم نظم 

للتكامل. أخرى  بأسرها حجة مفحمة  الحياة  للتمنيع طيلة  املتزايدة  األهمية  وتوفر 

البناء عىل الشراكات: يرجع النجاح يف ميدان التمنيع يف جانب كبري منه إىل الشراكات التي 
يجب أن تظل األساس يف العمل املقبل. وقد أُرسيت نماذج عاملية فعالة للتعاون بهدف معالجة 

املشكالت الصعبة، ودعم الوصول املعزز والبحوث املنسقة. ويمكن تصور عقد املزيد من 
الشراكات، وذلك مثالً مع دوائر املساعدة اإلنمائية التي تقر بالدور الجوهري لحماية الصحة 

الذي يقدم مساهمات ضخمة لجهود  القطاع الخاص  التنمية املستدامة، ومع  وتعزيزها يف 
التمنيع يف العديد من السياقات، ومع طائفة أوسع من منظمات املجتمع املدين.

تشري التوقعات إىل أن عدد 
املناطق الحضرية يف  سكان 

بمقدار  سيزيد  العالم 

2,5 مليار نسمة 
بحلول عام 2050، وأن نسبة 

تقرب من 90٪ من هذه 
الزيادة سُتسجل يف آسيا 

وأفريقيا
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َلِبنات  واملستدامة  واملتينة،  الفعالة،  الوطنية  التمنيع  برامج  القيادة: ستشكل  البلدان دفة  تولِّ 
تفتخر  الوطنية وأن  التمنيع  البلدان نظم  تمتلك  أن  الضروري  املقبلة. ومن  التمنيع  اسرتاتيجية 

بها، وأن تحدد االسرتاتيجيات لتقوية قدرتها بدعم تقني مناسب من األقاليم، والشركاء 
العناصر  بني  بالتمنيع. وسيكون من  املعنية  اإلقليمية  التقنية  االستشارية  واألفرقة  العامليني، 

األساسية لهذا النهج دراسات جدوى التمنيع ذات اإلعداد الصارم التي توضح بجالء مسوغات 
الدعم، بما يف ذلك املكاسب الصحية واالقتصادية املتوقعة وكذلك مخاطر الرتاخي، وعىل األقل 

الُنهج القوية للحوكمة واملساءلة. ومن  األثر البشري واملايل للفاشيات. كما أن عليها أن تحدد 
الواجب اإلقرار بخطر الفساد ومعالجته بصورة صريحة، ومن الضروري يف هذا الشأن أن ُيعتمد 

نهج عدم التسامح عىل اإلطالق.

الوطنية تعقيد هذه  التمنيع  لنظم  املنهجية  التقوية  أن تدرك جهود  ينبغي  تقوية األساسيات: 
باللوجستيات، ووصوالً إىل  النظم التي تغطي كل املجاالت من نظم التوقعات واملشرتيات، مروراً 
إعطاء اللقاحات لألفراد، وإدارة املعلومات، ومحاكاة الطلب، وإدارة الرتدد. وسيضيف االندماج 

مع العناصر األخرى لتقديم الرعاية الصحية املزيد من التعقيد، باإلضافة إىل ضرورة غرز 
إليها.  الوصول  والتي يصعب  املحرومة  املحلية  للمجتمعات  أوسع  تغطية  االسرتاتيجيات لضمان 

النظام،  الجودة عىل مختلف مستويات  التزامات جارية بتحسني  العمل  وسيتطلب مثل هذا 
إذ ليس هناك من "حلول بسيطة سحرية".

معالجة املسائل عند املستوى الصحيح: يف الوقت الذي ينبغي أن يكون تركيز اسرتاتيجية 
تمكينية  بأدوار  والعاملية ستواصل االضطالع  األقاليمية  املبادرات  فإن  املقبلة قطرياً  التمنيع 

القطري لدعم  السياق  لتطوير اسرتاتيجية متوائمة مع  املوقع األفضل  األقاليم  أساسية. وتحتل 
لها، كما تستطيع االستفادة من  اإلقليمية واالستجابة  التحديات  إدراك  البلدان، وبمقدورها 
العاملي فإنه يمكن للشركاء مواصلة  البلدان. وعىل املستوى  األصول اإلقليمية ملساندة فرادى 

التمنيع وتنسيق الدعم املايل، والقيام بمبادرات تشكيل األسواق واملبادرات األخرى ذات  مناصرة 
البلدان فإن  التمنيع. وضمن  التدريب واألدوات األخرى لتيسري تقوية نظم  الرتكيز العاملي، وتوفري 

التمنيع قد تحتاج إىل إدراج اسرتاتيجيات وآليات املساءلة الالمركزية. نظم 

البلدان من حيث درجة نضج نظم التمنيع الوطنية فيها. وينبغي أن  مواءمة الدعم: قد تتباين 
يستند الدعم الدويل للبلدان الرامي إىل تطوير نظم تمنيعها إىل االحتياجات الوطنية ال إىل مجرد 

القومي. الدخل  الوطنية مثل إجمايل  للرثوة  مقاييس 

التمنيع،  بالنسبة لوظيفة نظم  بالغة  املُعدية ذا أهمية  بناء جسور الرتصد: يعترب ترصد األمراض 
القدرات املختربية فيما  باملزيد لتقوية  القيام  العاملي. وتدعو الحاجة إىل  وذلك لألمن الصحي 

الرتصد  الناشئة، إىل جانب دعم  باللقاحات والعداوى  للوقاية  القابلة  الحالية  باألمراض  يتعلق 
الدوايئ للكشف  التيقظ  يمكن أن تتوسع لتشمل أنشطة  الُنهج األكرث تكامالً  املجتمعي. كما أن 

عن األحداث الضائرة بعد التمنيع وكذلك التفاعالت مع التدخالت األخرى

البحث والتطوير – الحفاظ عىل خطوط اإلمداد: ينبغي الحفاظ عىل التقدم املشجع يف ميدان 
تطوير املنتجات الجديدة، مع اإلدراك بأن كل "االنتصارات السريعة" قد أُحرزت بالفعل عىل 

األرجح وأن جهود تطوير املنتجات يف املستقبل ستكون صعبة. كما أن من املحتمل أن تكون 
أنشطة إدخال املنتجات املقبلة أكرث تعقيداً مما كانت عليه يف املايض، وقد تكون اللقاحات ذات 

نجاعة محدودة بمفردها ومن ثم فإنها سُتستخدم بالرتافق مع تدخالت أخرى. وهذه التدخالت 
وتنفيذها.  الصحية  التكنولوجيات  وتقدير  التنظيمية،  املوافقة  عمليات  أمام  تحديات  ستطرح 

تبعاً لالحتياجات ولعوائق  البحث والتطوير  وسيقتيض األمر وجود صالت قوية لضمان توجيه 
الناشئة.  التكنولوجيات الجديدة  التمنيع عىل وعي بفرص  امليداين، وأن تكون برامج  االستخدام 

املنتجات الجديدة  املالية لتطوير  التأمل يف مسائل مثل االستدامة  وتدعو الحاجة كذلك إىل 
الغالب  تؤثر يف  التي  للعداوى  بالنسبة  و"نجاحها" لضمان استمرار االستثمارات، والسيما 

البحث والتطوير ملواكبة  إزاء  املوارد. وسيتطلب األمر ُنهجاً رشيقة  األعم عىل السياقات شحيحة 
الناشئة. كما أن هناك أفقاً  املُعدية  املتغرية بسرعة وتهديدات األمراض  الوبائية  الخصائص 

باإلضافة إىل  التجزيئية،  للقاحات والجرعات  الزمنية  الجداول  للبحوث يف مجال  للغاية  فسيحاً 
الدراسات التي ُتعنى بأثر إدخال اللقاحات عىل الحصائل وأعباء األمراض.

القابلة  األمراض  تعترب 
مسؤولة  باللقاحات  للوقاية 

عن وفاة أكرث من

500,000 طفل 
دون سن الخامسة يف 

أفريقيا كل عام

التمنيع يف  برامج  نجحت 
إقليم غرب املحيط الهادئ يف 

تفادي ما يقدر بنحو 

7 ماليني
حالة وفاة و

37.6 مليون
الكبد من  بالتهاب  إصابة 

النمط B يف صفوف األطفال 
الذين ولدوا بني عامي 1990 

و2014
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التمنيع الوطنية، من  نات البحوث: ستضطلع البحوث أيضاً بدور رئييس يف تعزيز جودة نظم  بيِّ
التشغيلية. وإىل جانب  الصحية، والبحوث  الرعاية  التنفيذ، وعلم تسليم خدمات  خالل بحوث 

بيِّنات تدفع  جهود الرصد والتقييم األقل اتساماً بالطابع الرسمي فإن هذه األنشطة ستوّلد 
بالتحسني املتواصل يف نظم التمنيع الوطنية قدماً. وفضالً عن ذلك فإن الحاجة ستدعو إىل ُنهج 

الكثري من هذا العمل  جديدة لتوليد الطلب، وكل هذا سيتطلب تقييماً صارماً. وينبغي قيادة 
البلدان املنخفضة  التمنيع يف  عىل املستوى القطري، مع التشديد عىل أهمية بناء قدرات بحوث 

الدخل. واملتوسطة 

استخدام البيانات عىل نحو أفضل: ثمة فرص جديدة بارزة لالستفادة من قوة بيانات التمنيع، 
الرصد  الوطنية يف  الوطنية ودون  البيانات  التدابري الربمجية. وباإلضافة إىل قيمة  لتنوير  والسيما 

املحيل  الجزيئ  والتخطيط  الفعال  املركزي  بالتخطيط  النهوض  بمقدورها مساندة  فإن  والتقييم 
االستثمارات يف  توظيف  البيانات  إمكانيات  االستفادة من  التغطية. وستتطلب  ملعالجة فجوات 
املبادرات  مع  التكامل  وتحليلها، وكذلك  البيانات  وإدارة  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية 

الوطنية األخرى ذات الصلة يف ميدان الصحة اإللكرتونية. ويتسم تطوير مهارات موظفي الربامج 
بأهمية حاسمة. ويعترب تعزيز تفصيل عمليات  الوطني بدوره  املستوى  البيانات عىل  وقدرات علم 

القرارات. التخطيط وصنع  البيانات أساسياً يف تحسني  التمنيع وجودة هذه  بيانات  جمع 

اغتنام الفرص القائمة والجديدة: بالنظر إىل أنه ليس هناك من لقاحات جديدة بارزة يف األفق 
القريب فإن الوقت قد حان اآلن للرتكيز عىل تقوية نظم املناعة وضمان االستخدام األفضل 
للقاحات الحالية. وما يزال هناك أفق واسع لتوسيع استخدام اللقاحات يف صفوف الفئات 

العمرية خارج نطاق الرضع وملتابعة توسيع نطاق استخدام لقاحات MCV2، وPCV، واللقاح 
العجيل، ولقاح فريوس الورم الحليمي البشري )HPV(، والجرعة الوالدية من لقاح التهاب 

الكبد من النمط    )HBV(. وستخلق االبتكارات املتعددة يف إعطاء اللقاحات ويف توزيع السالسل 
الحرارية املضبوطة فرصاً جديدة لتقديم الخدمات إىل أعداد أكرب حتى مما هو قائم، وخصوصاً 

إليها. الوصول  والتي يصعب  الضعيفة  السكانية  املجموعات  يف صفوف 

التمنيع عرب طيف يمتد من الدعم النشيط  إزاء  تعزيز الطلب ومعالجة الرتدد: تتفاوت املواقف 
واملناصرة إىل العداء الصاخب. ويؤدي تحفيز طلب الجمهور الواسع عىل التمنيع قدرة عىل 

الوطنية واملحلية  املستويات  السياسية عىل  املساءلة  الرتدد ويعزز  التهديدات مثل  إزاء  الصمود 
املقبلة عىل  التمنيع  تبني اسرتاتيجية  لضمان قدرة الخدمات عىل االستجابة وجودتها. ويجب أن 

قدرة البلدان عىل االنخراط املجتمعي، وترويج الطلب، وبناء الثقة، وهي أنشطة ينبغي أن ُتدمج 
البلدان جاهزة لالستجابة  بشكل كامل يف نظم التمنيع الوطنية. وتدعو الحاجة إىل أن تكون 

برامج  الجمهور وتعطل  ثقة  أن تقوض بسرعة  التي يمكن  باللقاحات  املتعلقة  بفعالية لألحداث 
بالتعقيد، وهي  اللقاحات  تلقي  الرتدد يف  بالطلب مثل  املرتبطة  املسائل  الوطنية. وتتسم  التمنيع 
بانطباعات الجمهور  التالعب  املأمونية الصادقة إىل  لتأثريات متعددة، وذلك من شواغل  تخضع 

خدمة ألغراض سياسية. وثمة حاجة ماسة إىل تفهم أفضل للقوى املحركة والعوائق القائمة 
اسرتاتيجيات  وتنفيذ  لتطوير  الوطنية  القدرات  وبناء  التطعيم  باالستفادة من خدمات  املتعلقة 

التمنيع. الطلبات عىل خدمات  لتعزيز  مخصوصة 

أن ينصب  الناس. ويتعني  املقبلة حول  التمنيع  أن تتمحور اسرتاتيجية  ينبغي  بالواقع:  االلتصاق 
املقبلة أن تعكس حقائق تقديم  التمنيع  املحلية. وعىل نظم  الناس واملجتمعات  الرتكيز عىل 

بالنظم  يندر فيها االحتكاك  التي قد  الدخل  املنخفضة  السياقات  الرعاية الصحية، والسيما يف 
املحلية  املجتمعات  الذي يشكل فرصة لتحقيق مرامي صحية متعددة. وعرب إشراك  الصحية 

يف تصميم، وتنفيذ، ورصد الخدمات، فإن هذه الخدمات ستكون عىل األرجح أكرث استدامة، 
الرئيسية يف تحديد  التحديات  إليها. وسيتمثل أحد  وقبوالً، ومالءمة ملتطلبات من تمس حاجتهم 

فارقاً  أفعال تحدث  والوطنية إىل  العاملية، واإلقليمية،  واملبادئ  كيفية تحويل االسرتاتيجيات 
حقيقياً يف حياة الناس يف مختلف أرجاء العالم.

زاد اإلنفاق الحكومي عىل 
بنسبة التمنيع 

٪130
يف اإلقليم األفريقي منذ 

عام 2010

B
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االستنتاجات  .8
بلغت أعداد املستفيدين من التمنيع عام 2017 مستوى ال سابق له. ومع أن العالم ما يزال بعيداً 

باللقاحات، فإن تصميم  املرامي املحددة يف خطة العمل العاملية الخاصة  عن تحقيق الكثري من 
هذه املرامي اتسم بالطموح واالتساع، ومن املهم أال نغفل عن التقدم العظيم الذي تم تحقيقه 

بالفعل. ومع ذلك فإن عواقب عدم تحقيق املرامي العاملية قد تجلت بكل وضوح مع إعادة ظهور 
الحصبة والخناق واستمرار فريوس شلل األطفال والكزاز األمومي والوليدي.

بالتمنيع قدماً سعياً وراء تحقيق  لنا للدفع  الفرصة  اللقاحات  وتتيح السنوات األخرية يف عقد 
أن تحققه  السابقة ما يمكن  النجاحات  باللقاحات. وتظهر  الخاصة  العاملية  العمل  مرامي خطة 

الشركاء  إنمائية متكاملة، وتعمل مع  للتمنيع، وتضع خططاً  األولوية  تمنح  التي  البلدان 
التحديات فقد تم تطعيم  الكثري من  تنفيذها. ورغم  الوطنيني، واإلقليميني، والعاملييني عىل 
20 مليون طفل إضايف بني عامي 2011 و2017، غري أن بمقدورنا أن نقوم بما هو أفضل من ذلك.

لقد أزف الوقت للتعلم من دروس عقد اللقاحات من أجل صياغة اسرتاتيجية ملرحلة ما بعد 
ن العالم من الحفاظ عىل مكاسبه املحققة بشق األنفس وتوسيع نطاق فوائد  2020 تمكِّ عام 
التمنيع لتشمل من تخلفوا عن الركب ولتغطية الفئات األكرب عمراً. ومن الواجب أن يكون 

للتغطية الصحية  التكامل يعزز فيه وضعه كركيزة أساسية  التمنيع فصالً من  التايل من  الفصل 
الشاملة والرعاية الصحية األولية، ويسهم يف إرساء ذلك العالم األكرث أمناً، وصحة، وازدهاراً 

املستدامة. التنمية  أهداف  إليه  الذي تطمح 
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التوصيات  .9
بإعداد اسرتاتيجية عاملية متكاملة  االلتزام  العامليني  التمنيع  البلدان، واألقاليم، وشركاء  عىل 

:2020 للتمنيع ملرحلة ما بعد عام 

باللقاحات، وأثرها،  الخاصة  العاملية  العمل  م خطة  • ينبغي إجراء استعراض شامل لتقدُّ
.2020 وتنفيذها من أجل تنوير اسرتاتيجية مرحلة ما بعد عام 

باللقاحات بما يكفل إرشاد  • يتعني استعراض إطار رصد وتقييم خطة العمل العاملية الخاصة 
.2020 جهود إعداد إطار منقح السرتاتيجية مرحلة ما بعد عام 

2020 أن تستند إىل الدروس املستخلصة خالل عقد  • عىل اسرتاتيجية مرحلة ما بعد عام 
.2018 التقييم هذا لعام  اللقاحات وأن تستفيد من املوضوعات الرئيسية املحددة يف تقرير 

املكيَّفة لرتاعي السياقات  باللقاحات،  العاملية الخاصة  ويتعني أن تكون أولويات خطة العمل 
اللقاحات. التمنيع حتى نهاية عقد  القوة املحركة ألنشطة  املتغرية والدروس املستفادة، هي 

الرئيسية عىل الدعم القطري املتالئم مع السياق املخصوص  • ينبغي أن تشتمل مجاالت الرتكيز 
التغطية  لتحقيق  الوطنية  بالخطط  املرتبطة  والفعالة  املتينة  الوطنية  التمنيع  نظم  ودعم  لبناء 

الشاملة. الصحية 

التمنيع  • يتعني استحداث إطار للممارسات الفضىل لضمان الوصول املنصف إىل خدمات 
املتضررة من  املهاجرة، واملشردة، واملحرومة، بما يف ذلك املجموعات  السكانية  للمجموعات 

اإلنسانية. الطوارئ  حاالت 

التمنيع. الفردي واملجتمعي عىل  الطلب  البلدان لرعاية  أولوية متقدمة ضمن  ينبغي منح   •

التمنيع: البحوث يف  ويتعني تعزيز وتوسيع مساهمات 

اللقاحات: ينبغي مواصلة تقوية الروابط بني جهود البحث  • البحث والتطوير يف مجال 
املنتجات  الوثيق يف تصميم  التعاون  التنفيذ لضمان  باللقاحات مع دوائر  املتعلقة  والتطوير 

وتقييمها. وتطويرها،  الجديدة، 

التنفيذ، والتشغيل، والبحوث األخرى  التوسع يف استخدام بحوث  ينبغي  التمنيع:  • نظم 
الصحية  الرعاية  االبتكارات يف تسليم خدمات  الوطنية، ولتقييم  التمنيع  بأداء نظم  للنهوض 

الخدمات. ناقصة  السكانية  املجموعات  إىل  للوصول 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل عىل امتداد كل  • ينبغي تطوير قدرات بحوث التمنيع يف 
املجاالت. هذه 

يصل عائد كل دوالر 
أمرييك واحد ُينفق عىل 

تمنيع األطفال إىل 

44 دوالراً 
املنافع  أمريكيًا من 

واالجتماعية االقتصادية 
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الفريق العامل لعقد  أعضاء   :1 امللحق 
االستشاري  الخرباء  لفريق  التابع  اللقاحات 

بالتمنيع  املعني  االسرتاتيجي 

بالتمنيع املعني  االسرتاتيجي  االستشاري  الخرباء  لفريق  التابعون  األعضاء 
 

• Noni MacDonald )رئيس الفريق العامل(، بروفسور علم أمراض األطفال، قسم 
األمراض املعدية، كلية علم أمراض األطفال، جامعة دالويس، كندا

املزروع، األمني العام، املجلس الصحي السعودي، اململكة العربية السعودية • يعقوب يوسف 

الخرباء

• Oleru Huda Abason، عضو الربملان، برملان أوغندا

• Jon Kim Andrus، الربوفسور املساعد وكبري املحققني، قسم اللقاحات والتمنيع، مركز 
األمريكية املتحدة  الواليات  الشاملة، جامعة كولورادو،  الصحة 

الهند )عضو فريق  الدولية للوبائيات السريرية،  التنفيذي، الشبكة  املدير   ،Narendra Arora •
)2016-2010( بالتمنيع  املعني  االسرتاتيجي  االستشاري  الخرباء 

• Susan Elden، مستشار صحي، إدارة التنمية الدولية، لندن، اململكة املتحدة

• Marie-Yvette Madrid، خبري استشاري مستقل، جنيف، سويسرا

• أماين محمود مصطفى، مدير مشروع، املبادرة السودانية للتدريب يف ميدان الصحة 
للتمنيع، وزارة الصحة، السودان  املوسع  الربنامج  العمومية، مركز كارتر، السودان )مدير 

سابقاً(

• Rebecca Martin، مدير مركز الصحة الشاملة، مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، 
املتحدة الواليات 

• Helen Rees، املدير التنفيذي، معهد بحوث الصحة اإلنجابية وفريوس العوز املناعي 
الخرباء االستشاري االسرتاتيجي  )رئيس فريق  أفريقيا  البشري، جامعة ويتواترزراند، جنوب 

)2013-2010 بالتمنيع  املعني 

• David Salisbury، زميل مشارك، مركز األمن الصحي العاملي، شتام هاوس، لندن، اململكة 
)2010-2005 بالتمنيع  املعني  الخرباء االستشاري االسرتاتيجي  )رئيس فريق  املتحدة 

• Qinjian Zhao، عميد مشارك، كلية الصحة العمومية، جامعة شيامن، شيامن، فوجان، 
الصني

العامل الفريق  أمانة 

• مؤسسة بيل وميلندا غيتس

)Gavi( للقاحات والتمنيع  العاملي  التحالف   •

للطفولة املتحدة  • منظمة األمم 

• املعهد الوطني للحساسية واألمراض املُعدية، جزء من املعاهد الوطنية للصحة يف الواليات 
املتحدة

العاملية الصحة  • منظمة 
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أعضاء فريق الخرباء االستشاري   :2 امللحق 
بالتمنيع  املعني  االسرتاتيجي 

• Alejandro Cravioto )رئيس فريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي املعني بالتمنيع(، 
املكسيك املستقلة،  الوطنية  الجامعة  الطب،  كلية  إىل  منتمي 

• Rakesh Aggarwal، بروفسور طب الجهاز الهضمي، معهد سنجي غاندي العايل للعلوم 
الهند لكنو،  الطبية، 

املزروع، األمني العام، املجلس الصحي السعودي، اململكة العربية السعودية • يعقوب يوسف 

• Ilesh Jani، املدير العام، املعهد الوطني للصحة، موزامبيق

البحرين التمنيع املوسع، مديرية الصحة العامة، وزارة الصحة،  • جليلة جواد، رئيس برنامج 

• Youngmee Jee، املدير العام، مركز بحوث األمراض املُعدية، املعهد الوطني للصحة، املركز 
الكوري ملكافحة األمراض والوقاية منها، جمهورية كوريا

• Kari Johansen، مدير، مركز علم املناعة واألمراض، املركز األوروبي للوقاية من األمراض 
السويد ومكافحتها، 

• Noni MacDonald، بروفسور علم أمراض األطفال، قسم األمراض املعدية، كلية علم 
أمراض األطفال، جامعة دالويس، كندا

• Terry Nolan، رئيس، قسم األمراض املُعدية املتعلقة بطب األطفال،، كلية السكان 
الشاملة يف ملبورن، جامعة ملبورن، أسرتاليا والصحة 

• Kate O’Brien، بروفسور، كلية الصحة الدولية وكلية الوبائيات، جامعة جون هوبكنز 
األمريكية املتحدة  الواليات  العمومية،  للصحة  بلومبريغ 

• Andrew J. Pollard، بروفسور الوبائيات، كلية علم أمراض األطفال، جامعة أوكسفورد، 
املتحدة اململكة 

• Firdausi Qadri، كبري املدراء، قسم األمراض املعدية، املركز الدويل لبحوث أمراض 
بنغالديش داكا،  اإلسهال، 

• Nikki Turner، بروفسور مشارك، املمارسة العامة والرعاية األولية، جامعة أوكالند، 
نيوزيلندا

• Frederick Were، عميد، كلية أمراض األطفال وصحتهم، جامعة نريوبي، كينيا

• Charles Wiysonge، مدير، مركز كوكرين يف جنوب أفريقيا، مجلس البحوث الطبية، 
أفريقيا  جنوب 
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ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال:
العاملية الصحة  منظمة 
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