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تمهيد
ُوضعت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات 2011-2020 )الخطة( للمساعدة عىل 

تحقيق الرؤية الخاصة بعقد اللقاحات، والتي تتمثل يف تتع كل األفراد واملجتمعات 

املحلية بحياة خالية من األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات. ومع اقرتاب العقد 

من نهايته، آن األوان لتقييم التقدم املُحرز يف إطار الخطة وتطبيق الدروس املستفادة 

عىل االسرتاتيجية العاملية للتمنيع يف العقد القادم.

وقد أََعدَّ هذا التقرير لفريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي املعني بالتمنيع )فريق الخرباء 

االستشاري االسرتاتيجي( الفريق العامل املعني بعقد اللقاحات التابع له )امللحق 1(. 

ويتناول هذا التقرير تقارير التقييم السنوية التي أعدها الفريق العامل املعني بعقد 

اللقاحات التابع لفريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي مبزيد من التوّسع، وينظر يف 

العقد بأكمله، ويستند إىل استعراض التقدم املُحرز صوب أهداف خطة العمل العاملية 

الخاصة باللقاحات وأغراضها وإىل تصورات أصحاب املصلحة التي ُسّجلت عن طريق 

ثالثة مسوح أجابت عليها 310 جهة من الجهات صاحبة املصلحة يف مجال التمنيع، 

ومجموعتني من املقابالت الشخصية شبه املنظمة التي أُجريت مع 80 جهة من 

الجهات صاحبة املصلحة، يف الفرتة 2017-2019. كام يتضمن التقرير رؤى ذات قيمة 

ألعضاء الفريق العامل وممثيل املنظامت الرشيكة ومكاتب املنظمة اإلقليمية الذين 

أسهموا إسهامات مهمة يف التقييامت السنوية. وترد يف امللحق 3 روابط إلكرتونية 

مؤدية إىل مجموعة البيّنات الكاملة التي استُخدمت يف هذا التقرير.

وتُجّسد هذه الوثيقة الدروس املستفادة من خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات، 

وتقدم توصيات بشأن وضع االسرتاتيجية العاملية القادمة للتمنيع، ومحتواها وتنفيذها.

 إن رؤية عقد اللقاحات )2011-2020( هي عامل يتمتع فيه جميع 

 األفراد واملجتمعات بحياة خالية من األمراض التي ميكن الوقاية 

منها باللقاحات. 
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املوجز
التقدم املُحرز كبري ولكن بعض األغراض مل تتحقق

اتُخذت خطوات كبرية يف مجال التمنيع خالل العقد املايض. فقد زاد عدد 

األطفال املطعمني عىل أي وقت مىض، واعتمد عدد متزايد من البلدان 

لقاحات جديدة، واستمر تدفق اللقاحات الجديدة واملحّسنة التي ينتجها 

املجتمع العاملي للبحث والتطوير.

ومع ذلك، فهناك العديد من غايات خطة العمل العاملية الخاصة 

باللقاحات التي مل تتحقق. وعىل الصعيد العاملي، ظلت تغطية 

اللقاحات األساسية عىل نفس املستوى. فعىل الرغم من الجهود 

املكثفة، مل يُستأصل شلل األطفال وعادت الحصبة إىل الظهور عىل نحو 

مثري للقلق. ومازالت فوائد التمنيع غري موزعة توزيعاً منصفاً داخل 

البلدان وفيام بينها.

ومع ذلك فإن خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات تضمنت غايات 

طموحة لحفز العمل. فالرتكيز عىل التمييز الثنايئ بني تحقيق الغاية 

وعدم تحقيقها وحده ال يؤدي إىل تقييم منصف للتقدم الكبري الذي 

أُحرز خالل العقد يف طيف واسع من البلدان ويف ظروف كثرياً ما 

انطوت عىل تحديات شديدة، حيث يُغطي عدم إحراز التقدم يف عدد 

صغري نسبياً من البلدان املترّضرة عامًة من النزاع أو من عدم االستقرار 

السيايس املزمن، عىل أوجه التقدم الكبرية املُحرزة يف أماكن أخرى.

اسرتاتيجية عاملية شاملة 

ُوضعت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات من خالل مشاورات 

عاملية موّسعة أُجريت مع عدد غري مسبوق من الجهات صاحبة 

املصلحة، مبا يف ذلك البلدان. وقد هيأ ذلك إطاراً عاملياً شامالً ملعالجة 

القضايا الرئيسية املتعلقة بالتمنيع، وأوجد رؤية مشرتكة ومنتدًى يتيح 

ألصحاب املصلحة يف مجال التمنيع مناقشة املسائل املثرية للقلق، كام 

أوجد آلية لربط أنشطة الرشكاء العامليني. وكان مبثابة محور رئييس 

للرتكيز أدى إىل استمرار وضوح أهمية التمنيع عىل الصعيد العاملي.

وشّكلت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات اسرتاتيجية عاملية 

شاملة ضمت املبادرات الخاصة بالتخلص من/ استئصال األمراض 

واألنشطة الخاصة بربامج التمنيع الوطنية سواًء بسواء. وألول مرة 

تضمنت الخطة أيضاً تركيزاً عىل البحث والتطوير يف مجال املنتجات 

الجديدة من اللقاحات والتكنولوجيات الخاصة باللقاحات.

نطاق أضيق من الالزم لدفع التغيري

عىل الرغم من مواطن القوة هذه، مل يكن لخطة العمل العاملية 

الخاصة باللقاحات من الناحية العملية إال قدرة محدودة عىل التأثري 

عىل إجراءات البلدان والرشكاء الالزمة لتحقيق أهدافها.

انفصال املستوى الُقطري عن املستوى العاملي

يُنظر إىل خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات عموماً عىل أنها 

اسرتاتيجية تنطلق من القمة إىل القاعدة وتركز عىل األهداف والغايات 

العاملية. وملا كانت الخطة تتثل ملبدأ اإلنصاف، فقد تطلعت إىل 

تحقيق األهداف نفسها يف جميع البلدان بغض النظر عن وضعها 

الحايل. وفضالً عن ذلك، فإنها عىل عكس الكثري من التوقعات، مل 

تجلب موارد إضافية. وأدى ذلك إىل أن بعض البلدان اعتربت الغايات 

واألُطر الزمنية غري واقعية، فلم تحصل الخطة إال عىل تأييد محدود. 

وفضالً عن ذلك، فإن البلدان والجهات الرشيكة اعتمدت يف كثري من 

األحيان نهج االنتقاء واالختيار وفقاً ألولوياتها إزاء أهداف الخطة، بدالً 

من أن تلتزم التزاماً تاماً بجميع جوانب الخطة.

تنفيذ جزيئ 

كان يُتوخى تنفيذ خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات عىل 

الصعيد الُقطري عن طريق تحديث خطط التمنيع الوطنية بدعم 

من رشكاء التنمية. ومل يحدث ذلك إال بقدر محدود، وكانت املوارد 

املخّصصة يف كثري من األحيان غري كافية لتحقيق الطموحات الوطنية 

أو أهداف الخطة. 

ويف وقت الحق من العقد، لعبت خطط العمل اإلقليمية الخاصة 

باللقاحات دوراً مهامً يف سد الثغرات القامئة بني املستويني العاملي 

والُقطري يف االسرتاتيجية والتخطيط. ومع ذلك، فقد استغرق إعداد 

هذه الخطط وقتاً طويالً، ما أدى إىل تأخر ترجمة خطة العمل العاملية 

الخاصة باللقاحات إىل إجراءات متخذة يف األقاليم والبلدان. 

وكان تحقيق التكامل بني التمنيع وسائر الخدمات الصحية وإرساء 

العالقات خارج قطاع الصحة، محدودين. وُعقد العديد من الرشاكات 

املثمرة، ولكن األنشطة مل تُنّسق تنسيقاً تاماً عىل املستوى العاملي 

وال عىل املستوى الوطني. ويف إمكان الجامعات من قبيل منظامت 

املجتمع املدين والقطاع الخاص أن تضطلع بطيف أوسع من األدوار. 

ويف ظل غياب هيكل تنظيمي محدد للخطة، مل يتسن اقتناص كامل 

الفرص املتاحة إلرساء روابط وثيقة مع أولويات الصحة مثل األمن 

الصحي العاملي. 

وقد أُجريت االتصاالت املوّسعة وأنشطة الدعوة عند استهالل الخطة، 

ولكنها مل تستمر طوال العقد، ورمبا أدى عدم تسليط الضوء الكايف 

عىل الخطة، والسيام لصالح الجهات الُقطرية صاحبة املصلحة، إىل 

الحد من أثرها.
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اتساع نطاق الرصد وعدم كفاية املساءلة

وضعت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات إطاراً ابتكارياً 

وشامالً للرصد والتقييم واملساءلة. وحددت الخطة مجموعة مشرتكة 

من املقاييس لتقييم التقدم املُحرز وتكني البلدان من الوقوف عىل 

إنجازاتها قياساً عىل أسس مرجعية معينة. وباملثل، فقد وجهت الخطة 

االهتامم إىل أهمية البيانات الجيدة وأذكت الوعي بشأن تفاوت 

مستويات التغطية داخل البلدان. 

ومع ذلك، فإن اإلبالغ السنوي الواسع النطاق مل يكِف لتحقيق 

الخضوع للمساءلة، أو التأثري عىل أنشطة البلدان والجهات الرشيكة إىل 

الحد الالزم لتحقيق أهداف الخطة. ويف البلدان، كانت البيانات التي 

ُجمعت لتقديم التقارير عن الخطة محدودة األثر أو بدون اثر عىل 

تخطيط الربامج وإجراء العمليات. 

وغطى الرتكيز عىل املتوسطات العاملية عىل التفاوت الكبري املوجود 

عىل الصعيد الوطني، وَحَجب التقدم الفائق الذي أُحرز يف العديد 

من البلدان واألقاليم. وكذلك فإن املتوسطات العاملية مل توفر إال رؤية 

محدودة لألسباب األساسية واإلجراءات التصحيحية املمكنة. وفضالً 

عن ذلك، فإن االهتامم باملؤرشات الوطنية أخفى التفاوتات الكبرية 

املوجودة عىل املستويات دون الوطنية. وكانت بعض املؤرشات معقدة 

وصعبة التأويل، وفشل بعضها يف التعبري عن كامل مكونات أغراض 

الخطة. 

استمرار مالءمة الخطة يف خضم السياقات املتغرّية

مازال معظم األهداف واألغراض التي حددتها خطة العمل العاملية 

الخاصة باللقاحات مالمئة يف يومنا هذا، كام أن غاياتها تشّكل التزامات 

متفق عليها عاملياً ومن شأنها أن تدفع ُخطى التقدم صوب أهداف 

التنمية املستدامة. 

واتسم العقد املايض بقدر كبري من التقلب. إذ إن التوّسع الحرضي 

املتسارع، والهجرة والنزوح، والنزاع وعدم االستقرار السيايس، وارتفاع 

تكلفة اللقاحات الجديدة يف البلدان املتوسطة الدخل، والنقص 

املفاجئ يف إمدادات اللقاحات عىل الصعيد املحيل والعاملي، وزيادة 

الرتدد يف أخذ اللقاحات، طرحت جميعها تحديات كربى خالل العقد. 

وعىل الرغم من االعرتاف بهذه التحديات، فإن الخطة مل يتوافر لها إال 

»ُمحركات« محدودة للتأثري عىل االستجابة العاملية واإلقليمية والوطنية 

لهذه التحديات. 

ومازال العامل يشهد فاشيات األمراض املعدية التي ميكن الوقاية منها 

باللقاحات، ومل تتحقق بعد أهداف القضاء عىل األمراض. وتغطي 

خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات املبادرات الخاصة بأمراض 

معينة وبتعزيز برامج التمنيع الوطنية سواًء بسواء؛ ولكل نهج منهام 

مزاياه، ولكن الخربة املكتسبة من العقد املايض تشري إىل أن القضاء 

عىل األمراض يعتمد يف نهاية املطاف عىل القاعدة التي توفرها برامج 

التمنيع الوطنية القوية.

وتؤيد هذه الرؤى فكرة تجديد اسرتاتيجية التمنيع العاملية باالستناد 

إىل مواطن القوة يف الخطة وإىل الدروس املستفادة خالل العقد املايض.
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 التوصيات الرفيعة املستوى
ينبغي لالسرتاتيجية العاملية للتمنيع ملا بعد عام 2020، ما ييل:

أن تستند إىل الدروس املستفادة من خطة العمل العاملية   .1

الخاصة باللقاحات، مع ضامن التنفيذ املالئم التوقيت 

والشامل عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني

أن ينصب تركيزها األسايس عىل البلدان، عن طريق ما ييل:   .2

2أ. وضع البلدان يف صميم عملية إعداد االسرتاتيجية وتنفيذها 

لضامن تجسيدها لخصوصية السياق ومالءمتها له

2ب. تعزيز صنع القرار املسّند بالبيّنات والخاضع للقيادة الُقطرية

2ج. التشجيع عىل االستعانة مبصادر االبتكارات وتبادلها من 

أجل تحسني أداء الربامج

2د. تعزيز استخدام البلدان للبحوث من أجل ترسيع األخذ 

باللقاحات وبالتكنولوجيات الخاصة باللقاحات وتحسني 

أداء الربامج

أن تحافظ عىل الزخم من أجل تحقيق أهداف خطة العمل   .3

العاملية الخاصة باللقاحات، عن طريق ما ييل:

 3أ. دمج العنارص الرئيسية للخطة، واإلقرار بشمولها 

 وبرضورة استدامة النجاحات التي تتحقق يف مجال 

التمنيع عاماً بعد عام

3ب. إضافة تركيز خاص عىل الطوارئ اإلنسانية والنزوح والهجرة 

والهشاشة املزمنة

3ج. التشجيع عىل تعزيز التكامل بني املبادرات الخاصة 

بالتخلص من األمراض وبرامج التمنيع الوطنية

3د. التشجيع عىل توثيق أوارص  التعاون والتكامل داخل قطاع 

الصحة وخارجه

أن تضع منوذج حوكمة أكرث قدرة عىل تحويل االسرتاتيجية   .4

إىل إجراءات، عن طريق ما ييل: 

4أ. إيجاد هيكل ادارة متني و مرن ومنوذج تشغييل يستند إىل 

التعاون الوثيق بني الرشكاء عىل جميع املستويات

4ب. توخي املرونة الالزمة للكشف عىل املسائل املستجدة 

واالستجابة لها

4ج. وضع اسرتاتيجية قوية لالتصاالت والدعوة والحفاظ عليها

أن تعّزز التخطيط الطويل األجل لتطوير اللقاحات   .5

الجديدة وسائر االبتكارات الوقائية واستخدامها، لضامن 

استفادة املجموعات السكانية منها يف أرسع وقت ممكن

أن تعّزز استخدام البيانات يف تحفيز العمل وتوجيهه   .6

وتوفري املعلومات الالزمة لصنع القرار

أن تعّزز الرصد والتقييم عىل املستويني الوطني ودون   .7

الوطني لتحقيق املزيد من املساءلة

وميكن االطالع عىل التوصيات التقنية مبزيد من التفاصيل عىل 

الصفحة 33
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 أوالً: تاريخ خطة العمل 
 العاملية الخاصة باللقاحات

كانت الدعوة التي وجهها بيل وميليندا غيتس يف املنتدى االقتصادي 
العاملي لعام 2010 إىل إعالن العقد التايل »عقداً للقاحات« عامالً محفزاً 

لخطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات. ويف أعقاب استهالل الربنامج 
املوّسع للتمنيع يف عام 1974 وااللتزام بالتمنيع الشامل لألطفال يف عام 

1984، تضاعفت التغطية العاملية للتمنيع بثالث جرعات من اللقاح 
الثاليث )الدفترييا والتيتانوس والسعال الدييك( أربع مرات لتصل نسبتها 

إىل 84٪ بحلول عام 2010. وكان الجدري قد استُئصل، واستمر استخدام 
اللقاحات يف تحقيق مكاسب كبرية يف مجال سائر األمراض املعدية. 

وكان التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع الذي تأسس يف عام 
2000 يعمل عىل إتاحة اللقاحات الجديدة للبلدان األشد فقراً، يف حني 
أن الرؤية واالسرتاتيجية العامليتني للتمنيع اللتني استُهلتا يف عام 2006، 
قدمتا رؤية مشرتكة واسرتاتيجيات محددة لحامية املزيد من األشخاص 

من املزيد من األمراض. وكانت اللقاحات الجديدة التي تحمل مزيداً 
من الوعود قيد التطوير.

ومع ذلك، فلم يكن جميع األشخاص يستفيدون عىل نحو منصف من 
التقدم املُحرز يف مجال التمنيع. وكانت هناك إجحافات كبرية يف اإلتاحة 

والتغطية داخل البلدان وفيام بينها. وأدت هذه اإلجحافات إىل الرؤية 
الخاصة بعقد اللقاحات، والتي تتمثل يف »تتع كل األفراد واملجتمعات 

املحلية بحياة خالية من األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات«.

إعداد خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات

استُهل »عقد التعاون القائم يف ظل عقد اللقاحات« يف عام 2010 
يف سبيل وضع خطة مشرتكة لتحقيق هذه الرؤية. وخضع التعاون 
لقيادة منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، والتحالف العاملي من 

أجل اللقاحات والتمنيع، واملعهد الوطني األمرييك للحساسية واألمراض 
املعدية، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، وللتنسيق معهد الصحة العاملية 
يف برشلونة بأسبانيا، وتولت مؤسسة بيل وميليندا غيتس تويله. وتوىل 
مجلس للقيادة يشمل الرؤساء التنفيذيني للمنظامت القيادية وممثيل 

تحالف الزعامء األفارقة ملكافحة املالريا، الرعاية والتوجيه االسرتاتيجي. 

واُسست يف إطار التعاون لجنة توجيهية وأُنشئت عدة فرق عاملة 
لصياغة خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات وأُجريت سلسلة من 
املشاورات مع طيف متنوع من الخرباء لتنقيح محتواها - ضم نخبة 

من املسؤولني واملهنيني الصحيني واألكادمييني واملصنعني والوكاالت 
العاملية ورشكاء التنمية ومنظامت املجتمع املدين ووسائل اإلعالم من 
أكرث من 140 بلداً و290 منظمة. ووضع فريق عامل أُنشئ يف وقت 

الحق إطاراً للرصد والتقييم واملساءلة. 

واعتمدت وزارات الصحة الخطة باإلجامع يف جمعية الصحة العاملية 

يف عام 2012؛ واعتُمد إطار الرصد والتقييم يف العام التايل. ويف األعوام 
التالية، ُوضعت خطط العمل اإلقليمية الخاصة باللقاحات والخطط 

الوطنية املتعددة السنوات أو ُحّدثت لتتواءم مع خطة العمل العاملية. 
وذهب أصحاب املصلحة األفريقيون إىل أبعد من ذلك لبناء اإلرادة 

السياسية بشأن التمنيع، فعقدوا املؤتر الوزاري للتمنيع يف أفريقيا يف 
عام 2016. وأصدر هذا االجتامع إعالن أديس أبابا بشأن التمنيع، الذي 

قطع مبوجبه رؤساء الدول ووزراء الصحة والشؤون املالية والتعليم 
والشؤون االجتامعية والقادة املحليون عرشة التزامات محددة لتعزيز 

الصحة يف القارة األفريقية عن طريق االستثامر املتواصل يف التمنيع.

ُجمعت مدخالت أسهم بها أكرث من 140 بلداً أثناء 

وضع خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات

صياغة خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات

جمعت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات أهداف التمنيع 
التي كانت جمعية الصحة العاملية قد اعتمدتها بالفعل، وحددت 
غايات جديدة طموحة يف مجاالت أخرى. وشملت األهداف التي 

كانت موجودة من قبل استئصال شلل األطفال، والتخلص من 
الحصبة والحصبة األملانية يف األقاليم واحداً تلو اآلخر، والتخلص من 
تيتانوس األمهات واملواليد يف البلدان ذات األولوية، وتحقيق تغطية 

كبرية ومنصفة باللقاحات. كام دعت الخطة إىل العمل عىل الحد 
من اإلجحافات يف التغطية التي تنشأ عن املوقع الجغرايف، والسن، 
ونوع الجنس، واإلعاقة، واملستوى التعليمي، واملستوى االجتامعي 

االقتصادي، والجامعة العرقية، وظروف العمل، وعىل الحد من 
معدالت الترسب. وفضالً عن ذلك، فقد ُوضع طيف من املؤرشات 

الخاصة باملدخالت وبالعملية من أجل تقييم امللكية الُقطرية 
والتمويل ودمج الخدمات وجودة البيانات وتوافر اللقاحات. وباملثل 
فقد ُوضعت مؤرشات أيضاً لتتبع التقدم املُحرز يف تطوير اللقاحات 

الجديدة والتكنولوجيات االبتكارية ونرشها.

وحددت الخطة مجموعة شاملة من األنشطة الرامية إىل تحقيق هذه 
الطموحات من أجل توجيه البلدان والرشكاء، ووضحت كيف ميكن 
لكل جهة من الجهات صاحبة املصلحة يف مجال التمنيع، من األرس 

واملجتمعات املحلية إىل الوكاالت العاملية، أن تسهم يف نجاحها. والتمست 
الخطة تحّمل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الحكومات الوطنية، ملسؤولية 
تنفيذ هذه األنشطة، مبا يف ذلك ترجمة االسرتاتيجية إىل خطط تشغيلية 

مفصلة وحشد املوارد البرشية وتعبئة املوارد املالية الالزمة لتنفيذها.
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خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات يف ملحة

الرؤية

عامل يتمتع فيه كل األفراد واملجتمعات بحياة خالية من األمراض التي 

ميكن الوقاية منها باللقاحات.

املبادئ التوجيهية

امللكية الُقطرية - امللكية الرئيسية للبلدان، وهي مسؤولة عن . 1

إرساء االدارة السليمة للشؤون وعن تقديم خدمات تنيع فّعالة 

وجيدة إىل الجميع

املسؤولية املشرتكة والرشاكة - التمنيع ضد األمراض التي ميكن . 2

الوقاية منها باللقاحات مسؤولية الفرد واملجتمع والحكومة، 

وهي مسؤولية تتجاوز الحدود والقطاعات

اإلنصاف - اإلتاحة املنصفة للتمنيع مكون رئييس للحق يف الصحة. 3

التكامل - ال غنى عن نظم التمنيع القوية، كجزء من النظم . 4

الصحية األوسع نطاقاً، مع رضورة تنسيقها عن كثب مع برامج 

تقديم الرعاية الصحية األولية األخرى، من أجل تحقيق أهداف 

التمنيع

االستدامة - اتخاذ القرارات املستنرية ووضع اسرتاتيجيات التنفيذ . 5

واملستويات املالمئة لالستثامر املايل وتحسني اإلدارة املالية 

واإلرشاف تُعد أموراً ذات أهمية حاسمة لضامن استدامة برامج 

التمنيع

االبتكار - ال ميكن استغالل إمكانات التمنيع عىل الوجه األكمل . 6

إال من خالل التعلم والتحسني واالبتكار املستمرين يف البحث 

والتطوير، عالوًة عىل االبتكار وتحسني الجودة عىل امتداد جميع 

جوانب التمنيع

األهداف

 إيجاد عامل خال من شلل األطفال. 1

 تحقيق غايات التغطية بالتلقيح يف كل إقليم وبلد ومجتمع محيل. 2

 تجاوز غاية الهدف 4 من األهداف اإلمنائية لأللفية الخاصة . 3

بخفض معدل وفيات األطفال

 تحقيق الغايات الخاصة بالتخلص من األمراض عىل الصعيد . 4

اإلقليمي والعاملي

 تطوير اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة واملحّسنة واعتامدها. 5

األغراض االسرتاتيجية

 التزام البلدان كافًة تجاه التمنيع باعتباره أولوية. 1

 فهم األفراد واملجتمعات لقيمة اللقاحات وطلبهم للتمنيع . 2

باعتباره حقاً لهم ومسؤوليًة عليهم

 مد فوائد التمنيع بشكل منصف للجميع. 3

 نظم التمنيع القوية جزء ال يتجزأ من النظام الصحي السليم . 4

األداء

 برامج التمنيع يتاح لها الحصول املستدام عىل التمويل الذي . 5

ميكن التنبؤ به وعىل اإلمدادات العالية الجودة والتكنولوجيات 

االبتكارية

 تحقيق أقىص استفادة من فوائد التمنيع بفضل االبتكارات عىل . 6

الصعيد القطري واإلقليمي والعاملي يف مجال البحث والتطوير
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التنفيذ

اتخذ تنفيذ خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات شكلني اثنني. 

أوالً، شملت الخطة العمل الجاري لربامج التمنيع الوطنية والرشاكات 

والتحالفات العاملية القامئة. وتضمنت الرشاكات والتحالفات العاملية 

برامج موفورة املوارد مثل التحالف العاملي من أجل اللقاحات 

والتمنيع واملبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال، ومبادرات ذات 

موارد أقل مثل مبادرة مكافحة الحصبة والحصبة األملانية ومبادرة 

التخلص من تيتانوس األمهات واملواليد. 

وثانياً، اتُخذت اإلجراءات التي انبثقت مبارشًة من خطة العمل 

العاملية الخاصة باللقاحات. وتضمنت هذه اإلجراءات وضع خطط 

العمل اإلقليمية الخاصة باللقاحات أو تحديثها وصدور إعالن أديس 

أبابا بشأن التمنيع، وإجراء عملية الرصد والتقييم واملساءلة عىل 

الصعيد العاملي، وإقامة أسابيع التمنيع العاملية؛ وإجراء سائر األنشطة 

الالزمة إلبراز أهمية التمنيع. 
وكانت عملية الرصد والتقييم واملساءلة عىل الصعيد العاملي هي 

الجانب الوحيد من الخطة الذي ُخّصصت له املوارد. ويف إطار هذه 

الجهود، أُضيفت املؤرشات الخاصة بالخطة إىل استامرات التبليغ 

املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية واليونيسيف، وأنشأ فريق الخرباء 

االستشاري االسرتاتيجي الفريق العامل املعني بعقد اللقاحات ليُعنى 

بتقييم التقدم املُحرز وصياغة التوصيات الخاصة بتصحيح املسار. 

وخالل العقد قدمت البلدان تقارير سنوية، وصاغت منظمة الصحة 

العاملية والوكاالت الرشيكة تقارير مرحلية، وخضع التقرير املستقل 

لفريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي وتوصياته لالستعراض السنوي 

بوصفهام بنداً دامئاً من بنود جدول أعامل جمعية الصحة العاملية. 

واعتُمد قراران آخران لجمعية الصحة العاملية يتعلق أحدهام بالتمنيع 

ويدعو إىل شفافية أسعار اللقاحات وزيادة يرس تكلفتها، ويدعو اآلخر 

إىل ترسيع ُخطى التقدم صوب غايات خطة العمل العاملية الخاصة 

باللقاحات، وكان ذلك يف عامي 2015 و2017 بالرتتيب.
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 ثانيًا: التقدم املُحرز 
 خالل عقد اللقاحات 

غالبًا ما لن تتحقق معظم أهداف خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات بحلول 
عام 2020 )انظر امللحق 3 لالطالع عىل الروابط اإللكرتونية املؤدية إىل البيانات الكاملة(. 

ومع ذلك، فإن عبارة »بعيد عن املسار الصحيح« تخفي وراءها تقدمًا مطرداً يف 
مجاالت عديدة.

الهدف 1: استئصال شلل األطفال

عىل الرغم من التقدم الهائل املُحرز، تواجه الجهود املبذولة الستئصال 

شلل األطفال تحديات كربى تتعلق باألمن وبالقبول املجتمعي للقاح 

يف املواقع األخرية املتبقية التي مازال يرسي فيها فريوس شلل األطفال 

الربي. وقد أُعتمد رسميا استئصال فريوس شلل األطفال الربي من 

النمط 2 يف عام 2015 ومل يُكتشف أي فريوس من فريوسات شلل 

األطفال الربية من النمط 3 منذ عام 2012. ويبدو أن فريوس شلل 

األطفال الربي من النمط 1 مل يعد يرسي إال يف أفغانستان وباكستان. 

ومازال فريوس شلل األطفال املشتق من اللقاحات يرسي يف عدد من 

البلدان. وتؤكد هذه الحاالت أهمية الحفاظ عىل مستوى عال من 

التغطية باللقاح يف إطار برامج التمنيع الوطنية. 

الشكل 1: حاالت فريوس شلل األطفال الربي وحاالت فريوس 

شلل االطفال املشتق من اللقاحات الدائر عىل الصعيد العاملي 

يف الفرتة 2010-2019 )يف 17 متوز/ يوليو 2019( 

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

١٤٠٠

١٦٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩*

عدد حاالت اإلصابة بف�وس شلل األطفال الربي عدد حاالت اإلصابة بف�وس شلل األطفال املشتق من اللقاحات    

الهدف 2: تحقيق الغايات الخاصة بالتخلص من األمراض عىل 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي

التخلص من الحصبة. أدى التطعيم إىل الحد من معدل اإلصابة املبلّغ 

عنه بنسبة 83 ٪  منذ عام 2000، وإىل تاليف 21.1 مليون وفاة. ومع 

ذلك فإن حاالت الحصبة ظهرت مرة أخرى يف جميع األقاليم وتضاعف 

معدل اإلصابة العاملي من عام 2017 إىل عام 2018؛ وهذا االتجاه 

مستمر يف عام 2019. وكانت جميع أقاليم املنظمة الستة قد التزمت 

بالتخلص من الحصبة بحلول عام 2020. وحصل إقليم األمريكتني عىل 

اإلشهاد عىل تخلصه من الحصبة يف عام 2016، ولكنه تعرض لفاشيات 

الحصبة التي بدأت يف عام 2017 يف عدة بلدان، مام أدى إىل سحب 

هذا االعتامد اإلقليمي يف عام 2018. 

ونجحت عدة بلدان يف وقف رسيان الحصبة واستدامة خلوها منها. 

ومع ذلك فامزال رسيان الحصبة مستمراً دون توقف يف جميع أقاليم 

العامل )الشكل 2(. 

واستقر مستوى التغطية العاملية بالجرعة األوىل من لقاح الحصبة عند 

نسبة 86 ٪ ، وهي نسبة غري كافية لتحقيق التخلص من املرض، كام 

توجد تفاوتات كبرية يف مستوى التغطية داخل البلدان وفيام بينها. 

وشهدت التغطية العاملية بالجرعة الثانية من لقاح الحصبة يف إطار 

برامج التمنيع الوطنية زيادة مطردة، حيث زادت نسبتها من 42 ٪  يف 

عام 2010 إىل 69 ٪  يف عام 2018، ومع ذلك فإن نسبة األطفال الذي مل 

يحصلوا عىل الجرعتني الالزمتني لتحقبق اكرب قدر الحامية بلغت ثلث 

األطفال تقريباً.

وتستمر مخاطر تفيش الحصبة حتى يف البلدان التي ترتفع فيها 

مستويات التغطية بسبب مجموعات األطفال والبالغني غري الحاصلني 

عىل التطعيم. وقد ترضرت البلدان املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة 

الغاية املحددة لعام 2015:
عدم وجود حاالت فريوس شلل األطفال الربي
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الدخل من الفاشيات، وخاصة بسبب وفادة املرض، ما يجّسد رضورة 

التنسيق العابر للحدود عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي. كام تطرح 

املسائل املتعلقة بأداء برامج التمنيع والرتدد يف أخذ اللقاح تحديات أخرى.

الشكل 2: عدد األقاليم والبلدان التي تم التحقق من تخلصها 

من الحصبة

٧٧
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٤

٠

التحقق من التخلص من 

الحصبة يف 82 بلداً

 الغاية املحددة لعام 2020

أقاليم املنظمة الخمسة

يف عام 2018 الحصبة تتوطن 

جميع األقاليم من جديد

تخلص 82 بلداً من الحصبة، ولكن فاشيات الحصبة 

الكبرية حدثت يف جميع األقاليم التابعة للمنظمة يف 

عام 2018

التخلص من الحصبة األملانية ومتالزمة الحصبة األملانية الخلقية. 

ليست الحصبة األملانية شديدة العدوى مثل الحصبة، وال تتطلب إال 

جرعة وحيدة من اللقاح للوقاية منها، ولذا فمن شأن التخلص منها 

أن يكون أيرس. ومع ذلك، فإن الغاية الخاصة بخطة العمل العاملية 

الخاصة باللقاحات، والتي تنص عىل التخلص من الحصبة األملانية 

ومتالزمة الحصبة األملانية الخلقية يف خمسة من األقاليم التابعة 

للمنظمة بحلول عام 2020، لن تتحقق. ففي عام 2018، اعتمد 168 

بلداً من أصل 194 بلداً التطعيم ضد الحصبة األملانية وأصبح إقليم 

واحد من األقاليم التابعة للمنظمة خالياً من هذا املرض. 

التخلص من تيتانوس األمهات واملواليد. كان التقدم يف هذا الصدد 

مطرداً ولكن الغاية العاملية - التخلص من املرض يف 40 بلداً من 

البلدان ذات األولوية - غالباً ما لن تتحقق بحلول عام 2020 )الشكل 

3(. ففي توز/ يوليو 2019، مل يكن قد تخلص من املرض إال 28 بلداً 

من هذه البلدان. وعىل الرغم من أن 000 30 من الرضع توفوا يف عام 

2017 بسبب عدوى التيتانوس، فإن ذلك ميثل انخفاضاً بنسبة 85 ٪  

مقارنًة بعام 2000.

الشكل 3: عدد البلدان ذات األولوية التي تحققت من التخلص 

من تيتانوس األمهات واملواليد

٠
٥

١٠
١٥
٢٠
٢٥
٣٠
٣٥
٤٠
٤٥

٢٠
١٠

٢٠
١١

٢٠
١٢

٢٠
١٣

٢٠
١٤

٢٠
١٥

٢٠
١٦

٢٠
١٧

٢٠
١٨

٢٠
١٩

*

 � �وز/ يوليــو ٢٠١٩*

٢٨

عدد البلدان املستهدفة يف 
2015: 40 بلدا
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الهدف 3: تحقيق اهداف التغطية بالتلقيح يف كل إقليم وبلد 

ومجتمع محيل

استقر مستوى التغطية بثالث جرعات من اللقاح الثاليث عند نسبة 

86 ٪  عىل الصعيد العاملي بني عامي 2010 و2018. ولكن عدد األطفال 

الحاصلني عىل الجرعات الثالث من اللقاح الثاليث التي يوىص بإعطائها 

قبل انقضاء السنة األوىل من العمر زاد عىل أي وقت مىض نتيجة 

للزيادة السكانية، ففي عام 2018 حصل 116 مليون رضيع عىل 

ثالثة جرعات من اللقاح الثاليث، أي بزيادة 4.9 مليون طفل عىل عام 

2010. ومع ذلك، فهناك نحو 20 مليون رضيع سنوياً ال يحصلون عىل 

املجموعة الكاملة من اللقاحات التي يوىص بها.

وعىل الصعيد العاملي، زاد مستوى التغطية فيام يتعلق بالعديد من 

اللقاحات )الشكل 4(. وتتفاوت معدالت التغطية باللقاحات تفاوتاً 

كبرياً بني البلدان واألقاليم، ويف حني أن مستوى الرثاء الوطني يُعد 

عامالً مهامً، فإنه ليس العامل الوحيد املؤدي إىل النجاح - فبعض 

البلدان املنخفضة الدخل حققت التغطية املنصفة يف حني أن بعض 

البلدان املرتفعة الدخل مازالت متأخرة عن الركب. واستمر انخفاض 

مستويات التغطية يف بعض البلدان خالل العقد، وتراجعت التغطية يف 

بعض البلدان، مبا يف ذلك بعض البلدان املترضرة من النزاع واألزمات 

االقتصادية واالجتامعية.

ويف حني أن التغطية ببعض اللقاحات قد تحّسنت، فإن اإلجحافات 

مازالت قامئة داخل البلدان وفيام بينها. ومل تتحقق الغاية التي تنص 

عىل زيادة نسبة التغطية بثالث جرعات من اللقاح الثاليث عىل 80 ٪  يف 

جميع املناطق بحلول عام 2018 إال يف ثلث البلدان.

استقر املستوى العاملي للتغطية بثالث جرعات من اللقاح الثاليث عند نسبة 86 ٪  منذ عام 2010
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 DTP3· 86٪  
الجرعة الثالثة من لقاح الدفترييا وذيفانات التيتانوس 

والسعال الدييك

Hib3 · 72٪  
الجرعة الثالثة من لقاح املستدمية النزلية من النمط باء

 MCV2· 69٪ 
الجرعة الثانية من اللقاح املحتوي عىل الحصبة

Rcv1· 69٪ 
الجرعة األوىل من اللقاح املحتوي عىل الحصبة األملانية

 PCV3· 47٪ 
الجرعة الثالثة من اللقاح املتقارن املضاد للمكورات 

الرئوية

 HepBp· 42٪ 
جرعة امليالد بلقاح فريوس التهاب الكبد ب

 Rotac· 35٪ 
الجرعة األخرية من لقاح الفريوس العجيل

86٪

72٪
69٪

69٪

47٪

42٪

35٪

الشكل 4: التغطية العاملية لنخبة من اللقاحات

الغاية املحددة لعام 2020:
DTP3 90٪
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الهدف 4: تطوير اللقاحات والتكنولوجيات الجديدة واملحّسنة 

واعتامدها

اعتمد 116 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل لقاحاً 

جديداً واحداً عىل األقل بني عامي 2010 و2017. وغالباً ما لن تتحقق 

الغاية الواردة يف خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات والتي تنص 

عىل اعتامد لقاح جديد واحد عىل األقل بحلول عام 2020 يف جميع 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل البالغ عددها 139 بلداً، ولكن 

ذلك سيكون بفارق ضئيل )الشكل 5(.

ومع ذلك، فقد اعتمدت البلدان اللقاحات يف العقد املايض عىل نحو 

أرسع من أي وقت مىض. ومنذ عام 2011، تم اعتامد أكرث من 470 

لقاحاً يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل واعتمد عدد من هذه 

البلدان ما يصل إىل ستة أو سبعة لقاحات.

واعتمدت البلدان املتوسطة الدخل غري املستحقة لدعم التحالف 

العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع عدداً أقل من اللقاحات و هو ما 

يعزي جزئيا إىل بطء اعتامد اللقاحات الجديدة األعىل تكلفة.

وكان مام لوحظ بصفة خاصة خالل العقد، االعتامد الواسع النطاق 

للقاح املتقارن املضاد للمكّورات السحائية من املجموعة »ألف« 

)MenAfriVac(، املصمم خصيصاً لالستعامل يف أفريقيا. وأدى 

استعامل اللقاح إىل التخلص تقريباً من مرض التهاب السحايا من 

النمط »ألف« يف 26 بلداً من بلدان »حزام التهاب السحايا« األفريقي، 

الذي تعرض إلحدى فاشيات هذا املرض يف عام 2016 أدت إىل إصابة 

000 250 شخص ووفاة 000 25 شخص.

ويف 31 كانون األول/ ديسمرب 2018 كان لقاح أنفلونزا املستدمية 

النزلية من النمط باء قد اعتُمد يف 191 من أصل 194 بلداً، واللقاح 

املتقارن املضاد للمكورات الرئوية يف 140 بلداً، ولقاح الفريوس 

العجيل يف 97 بلداً. ويُعطى اآلن لقاح فريوس الورم الحليمي البرشي 

للمراهقات يف 90 بلداً. وكان اعتامد لقاح شلل األطفال املعطل - 

املستعمل اآلن يف 192 بلداً الذي خضع للتنسيق العاملي، إنجازاً كبرياً 

تحقق خالل العقد. وتنص التوصية العاملية بشأن التيتانوس عىل 

الحصول عىل التطعيم يف أعامر متعددة لضامن الحامية طوال الحياة، 

ما يعّزز االتجاه صوب التطعيم املستمر طوال الحياة.

الشكل 5: اعتامد اللقاحات الجديدة يف البلدان املنخفضة 

واملتوسطة الدخل بني عامي 2010 و2017
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لغاية اللقاحــات الجديدة وغ� املســتخدمة اســتخداماً كافياًا

اعتمد 116 بلداً من البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل لقاحاً جديداً واحداً عىل األقل*

* اشتملت هذه اللقاحات عىل ما ييل: اللقاح املحتوي عىل أنفلونزا املستدمية 

النزلية من النمط باء، واللقاح املتقارن املضاد للمكورات الرئوية، ولقاح الفريوس 

العجيل، ولقاح فريوس الورم الحليمي البرشي، واللقاح املحتوي عىل الحصبة 

األملانية، ولقاح فريوس التهاب الدماغ الياباين.

اعتمد أكرث من 80 ٪  من البلدان املنخفضة واملتوسطة 

الدخل لقاحات جديدة منذ عام 2010

الغاية املحددة 
لعام 2020: 
139 بلدا



خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات 2011 - 2020  •  االستعراض والدروس املستفادة  |  9

الهدف 5: تجاوز الغاية الخاصة بالهدف 4 من األهداف اإلمنائية 

لأللفية بشأن خفض معدل وفيات األطفال

تراجع معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة تراجعاً كبرياً يف 

العقود األخرية، وجاء معظم الرتاجع يف وفيات األطفال منذ عام 1990 

نتيجة النخفاض معدالت اإلصابة باألمراض التي ميكن الوقاية منها 

باللقاحات )الشكل 6(. وتراجع معدل الوفيات يف الفرتة بني عامي 

2010 و2017 بنسبة 24 ٪ ، من 52 وفاة إىل 39 وفاة لكل 1000 مولود 

حي. وكانت الغاية الخاصة بالهدف 4 من األهداف اإلمنائية لأللفية 

هي خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة بنسبة الثلثني يف الفرتة 

بني عامي 1990 و2015؛ وقد أوشك هذا االنخفاض أن يتحقق بعد 

التقدم الذي أُحرز مؤخراً.

الشكل 6: عدد وفيات األطفال دون سن الخامسة يف العامل الناجمة عن بعض األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات يف الفرتة بني 

عامي 1990 و2017
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٢٠
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٢٠
٠٥

٢٠
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٢٠
٠٧

٢٠
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٢٠
٠٩

٢٠
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٢٠
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٢٠
١٢

٢٠
١٣

٢٠
١٤

٢٠
١٥

٢٠
١٦

٢٠
١٧

نوس لتيتا ا

لحصبة ا

أخرى التهــاب الســحايا/ التهاب الدماغأمراض 

�كــن الوقايــة منها جزئيــاً باللقاحات�كــن الوقايــة منها جزئيــاً باللقاحات

اإلسهال أمراض 

أمــراض الجهاز التنفيس الســفيل الحادة

املصدر: منظمة الصحة العاملية، مستودع بيانات املرصد الصحي العاملي، ترشين الثاين/ نوفمرب 2018.

تراجع املعدل العاملي لوفيات األطفال بنسبة الربع منذ عام 2010
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األغراض االسرتاتيجية

أُحرز قدر كبري من التقدم صوب األغراض االسرتاتيجية الستة لخطة 

العمل العاملية الخاصة باللقاحات. 

إعطاء األولوية للتمنيع 

زاد اإلنفاق الحكومي عىل برامج التمنيع الوطنية بنحو الثلث يف 

الفرتة من عامي 2010-2011 إىل عامي 2017-2018 يف البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل التي بلّغت عن البيانات. ومع ذلك، فإن 

اللقاحات الجديدة عادًة ما تكون أغىل مثناً ويتوقف توافرها حالياً 

بقدر كبري عىل تويل التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، 

ما يضع إمكانية إتاحتها عىل املدى الطويل موضع التساؤل. وفضالً 

عن ذلك، فإن اإلنفاق الحكومي شهد تقلباً كبرياً من عام إىل عام خالل 

العقد، وتراجع يف نحو اثني عرش بلداً. 

واستثمرت البلدان يف تعزيز قدرتها عىل صنع القرار املسّند بالبّينات. 

وتضاعف عدد البلدان التي أنشأت الفرق االستشارية التقنية الوطنية 

املعنية بالتمنيع التي تفي مبعايري العملية املشار إليها يف خطة العمل 

العاملية الخاصة باللقاحات، ثالثة أضعاف تقريباً، حيث زاد من 41 

بلداً يف عام 2010 إىل 114 بلداً يف عام 2018 )الشكل 7(. وبلغت اآلن 

نسبة سكان العامل الذين يحصلون عىل خدمات هذه الفرق 85 ٪ ، بعد 

أن كانت نسبتهم 52 ٪  يف عام 2010. 

يحصل 85٪  من سكان العامل عىل خدمات الفرق 

االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع التي تفي 

مبعايري األداء املحددة

تحفيز الطلب

يزداد عدد البلدان التي تبلّغ عىل نحو روتيني عن البيانات الخاصة 

بالرتدد يف أخذ اللقاح )161 بلداً يف عام 2017(. وتختلف أسباب هذا 

الرتدد، وال ميكن عزو أكرث من ثلث املشكالت إىل أي عامل وحيد، 

وكثرياً ما تكون األسباب خاصة بالسياقات املحددة. وقد أوصت 

املنظمة باتّباع اسرتاتيجية متعددة الجوانب يف التصدي للرتدد يف أخذ 

اللقاحات، وتعكف اليونيسيف والتحالف العاملي من أجل اللقاحات 

والتمنيع والعديد من البلدان عىل وضع برامج ملكافحة هذا الرتدد 

عىل نحو استباقي. 

الشكل 7: عدد الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية 

بالتمنيع العاملة عىل الصعيد العاملي
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١٠

٢٠
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٢٠
١٨

٢٠
١٦

٢٠
١١

٢٠
١٣

٢٠
١٧

٢٠
١٥

٤١

٩٨

٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

١١٤ البلدان التي أفادت 

بوجود فريق استشاري 

تقني وطني يُعنى بالتمنيع

Target 2020: 
194 countries
 الغاية املحددة 

 لعام 2020 :
194 بلدا
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التصدي لإلجحافات وحاالت الطوارئ

تختلــف اإلجحافــات داخــل البلدان وفيــام بينها من حيــث طبيعتها 

ومداهــا. ويظل الوضــع االقتصادي والتهميــش االجتامعي من 

العوامــل الرئيســية املرتبطــة بانخفاض مســتوى التغطية، يف 

حــني أن املجتمعــات املحلية الفقــرية املتناميــة واملجتمعات 

املحليــة الريفيــة النائيــة مازالــت تفتقر إىل الخدمات. وتُســتخدم 

االســرتاتيجيات القامئــة مثــل اســرتاتيجية »الوصول إىل جميع 

املجتمعــات املحليــة« من أجــل التصدي لإلجحافــات دون الوطنية 

يف التغطيــة، ولكنهــا ال تُســتخدم يف تلبيــة احتياجات األشــخاص 

الذيــن ميرون مروراً عابراً. 

وفضــالً عــن ذلــك، فإن املبــادرات الجديدة قد اســتُهلت لضامن 

حصــول األشــخاص املترضرين من فاشــيات األمراض واألزمات 

اإلنســانية عــىل خدمــات التمنيع. واعرتافــاً بعبء األمراض 

التــي قــد تتفىش، قــدم التحالــف العاملي من أجــل اللقاحات 

والتمنيــع دعمــه للقاحــات املخّصصــة لالســتخدام يف الطوارئ من 

أجــل مكافحــة الكولــريا والتهاب الســحايا باملكورات الســحائية 

والحمــى الصفــراء واإليبوال. 

ومــع تســبب الــرصاع والنزوح والهجــرة يف تكوين أكــرب مجموعة 

ســكانية مــن األشــخاص الرسيعــي التأثر يف تاريــخ البرشية، ومع 

احتــامالت تفاقــم أوجــه الخلــل نتيجــًة لتغرّي املناخ، أُنشــئت آلية 

للعمــل اإلنســاين تُعنــى بــرشاء اللقاحات امليســورة التكلفــة لصالح 

املجموعــات الســكانية التــي تواجــه حاالت الطوارئ اإلنســانية. 

وفضــالً عــن ذلك، فقد وضــع التحالــف العاملي من أجل 

اللقاحــات والتمنيــع سياســة بشــأن ظروف الهشاشــة والطوارئ 

لالجئني. وا

تعزيز الُنظم الصحية وتكاملها 

ُعّززت قدرات نُظم التمنيع يف العديد من البلدان، ومثال عىل ذلك ما 

تم من إعادة تصميم سلسلة اإلمدادات يف بلدان تختلف فيام بينها 

اختالفاً كبرياً مثل إثيوبيا وبنني وكندا. ويف عام 2017، كان هناك 69 

بلداً حاصالً عىل موافقة التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع 

عىل دعم التحالف لجهوده الرامية إىل تعزيز النظام الصحي يف سبيل 

تحسني أداء برامج التمنيع. وتراجعت حاالت نفاد املخزونات منذ عام 

2016، ولكن عدد البلدان التي أفادت بحدوث حاالت نفاد املخزونات 

عىل الصعيد الوطني مازال يزيد عىل الغاية املحددة لعام 2020، 

ومازالت نُظم التوزيع/ التقديم ضعيفة يف العديد من البلدان.

وشهد العقد اتجاهاً صوب اسرتاتيجيات مكافحة املرض التي تتسم مبزيد 

من التكامل والتي يُدرج فيها التمنيع مع التدخالت األخرى مثل تحسني 

الرتصد والحد من املخاطر وتحسني العالج. ولكن مل يُحرز لألسف إال قدر 

قليل من التقدم يف تنفيذ بعض االسرتاتيجيات الطويلة األجل. 

وُوضعت اسرتاتيجيات عاملية جديدة ملكافحة الكولريا والحمى الصفراء، 

ويجري اآلن وضع اسرتاتيجيات متكاملة اللتهاب السحايا واملالريا، 

استعداداً لإلتاحة املتوقعة للقاحات جديدة مضادة لهذه األمراض. 

وتتوخى خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات املزيد من التنسيق 

بني التمنيع وسائر جوانب الرعاية الصحية األولية. وقد حدث بعض 

الدمج لخدمات تقديم التطعيم بالفعل، مثل التمنيع يف الرعاية 

السابقة للوالدة وتنيع األمهات )مثل تنيع الحوامل ضد الدفترييا 

والتيتانوس والسعال الدييك وضد األنفلونزا( والتطعيم ضد فريوس 

الورم الحليمي البرشي يف املدارس. ومازال التمنيع يصل إىل عدد أكرب 

من األشخاص مقارنًة بالخدمات األخرى، ما يشري إىل إمكانية استخدام 

التمنيع يف تحسني إتاحة الخدمات الصحية األخرى. 
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استدامة التمويل وإمدادات اللقاح

زاد دعم الجهات املانحة العاملية للتمنيع، منام يكاد يشكل نصف 

مليار دوالر أمرييك يف عام 2010 إىل ما يزيد عىل مليار دوالر أمرييك 

يف عام 2018. ومع تعرض ميزانيات املساعدة اإلمنائية للضغوط يف 

بعض البلدان املانحة، وتعدد املصالح املتنافسة عىل دعم الجهات 

املانحة، وتحّول عدد أكرب من البلدان إىل بلدان غري مستحقة لدعم 

التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، وبدء تقليص التمويل 

املخّصص الستئصال شلل األطفال، غالباً ما سيواجه التمنيع تحديات 

كبرية متنامية يف تأمني الدعم املايل الخارجي. وسيكون التخطيط 

الفّعال للمرحلة االنتقالية يف مجال شلل األطفال بالغ األهمية للحفاظ 

عىل الوظائف األساسية لربامج التمنيع الوطنية. 

تجاوز دعم الجهات املانحة العاملية مليار دوالر 

أمرييك يف عام 2018 لجهود التحصني

ويف سبيل تعزيز أسواق اللقاحات، وضع التحالف العاملي من أجل 

اللقاحات والتمنيع حوافز لدخول املصنعني الجدد إىل السوق، لتعزيز 

إتاحة لقاح املكورات الرئوية املتقارن ولقاح فريوس الورم الحليمي 

البرشي ولقاح اإليبوال. وأدت آليات الرشاء والتمويل االبتكارية التي 

ح  أنشأتها اليونيسيف والتحالف إىل الحد من السعر املتوسط املرجَّ

للقاح الخاميس يف البلدان التي يدعمها التحالف، حيث تراجع هذا 

السعر من 2.98 دوالر أمرييك يف عام 2010 إىل 0.79 دوالر أمرييك 

يف عام 2019، ما أدى إىل توفري مئات املاليني من الدوالرات. وجدير 

بالذكر، أن زيادة وضوح االحتياجات املستقبلية املتوقعة قد شجع 

املزيد من الرشكات عىل بدء تصنيع اللقاح الخاميس ولقاح الفريوس 

العجيل. ومع ذلك، فقد حدثت حاالت النقص يف عدد من اللقاحات، 

مبا يف ذلك لقاح عصيات كامليت غريان ولقاح شلل األطفال املعطل 

ولقاح الحمى الصفراء. ويثري التنوع املتزايد يف تركيبات اللقاحات 

وتوليفاتها مشكالت بشأن اعتامد البلدان عىل نحو متزايد عىل عدد 

صغري نسبياً من املصنعني يف حالة بعض املنتجات.

انخفض سعر اللقاح الخاميس يف البلدان التي يدعمها 

التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع بنسبة 

تزيد عىل 70 ٪  يف الفرتة بني عامي 2010 و2019

ومازالت البلدان املتوسطة الدخل تُفيد بأن تكلفة اللقاحات 

تشّكل عقبة كربى أمام اعتامدها لها. وتدفع هذه البلدان مثناً أعىل 

للقاحات، ويعود ذلك جزئياً إىل ضعف القدرة الرشائية وعدم الوصول 

بالعمليات التنظيمية داخل البلدان إىل املستوى األمثل. وللمساعدة 

عىل تلبية احتياجات هذه البلدان، تستهدف مبادرة املعلومات عن 

األسواق إلتاحة اللقاحات تعزيز شفافية تسعري اللقاحات، وتحسني 

الربط بني اإلمدادات العاملية واالحتياجات الوطنية، وتعزيز قدرات 

البلدان الخاصة برشاء اللقاحات. 

البحث والتطوير 

شهد العقد ترخيص لقاحات محّسنة للتيفود والفريوس العجيل 

ولقاحات جديدة لحمى الضنك والتهاب السحايا »باء« والكولريا، كام 

شهد بدء استخدام هذه اللقاحات. وفضالً عن ذلك، فهناك تقدم يدعو 

إىل التفاؤل يف تطوير اللقاحات املضادة ألمراض أخرى. ويخضع لقاح 

املالريا األحدث لدراسات االستعامل التجريبي يف ثالثة بلدان أفريقية، 

إىل جانب التعزيز املتواصل ملكافحة النواقل واستخدام الناموسيات 

املعالجة مببيدات الحرشات. وأثبت لقاح جديد للسل مؤخراً قدرته 

عىل الحد من تقدم املرض ومنع تحوله من عدوى كامنة إىل مرض 

نشيط. وتُجرى اآلن تجارب حاسمة عىل فّعالية اثنني من لقاحات 

فريوس العوز املناعي البرشي املرشحة. أما التقدم املُحرز يف تطوير 

لقاح شامل لألنفلونزا فكان أبطأ، ومع ذلك فهناك عدد من اللقاحات 

املرشحة تخضع حالياً للتقييم الرسيري املبكر، كام تم تحديد 

األولويات الرئيسية للبحوث املستقبلية. 

وقد أدت فاشية اإليبوال يف غرب أفريقيا وحاالت العدوى بفريوس 

زيكا يف األمريكتني إىل إعادة تركيز العامل عىل مخاطر األمراض 

ة وتلك التي تعاود الظهور. وأُنشئت آليات لتنسيق االستجابة  املستجدَّ

العاملية ودعمها، مبا يف ذلك مخطط البحث والتطوير األويل للعمل 

عىل الوقاية من األوبئة، واالئتالف املعني بابتكارات التأهب ملواجهة 

األوبئة. ووردت بيانات واعدة للغاية بشأن لقاحات اإليبوال املرشحة 

خالل فاشية اإليبوال يف غرب أفريقيا، ونرُش لقاح اإليبوال مبوجب 

األحكام الخاصة بإتاحة االستعامل بدافع الرحمة، يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية يف عام 2019.

استهلت ثالثة بلدان أفريقية دراسات تنفيذية 

تجريبية للقاح املالريا

وحصلت عدة تكنولوجيات جديدة إلعطاء اللقاح عىل الرتخيص، 

مثل وسائل إعطاء اللقاح بغري اإلبر، والحاويات األولية التي تُنفخ 

وتأل وتغلق يف عملية واحدة، وتحسني بطاقات رصد قنينات اللقاح، 

وتولت املنظمة إجراء اختبارها املسبق. ومع ذلك، فإن التنفيذ امليداين 

كان بطيئاً ويُعزى ذلك يف جزء منه إىل التكاليف املرتبطة باالنتقال 

إىل التكنولوجيات الجديدة. وباملثل، فإنه عىل الرغم من ترخيص 

ثالثة لقاحات لالستعامل يف ظل سلسلة اإلمداد ذات درجات الحرارة 

املضبوطة، فإن استخدامها عىل نطاق واسع كان محدوداً.

وزاد الوعي مبا لبحوث التنفيذ وبحوث العمليات من أهمية. ونُظمت 

برامج جديرة باملالحظة لبحوث التنفيذ بشأن التطعيم بلقاح فريوس 

الورم الحليمي البرشي ولقاح املالريا. ومع ذلك، فإن قدرة بحوث 

التنفيذ وبحوث العمليات عىل ترسيع اعتامد املنتجات والعمليات 

الجديدة وعىل تحسني أداء الربامج، مل تُستغل بعد بالكامل.
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التغّيات الرئيسية يف السياق العاملي للتمنيع يف الفرتة 2010 - 2019

التغرّيات الدميُغرافية

زاد سكان العامل من 6.96 مليار نسمة يف عام 2010 إىل 7.71 مليار 

نسمة يف عام 2019، وكانت أرسع وترية للزيادة يف اإلقليم األفريقي 

وإقليم رشق املتوسط. وزادت نسبة األشخاص الذين يعيشون يف 

املناطق الحرضية من 50.7 ٪  من سكان العامل يف عام 2010 إىل 55 ٪  يف 

عام 2018.

األزمات اإلنسانية وهجرة السكان

يف عام 2010 بلغ عدد السكان النازحني قرساً وفقاً ملفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني 33.9 مليون شخص. ويف عام 2018 بلغ 

عددهم 70.8 مليون شخص، وهو ما يزيد عىل أي وقت مىض. 

ويشمل هذا العدد 25.9 مليون الجئ، و41.3 مليون شخص مرشد 

داخلياً، و3.5 مليون طالب لجوء. ويعني ذلك أن شخص واحد من كل 

108 شخص يف العامل مرشد.

زيادة الرتكيز عىل األمراض املعدية املستجدة، والتأهب لألوبئة، 

واألمن الصحي العاملي

شهدت السنوات األخرية فاشيات كبرية لألمراض املعدية مثل فريوس 

زيكا يف األمريكتني، واإليبوال يف أفريقيا، والكولريا يف اليمن وسوريا، 

والدفترييا يف صفوف الالجئني الروهينغيا يف بنغالديش. وفضالً عن 

ذلك، فإن مقاومة مضادات امليكروبات تشّكل خطراً متزايداً.

أهداف التنمية املستدامة تيل األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 2016

يسهم التمنيع يف 14 هدفاً من أهداف التنمية املستدامة السبعة 

عرش، ويلعب دوراً ذا أهمية خاصة يف الهدف 3 من أهداف التنمية 

املستدامة املتعلق بالتمتع بالصحة والعافية. ويبدو التمنيع أقل بروزاً 

يف إطار القياس الخاص بأهداف التنمية املستدامة حيث إنه يُرصد من 

خالل مقياس مركب يتعلق بإتاحة األدوية.

التقلبات السياسية واالقتصادية

يتأثر الدعم املوّجه إىل التمنيع بتغرّي املناخ االقتصادي واالجتامعي 

السيايس عىل الصعيدين العاملي والوطني. 

االنتشار الرسيع للرسائل املناهضة للتمنيع 

ُتّكن األدوات الجديدة مثل وسائل التواصل االجتامعي من البث 

الرسيع والواسع النطاق للمعلومات املضللة عن التطعيم، وتؤدي إىل 

زعزعة الثقة يف التطعيم. 
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ثالثًا: التأمالت والدروس املستفادة 
ميكن التعلم بقدر كبري وعىل نحو جامعي من البيانات الخاصة 

مبؤرشات خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات، والتعليقات الواردة 

من أصحاب املصلحة يف مجال التمنيع، والرؤى الجامعية ألعضاء 

الفريق العامل املعني بالخطة وموظفي مكتب املنظمة اإلقليمي 

وممثيل املنظامت الرشيكة.

هناك العديد من غايات خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات 

التي مل تتحقق ومع ذلك فقد أُحرز تقدم كبري خالل عقد 

اللقاحات

إن الرتكيز عىل تحقيق الغايات مبفرده قد يعطي انطباعاً بأن تأثري 

الخطة كان محدوداً. ولكن ذلك يؤدي إىل إغفال التقدم الكبري الذي 

أُحرز. فقد زاد عدد األطفال الذين يطعمون يف كل عام عىل أي وقت 

مىض، واتخذت األقاليم مثل إقليم جنوب رشق آسيا والعديد من 

البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل خطوات ضخمة يف زيادة تغطية 

اللقاحات، واعتمد معظم البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل لقاحاً 

واحداً جديداً عىل األقل. وتراجعت الوفيات الناجمة عن األمراض 

التي ميكن الوقاية منها باللقاحات تراجعاً ملحوظاً، والسيام بني الرضع. 

وتستحق هذه اإلنجازات أن نحتفل بها.

وكانت غايات خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات تتسم بالجرأة 

والتطلع، وكان الهدف من ورائها هو التحفيز عىل العمل. ولكن رمبا 

كانت األُطر الزمنية لتحقيقها يف بعض األقاليم ويف بعض املناطق غري 

واقعية. كام أن العديد من حاالت »الفشل« يف تحقيق الغايات تجّسد 

ظروفاً حافلة بالتحديات، تتمثل بصفة خاصة يف اآلثار املرتتبة عىل 

النزاع وعدم االستقرار السيايس. ولذا فإن الحصول عىل صورة حقيقية 

للتقدم يتطلب قراءة أدق من تلك التي يتيحها التمييز الثنايئ بني 

النجاح والفشل يف تحقيق غايات الخطة.

»إن الحصول عىل صورة حقيقية للتقدم يتطلب 

قراءة أدق من تلك التي يتيحها التمييز الثنايئ بني 

النجاح والفشل يف تحقيق غايات الخطة«

عدم اكتامل التنفيذ: قدمت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات 

اسرتاتيجية شاملة توضح بعبارة عامة ما يلزم عمله لتحقيق أهدافها. 

وقد ُوضعت الخطة ليك تُنفذ يف املقام األول عن طريق تحديث 

خطط التمنيع الوطنية. ومل يحدث ذلك إال بقدر محدود، حيث 

توقف عىل أولويات البلدان والرشكاء واملبادرات القامئة بشأن مكافحة 

األمراض. فدفع الرشكاء التقدم يف بعض املجاالت يف ضوء أولوياتهم 

االسرتاتيجية، دون إعطاء أولوية لسائر املجاالت. 

واكتسب التنفيذ زخامً بوضع خطط العمل اإلقليمية الخاصة 

باللقاحات التي كانت أكرث استجابة للحالة الُقطرية وأكرث مالءمة 

للقدرات والقضايا اإلقليمية. ويف بعض الحاالت، حددت هذه الخطط 

غايات أشد واقعية وأضافت أهدافاً جديدة مالمئة إقليمياً. ومع ذلك، 

فمعظم الخطط اإلقليمية مل تُعتمد إال يف منتصف العقد، ما أدى 

إىل تأخر تنفيذ خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات، وإىل إسهام 

الرشكاء العامليني واملحليني بقدر قليل من املدخالت يف هذه الخطط.

الدروس املكتسبة خالل العقد: ما يكتيس أهمية هو القدر الكبري 

من التعلم الذي اكتُسب خالل العقد املايض فيام يتعلق بطبيعة 

التحديات الرئيسية التي تواجه التمنيع، وكيف ميكن التصدي لها 

عىل النحو األمثل، وكيف ميكن لالسرتاتيجية العاملية للتمنيع أن تدفع 

بعجلة التغيري قُدماً مبزيد من الفّعالية. 
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خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات مل توِل االعتبار الكايف 

الختالف الظروف يف فرادى البلدان

تضمن إعداد خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات مشاورات 

موّسعة مع مجموعة ضخمة من املنظامت صاحبة املصلحة، بُذلت 

فيها جهود خاصة لدمج املنظور الُقطري. ولذا فقد كانت واحدة من 

أشد املبادرات الصحية العاملية تركيزاً عىل التعاون التي أُجريت.

ولكن تركيز الخطة عىل تحقيق األهداف والغايات العاملية، أدى إىل 

نظر الكثريين إليها باعتبارها اسرتاتيجية تنطلق من القمة إىل القاعدة 

)حتى وإن كانت الدول األعضاء قد اعتمدت هذه األهداف(. كام 

أن الخطة بامتثالها ملبدأ اإلنصاف، كانت تتطلع إىل تحقيق األهداف 

نفسها يف جميع البلدان برصف النظر عن وضعها الحايل. وأدى ذلك 

إىل أن الغايات واألُطر الزمنية بدت غري واقعية بالنسبة إىل بعض 

البلدان، فلم تحصل إال عىل تأييد محدود من جانبها.

وعىل الرغم من وجود إطار متطور للرصد والتقييم، أدت هذه 

العوامل إىل ضعف املساءلة بشأن تحقيق غايات الخطة، والسيام عىل 

الصعيدين الوطني ودون الوطني. 

وقد افرُتض أن البلدان املتوسطة الدخل غري املستحقة لتمويل 

التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع قادرة عىل الدعم الذايت 

لربامجها الخاصة بالتمنيع، فافتقرت إىل إمكانية الحصول عىل الدعم 

املايل والتقني، ما أسهم يف بطء اعتامد اللقاحات الجديدة يف هذه 

البلدان.

ومع ذلك، فإن العديد من البلدان املحدودة املوارد حققت مستوًى 

عالياً من التغطية أو حّسنت مستويات التغطية بقدر كبري. وعىل 

الرغم من األهمية الواضحة للموارد املالية الخارجية، فإنها ليست 

العامل الوحيد الذي يؤثر يف أداء برامج التمنيع الوطنية. ففي العديد 

من البلدان، كان لاللتزام السيايس وزيادة املساعدة التقنية أثر عظيم. 

»عىل الرغم من وجود إطار متطور للرصد والتقييم، 

أدت هذه العوامل إىل ضعف املساءلة بشأن تحقيق 

غايات الخطة، والسيام عىل الصعيدين الوطني ودون 

الوطني«

تحديات فريدة: هناك يف كل إقليم من األقاليم، عدد قليل من 

البلدان التي شذت عن القاعدة وانخفضت فيها مستويات التغطية 

وأدت إىل انخفاض املتوسطات اإلقليمية والعاملية، وإىل حجب جزء 

من التقدم املُحرز عىل الصعيد العاملي. ويترضر العديد من هذه 

البلدان من النزاع وعدم االستقرار السيايس، اللذين أحياناً ما يتفاقام 

بفعل الفقر املدقع وكرب حجم املجتمعات السكانية الرسيعة التأثر. 

وقد أضحى واضحاً أن كل منها يواجه مجموعة فريدة من التحديات، 

وسيلزم باملثل أن تُصمم الحلول خصيصاً لكل سياق وطني.

من املستوى العاملي إىل املستوى الُقطري )وما بعده(: يؤدي وضع 

خطط العمل اإلقليمية الخاصة باللقاحات إىل حد ما وبعد فرتة ما، 

إىل التخفيف من طابع خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات الذي 

ينطلق من القمة إىل القاعدة، ويؤدي ذلك إىل تقديم دعم مصمم 

عىل نحو أفضل ليالئم البلدان باالستناد إىل عمليات تقييم قدرات 

برامج التمنيع الوطنية. وفضالً عن ذلك، فقد أُويل مزيد من االهتامم 

يف وقت الحق من العقد للهياكل السياسية دون الوطنية، التي تعد 

أكرب الجهات املساهمة يف برامج التمنيع يف العديد من البلدان الكبرية.
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الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع: قصة نجاح

شهد العقد تقدماً ضخامً يف عدد الفرق االستشارية التقنية الوطنية 

املعنية بالتمنيع عىل الصعيد العاملي، حيث يعيش اآلن 85 ٪  من 

سكان العامل يف بلد لديه أحد الفرق االستشارية التقنية الوطنية 

املعنية بالتمنيع التي تفي مبعايري العملية التي تنص عليها خطة 

العمل العاملية الخاصة باللقاحات. كام توّسع دور الفرق االستشارية 

التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع من إسداء املشورة بشأن اعتامد 

اللقاحات الجديدة ليشمل دعامً أعم لعملية رسم السياسات الوطنية 

املسّندة بالبيّنات. وقد ظهرت بيّنات جيدة تدل عىل تأثري هذه الفرق 

عىل صنع القرار الوطني وتحسينها لوظيفة برامج التمنيع. وتُعد 

الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع جزءاً ال يتجزأ من 

امللكية الُقطرية لربامج التمنيع، وتزداد أهمية دورها كلام زاد عدد 

منتجات اللقاح وتنوعها، وكلام زادت الحاجة إىل اسرتاتيجيات مسّندة 

بالبيّنات لتحسني األخذ باللقاحات، وكلام أصبح صنع القرار أكرث 

تعقيداً. 

وقد قامت الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع ومثيلتها 

عىل الصعيد اإلقليمي، الفرق االستشارية التقنية اإلقليمية املعنية 

بالتمنيع، بتطوير أدوار مالمئة لسياقاتها الخاصة. ويف بعض األقاليم، 

أصبحت هذه الفرق جزءاً ال يتجزأ من املشهد الخاص بالتمنيع، حيث 

أرست وظيفة رصد برامج التمنيع الوطنية وأسهمت يف املساءلة 

بتنسيق من الهياكل اإلقليمية.

ومع ذلك فإن هذه الفرق ال يُنظر إليها بعد كأحد املكونات األساسية 

لُنظم التمنيع يف جميع البلدان. ومازالت االستدامة التقنية واملالية 

لهذه الفرق وقدراتها تطرح مشكالت يف العديد من البلدان. فقد 

تفتقر البلدان الصغرية إىل الخربات الكافية لتأسيس مثل هذه الفرق 

التي تعمل بكامل طاقتها، ويجري معالجة ذلك من خالل التعاون عىل 

الصعيد دون اإلقليمي.

وإذا ما نجح التصدي لهذه التحديات، ستتاح إمكانية كبرية لالستناد 

إىل البُنى التحتية لهذه الفرق الوطنية واإلقليمية، وإىل الصالت التي 

تربطها بعمليات صنع القرار العاملية، باالرتكاز عىل التغرّيات الدينامية 

التي شوهدت خالل العقد املايض. 

»تُعد الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية 

بالتمنيع جزءاً ال يتجزأ من امللكية الُقطرية لربامج 

التمنيع و لها دور رئييس مع تزايد عدد و تنوع 

منتجات اللقاحات«

االبتكارات املحلية 

يُعد تطور الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع الفرق 

االستشارية التقنية اإلقليمية املعنية بالتمنيع مثاالً عىل االبتكارات 

املصّممة خصيصاً من أجل التصدي للتحديات املحلية. وُوضعت 

الحلول اإلبداعية واالبتكارية عىل الصعيدين الُقطري واإلقليمي 

طوال العقد، وكثرياً ما اضطلعت األقاليم بأدوار مهمة يف تيسريها 

أو تنسيقها. وتشمل األمثلة عىل ذلك السجل اإللكرتوين للتمنيع 

الذي أعده إقليم األمريكتني، واملوارد الخاصة ببناء الدعم املجتمعي 

ومحاربة الرسائل املناهضة للتطعيم، التي أعدها اإلقليم األورويب. 

ومع ذلك، فقد ال يكون أصحاب املصلحة عىل علم بوجود املوارد 

ذات الصلة، أو قد يجدون صعوبة يف تحديد أماكنها. وسيتمثل تحد 

مستقبيل كبري يف ضامن تعريف املستخدمني املحتملني لهذه األدوات 

واملوارد بوجودها، وضامن إتاحة تكييفها واستخدامها بسهولة أمام 

اآلخرين. 

البحوث املحلية

تضمنت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات ألول مرة تركيزاً 

عىل البحث والتطوير، مبا يف ذلك يف مجايل استحداث التكنولوجيات 

الخاصة باللقاح واللقاحات الجديدة، اللذين أُحرز فيهام قدراً كبرياً من 

التقدم. وعىل الرغم من أن القدرة عىل البحث واإلمكانات الخاصة 

بإنتاج اللقاحات قد زادت زيادة كبرية يف بعض البلدان املتوسطة 

الدخل، فامزال يلزم إحراز الكثري من التقدم لتشجيع املشاركة املحلية 

يف البحث والتطوير يف مجال اللقاحات وإنتاجها، والسيام يف البلدان 

املنخفضة الدخل يف األقاليم املوطونة باألمراض.

وقد أُويل قدر أقل من االهتامم الستخدام علوم التنفيذ )مبا يف ذلك 

التحسني املستمر للجودة(، والبحوث التشغيلية، والبحوث السلوكية 

واالجتامعية، يف تحسني أداء برامج التمنيع والتوسع يف االبتكارات 

املالمئة للسياقات املحلية، عىل الرغم من كونها جزءاً من خطة العمل 

العاملية الخاصة باللقاحات.

ويف املستقبل، ستكون جداول التمنيع الخاصة بالعديد من اللقاحات 

الجديدة التي سرُتخص يف العقد القادم معقدة، أو ستستهدف أشخاصاً 

ال يخضعون للتطعيم الروتيني يف يومنا هذا. ولذا فإن بحوث التنفيذ 

ستلعب دوراً متزايد األهمية يف توليد البيّنات إلرشاد القرارات بشأن 

السياسات وتوجيه استخدام اللقاحات عىل نحو أشد فّعالية وكفاءة.

»أويل قدر أقل من االهتامم الستخدام علوم التنفيذ 

)مبا يف ذلك التحسني املستمر للجودة(، والبحوث 

التشغيلية، والبحوث السلوكية واالجتامعية، يف 

تحسني أداء برامج التمنيع« 
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أهداف خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات مازالت مالمئة، 

ولكن التحديات املتبقية شديدة الصعوبة

زاد التمنيع زيادة كبرية منذ تسعينيات القرن العرشين، وأُنقذت 

ماليني األرواح نتيجة لذلك. ولكن ال محيص اآلن عن تباطؤ خطى 

التقدم، فاألشخاص الذين يسهل الوصول إليهم يحصلون يف العموم 

عىل الخدمات الكافية، يف حني أن الوصول إىل املجموعات السكانية 

التي يصعب الوصول إليها مازال يطرح تحديات كبرية. 

ويتطلب تحقيق أهداف التمنيع االلتزام الدائم والتيقظ. وكام اتضح 

من فاشيات الحصبة والدفترييا وغريها من الفاشيات التي حدثت 

مؤخراً، فإن احتامالت االنتكاس كبرية. وتُعد فاشيات الحصبة إنذاراً 

مبكراً مهامً بوجود ثغرات يف التغطية وأوجه قصور يف أداء برامج 

التمنيع. 

ولذا فإن تحقيق غايات التمنيع ومكافحة األمراض سيكون محفوفاً 

بالتحديات. وسيتطلب النجاح التزاما باالساسيات ال يتزعزع - لضامن 

فّعالية برامج التمنيع الوطنية وكفاءتها واستدامتها وكفاية مواردها 

وحسن قيادتها عاماً بعد عام. وليست هناك »حلول سحرية« إلحداث 

تحّول يف الربامج بني عشية وضحاها.

وسيكون توسيع نطاق التغطية ليشمل املجموعات السكانية التي 

ال تحصل حالياً عىل الخدمات الكافية بال شك صعباً. كام سيكون 

من الصعب فهم األسباب التي تقف وراء عدم رغبة الناس يف تلقي 

خدمات التمنيع عندما تتوافر ومعالجة هذه األسباب.

ومازالت أهداف خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات وغاياتها 

االسرتاتيجية التي اعتُمدت يف عام 2012، مالمئة يف يومنا هذا، وينبغي 

أن تشّكل أساساً السرتاتيجية مستقبلية للتمنيع تُحّدث عىل نحو يأخذ 

الدروس املستفادة من العقد املايض والطريقة التي تغرّي بها العامل يف 

الحسبان. وينبغي أن يتمثل الهدف يف تأمني املكاسب التي تحققت 

حتى اآلن وتوسيع نطاق املتمتعني بفوائد التمنيع ليشمل كل من 

تفوتهم فرصة التمتع بها حالياً. 

»يتطلب تحقيق أهداف التمنيع االلتزام الدائم 

والتيقظ. وكام اتضح من فاشيات الحصبة والدفترييا 

وغريها من الفاشيات التي حدثت مؤخراً، فإن 

احتامالت االنتكاس كبرية«

التكامل بني األنشطة الخاصة بأمراض محددة وبرامج التمنيع 

الوطنية

تركز األنشطة الخاصة بأمراض محددة يف اهتاممها وعملها عىل 

أهداف فعلية ملكافحة املرض، مثل التخلص منه. وكانت هذه 

األهداف الرفيعة محركاً قوياً للعمل عىل الصعيد الوطني واإلقليمي 

والعاملي، كام أدت يف كثري من األحيان إىل بناء القدرات التي استفادت 

منها الربامج األخرى. ومع ذلك، فإن األنشطة الخاصة بأمراض محددة 

من شأنها أيضاً أن توجه االهتامم واملوارد بعيداً عن أولويات األمراض 

املعدية، وأدت يف بعض األحيان، كام حدث يف حالة استئصال شلل 

األطفال، إىل نشأة هياكل موازية وإىل انعدام التنسيق بني البلدان. 

وقد ُوضعت أدوات جديدة مثرية لالهتامم لتحسني التغطية وترصد 

املرض - مثل رسم خرائط السكان باالستناد إىل نظام املعلومات 

الجغرافية والرتصد املجتمعي - يف إطار املبادرات املعنية بأمراض 

محددة. وقد ُدمجت هذه األدوات أحياناً وليس دامئاً يف برامج التمنيع 

الوطنية )ويعود ذلك يف جزء منه إىل أنها قد تكون مكلفة وقد تحتاج 

إىل قدر كبري من الخربة التقنية(. وفضالً عن ذلك، فإنه يف حال عدم 

دمج هذه األدوات، تتعرض بعض الوظائف املهمة إىل الضياع يف 

مراحل االنتقال من تويل إىل آخر.

وتوفر برامج التمنيع الوطنية القوية أساساً أمنت ملبادرات مكافحة 

األمراض، نظراً إىل اعتامد كل منهام عىل اآلخر، ما يزيد من احتامالت 

النجاح يف تحقيق الغايات العاملية الخاصة باستئصال األمراض 

والتخلص منها. ويف الوقت ذاته، ينبغي النظر إىل الجهود املبذولة 

ملكافحة األمراض باعتبارها فرصاً لتحسني برامج التمنيع الوطنية.

» وتوفر برامج التمنيع الوطنية القوية أساساً أمنت 

ملبادرات مكافحة األمراض، نظراً إىل اعتامد كل 

منهام عىل اآلخر، ما يزيد من احتامالت النجاح يف 

تحقيق الغايات العاملية الخاصة باستئصال األمراض 

والتخلص منها.«
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الرشاكات والتكامل - توسيع نطاق التمنيع

شهد العقد املايض تنامي الوعي بأهمية التمنيع التي تتجاوز دوره 

التقليدي األسايس يف حامية الرضع من األمراض املعدية. فالتوّسع يف 

نطاق التمنيع يرتتب عليه أثر بالغ األهمية عىل عالقة املجتمع املعني 

بالتمنيع بالجامعات األخرى يف ميدان الصحة وخارجه سواًء بسواء.

فمن املالحظ أن أهمية الرعاية الصحية األولية قد تعّززت خالل 

العقد. وكان تقديم الخدمات املتكاملة يف إطار الرعاية الصحية األولية 

من بني املواضيع املهمة يف خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات، 

ومع ذلك فلم يُحرز إال قدر محدود من التقدم يف هذا الصدد. 

ويُنظر إىل التمنيع عىل نحو متزايد باعتباره رضورياً للتمتع بالصحة 

والعافية يف جميع األعامر. ومرة أخرى أُدرج املنظور الشامل لجميع 

مراحل العمر يف خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات، ولكن 

تركيزها األسايس ظل يف الواقع منصباً عىل تنيع الرضع. وستتطلب 

رضورة توّسع التمنيع ليشمل األكرب سناً بذل املزيد من الجهود 

املتضافرة إلرساء الروابط مع سائر القطاعات داخل النظام الصحي 

وخارجه.  

وقد يكون تكامل الخدمات وسائر الوظائف األساسية مثل الرتصد 

محفوفاً بالتحديات؛ ولكن تنسيق عمليات وضع الخدمات ونرشها 

وترصد األمراض يتيح فرصة لتحقيق مزيد من الفّعالية وإلحداث أثر 

أكرث استدامة.

وقد ُحددت منظامت املجتمع املدين بوصفها إحدى الجهات الرئيسية 

املعنية بخطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات. وكانت املشاركة 

الرئيسية لهذه املنظامت تتعلق بالحشد املجتمعي وتقديم الخدمات، 

ومع ذلك فهي تشّكل مجموعة شديدة التنوع، وهي قادرة عىل 

االضطالع بطيف أوسع بكثري من األدوار. وميكن لجمعيات املهنيني 

والدوائر األكادميية وغريها من الجامعات أن تشارك بقدر أكرب يف 

أنشطة التمنيع الوطنية، وميكن للمنظامت التي تركز عىل املجتمع 

املحيل أن تشارك مبزيد من النشاط يف التخطيط والرصد ويف مشاركة 

املجتمع املحيل الطويلة األجل. 

ومل تتعرض خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات بالقدر الكايف 

ملقدمي الخدمات التابعني للقطاع الخاص )من الجهات الربحية 

وغري الربحية(، الذين يضطلعون بأدوار مهمة يف توسيع نطاق إتاحة 

اللقاحات يف العديد من البلدان. ويرتبط دور القطاع الخاص يف تقديم 

الخدمات ارتباطاً كبرياً بالسياق، وغالباً ما يتطور مع التقدم االقتصادي 

للبلدان. 

وفضالً عن ذلك، فإن الفرص املتاحة إلرساء الروابط الوثيقة مع 

املجتمعات املحلية التي تشارك يف العمل بشأن األولويات الصحية 

العاملية املستجدة، مثل األمن الصحي العاملي ومقاومة مضادات 

امليكروبات، مل تُستغل بالكامل عىل الرغم من أن املجاالت مثل ترصد 

األمراض املعدية وتطوير اللقاحات تشّكل مصالح مشرتكة.

وأخرياً، فهناك درس مهم آخر وهو أهمية تعزيز الحوار والتعاون 

عىل كامل نطاق البحث والتطوير من البحوث األساسية إىل التنفيذ 

والنرش. وللتعجيل بتطوير اللقاحات املالمئة لالستعامل امليداين، من 

األهمية مبكان أن يدرك الباحثون سيناريوهات االستعامل والصعوبات 

املحتملة؛ وباملثل فإنه من أجل التخطيط للتقييم الرسيري وامليداين 

املالئم التوقيت للقاحات املرشحة الواعدة واألخذ بها يف نهاية املطاف، 

ينبغي ملطوري اللقاحات يف املراحل النهائية، وموظفي الصحة 

العمومية، واملجتمعات املحلية، وسائر أصحاب املصلحة، أن يحاطوا 

علامً يف وقت مبكر بالتقدم املُحرز بشأن اللقاحات املرشحة.

»التوّسع يف نطاق التمنيع يرتتب عليه أثر بالغ 

األهمية عىل عالقة املجتمع املعني بالتمنيع 

بالجامعات األخرى يف ميدان الصحة وخارجه سواًء 

بسواء«
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الطوارئ اإلنسانية والهشاشة املزمنة

اتسم العقد املايض بقدر كبري من االضطرابات السياسية والنزاعات 

املدنية والكوارث الطبيعية. ويف العديد من األماكن، أدى ذلك إىل 

تعطل البُنى التحتية والخدمات الصحية، والنزوح الجامعي، وتقويض 

الجهود املبذولة لتقديم خدمات التمنيع وغريها من الخدمات الصحية 

إىل املجموعات السكانية الرسيعة التأثر.

وعىل الرغم من أن خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات مل تركز 

بصفة خاصة عىل الطوارئ اإلنسانية، فقد أُنشئت بعض اآلليات 

املهمة لتعزيز إتاحة التمنيع يف تلك الحاالت. ونظراً إىل عدد الطوارئ 

اإلنسانية التي تحدث سنوياً، وإىل استمرار النزاع والهشاشة يف 

عدة بلدان، يلزم وضع اسرتاتيجية مخّصصة لضامن توافر اللقاحات 

األساسية وتوزيعها، تقر بأن كل حالة من حاالت الطوارئ غالباً ما 

تواجه مجموعة فريدة من التحديات الخاصة بها. وقد أوضحت 

الخربة املكتسبة من العقد املايض الحاجة املاسة إىل إرشاك املجتمعات 

املحلية يف االستجابة للطوارئ، وإىل تحسني التأهب وتنسيق االستجابة 

لضامن إتاحة التمنيع وسائر الخدمات يف حاالت الطوارئ. 

وأثار التوّسع الحرضي الرسيع والهجرة أيضاً مشكالت تتعلق بالتمنيع 

يف األزمات اإلنسانية. ففي بعض األحيان، اتسمت برامج التمنيع 

باملرونة الكافية لضامن تنيع املهاجرين الحرضيني واملهاجرين الذين 

ميرون مروراً عابراً بالبلدان، يف حني طرح ذلك مشكلة يف أحيان أخرى. 

فثمة حاجة إىل اسرتاتيجيات بشأن املجموعات السكانية العابرة، تنص 

عىل تعريف واضح ألدوار البلدان والرشكاء ومنظامت املجتمع املدين 

ومسؤولياتها، حتى ال تفلت أي مجموعة من شبكة التمنيع.

ومن شأن رصد مؤرشات التمنيع الوطني وغريه من املؤرشات أن 

يعطي إنذاراً مبكراً بحدوث الرتاجع وبالهشاشة بصفة أعم، ويؤذن 

باتخاذ إجراءات ملنع حدوث خلل كبري يف الخدمات.

»مثة حاجة إىل اسرتاتيجيات بشأن املجموعات 

السكانية العابرة، تنص عىل تعريف واضح 

ألدوار البلدان والرشكاء ومنظامت املجتمع املدين 

ومسؤولياتها«

وضعت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات إطاراً عاملياً 

للتمنيع، ولكنها مل تتمكن من إحداث التغيري الكايف لتحقيق 

أهدافها

أوجدت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات إطاراً عاملياً شامالً 

ملعالجة القضايا الرئيسية املتعلقة بالتمنيع. كام أوجدت رؤية مشرتكة 

ومنتدًى يتيح ألصحاب املصلحة يف مجال التمنيع املناقشة الجامعية 

للمسائل املثرية للقلق عىل نطاق كامل األنشطة املتعلقة بالتمنيع. 

وساعدت الخطة بوصفها اسرتاتيجية عاملية وأداة للدعوة عىل استمرار 

وضوح أهمية التمنيع عىل صعيد العامل.

وأدت عملية التشاور التي أُجريت يف إطار الخطة، إىل التفاف أصحاب 

املصلحة حول رضورة تحسني تغطية التمنيع واإلنصاف فيه. وأدى 

اعتامدها من ِقبل جميع الدول األعضاء إىل تعزيز إتاحة التمنيع 

بوصفه أولوية عاملية، وبناء اإلرادة السياسية، واملساعدة عىل توضيح 

مربرات التطعيم أمام صناع القرار يف مجايل السياسة واألعامل.

وكانت مسؤولية تنفيذ الخطة وتحقيق غاياتها تقع عىل عاتق البلدان 

وعىل عاتق طيف متنوع من الجهات الرشيكة والربامج التي كانت 

التزاماتها إزاء الخطة مختلطة. وبدالً من اعتامد جميع أهداف الخطة 

وغاياتها، اعتمد العديد من أصحاب املصلحة أولويات الخطة عىل نحو 

انتقايئ وفقاً ألولوياتهم املؤسسية. 

ومل تتحقق املواءمة املُثىل عىل الصعيد االسرتاتيجي العاملي، وأحياناً ما 

مل تتحقق داخل البلدان، حيث نفذ الرشكاء األنشطة يف الغالب دون 

تنسيق كامل مع سائر أصحاب املصلحة. 

»مل تحظ خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات إال 

بقدر محدود من املحركات الالزمة لترسيع التقدم 

صوب أهدافها الفتقارها إىل بنية تحتية تنظيمية 

رسمية«

دفع عجلة العمل: مل تحظ خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات 

إال بقدر محدود من املحركات الالزمة لترسيع التقدم صوب أهدافها 

الفتقارها إىل بنية تحتية تنظيمية رسمية. وعىل عكس العديد من 

التوقعات املبدئية، مل يكن للخطة أي موارد إضافية مخّصصة )باستثناء 

موارد الرصد والتقييم عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي(، وقد يكون 

ذلك سبب عزوف بعض البلدان عن اعتامدها. ورمبا كان هذا االعتقاد 

الخاطئ قد رصف االنتباه عن توفري الحد األقىص من املوارد املحلية 

واستخدام املوارد املتاحة أفضل استخداماً ممكناً. ويُحتمل أن تكون 

هذه العوامل قد حدت من قدرة الخطة عىل إحداث التغيري وحفز 

العمل عىل تحقيق الغايات، وقد تكون الخطة بالتايل قد بالغت يف 

تقدير ما ميكن تحقيقه من إنجازات. 

ويف غياب بُنية تحتية تنظيمية رسمية لتمثيل التمنيع، تأخرت جهود 

التكامل وبناء العالقات مع القطاعات خارج قطاع الصحة.
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االستجابة للتحديات املستجدة

إن األمراض املعدية املستجدة، وعودة الحصبة إىل الظهور، والتوّسع 

الحرضي الرسيع، والهجرة والنزوح، والنزاع وعدم االستقرار السيايس، 

طرحت جميعها تحديات كربى. وصارت الحمالت الكبرية املناهضة 

للتطعيم، والحرية بشأن قيمة اللقاحات، وتسييس التطعيم - التي كان 

ظهور وسائل التواصل االجتامعي محركاً لها - مصادر مهمة للقلق. 

وأدت نشأة مقاومة مضادات امليكروبات إىل زيادة االهتامم بالتوّسع 

يف استعامل اللقاحات.

وقد أقرت التقارير املرحلية السنوية بهذه املخاطر وبهذه الفرص. ومع 

ذلك، فال توجد آلية لتحديث خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات. 

وفضالً عن ذلك، فإنه مثلام كان الحال بالنسبة إىل التنفيذ األويل، مل 

يُتح للخطة إال نطاق محدود للتأثري عىل األولويات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية من أجل التصدي للتحديات املستجدة.

نرش الدعوة

أُجريت االتصاالت املوّسعة وأنشطة الدعوة املتعلقة بخطة العمل 

العاملية الخاصة باللقاحات عند استهاللها. ولكن عدد األنشطة التي 

أُجريت بعد ذلك خالل العقد كان أقل. وفضالً عن ذلك، فإن الرشكاء 

العامليني يف الخطة اتخذوا قراراً اسرتاتيجياً بالرتكيز عىل الرتويج للتمنيع 

بصفة عامة ال عىل الخطة بصفة خاصة، عن طريق املبادرات من قبيل 

أسبوع التمنيع العاملي الذي تكلل بالنجاح.

وكان وعي أصحاب املصلحة عىل الصعيد الُقطري بشأن الخطة 

محدوداً يف كثري من األحيان، والسيام أولئك الذين انضموا إىل املشاركة 

يف مجال التمنيع يف وقت الحق من العقد. وأدى هذا الضعف يف 

وضوح الخطة إىل تقليص أثرها والحد من قدرتها عىل حشد االلتفاف 

حول أهدافها وغاياتها ومبادئها.

وقد أُجريت أنشطة مهمة لالتصاالت والدعوة اإلقليمية، والسيام 

صدور إعالن أديس أبابا بشأن التمنيع يف اإلقليم األفريقي. ومل يوقّع 

رؤساء الدول عىل إعالن أديس أبابا الذي قد يشّكل آلية مهمة لتأمني 

االلتزام السيايس، إال يف عام 2017، ويف ذلك بيان آخر للزمن الذي قد 

يستغرقه تحويل اسرتاتيجية عاملية إىل إجراءات إقليمية.

»أدى هذا الضعف يف وضوح الخطة إىل تقليص 

أثرها«

إدراج جهود البحث والتطوير يف خطة العمل العاملية الخاصة 

باللقاحات كان مبثابة خطوة كبرية إىل األمام

كانت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات أول اسرتاتيجية عاملية 

للتمنيع تشمل البحث والتطوير، وقد اعترُب ذلك ابتكاراً إيجابياً للغاية. 

وقد جعل إدراج البحث والتطوير االهتامم منصباً عىل الجديد من 

منتجات اللقاحات والتكنولوجيات الخاصة باللقاحات التي مازالت 

قيد التطوير، وعىل رضورة النظر يف العقبات املحتملة عىل نطاق كامل 

املسارات االنتقالية، مبا يف ذلك مراحل الرتخيص والتنفيذ الالحق للرتخيص. 

وعىل الرغم من أن االستثامرات العاملية يف تطوير اللقاحات مازالت 

دون املستوى األمثل، والسيام فيام يتعلق باألمراض املعدية التي 

تترضر منها البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل يف املقام األول، فإن 

عدد املنتجات التي مازالت قيد التطوير أكرث اآلن مام كان عليه يف 

العقد املايض. وظهرت املشكالت التنظيمية والتنفيذية واملشكالت 

املتعلقة بالقدرات الخاصة باإلنتاج كتحديات كبرية يف وجه الجهود 

املبذولة إلتاحة الحصول عىل اللقاحات أمام املجموعات السكانية عىل 

نحو مالئم التوقيت.

وكان التقدم املُحرز يف ميدان البحث والتطوير واعداً للغاية. وعىل 

الرغم من التحديات التقنية الكبرية، فقد أُحرز تقدم يدعو إىل التفاؤل 

يف تطوير اللقاحات املضادة لألمراض الرئيسية التي سلطت الخطة 

الضوء عليها، وهي املالريا والسل وفريوس العوز املناعي البرشي 

واألنفلونزا. وبدأ االستخدام امليداين للقاحات التيفود واإليبوال، وهناك 

قيد التطوير لقاحات مضادة لبعض األمراض األشد فتكاً مثل الفريوس 

املِْخلَِوي التنفيس الذي يتسبب سنوياً يف 3 ماليني حالة إيداع يف 

املستشفيات و000 60 وفاة يف صفوف األطفال دون سن الخامسة.

وفضالً عن ذلك، فهناك طيف من املنتجات الجديدة قيد التطوير قد 

يكون لها وقع مهم خالل العقد القادم، وتشمل قواعد التكنولوجيات 

االبتكارية للقاحات التي تّكن من التطوير الرسيع للقاحات الجديدة 

واملضادة لسالالت محددة، والتدخالت الوقائية الجديدة مثل األضداد 

املستعِدلة الواسعة النطاق، واملزيد من اللقاحات للحامية من األمراض 

غري السارية، واللقاحات العالجية، واللقاحات املضادة لألمراض املنقولة 

جنسياً. ويلزم إمعان التفكري يف اآلثار املرتتبة عىل هذه التطورات عىل 

الُنظم التنظيمية والتنفيذ وقبول الجامهري، من أجل الحد إىل أدىن قدر 

من التأخر يف اعتامدها يف سبيل حامية صحة الناس.

»عىل الرغم من التحديات التقنية الكبرية، فقد أُحرز 

تقدم يدعو إىل التفاؤل يف تطوير اللقاحات املضادة 

لألمراض الرئيسية التي سلطت الخطة الضوء عليها، 

وهي املالريا والسل وفريوس العوز املناعي البرشي 

واألنفلونزا«
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سلطت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات الضوء عىل 

الدور الحاسم األهمية للبيانات وأدت إىل تحفيز املبادرات 

املهمة الرامية إىل تحسني جودة البيانات واستخدامها يف العمل

تخدم البيانات أغراضاً متعددة، فهي توفر املعلومات الالزمة لصنع 

القرارات الخاصة بالربامج، ولرسم السياسات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية، ولدعم أنشطة الدعوة. ويلزم توافر طيف واسع من 

املعلومات يتجاوز بيانات التغطية، ويشمل بيانات ترصد األمراض 

املعدية، والبيانات الُقطرية والخارجية يف سبيل تحقيق هذه األغراض 

املختلفة. وستختلف احتياجات املستخدمني من البيانات اختالفاً كبرياً 

وفقاً ألدوارهم. 

وقد أدى تركيز خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات عىل البيانات 

إىل إذكاء الوعي بشأن اإلجحافات يف التغطية داخل البلدان ولفت 

االنتباه إىل الحاجة إىل بيانات جيدة. وأدى ذلك إىل مبادرات مهمة 

تستهدف تحسني قيمة البيانات بالنسبة إىل املستخدم، وشجع عىل 

زيادة التفكري يف الخصائص األساسية للبيانات الجيدة )والسيام 

مالءمتها للغرض منها(. ومازالت جودة البيانات اإلدارية الوطنية 

ودون الوطنية مصدراً للقلق يف بعض البلدان، يف ظل مخاطر االستناد 

يف صنع القرار إىل صورة غري دقيقة عن التغطية. ويظل عدم وجود 

ثة عن حجم املجموعات السكانية املحلية عامالً رئيسياً  بيانات محدَّ

يسهم يف عدم اليقني بشأن تقدير مستويات التغطية. كام أن البيانات 

عن املجموعات السكانية املهاجرة غري موجودة يف معظمها.

وعىل الرغم من هذا الرتكيز الكبري عىل البيانات، فإن جمع البيانات 

الالزمة إلعداد التقارير عن خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات 

مل يرتبط ارتباطاً كافياً باإلجراءات، والسيام عىل الصعد الوطنية. 

وقد يستغرق املوظفون يف الصفوف األمامية وقتاً طويالً يف جمع 

البيانات، وقد ال يجدون أي فائدة من وراء أنشطة جمع البيانات التي 

يضطلعون بها. ويف حال عدم الربط الوثيق باإلجراءات املتخذة عىل 

جميع املستويات، ستزداد احتامالت بقاء اإلبالغ عن البيانات غاية يف 

حد ذاته. 

»أدى تركيز خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات 

عىل البيانات إىل إذكاء الوعي بشأن اإلجحافات يف 

التغطية داخل البلدان ولفت االنتباه إىل الحاجة إىل 

بيانات جيدة«

قدم إطار الرصد والتقييم التابع لخطة العمل العاملية الخاصة 

باللقاحات العديد من الفوائد، ولكنه مل يحقق الخضوع الكامل 

للمساءلة

حدد إطار الرصد والتقييم الخاص بالخطة مجموعة مشرتكة من 

املقاييس لتقييم التقدم املُحرز، وتحديد العقبات، وتكني البلدان من 

الوقوف عىل إنجازاتها قياساً عىل أسس مرجعية معينة. 

ثة عن التقدم  وقدمت عملية اإلبالغ السنوي املنتظم معلومات محدَّ

املُحرز وسلطت الضوء عىل املسائل املستجدة التي تُعد مصدراً 

للقلق. وأدى اإلبالغ السنوي إىل جمعية الصحة العاملية ويف كثري من 

األحيان إىل اللجان اإلقليمية التابعة للمنظمة أيضاً، إىل تعزيز اإلرادة 

السياسية التي أثبتها االعتامد من ِقبل جمعية الصحة العاملية، وضامن 

وعي وزراء الصحة بالتقدم العاملي املُحرز يف مجال التمنيع وبوضع 

بلدانهم مقارنًة بالبلدان األخرى. واستغلت البلدان هذه املناقشات 

إلثارة مسائل مثل يرس تكلفة اللقاحات الجديدة بالنسبة إىل البلدان 

املتوسطة الدخل.

وعىل الصعيد العاملي، اعترُبت تقارير التقييم السنوية مفيدة يف 

عمومها، حيث سلطت الضوء عىل بعض املسائل املعينة املثرية للقلق. 

وعىل الصعيدين اإلقليمي والُقطري، كان الكثريون - مبا يف ذلك بعض 

أصحاب املصلحة املعنيني بربامج التمنيع الوطنية - عىل غري علم 

بالتوصيات املحددة أو وجدوها مبهمة أو غري عملية.

وأعاق تدين جودة البيانات رصد عدد من املؤرشات. وأحياناً كام حدث 

بالنسبة إىل الرتدد يف أخذ اللقاحات، كانت التدابري املستخدمة غري 

كافية لتسجيل مدى تعقيد املشكالت. وكانت بعض مؤرشات الخطة 

صعبة يف رصدها. وأُغفلت بعض املؤرشات املبينة مبزيد من التفصيل 

يف تقارير التقييم السنوية التي تتوجه إىل جامهري أوسع نطاقاً، ومل 

يتضح مدى فّعالية الغايات املفصلة يف دفع عجلة التقدم. 

وما يكتيس أهمية، هو أن العناوين التي أعطت إنذاراً بابتعاد النتائج 

عن املسار الصحيح، أخفت يف كثري من األحيان تقدماً جوهرياً كبرياً. 

وفضالً عن ذلك، فإن املتوسطات العاملية والبيانات الُقطرية مل تتح 

يف عمومها تأويل أسباب ضعف اإلنجازات التي تحققت، إال بقدر 

ضئيل، وأدى ذلك أيضاً إىل تضييق النطاق املتاح التخاذ اإلجراءات 

التصحيحية.

وبذا فإن خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات وإطار التقييم أدى 

إىل تدفق قدر كبري من البيانات، ولكن أثرهام كان محدوداً يف دفع 

التقدم صوب تحقيق غايات الخطة. وأخرياً فإن جهود الرصد والتقييم 

فشلت يف ضامن املساءلة بني أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الرشكاء 

عىل الصعيد العاملي. ويف حني أن النتائج الُقطرية قد خضعت عىل 

مراحل تدريجية للتقييم الُقطري واإلقليمي والعاملي، فإن عمليات 

املساءلة مل تنحدر مراحلها بفّعالية صوب املستوى الُقطري، ومل تؤثر 

تأثرياً كبرياً عىل أنشطة الرشكاء. ونتيجة لذلك، فإن عمليات تقييم 

التقدم مل تؤد بالرضورة إىل التحفيز عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتحقيق غايات الخطة.

»إن خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات وإطار 

التقييم أدا إىل تدفق قدر كبري من البيانات، ولكن 

أثرهام كان محدوداً يف دفع التقدم صوب تحقيق 

غايات الخطة«
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رابعًا: االستنتاجات 
شهد العقدان املاضيان قدراً ضخامً من التقدم يف مجال التغطية 

بالتمنيع، والسيام يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ففي الفرتة 

بني عام 2000 و2018، تكنت هذه البلدان بفضل اللقاحات من تاليف 

ما يقدر بنحو 35 مليون وفاة، كان 96 ٪  منها يف صفوف الرضع. وأدت 

هذه الجهود إىل خفض عدد الوفيات الناجمة عن األمراض التي ميكن 

الوقاية منها باللقاحات مبقدار النصف تقريباً. 

ويف املستقبل، سيتاح عىل األرجح تاليف 122 مليون وفاة عىل األقل عن 

طريق تنيع األشخاص الذين ُولدوا يف الفرتة بني عامي 2000 و2030، 

عىل مدى أعامرهم. 

وتشهد هذه اإلحصاءات عىل األثر الهائل للقاحات. فإن هذه 

التدخالت تكاد تكون ناجحة عىل نحو فريد من نوعه، فهي شديدة 

الفّعالية ومأمونة للغاية ومعظمها ميسور التكلفة، وليست معرضة 

لتطور املقاومة مثلام هو الحال بالنسبة إىل مضادات امليكروبات.

وبالفعل فإن اللقاحات ناجحة إىل درجة تكننا من اعتبار نجاعتها 

أمراً مسلامً به. وينبغي أن تُعد الفاشيات التي حدثت مؤخراً إنذاراً 

بحدوث التخاذل. وفضالً عن ذلك، فإن مسألة عدم استفادة الجميع 

من هذه التدخالت املثبتة الفّعالية، مازالت قامئة.

وقد أوجدت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات تحالفاً عاملياً 

متحداً يهدف إىل توسيع نطاق فوائد التمنيع. وسيتمثل التحدي 

املطروح خالل السنوات العرش القادمة يف الحفاظ عىل الزخم الذي 

تولد بفضل الخطة، واستيعاب الدروس املهمة املكتسبة، وصياغة 

اسرتاتيجية جديدة لدفع التقدم صوب املزيد من اإلنجازات.
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خامسًا: التوصيات التقنية
ينبغي لالسرتاتيجية العاملية للتمنيع ملا بعد عام 2020، ما ييل:

أن تستند إىل الدروس املستفادة من خطة العمل العاملية   .1

الخاصة باللقاحات، مع ضامن التنفيذ املالئم التوقيت 

والشامل عىل املستوى العاملي واإلقليمي والوطني، عن 

طريق ما ييل:

امليُض قُدماً باألساس الذي أرسته خطة العمل العاملية   •

الخاصة باللقاحات، باستبقاء عنارصها اإليجابية والتحديث 

والتكييف حسب االقتضاء يف ضوء الخربات املهمة املكتسبة 

خالل العقد املايض.

ضامن البدء يف وضع خطط العمل الوطنية واإلقليمية   •

الخاصة باللقاحات وتنفيذها يف أقرب وقت ممكن للحفاظ 

عىل الزخم وضامن التعجيل بوضع هذه الخطط موضع 

التنفيذ.

وضع خطط العمل اإلقليمية الخاصة بالتطعيم يف إطار   •

دورات التخطيط/ املوافقة اإلقليمية القامئة.

ضامن استخدام خطط العمل الوطنية الخاصة بالتطعيم   •

يف تحديث خطط التمنيع الوطنية، ودمجها يف خطط 

الخدمات الصحية األوسع نطاقاً.

أن ينصب تركيزها األسايس عىل البلدان، عن طريق ما ييل:   .2

وضع البلدان يف صميم عملية إعداد االسرتاتيجية وتنفيذها  2أ. 

لضامن تجسيدها لخصوصية السياق ومالءمتها له، عن 

طريق ما ييل:

توخي املرونة الالزمة لتلبية احتياجات جميع أنواع   •

البلدان، والسامح لكل بلد بصياغة خطته الوطنية ضمن 

اإلطار العاملي، مع مراعاة متطلباتها اإلمنائية، واحتياجات 

سكانها من التطعيم، ومواردها املتاحة، وأولوياتها األخرى 

التي تحتاج أيضاً إىل املوارد، وسائر العوامل املهمة وفقاً 

للسياقات املحددة.

تكني البلدان من تحديد غايات وطنية طموحة لكن   •

واقعية للمؤرشات الرئيسية وأن تكون مصحوبة بأهداف 

مرحلية، لرتمي عىل املدى الطويل إىل تحقيق األهداف 

العاملية املتفق عليها؛ وينبغي لجميع البلدان أن تقر 

برضورة أن تكون الغايات املحددة طموحة وعاجلة.

تكني البلدان من وضع اسرتاتيجيات خاضعة للقيادة   •

الُقطرية، بالتعاون مع الرشكاء يف الخارج ويف الداخل، من 

أجل تحقيق الغايات، مع بيان األدوار واملسؤوليات املحددة 

واالحتياجات من املوارد املالية واملساعدة التقنية بوضوح.

تشجيع األقاليم والرشكاء عىل تقديم الدعم التقني املصّمم   •

خصيصاً واملنسق وفقاً لالحتياجات املحددة للبلدان، من 

أجل بناء قدرة برامج التمنيع الوطنية املستدامة.

ضامن تنفيذ عمليات التخطيط املامثلة بالتعاون مع   •

السلطات دون الوطنية يف البلدان ذات الُنظم السياسية/ 

الصحية القامئة عىل تفويض السلطات.

تعزيز صنع القرار املسّند بالبّينات الخاضع للقيادة  2ب. 

الُقطرية، عن طريق ما ييل:

تعزيز االلتزام الوطني القوي إزاء الفرق االستشارية التقنية   •

الوطنية املعنية بالتمنيع.

تعزيز القدرات التقنية لألفرقة االستشارية التقنية الوطنية   •

املعنية بالتمنيع وإمكاناتها وتوسيع نطاقهام. 

تشجيع البلدان عىل االستفادة من سائر مصادر الخربات   •

الُقطرية، مبا يف ذلك املؤسسات الوطنية للصحة العمومية 

ومؤسسات التعليم العايل، عىل نحو مبارش أو من خالل 

الفرق االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع.

ضامن التقييم املنتظم لوظائف الفرق االستشارية التقنية   •

الوطنية املعنية بالتمنيع وأثرها.

إيجاد حلول ابتكارية مثل الفرق االستشارية التقنية دون   •

اإلقليمية املعنية بالتمنيع يف البلدان التي يقل فيها عدد 

السكان أو تفتقر إىل الخربات التقنية.

تشجيع التواصل عىل الصعيد دون اإلقليمي أو اإلقليمي   •

أو العاملي داخل شبكة الفرق االستشارية التقنية الوطنية 

املعنية بالتمنيع، مبا يف ذلك تحسني تبادل الخربات عىل 

نطاق الشبكة العاملية لألفرقة االستشارية التقنية الوطنية 

املعنية بالتمنيع.

بحث إمكانية تعظيم مشاركة الفرق االستشارية التقنية   •

الوطنية املعنية بالتمنيع يف الرصد واملشورة بشأن الربامج 

الوطنية، واضطالعها بدور مستقل يف الدعوة إىل التمنيع.

التشجيع عىل االستعانة مبصادر االبتكارات وتبادلها من  2ج. 

أجل تحسني أداء الربامج، عن طريق ما ييل:

التشجيع عىل زيادة تبادل الخربات والدروس املستفادة   •

واألدوات واملوارد بني الجهات النظرية عىل الصعيد اإلقليمي 

والُقطري ودون الوطني، مع تسليط املزيد من الضوء عىل 

األدوات واملوارد التقنية والخربات وتيسري إتاحتها واعتامدها 

وتكييفها. 
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تعزيز اعتامد األدوات االبتكارية التي تطورها الربامج   •

املعنية بالتخلص من/ استئصال األمراض.

تشجيع البلدان واألقاليم والرشكاء عىل البحث يف امليادين   •

األخرى داخل قطاع الصحة وخارجه عن ابتكارات ميكن 

اعتامدها.

تعزيز استخدام البلدان للبحوث من أجل ترسيع األخذ  2د. 

باللقاحات وبالتكنولوجيات الخاصة باللقاحات وتحسني 

أداء الربامج، عن طريق ما ييل:

تشجيع البلدان عىل وضع برامج عمل البحوث الوطنية يف   •

مجال التمنيع وتحديد الثغرات املعرفية املحلية الرئيسية.

تشجيع البلدان عىل االستفادة من البيانات العاملية واملحلية   •

يف اإلجابة عن املسائل البحثية املهمة ويف دعم صنع القرار 

املسّند بالبيّنات. 

تعزيز استخدام علوم التنفيذ، والبحوث التشغيلية، وعلم   •

تقديم الخدمات، والبحوث السلوكية واالجتامعية، وعلم 

البيانات، يف تحسني الربامج الوطنية اخضاعها للتجريب 

والتقييم.

إعطاء األولوية لتطوير القدرات الوطنية الخاصة بهذه   •

املجاالت البحثية.

الرتكيز عىل العمل التعاوين يف مجال التطوير والتقييم   •

لالبتكارات الناجمة عن االحتياجات والتي ميكن التوّسع 

فيها.

أن تحافظ عىل الزخم من أجل تحقيق أهداف خطة العمل   .3

العاملية الخاصة باللقاحات، عن طريق ما ييل:

دمج العنارص الرئيسية للخطة، واإلقرار بشمولها وبرضورة  3أ. 

استدامة النجاحات التي تتحقق يف مجال التمنيع عاماً بعد 

عام، عن طريق ما ييل:

الحفاظ عىل الزخم صوب تحقيق األهداف العاملية التي   •

سبق االتفاق عليها بشأن التخلص من األمراض واستئصالها.

استمرار الرتكيز عىل سائر أهداف الخطة وأغراضها، عىل   •

النحو التايل:

تعزيز جميع جوانب وظيفة برامج التمنيع الوطنية من   -

خالل منظور الُنظم، وبالرتكيز عىل القيادة وبناء القدرات 

البرشية وتقديم الخدمات التي تركز عىل الناس.

تعزيز دمج التمنيع ضمن خدمات الرعاية الصحية   -

األولية األخرى.

إيجاد الدعم النشيط للتمنيع من جانب الجامهري.  -

ضامن إتاحة اللقاحات امليسورة التكلفة عىل نحو   -

مالئم التوقيت وميكن االعتامد عليه. 

تعزيز إمكانية االعتامد الذايت عىل التمويل الوطني.  -

استبقاء البحث والتطوير كأحد الجوانب األساسية   •

لالسرتاتيجية الجديدة.

إضافة تركيز خاص عىل الطوارئ اإلنسانية والنزوح والهجرة  3ب. 

والهشاشة املزمنة، عن طريق ما ييل:

التشجيع عىل زيادة التعاون بني برامج التمنيع وبرامج   •

الطوارئ الصحية عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي.

التشجيع عىل زيادة العناية بالتأهب، مبا يف ذلك الرتصد   •

إلتاحة اإلنذار املبكر وتقييم املخاطر.

التشجيع عىل زيادة التعاون بني الرشكاء )مبا يف ذلك   •

املجتمعات املحلية( يف االستجابة للطوارئ، مع زيادة 

الوضوح بشأن األدوار واملسؤوليات.

استكشاف النهوج االبتكارية لتسجيل حجم جامعات   •

النازحني واملهاجرين وتحسني تتبعها.

تعزيز البحوث وتوليد البيّنات يف حاالت الطوارئ.  •

إنشاء آليات إقليمية للكشف عن ظهور الهشاشة يف   •

األوضاع الوطنية واالستجابة لها.

التشجيع عىل تعزيز التكامل بني املبادرات الخاصة  3ج. 

بالتخلص من األمراض وبرامج التمنيع الوطنية، عن طريق 

ما ييل:

تأكيد أهمية بناء برامج التمنيع الوطنية القوية كأساس   •

للمبادرات الخاصة بأمراض محددة.

ضامن إسهام املبادرات الخاصة بأمراض محددة يف بناء   •

قدرات برامج التمنيع الوطنية.

تعزيز التعاون عىل نطاق مختلف املبادرات الخاصة   •

بأمراض محددة.

التشجيع عىل إرساء الرتصد املتكامل لألمراض املعدية ضمن   •

الرصد األوسع نطاقاً الذي يُجرى يف إطار اللوائح الصحية 

الدولية.

التشجيع عىل توثيق أوارص التعاون والتكامل داخل قطاع  3د. 

الصحة وخارجه، عن طريق ما ييل:

تشجيع النظر إىل التعاون والتكامل من زاوية أوسع تشمل   •

جميع املستويات )املستوى العاملي واإلقليمي والوطني 

ودون الوطني( وجميع الوظائف.

ضامن أن تنسيق التمنيع وسائر الخدمات يف قطاع الصحة • 

يسهم يف تطوير نُظم الرعاية الصحية األولية املتكاملة.

توثيق الروابط التي تتجاوز قطاع الصحة لبناء منصات • 

لتقديم التطعيم عىل مدى الحياه.
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تشجيع املشاركة النشيطة يف الرشاكات املعنية باملكافحة • 

املتكاملة لألمراض التي يشّكل التمنيع فيها عنرصاً واحداً من 

عنارص اسرتاتيجيات منسقة )بشأن املالريا أو الكولريا مثالً(.

بحث فرص التعاون الذي يعود بالفائدة املتبادلة يف • 

مجاالت مثل الرعاية الصحية األولية، واألمن الصحي 

العاملي، ومقاومة امليكروبات، وتغرّي املناخ، واألمن الغذايئ، 

وأهداف التنمية املستدامة.

بحث إمكانية ضم املزيد من الرشكاء من قطاع الصحة ومن • 

خارجه )مثل كامل طيف منظامت املجتمع املدين، مبا يف 

ذلك جمعيات املهنيني، واملؤسسات األكادميية، واملنظامت 

غري الحكومية املحلية، والقطاع الخاص الربحي وغري 

الربحي(.

أن تضع منوذج حوكمة اكرث قدرة عىل تحويل االسرتاتيجية   .4

إىل إجراءات، عن طريق ما ييل: 

إيجاد هيكل ادارة متني و مرن ومنوذج تشغييل يستند إىل  4أ. 

التعاون الوثيق بني الرشكاء عىل جميع املستويات

إدراج تركيز أقوى عىل األدوار واإلسهامات واملساءلة فيام • 

يتعلق بتحقيق األهداف العاملية والوطنية.

تشجيع الرشكاء العامليني عىل توثيق أوارص  التعاون، وضامن • 

زيادة التنسيق بني أنشطة الرشكاء.

وضع منوذج حوكمة يعّزز الجوانب املذكورة أعاله ويتضمن • 

املزيد من مساءلة الرشكاء العامليني.

تشجيع التعاون مع طيف أوسع من الرشكاء إلتاحة مناذج • 

الرشاكة التي تتسم مبزيد من املرونة.

إدراج املسؤولية األولية عن إعداد االسرتاتيجيات العاملية • 

بشأن الرصد والتقييم واالتصاالت والدعوة يف إطار آلية 

ترصيف الشؤون. 

توخي املرونة الالزمة للكشف عىل املسائل املستجدة  4ب. 

واالستجابة لها، عن طريق ما ييل:

توخي املرونة الالزمة لالستجابة للتحديات الجديدة التي قد • 

تؤثر تأثرياً كبرياً عىل التمنيع والفرص التي ستستجد خالل 

العقد القادم.

وضع اسرتاتيجية قوية لالتصاالت والدعوة والحفاظ عليها،  4ج. 

عن طريق ما ييل:

وضع اسرتاتيجية منسقة لالتصاالت والدعوة، وتحديد • 

األهداف والرسائل الرئيسية والجامهري املستهدفة.

ضامن أن اسرتاتيجية االتصاالت والدعوة تركز تركيزاً واضحاً • 

عىل »االتصاالت املؤسسية« لتكميل االتصاالت الخاصة 

بسائر األغراض )مثل حشد دعم التمنيع بوجه أعم(.

تركيز أنشطة االتصاالت والدعوة عىل إذكاء الوعي، • 

وتشجيع االنضامم إىل األنشطة ومواءمتها، والحفاظ 

عىل الزخم نحو التنفيذ، وتعبئة املوارد لبناء القدرات 

)اإلسهامات املالية والدعم العيني(.

تشجيع أنشطة االتصاالت والدعوة عىل الصعيد العاملي • 

واإلقليمي والوطني لتعبئة الدعم واملوارد وتعزيز الرشاكات 

وإبرامها.

ضامن مراعاة اسرتاتيجية االتصاالت والدعوة للسياق الخاص • 

بالُنظم الصحية ووجهات نظر الجهات األخرى الفاعلة يف 

قطاع الصحة.

دعم أنشطة االتصاالت والدعوة خالل العقد ورصدها • 

وتكييفها حسب االقتضاء.

أن تعزز التخطيط الطويل األجل لتطوير اللقاحات   .5

الجديدة وسائر االبتكارات الوقائية واستخدامها، لضامن 

استفادة املجموعات السكانية منها يف أرسع وقت ممكن، 

عن طريق ما ييل:

الحفاظ عىل الزخم املتولد عن تطوير املنتجات/ • 

التكنولوجيات الجديدة.

تعزيز الحوار بني البلدان والرشكاء ومطوري املنتجات • 

من خالل عمليات تقدير االحتياجات، وتقييم املنتجات 

وتجريبها والتوّسع فيها، لضامن اإلتاحة الرسيعة للمنتجات 

املأمونة والفّعالة التي تلبي االحتياجات الوطنية.

تحديد العقبات الرئيسية التي تحول دون املوافقة عىل • 

املنتجات الجديدة وتنفيذها، ووضع اسرتاتيجيات جديدة 

للتغلب عليها.

مواصلة تحديد أولويات بناء القدرات والتنسيق بني • 

السلطات التنظيمية الوطنية، مبا يف ذلك املواءمة التنظيمية 

الالزمة لترسيع اعتامد اللقاحات الخاضعة الختبار املنظمة 

املسبق للصالحية.

التشجيع عىل النظر مبكراً يف اآلثار الواسعة النطاق املرتتبة • 

عىل التدخالت الجديدة التي ستطبق قريباً تطبيقاً عملياً، 

من أجل تحديد عوامل تكني/ عقبات التنفيذ املمكنة 

ومشكالت القبول املحتملة.

ضامن توثيق الدروس املستفادة من حاالت اعتامد اللقاحات • 

التي تكلل بالنجاح وتلك التي تثري املشكالت، وتبادلها من 

أجل االسرتشاد بها يف تخطيط التنفيذ املستقبيل.

تعزيز بناء القدرة اإلقليمية والوطنية عىل إجراء البحوث • 

لدعم توليد البيّنات األنسب محلياً.
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أن تعزز استخدام البيانات يف تحفيز العمل وتوجيهه   .6

وتوفري املعلومات الالزمة لصنع القرار، عن طريق ما ييل:

إعطاء األولوية لجمع البيانات الالزمة عىل وجه التحديد • 

لرصد أداء الربامج الوطنية وتحسينها.

التشجيع عىل إرساء روابط أوثق بني عمليتي جمع البيانات • 

واتخاذ اإلجراءات، لدفع عجلة التحّسن املستمر يف الجودة.

تعزيز قدرة الربامج الوطنية عىل جمع البيانات • 

واستخدامها.

التشجيع عىل زيادة شفافية البيانات وتبادل البيانات يف • 

الشكل املناسب لالستخدام من قبل األشخاص املناسبني يف 

الوقت املناسب.

ضامن تتع الربامج باملرونة الالزمة لوقف جمع البيانات • 

غري ذات األهمية وإضافة مصادر مفيدة جديدة للبيانات.

التشجيع عىل جمع البيانات النوعية واملساعدة عىل فهم • 

األسباب األساسية.

ضامن قدرة برامج التمنيع الوطنية عىل االستفادة من • 

بيانات الُنظم املتكاملة لرتصد األمراض املعدية واإلسهام 

فيها.

تشجيع برامج التمنيع الوطنية عىل االستعداد لالستخدام • 

الطليعي املتوقع لتكنولوجيات البيانات الجديدة عىل نطاق 

واسع يؤدي إىل تحول كبري يف العقد القادم.

تعزيز أوجه التعاون مع علامء البيانات والخرباء يف مجال • 

نُظم املعلومات يف سائر امليادين، لضامن االستخدام الفّعال 

للبيانات.

ضامن االستفادة من الدروس املستخلصة من أهداف • 

التنمية املستدامة ومن اسرتاتيجيات وخطط إدارة 

املعلومات الخاصة بالتغطية الصحية الشاملة/ الرعاية 

الصحية األولية والخربات الخاصة بجمع البيانات. 

أن تعزز الرصد والتقييم عىل املستويني الوطني ودون   .7

الوطني لتحقيق املزيد من املساءلة، عن طريق ما ييل:

ضامن التكامل التام للتنفيذ والرصد والتقييم لضامن زيادة • 

قدرة عمليات التقييم عىل تعزيز املساءلة. 

ضامن تحديد الغايات واألهداف املرحلية عىل الصعيد • 

الُقطري واالسرتشاد يف ذلك بالغايات العاملية املتفق عليها.

استخدام العمليات املسّندة بالبيّنات يف تحديد الغايات • 

واألهداف املرحلية العاملية والوطنية.

ضامن استعراض التقدم املُحرز صوب األهداف املرحلية • 

والغايات سنوياً عىل األقل، من أجل تحديد اإلجراءات 

التصحيحية، وإجراء دورياً عمليات أدق الستعراض الربامج 

)كل خمس سنوات مثالً(. 

بناء القدرة عىل الرصد والتقييم عىل الصعيدين الوطني • 

ودون الوطني.

بحث إمكانية اضطالع الفرق االستشارية التقنية الوطنية • 

املعنية بالتمنيع بدور أكرب يف الرصد والتقييم واإلرشاف عىل 

الربامج.

اإلقرار مبخاطر اإلفراط يف تحميل موظفي الخطوط • 

األمامية/ الربامج باألعباء؛ ورضورة اتسام إطار الرصد 

والتقييم بالسالسة ومالءمته للغرض، ووجود غرض محدد 

لجميع البيانات الوطنية التي تُجمع.

 •

ضامن أن طلبات البيانات التي تصدر عىل الصعيدين • 

اإلقليمي والعاملي لها أغراض محددة بوضوح؛ ورضورة 

استناد عمليات تحليل البيانات العاملية حيثام أمكن إىل 

البيانات التي تُجمع عىل نحو روتيني إلرشاد األنشطة 

الوطنية. 

حيثام أمكن، ضامن أن جمع البيانات يخدم أغراضاً متعددة • 

)مثل اإلبالغ بشأن أهداف التنمية املستدامة وبشأن الرتصد 

والتقييم(.

توخي بعض املرونة للسامح مبواءمة األهداف والغايات • 

واملؤرشات )إقليمياً او مع مرور الزمن مثالً( إلدراجها يف 

إطار الرصد والتقييم.

اإلقرار بأن جانب من توليد البيانات املهمة سيحدث خارج • 

إطار الرصد والتقييم )مثل البحوث النوعية، وعمليات 

تحليل األسباب الجذرية يف البلدان(.

تشجيع البلدان واألقاليم عىل تحديد املجموعات الفرعية • 

املحددة من البيانات الُقطرية الالزمة للدعوة/ اعداد 

التقارير السياسية.

ضامن أن الجدول الزمني لتقارير الرصد والتقييم يجّسد • 

الوترية املتفاوتة للبحوث، وأنه يتيح الفرص لتقديم تقارير 

منفصلة بشأن تطوير املنتجات الجديدة وبشأن بحوث 

التنفيذ/ البحوث التشغيلية.
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املساهمون  امللحق 1 
الفريق العامل املعني بعقد اللقاحات 

التابع لفريق الخرباء االستشاري 
االسرتاتيجي 

أعضاء فريق الخرباء االستشاري االسرتاتيجي

نوين ماكدونالد )رئيس الفريق العامل(، أستاذ طب األطفال، • 

جامعة دالهاويس، كندا، مركز آي دابليو يك الصحي، كندا

عز الدين محسني، كبري املستشارين التقنيني يف التنمية • 

الصحية العاملية/ شبكة الصحة العمومية لرشق املتوسط

الخرباء

يعقوب املزروع، األمني العام، مجلس الخدمات الصحية • 

للمملكة العربية السعودية، اململكة العربية السعودية 

جون كيم أندروس، أستاذ مساعد ومدير، شعبة اللقاحات • 

والتمنيع، مركز الصحة العاملية، جامعة كولورادو، الواليات 

املتحدة األمريكية

نارندرا أرورا، املدير التنفيذي، الشبكة الدولية اإلكلينيكية • 

لعلوم األوبئة، الهند

سوزان إلدن، مستشار صحي، إدارة التنمية الدولية بلندن، • 

اململكة املتحدة

ماري إيفيت مدريد، خبري استشاري مستقل، جنيف، • 

سويرسا

ريبيكا مارتن، مدير مركز الصحة العاملية، مراكز الواليات • 

املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية منها، الواليات املتحدة 

األمريكية

أماين محمود مصطفى، مدير مرشوع، مبادرة التدريب يف • 

مجال الصحة العامة بالسودان، مركز كارتر، السودان 

هيلني ريس، املدير التنفيذي، معهد ويتس للصحة اإلنجابية • 

ومكافحة فريوس العوز املناعي البرشي، أستاذ ومدير 

مشارك يف قسم أمراض النساء والتوليد، القيادة األفريقية 

لالمتياز يف علم اللقاحات، جامعة ويتواترزراند، جنوب 

أفريقيا

ديفيد ساليسبوري، زميل مساعد، مركز األمن الصحي • 

العاملي، دار تشاتام، لندن، اململكة املتحدة

كينجيان جاو، العميد املساعد، كلية الصحة العمومية، • 

جامعة زامين، زامين، فوجيان، الصني

أمانة الفريق العامل

منسق أمانة عقد اللقاحات: منظمة الصحة العاملية• 

مؤسسة بيل وميليندا غيتس• 

التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع• 

منظمة األمم املتحدة للطفولة• 

املعهد الوطني للحساسية واألمراض املعدية، التابع ملعاهد • 

الصحة الوطنية يف الواليات املتحدة

منظمة الصحة العاملية• 

املستشارون

مؤسسة MMGH لالستشارات؛ زيوريخ، سويرسا• 

فرقة العمل املعنية بالصحة العاملية، أتالنتا، الواليات • 

املتحدة األمريكية
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 امللحق 2 
أعضاء فريق الخرباء االستشاري 

االسرتاتيجي املعني بالتمنيع
ألياندرو كرافيوتو )رئيس فريق الخرباء االستشاري • 

االسرتاتيجي(، منتسب لكلية الطب يف جامعة املكسيك 

الوطنية املستقلة، املكسيك

راكيش أغاروال، معهد جواهارالل للتعليم العايل والبحوث • 

يف مجال الطب، بودوشريي، الهند

إيليش جاين، املدير العام، املعهد الوطني للصحة، موزامبيق• 

ع للتمنيع، إدارة الصحة •  جليلة جواد، رئيس الربنامج املوسَّ

العامة، وزارة الصحة، البحرين

يانغمي جي، املديرة العامة، مركز بحوث األمراض املعدية، • 

معهد الصحة العمومية، املركز الكوري ملكافحة األمراض 

والوقاية منها، جمهورية كوريا

كاري جوهانسن، خبرية األمراض التي ميكن الوقاية منها • 

باللقاحات، املركز األورويب للوقاية من األمراض ومكافحتها، 

السويد

نوين ماكدونالد، أستاذة طب األطفال، شعبة األمراض • 

املعدية، قسم طب األطفال، جامعة دالهاويس، كندا

بيرت مكإنتاير، أستاذ يف تخصص صحة الطفل واملراهق، ويف • 

كلية الصحة العمومية بجامعة سيدين، أسرتاليا

شابري مادهي، أستاذ علم اللقاحات يف جامعة ويتواترزراند، • 

جوهانسربغ، جنوب أفريقيا

عز الدين محسني، كبري املستشارين التقنيني يف التنمية • 

الصحية العاملية/ شبكة الصحة العمومية لرشق املتوسط، 

األردن

كاثلني نوزيل، املدير، مركز تطوير اللقاحات والصحة • 

العاملية، جامعة ماريالند، كلية الطب، الواليات املتحدة 

األمريكية

أندرو ج. بوالرد، أستاذ طب األطفال، قسم طب األطفال، • 

جامعة أوكسفورد، اململكة املتحدة

فردويس قادري، الرئيس وكبري العلامء يف شعبة األمراض • 

املعدية، مخترب املناعة املخاطية والتطعيم، املركز الدويل 

لبحوث أمراض اإلسهال يف بنغالديش، دكا، بنغالديش

نيكوال ترنر، مدير املركز االستشاري للتمنيع، جامعة أوكالند، • 

نيوزيلندا

فريديريك ويري، املدير التنفيذي، أستاذ قسم طب األطفال • 

وصحة الطفل، جامعة نريويب، كينيا
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 امللحق 3 
مصادر املعلومات اإلضافية 

يستند هذا امللخص إىل الوثائق التالية التي استُخدمت كمصادر، 

www.who.int/entity/ :وهي متاحة عىل الرابط اإللكرتوين التايل

immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_

 /review_lessons_learned/en

تقرير عن استعراض خطة العمل العاملية الخاصة • 

باللقاحات والدروس املستفادة: املنهجية والتحليل ونتائج 

املشاورات بني أصحاب املصلحة

إطار الرصد والتقييم واملساءلة لخطة العمل العاملية • 

الخاصة باللقاحات: االستعراض والدروس املستفادة

خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات - الرصد والتقييم • 

واملساءلة - تقرير عام 2019

خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات - التقدم صوب • 

أهداف خطتي العمل العاملية واإلقليمية بشأن اللقاحات - 

التقارير اإلقليمية لعام 2019

سجالت األداء لتغطية التمنيع عىل الصعيد الوطني يف • 

الفرتة 2018-1999
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For more information, contact:

World Health Organization

Department of Immunization, Vaccines and Biologicals

1211 Geneva 27

Switzerland

E-mail: vaccines@who.int

Web: www.who.int/immunization/en/
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