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ملحة عامة

منذ انعقاد قمة الألفية عام 2000، احتل التمنيع موقعًا مركزيًا كاأحد القوى املحّركة التي تدفع اجلهود لبلوغ 

املرامي الإمنائية للألفية، ول�سيَّما مرمى خف�ض الوفيات بني الأطفال دون 5 �سنوات )وهو املرمى الرابع من 

املرامي الإمنائية للألفية(.

ومنذ ذلك الوقت ازداد عدد الأطفال الذين مت الو�سول اإليهم ومتنيعهم بقدر مل ي�سبق له مثيل، حتى زاد عن مئة 

مليون طفل كل عام يف الأعوام 2005 – 2007. ثم ات�سعت منافع التمنيع بتزايٍد متوا�سٍل لي�سمل املراهقني 

والبالغني، بتوفري احلماية لهم من الأمرا�ض املهددة للحياة مثل الإنفلونزا والتهاب ال�سحايا وال�رسطانات التي 

ت�سيب البالغني.

ففي البلدان النامية يتوافر املزيد من اللقاحات، ويتم اإنقاذ املزيد من الأرواح، وقد تناق�ض عدد الأطفال الذين 

ق لأقل من ع�رسة مليـني، نتيجة لتح�سن الو�سول اإىل املياه النظيفة 
ّ
ميوتون كل عام لأول مرة يف التاريخ املوثـ

والإ�سحاح، ولزدياد التغطية بالتمنيع والإيتاء املتكامل للتدخلت ال�سحية الأ�سا�سية.

وقد مت تطوير املزيد من اللقاحات، فيما مير عدد من اللقاحات الأخرى باملراحل املتاأخرة من التجارب ال�رسيرية، 

وهو الأمر الذي يجعل هذا العقد الأكرث اإنتاجًا يف تاريخ تطوير اللقاحات. ويتوافر املزيد من الأموال للتمنيع 

من خلل اآليات مبتكرة للتمويل، فيما يتم تطبيق املزيد من الطاقة اخللقة واملعارف واخلربات التقنية من خلل 

تطوير ال�رساكات بني القطاعني اخلا�ض والعام، مما يوؤدي اإىل التقّدم نحو املرامي العاملية املتعلقة بالتمنيع.

ومع اإحراز هذا التقّدم املذهل يف متنيع املزيد من الأطفال خلل العقد املن�رسم، مل يتلق 24 مليون طفل، ي�سكلون 

ما يقرب من 20% من الأطفال الذين يولدون كل عام، التمنيعات الروتينية الكاملة وفق اجلدول الذي و�سع 

لل�سنة الأوىل من حياتهم. اإن الو�سول اإىل هوؤلء الأطفال املعر�سني للأخطار اأكرث من غريهم، وهم )بالتحديد( 

اأطفال املناطق الريفية النائية الذين يعانون من �سوء اخلدمات، واملواقع املحرومة يف املدن، والدول ذات البنية 

اله�سة واملناطق املعّر�سة للتمزق، اأمر اأ�سا�سي، اإذا اأريد حتقيق املرامي الإمنائية للألفية ب�سكل متكافئ.

اإليهم،  الو�سول  ي�سعب  الذين  الأطفال  اأولئك  متنيع معظم  ل�سمان  ال�سخم  العاملي  الدفع  يتوا�سل  وباملقابل، 

ومعظمهم يعي�سون يف اأفريقيا واآ�سيا؛ كما يتم يف الوقت نف�سه اإطلق مبادرات جديدة لتعجيل تطوير ون�رس 

اللقاحات اجلديدة املنقذة للأرواح.

اإذا كانت جميع اللقاحات املتوافرة  اأنه  اإذ تقدر منظمة ال�سحة العاملية  والرهان لتحقيق ذلك رفيع امل�ستوى، 

حاليًا �سد اأمرا�ض الطفولة قد مت تنفيذها، واإذا ا�ستطاعت البلدان رفع معدل التغطية باللقاحات للمعدل العاملي 

وهو 90%، فاإن من املمكن بحلول عام 2015 اإنقاذ حياة مليوين طفل دون �سن 5 �سنوات. و�سيكون لذلك 

الثلثني بني عامي 1999 و2015 )وهو  الأطفال مبقدار  العاملي بخف�ض وفيات  املرمى  اأثر كبري على حتقيق 

املرمى الرابع من املرامي الإمنائية للألفية(؛ كما �سينق�ض ذلك اإىل حٍد كبرٍي من عبء الأمرا�ض والعجز الناجمني 

عن اأمرا�ض ميكن توقيها باللقاحات، و�سي�ساهم بتح�سني �سحة الطفل ورفاهيته، و�سينق�ض من تكاليف املعاجلة 

يف امل�ست�سفيات.

ومع ذلك، فاإنه عند بلوغ املرامي العاملية �سيقا�ض النجاح وفقًا لأحد املعامل الإ�سافية، وهي اإذا كانت الإجنازات 

املحرزة م�سمونة ال�ستمرار. وقد مت التفاق على و�سع لبنات اأ�سا�سية هي: تقوية الُنُظم ال�سحية وبرامج التمنيع، 

الطويل  للتمويل  جديدة  واآليات  والتمنيع،  اللقاحات  لبتكار  والعام  اخلا�ض  القطاع  بني  جديدة  و�رساكات 

الإعلم  م�ستوى  لرفع  وا�سرتاتيجيات  ال�ستمرار،  وم�سمونة  مبتكرة  لقاحات  لإيتاء  وا�سرتاتيجيات  الأمد، 

والدعوة والتوا�سل، فذلك ي�سمن اأن اإحراز تقّدم طويل الأمد لن يكون �سحية ملكا�سب ق�سرية الأمد.

اللقاحات  وابتكار  البحوث  لت�رسيع وترية  متوا�سلة  ا�ستثمارات  اإىل  �سبق، مت�ض احلاجة  ما  اإىل كل  وبالإ�سافة 

التي تكون احلاجة ملحة اإليها، وامل�سادة للأمرا�ض مثل امللريا وال�سل والإيدز، وامل�سوؤولة مبجملها عن اأربعة 

مليـني وفاة كل عام، وعن عبء ثقيل من املر�ض، وب�سكل رئي�سي يف البلدان النامية.

والتمنيع  اللقاحات  يف  الرئي�سية  التطورات  على  العامل  يف  والتمنيع  اللقاحات  حالة  من  الطبعة  هذه  وتركز 

منذ عام 2000. وي�ستعر�ض الق�سم الأول )الف�سول 1 – 5( اأثر التمنيع على اجلهود املبذولة لبلوغ املرامي 

الإمنائية للألفية، ول�سيَّما مرمى خف�ض الوفيات بني الأطفال دون اخلام�سة، كما يبحث يف تطوير وا�ستخدام 

اللقاحات ويف �ُسُبل الوقاية املتخذة ل�سمان �سلمتها، وكفاءتها )جناعتها(، وجودتها. وي�ستعر�ض هذا الق�سم 

م املحرز والتحّديات التي تعرت�ض بلوغ املرامي العاملية املتعلقة بالتمنيع، كما يبحث يف تكاليف النهو�ض  التقدُّ

بالتغطية بالتمنيع لتحقيق هذه املرامي، ويف اجلهود اللزمة ل�سمان ا�ستمرار الإجنازات التي حتققت على املدى 

الطويل، كما يبحث هذا الف�سل يف الفرتة التالية لعام 2015 والتغريات املحتملة يف م�سهد التمنيع.

اأما الق�سم الثاين فريكز على ما يزيد على 20 من الأمرا�ض التي ميكن توقيها بالتمنيع وي�ستعر�ض التقّدم املحرز 

منذ عام 2000 يف اجلهود املبذولة لوقاية النا�ض من هذه الأمرا�ض من خلل ا�ستخدام اللقاحات.
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التمنيع والتنمية الب�شرية

الف�سل 1؛ يقّدم ملحة عامة عن التقّدم املحرز يف اللقاحات والتمنيع خالل العقد املن�رصم يف مواجهة كمية �سخمة من 

التغريات يف م�سهد ال�سحة والتنمية

يف �سهر اأيلول/�سبتمرب، وقع قادة ما يزيد على 190 بلداً على اإعلن الأمم املتحدة املتعلق بالألفية، والذي يلزم 

املجتمع الدويل بتحقيق 8 من املرامي الإمنائية التي تهدف تخفيف وطاأة الفقر وحت�سني التنمية الب�رسية. ويدعو 

اأحد هذه املرامي اإىل تقليل كبري يف الوفيات بني الأطفال دون عمر 5 �سنوات مبقدار الثلثني بني عامي 1990 

و2015. وتركز معظم اجلهود التي بذلت يف هذه املرامي على البلدان النامية والتي تتحمل عبء ما يزيد على 

90% من الوفيات بني الأطفال من هذه املجموعة العمرية.

للأعوام  للتمنيع  العاملية  والروؤية  ال�سرتاتيجية  واليوني�سيف  العاملية  ال�سحة  منظمتا  ن�رست   ،2005 عام  ويف 

الع�رسة 2006-2015، مع التاأكيد على �رسورة مراعاة العدالة يف الو�سول اإىل اللقاحات والتمنيع، وحتدد 

ال�سرتاتيجية ما يحتاج اإليها املعنيون بالتمنيع من اأجل امل�ساهمة التامة يف بلوغ املرامي الإمنائية للألفية بخ�سو�ض 

احلد من الوفيات. ويدعو تطبيق ال�سرتاتيجية اإىل اأربعة منهجيات هي: توفري احلماية ملزيد من النا�ض؛ اإدخال 

اللقاحات والتقنيات اجلديدة؛ دمج التمنيع مع مكونات النظام ال�سحي الأخرى؛ التمنيع يف �سياق االعتمادل 

املتبادل على ال�سعيد العاملي.

وقد اأ�سافت املرامي العاملية �سعوراً باأهمية ت�رسيع وترية الأن�سطة املرتبطة باللقاحات، وم�ساعفة اجلهود لتحقيق 

بالتمنيع«،  اخلا�سة  املكتملة  غري  الأعمال  »جدول  بعنوان  للتمنيع  العاملية  والروؤية  ال�سرتاتيجية  اإليه  ت�سري  ما 

وحتدد الف�سول التالية التقدم املحرز حتى الآن يف ا�ستكمال جدول الأعمال ويف تلبية املرامي العاملية.

ف�شل جديد يف ابتكار اللقاحات

اأ�سباب  يو�سح  كما  املن�رصم،  العقد  مدى  على  اللقاحات  ابتكار  يف  الكبري  التطور  على  ال�سوء  الثاين  الف�سل  يلقي 

قبل م�سنعني يف  الآن من  تنتج  والتي  لالأطفال  التقليدية  اللقاحات  امل�سبوق يف حجم  للنمو غري  توثيقاً  ذلك، ويقدم 

)جناعة(  وفعالية  و�سالمة  جودة  ل�سمان  املبذولة  اجلهود  يف  الـُمْحَرز  م  التقدُّ عن  تقريراً  يقدم  كما  النامية،  البلدان 

اللقاحات.

لقد كان العقد الأول من هذا القرن اأكرث العقود يف التاريخ اإنتاجًا لبتكار اللقاحات. فقد مت تطوير اللقاحات 

الناجمة  الإ�سهال  واأمرا�ض  ال�سحائية،  املكورات  عن  الناجم  ال�سحايا  للتهاب  وامل�سادة  للأرواح  املنقذة 

عن  الناجمة  والأمرا�ض   H5N1 فريو�ض  عن  الناجمة  الطيور  واإنفلونزا   rotavirus الَعَجلية  الفريو�سات  عن 

احلليمي  الورم  فريو�ض  عن  الناجم  الرحم  عنق  و�رسطان   ،pneumococcal diseases الرئوية  املكورات 

.human papilloma virus الب�رسي

وتعي�ض �سناعة اللقاحات فرتة جديدة اأكرث ديناميكية، فمنذ عام 2000 ت�ساعف �سوق اللقاحات العاملي اإىل 

العاملية يف منت�سف 2008، مما يجعل  العوائد  اأمريكي من  بليون دولر  اإىل 17  لي�سل  تقريبًا  اأ�سعاف  ثلثة 

�سناعة اللقاحات اأحد اأكرث القطاعات ال�سناعية منواً، وياأتي معظم التو�سيع يف هذه ال�سناعة من املبيعات يف 

البلدان ال�سناعية للقاحات جديدة، ذات تكاليف اأعلى، تعد م�سوؤولة عن ما يزيد على ن�سف القيمة الإجمالية 

ملبيعات اللقاحات يف العامل باأكمله.

ا�ستخدام تكنولوجيا  اللقاحات ب�سكل كبري عن ثلثة عوامل رئي�سية هي:  وقد جنم الزدياد احلاد يف تطوير 

واآليات  وموارد  والعام،  اخلا�ض  القطاع  منتجات  لتطوير  ال�رساكات  من  املتنامي  والدعم  للت�سنيع،  مبتكرة 

التمويل اجلديدة )الف�سل 4(.

بالإمداد  امل�ساهمة  النامية على  البلدان  امل�سنعني يف  الوقت كان هناك منو غري م�سبوق يف قدرات  ويف نف�ض 

وباللقاحات التقليدية للأطفال. وبالإجمال فاإن الطلب على هذه اللقاحات التقليدية قد اأخذ بالزدياد منذ عام 

2000، ويعود ذلك جزئيًا اإىل تلبية الحتياجات ال�سخمة للمبادرات الكربى التي اأن�سئت ل�ستئ�سال �سلل 

الأطفال وخلف�ض عبء احل�سبة وكزاز الأمهات وكزاز الوليد.

ومنذ بداية الت�سعينيات من القرن املا�سي تغري �سوق اللقاحات، فقد حدث تباعد متزايد بني اللقاحات التي 

ت�ستخدم يف البلدان ال�سناعية وتلك التي ت�ستخدم يف البلدان النامية، اإىل جانب نق�ض يف عدد القائمني على 

الإمداد  اأزمة يف  اإىل  اأدى  للإنتاج مما  املتزايدة  ال�ستطاعة  ال�سناعية ونق�ض يف  البلدان  باللقاحات يف  الإمداد 

باللقاحات بداأت يف اأواخر الت�سعينات من القرن املن�رسم. وا�ستجابة لذلك قامت منظمة الأمم املتحدة للطفولة 
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)اليوني�سف( والتي ت�سرتي اللقاحات لت�سل بها اإىل اأكرث من ن�سف الأطفال يف العامل )55%( بو�سع ا�سرتاتيجية 

لأمن اللقاحات ل�سمان الإمداد امل�سمون ال�ستمرار وغري املتقطع باللقاحات التي تت�سم باأنها مي�سورة التكاليف 

وم�سمونة اجلودة. ويف حني جنحت ال�سرتاتيجية يف انح�سار الهبوط يف الإمداد باللقاحات اإىل اليوني�سف، 

فقد حافظ الإمداد باللقاحات على اعتماده على عدد حمدود من امل�سنعني للقاحات ومت�ض احلاجة اإىل اليقظة 

املتوا�سلة.

د من �سلمة اللقاحات وفّعاليتها )جناعتها( وجودتها الرفيعة من العنا�رس الرئي�سية يف تطوير اللقاحات  ويعد التاأكُّ

ناتها وفق  ون�رسها. ويبداأ ذلك منذ املراحل الأوىل للقاحات، وهي عادة يف املختربات، حيث يتم اختبار مكوِّ

اأي�سًا مع اإجراء الختبارات ال�رسيرية )الإكلينيكية( بحثًا عن  معايري خا�سة مثل النقاء والقّوة، ويتوا�سل ذلك 

اليتها )جناعتها( لدى الإن�سان، وي�ستمر ذلك، بعد ح�سولها على الرتخي�ض، بالختبار التايل  مدى �سلمتها وفعَّ

للت�سويق باإجراء اختبارات على جرعات اللقاحات لتحديد مدى متا�سيها مع عملية الإنتاج، وذلك اإىل جانب 

ف على اأية حالت حمتملة لأحداث �سائرة ذات �سلة باللقاحات. د للتعرُّ الرت�سُّ

ويعد احل�سول على الرتخي�ض اأو املوافقة على ا�ستخدام اللقاح لدى الب�رس اأهم خطوة يف هذه العملية. والهيئة 

الر�سمية التي متنح الرتخي�ض، وهي ال�سلطة الوطنية التنظيمية هي احلكم الذي يقرر فيما اإذا كان اللقاح قد لّبى 

رة ل�سمان اأن اللقاح يتمتع ب�سمان اجلودة. املعايري املقرَّ

ولدى جميع البلدان ال�سناعية نظم موثوقة للقاحات وتوؤدي وظائفها ب�سكل ملئم، اأما يف البلدان النامية فلم 

يتوافر ذلك اإل يف ربعها فقط. وقد اأطلق املجتمع ال�سحي الدويل �سل�سلة من املبادرات، قادتها منظمة ال�سحة 

“م�سمونة اجلودة” .  التمنيعية الوطنية هي لقاحات  التي ت�ستعمل يف الربامج  اللقاحات  اأن  العاملية، ل�سمان 

ومن تلك املبادرات نظام التحقق امل�سبق من املوا�سفات )التاأهل امل�سبق( الذي اأن�ساأته منظمة ال�سحة العاملية 

املتاحة  اللقاحات  حول  ول�سيما  املقبولية،  حول  اللقاح  ب�رساء  املعنية  املتحدة  الأمم  لوكالت  الن�سح  لتقدمي 

لل�رساء، مع بذلك اجلهود ل�سمان اأن يكون يف كل بلد �سلطة تنظيمية وطنية موثوقة وتوؤدي وظائفها ب�سكل 

ملئم.

 التمنيع: و�شع اللقاحات 

مو�شع اال�شتخدام اجليد

الـُمْحَرز،  م  التقدُّ وي�سف  املن�رصم،  العقد  مدى  على  التمنيع  يف  حتققت  التي  الإجنازات  على  ال�سوء  يلقي   :3 الف�سل 

والتحديات املوجهة للجهود التي تبذل للو�سول اإىل املزيد من النا�س مبزيد من اللقاحات، ولتعزيز التغطية بالتمنيع يف 

م�ستوى املقاطعة، ول�ستهداف الأطفال الذين ي�سعب الو�سول اإليهم والذين مل يتلقوا التمنيع. كما يوؤ�س�س هذا الف�سل 

بع�س العنا�رص الأ�سا�سية لربنامج فعَّال للتمنيع.

خلل العقد املا�سي اأ�سافت برامج التمنيع �ستة لقاحات جديدة وقليلة ال�ستعمال اإىل اللقاحات الأ�سلية ال�ستة 

وت�سمنت  وال�سل،  الأطفال  و�سلل  وال�ساهوق واحل�سبة  والكزاز  اخلناق  الأطفال، وهي:  ل�سغار  تعطى  التي 

(Hib) والنكاف،  النمط ب  النزلية من  الكبد ب، وللم�ستدمية  لقاحات م�سادة للتهاب  اللقاحات اجلديدة 

البلدان وعند احلاجة: احلمى  الَعَجلية، واحل�سبة الأملانية، ويف بع�ض  الرئوية، والفريو�سة  واأمرا�ض املكورات 

ال�سفراء والتهاب الدماغ الياباين.

وقد اأدى التمنيع اإىل تفادي ما يقدر بـ 2.5 مليون وفاة بني الأطفال كل عام، اإل اأنه رغم هذه النجاحات فاإن 

مليني الأطفال يف البلدان النامية، وهم ي�سكلون ما يقرب من 20% من الأطفال الذين يولدون كل عام، ل 

يتلقون التمنيعات الكاملة التي و�سعت يف جداولهم التمنيعية يف ال�سنة الأوىل من حياتهم.

م.  التقدُّ م�سرية  من  تبطئ  التي  الهامة  العوائق  من  عدد  على  التغلب  يتطلب  الأطفال  هوؤلء  اإىل  الو�سول  اإن 

ومن العوائق الهامة ال�سعف الوا�سح يف الُنُظم ال�سحية يف العديد من البلدان النامية، ومن العوائق الأخرى 

ال�سعوبة يف اإي�سال اللقاحات عرب بنى حتتية منهكة ونظم للدعم اللوج�ستي تعاين من الإجهاد ال�سديد. وثمة 

عوائق اأخرى منها فقدان الفهم حول اأهمية اللقاحات، ول�سيما لدى اأكرث املجموعات ال�سكانية فقراً، اإىل 

م  التقدُّ اإحراز  التي تواجه  التمنيعية. ومن العوائق  الفّعال للمطلوب من اخلدمات  جانب الف�سل يف الو�سول 

التهديد الذي تواجهه اللقاحات من جراء ال�سائعات الكاذبة والواهية حول �سلمة اللقاحات، فهذا التهديد 

بالتمنيع  املتعلقة  العاملية  املرامي  اإىل  للو�سول  اللزم  التمويل  احل�سول على  ر يف  التاأخُّ اإىل  امل�ستقبل  يوؤدي يف 

)انظر الف�سل 4(.

التمنيع  حملت  ا�ستخدام  التمنيع  تو�سيع  بهدف  العوائق  على  للتغلُّب  بذلها  يتوا�سل  التي  اجلهود  وت�ستمل 

وعمليات “الإي�سال” التي تبحث عن املجموعات ال�سكانية التي مل حتظ بتغطية كافية بربامج التمنيع الروتيني، 

التعقيدات  اإدارة  البلدان على  الأمثل، مل�ساعدة  الربنامج  اأطلقت مبادرات خا�سة مثل  فقد  واإىل جانب ذلك 

املتنامية يف الإمدادات التمنيعية )تو�سيل وتخزين اللقاحات على �سبيل املثال( والتي قد تعيق اأن�سطة التمنيع.
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وقد �سممت ا�سرتاتيجية الو�سول اإىل كل مقاطعة، واأطلقت عام 2002، لتعزيز اإي�سال التمنيع على م�ستوى 

“املمار�سات اجليدة  التمنيع على م�ستوى املقاطعة على تبني مبادئ  املقاطعات، وذلك بت�سجيع املوظفني يف 

ف على امل�سكلت املحلية وحلها، وتنظيم خدمات نظامية لإي�سال اللقاحات للمناطق  يف التمنيع” مثل التعرُّ

النائية، واإف�ساح املجال اأمام املجتمعات لل�سرتاك يف �سمان اأداء اخلدمات التمنيعية لوظائفها ب�سورة كافية.

وهناك ا�سرتاتيجية اأخرى تهدف لإدماج اأن�سطة التمنيع �سمن اخلدمات الأخرى التي يقدمها النظام ال�سحي. 

التمنيعي،  اأي�سًا فر�سة للتحقق من الو�سع  اأم يف املرفق ال�سحي يعد  اأو مع  فاأي متا�ض لعامل �سحي مع طفل 

املجتمعات  لأحد  التمنيع  يقدم خدمات  متنقل  لفريق  وباملقابل ميكن  اإليها،  احلاجة  عند  اللقاحات  ولإعطاء 

ال�سحية،  والحتياجات  للملريا،  الناقلة  احل�رسات  مب�سادات  املعاجلة  والنامو�سيات  الأدوية،  اأي�سًا  يوزع  اأن 

والتدخلت ال�سحية الأخرى.

النا�ض  بني  الطلب  حول  الوعي  خلق  اأما  باللقاحات،  التغطية  تو�سيع  يف  رئي�سيًا  عامًل  املجتمع  اإ�سهام  ويعد 

ن اأ�سا�سي لربنامج التمنيع الفّعال، كما اأنه هام اأي�سًا ل�سمان القدرة على تلبية الطلب  ومنافع التمنيع فهو مكوِّ

ب�سكل موثوق.

�رسيع  اأثر  العجلية  والفريو�سات  الرئوية  املكورات  لأمرا�ض  م�سادة  لقاحات جديدة  لتوافر  يكون  اأن  ويتوقع 

وكبري يف اجلهود العاملية خلف�ض وفيات الأطفال )املرمى الرابع من املرامي الإمنائية للألفية( واتقاء الأمرا�ض، 

واتقاء العجز بالن�سبة ملر�ض املكورات الرئوية، ويف الوقت نف�سه يقدم التلقيح �سد هذه الأمرا�ض فر�سة هامة 

للتعزيز الفعال للوقاية من اللتهاب الرئوي ومن الإ�سهال وملعاجلتهما، وهما معًا م�سوؤولن عن ما يزيد على 

ثلث جممل الوفيات بني الأطفال دون 5 �سنوات من العمر.

د والر�سد من البنى الأ�سا�سية يف برامج التمنيع، اإذ لهما دور رئي�سي يف تخطيط الربامج، وو�سع  ويعد الرت�سُّ

م  والتقدُّ الأمرا�ض،  مكافحة  برامج  اأثر  وتقييم  الأمرا�ض،  عبء  اجتاهات  ور�سد  املوارد  وجتميع  الأولويات 

هة باملعطيات  الـُمحرز نحو بلوغ املرامي العاملية. ومنذ عام 2000، اأظهرت الزيادة يف املبادرات التمنيعية املوجَّ

)مثل ا�سرتاتيجية الو�سول اإىل كل مقاطعة( اإىل جانب احلاجة اإىل املعطيات حول الأمرا�ض لر�سد اأثر اللقاحات 

اجلديدة، وبو�سوح، مدى احلاجة لتعزيز الرت�سد والر�سد يف جميع امل�ستويات.

املتوا�سلة احلدوث.  اأو  الو�سيكة  بالفا�سيات  مبكراً  اإنذاراً  تقدم  اأن  الأمرا�ض  تر�سد  لنظم  اأي�سًا  املتوقع  ومن 

الأع�ساء  البلدان  من   2007 عام  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  املراجعة  الدولية  ال�سحية  اللوائح  وتتطلب 

واملتو�سطة  املحلية  امل�ستويات  على  للرت�سد  الأ�سا�سية  القدرات  و�سيانة  تاأ�سي�ض  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف 

والوطنية.

د للأمرا�ض التي ميكن توقيها باللقاحات،  وقد حتقق خلل العقد املن�رسم تقدم يف تاأ�سي�ض وحت�سني ُنُظم الرت�سُّ

ال�رسيع  الك�سف  من  مكنت  والتي  الأطفال  �سلل  د  تر�سُّ �سبكة  الأداء  الرفيعة  الرت�سد  ُنُظم  على  الأمثلة  ومن 

الوليد  وكزاز  احل�سبة  لت�سمل  البلدان  بع�ض  تو�سعت يف  وقد  العامل،  اأرجاء  الأطفال يف جميع  �سلل  حلالت 

واحلمى ال�سفراء وغريها من الأمرا�ض التي ميكن توقيها بالتمنيع.

بالتمنيع،  التي ميكن توقيها  بالتمنيع وانخف�ض معدل وقوع الأمرا�ض  التغطية  فيه  الذي ازدادت  الوقت  ويف 

ول�سيما يف البلدان ال�سناعية، كان هناك ازدياد يف القلق حول التاأثريات اجلانبية املحتملة للقاحات.

ويعد التاأكد من اأن اللقاحات ت�سنع وت�ستخدم وتخترب وفقًا للمعايري املقبولة دوليًا، وهو جزء من اجلهود املبذولة 

د  للرت�سُّ اأما اجلزء الآخر فهو وجود نظام  الف�سل 2(.  )انظر  لتاأثري �سائر  يوؤدي  لقاح  خلف�ض احتمال وجود 

ولل�ستق�ساء الفعال تلو الت�سويق ميكنه اأن يلتقط اأي �سائعة اأو اإبلغ عن حوادث �سائرة قد ترتبط با�ستخدام 

اللقاح والتحقق منها.

ومتتلك معظم البلدان ال�سناعية مثل هذا النظام، بينما تفتقد معظم البلدان النامية املوارد اأو اخلربات اللزمة 

لذلك، وملواجهة ذلك، اأ�س�ست منظمة ال�سحة العاملية اللجنة ال�ست�سارية العاملية حول �سلمة اللقاحات، والتي 

تتاألف من خرباء م�ستقلني لتقييم التقارير وال�سائعات حول �سلمة اللقاحات وال�ستجابة لها. وبالإ�سافة اإىل 

د اللقاحات التي ح�سلت حديثًا  ذلك فاإنه يف عام 2009، اأ�س�ست منظمة ال�سحة العاملية ال�سبكة العاملية لرت�سُّ

على التاأهيل امل�سبق ملا بعد الت�سويق، والتي اأدخلت حديثًا يف برامج التمنيع الوطنية.
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اال�شتثمار يف التمنيع

يبحث الف�سل 4 يف تكاليف النهو�س بالتمنيع منذ عام 2008 ، ويتفح�س ا�ستجابة كل من امل�سادر املرت�سخة لتمويل 

التمنيع.

وهل  تكاليفها،  بلغ  كم  ولكن  التكاليف،  لقاء  فعالية  الأكرث  ال�سحية  التدخلت  اأهم  من  واحداً  التمنيع  يعد 

ت�ستحق ال�ستثمار بها؟ ففي الثمانينات يقدر اأن الإجمايل ال�سنوي للإنفاق على التمنيع يف البلدان النامية بـ 

3.50 – 5.00 دولر اأمريكي لكل مولود حي، وبحلول عام 2000، ارتفع هذا الرقم ليبلغ 6.00 دولرات 

(GAVI) الدعم للتمنيع ليقوي  لكل مولود حي، ومنذ عام 2000 يقدم التحالف العاملي للقاحات والتمنيع 

الكثري من البلدان املنخف�سة الدخل لتقوية ُنُظم اإيتاء اللقاح الوطنية، مع اإدخال اللقاحات الأقل ا�ستخدامًا مثل 

التهاب الكبد ب، وامل�ستدمية النزلية من النمط ب Hib واحلمى ال�سفراء. وهكذا، فقد بداأ الإنفاق على التمنيع 

بالزدياد مرة اأخرى ب�سكل غري متوقع.

لكل مولود حي،  اإىل 18.00 دولراً  ما  ي�سل متو�سط تكاليف متنيع طفل  اأن  يتوقع  وبحلول عام 2010، 

الرئوية  املكورات  لقاحات  مثل  بلقاحات جديدة،  بالتمنيع  بالتغطية  النهو�ض  املتوقع  فمن  بعد 2010،  اأما 

والفريو�سات الَعَجلية، لبلوغ املرامي الإمنائية للألفية، ويبدو اأن مرامي ال�سرتاتيجية والروؤية العاملية للتمنيع قد 

ترفع التكاليف ملا يزيد على 30.0 دولر اأمريكي لكل مولود حي.

وهناك اأ�سباب متعددة لهذا الرتفاع يف تكاليف اللقاحات. فبدايًة، تكون تكاليف اللقاحات اجلديدة والقليلة 

ال�ستعمال اأكرث من تكاليف اللقاحات التقليدية، اإل اأن تو�سع ال�سوق وزيادة الطلب كفيلن بتخفي�ض التكاليف. 

وهناك �سبب اآخر هو اأن ازدياد كميات اللقاحات يوؤدي لل�سغط على �سل�سلة الإمداد باللقاحات املوجودة، 

التكاليف غري  الثالث هو  اللقاحات. وال�سبب  لإيتاء  اأكرث تواتراً  التخزين واإمدادات  مما يتطلب تو�سيع مرافق 

الظاهرة لإدخال لقاح جديد يف الربامج الوطنية للتمنيع، وتو�سيع نطاق الر�سد والرت�سد. وال�سبب الرابع هو 

ازدياد تكاليف اإيتاء خدمات التلقيح للأطفال الذين ي�سعب الو�سول اإليهم.

اخلناق،  هي  مر�سًا   14 من  الأطفال  حماية  �سيعني  للتمنيع  العاملية  والروؤية  ال�سرتاتيجية  مرامي  بلوغ  اإن 

وال�ساهوق، والكزاز، واحل�سبة، و�سلل الأطفال، وال�سل، والتهاب الكبد ب، وامل�ستدمية النزلية من النمط 

العجيلة،  والفريو�سات  الرئوية،  املكورات  واأمرا�ض  ال�سحائية،  املكورات  واأمرا�ض  الأملانية،  ب، واحل�سبة 

والتهاب الدماغ الياباين، واحلمى ال�سفراء )عند احلاجة لهذين الأخريين(. فاإذا َمنَّعت جميع البلدان %90 

من الأطفال دون 5 �سنوات من العمر بهذه اللقاحات، فاإن من املقدر اأن ي�ستطيع التمنيع الوقاية من مليوين 

املرامي  من  الرابع  املرمى  حتقيق  يف  كبرية  م�ساهمة  وهو  العمرية،  املجموعة  هذه  يف  عام  كل  اإ�سافية  وفاة 

للألفية. الإمنائية 

التكاليف لبلوغ مرامي  العاملية واليوني�سف عام 2008 مدى  التي ن�رستها منظمة ال�سحة  التحليلت  وتقدر 

املنخف�سة  البلدان  من  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف  ع�سواً  بلداً   117 يف  للتمنيع  العاملية  والروؤية  ال�سرتاتيجية 

بليون دولر، وتت�سمن 35  اإىل 76  التكاليف  واملتو�سطة الدخل بني عامي 2006 و2015. وت�سل قائمة 

بليون دولر لـ 72 بلداً يقل فيها ن�سيب الفرد من الدخل الوطني الإجمايل عن األف دولر )وفقًا لعام 2006(. 

فهذه البلدان موؤهلة لنيل التمويل من التحالف العاملي للقاحات والتمنيع، ولتلقي التمويل لإدخال اللقاحات 

اجلديدة والقليلة ال�ستعمال ولتلقي الدعم لتعزيز ُنُظم التمنيع لديها.

فهل هذه ال�ستثمارات جديرة بالتنفيذ؟ ل�سك اأن املعطيات حول فعالية اللقاحات لقاء التكاليف توؤكد ذلك، 

ومن الأمثلة على ذلك اأن ال�ستئ�سال العاملي جلدري الذي بلغت تكلفته 100 مليون دولر اأمريكي على مدى 

10 �سنوات بداأت منذ عام 1977 قد اأدى اإىل توفري 1.3 بليون دولر اأمريكي كل عام منذ ذلك الوقت كانت 

�ستنفق يف الوقاية واملعاجلة.

واإىل جانب كون الأمرا�ض التي ميكن توقيها بالتمنيع من العوامل امل�ساهمة الهامة يف وفيات الأطفال، فاإنها 

ت�سكل اأي�سًا اأحد الأ�سباب الرئي�سية للأمرا�ض وللعجز الطويل الأمد بني الأطفال يف كل من البلدان ال�سناعية 

والنامية. ومن الأمثلة التقليدية للوقاية من العجز الوخيم الوقاية من �سلل الأطفال ال�سللي لدى مئات الآلف 

من الأطفال منذ انطلق املبادرة العاملية ل�ستئ�سال �سلل الأطفال.

الإدخال  بانخفا�ض مقداره 39% يف  يرتافق  اأنه  الرئوية  املكورات  لقاح  اأظهر  اجلديدة،  اللقاحات  بني  ومن 

يف امل�ست�سفيات ب�سبب اللتهاب الرئوي الناجم عن اأي �سبب من الأ�سباب. ومن بني الأطفال الذين يبقون 

على قيد احلياة بعد معاناتهم من هجمة من التهاب ال�سحايا الناجم عن املكورات الرئوية، هناك ن�سبة كبرية 

العجلية انخفا�سًا مبقدار 95%يف زيارات  الفريو�سات  اأظهر لقاح  �سي�سابون بعجز طويل الأمد، وباملقابل ، 

العيادات والإدخال للم�ست�سفيات ب�سبب الإ�سهال الناجم عن الفريو�سات العجلية.

ومن هنا، ورغم اأن اأثر اللقاحات على وفيات الأطفال لوحده �سيكون كافيًا لتربير ا�ستخدام اللقاحات لدى 

ب�سبب  اأموال  يتم توفريه من  الأطفال، وما  الأمد بني  الطويل  العجز  اإنقا�ض  فاإن  النامية،  البلدان  الأطفال يف 

تخفي�ض عدد زيارات العيادات والعلجات يف امل�ست�سفيات �سيربر اأكرث ا�ستخدام هذه اللقاحات لدى الأطفال 

يف جميع الأماكن.
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اأو�سحت  الأفراد واملجتمعات. فقد  الإيجابي على �سحة  التاأثري  تتجاوز  املدى  بعيدة  اأخرى  منافع  وللتمنيع 

درا�سة اأجراها فريق من كلية ال�سحة العمومية يف هارفارد اأن احلفاظ على الأطفال اأ�سحاء يف املدار�ض، ي�ساعد 

على اإطالة العمر املاأمول، والوقت الذي ينق�سي باأن�سطة منتجة، وبالتايل ي�ساهم يف تخفيف وطاأة الفقر )وهو 

املرمى الأوىل من املرامي الإمنائية الألفية(.

من يدفع الفاتورة وكيف تدفع تلك الفاتورة؟ يف عام 2007 اإن الدول الأع�ساء يف منظمة ال�سحة العاملية، 

البلدان  يف  )و%33  فيها  اللقاحات  تكاليف  من   %71 و�سطيًا  يبلغ  مبا  املمولني  دولة،كانوا   193 وعددها 

املنخف�سة الدخل(. ومن هذه البلدان، اأبلغت 86% من البلدان عن اأن لديها بنداً منف�سًل لتمويل اللقاحات 

يف ميزانياتها الوطنية، وهو مقيا�ض يرتافق مع ازدياد املخ�س�سات من امليزانية للقاحات وللتمنيع ومع اللتزام 

العاملية واليوني�سف،  التكاليف الذي تقوم به منظمتا ال�سحة  بالتمنيع. ووفقًا لتحليل  ال�سيا�سي الطويل الأمد 

يقدر اأن 40% من تكاليف التمنيع للفتـرة 2006 – 2015 �سيتم توفريها من قبل احلكومات الوطنية.

ومنذ عام 2000، ازداد التمويل من املوارد املتعددة الأطراف والثنائية الأطراف واملوارد الأخرى مبقدار %13 

)دون تعديلها وفقًا للت�سخم(. ويف نف�ض الوقت كان هناك انزياح وا�سح نحو كل من امل�سارات والقنوات 

التي ي�سلكها التمويل، اإىل جانب انزياح اآخر يف الطرق التي ي�ستخدم بها ذلك التمويل، وعلى ال�سعيد العاملي، 

يزداد ا�ستخدام بع�ض الوكالت املانحة الثنائية الأطراف للتحالف العاملي للقاحات والتمنيع كقناة للتمويل، اأما 

على �سعيد البلدان فقد كان هناك حترك للبتعاد عن اأ�سلوب يرتكز على امل�ساريع نحو ا�ستخدام اآليات التمويل 

ذات القاعدة العري�سة لدعم القطاع ال�سحي مبجمله.

وت�ستفيد ُنُظم التمنيع والُنُظم ال�سحية ا�ستفادة هائلة من اجلهود امل�ستهدفة للتمنيع، مثل املبادرة العالية ل�ستئ�سال 

�سلل الأطفال، وقد مت اإنفاق الق�سم الأكرب من الأموال امل�ستثمرة يف ا�ستئ�سال �سلل الأطفال على تقوية الُنُظم 

ال�سحية وُنُظم التمنيع الروتيني وعلى حتقيق مرامي ال�سرتاتيجية والروؤية العاملية للتمنيع.

ويف ال�سنوات احلالية، اأدخلت �رساكات مبتكرة من القطاع اخلا�ض والعام واآليات متويل جديدة لتقدمي دعم 

متويلي خارجي ميكن توقعه و�سمان ا�ستمراره مل�ساعدة البلدان لتحقيق املرامي العاملية املتعلقة بالتمنيع. ويعد 

التحالف العاملي للتمنيع واللقاحات من ال�رساكات ال�سحية العاملية بني القطاع اخلا�ض والعام، وتقدم الدعم 

للبلدان التي يقل فيها ن�سيب الفرد من الدخل الوطني الإجمايل عن األف دولر؛ وذلك لتعزيز نظمها ال�سحية 

وبراجمها التمنيعية وزيادة التغطية بالتمنيع الروتيني، واإدخال لقاحات جديدة وقليلة ال�ستخدام. وبنهاية عام 

ِقَبل  من  التزامات  مع  نقداً  بليـني دولر  ما جممله 3.8  واللقاحات  للتمنيع  العاملي  التحالف  تلقى   ،2008

الوكالت املانحة من القطاع اخلا�ض والعام، وقد اأنفق 2.7 بليون دولر للبلدان املوؤهلة لتلقي الدعم. وخلل 

تبلغ 3  التمويلية  الفجوة  اأن  قدر  قد  والتمنيع  للقاحات  العاملي  التحالف  فاإن  ت�سبق عام 2015،  التي  الفرتة 

بليـني دولر من اأ�سل 8.1 بليون دولر يقدر اأنها لزمة ملجمل التمويل.

وقد ركز التحالف العاملي للقاحات والتمنيع خلل املرحلة الأوىل )2000-2005( على اإدخال اللقاحات 

واحلمى  ب،  النمط  من  النزلية  وامل�ستدمية  ب،  الكبد  التهاب  لقاحات  )وهي  ال�ستعمال  والقليلة  اجلديدة 

ال�سفراء(. اأما خلل املرحلة الثانية )2006 – 2015( فقد تو�سع نطاق الدعم لي�سمل لقاحات جديدة )هي 

لقاحات الفريو�سات الَعَجلية واملكورات الرئوية(. وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن جمل�ض التحالف العاملي لللقاحات 

والتمنيع قد وافق على تقدمي مزيد من الدعم يف امل�ستقبل حلزمة اأخرى من اللقاحات التي �ستقدم اإىل البلدان 

وت�سمل التهاب الكبد ب والتهاب الدماغ الياباين واحل�سبة الأملانية والتيفوئيد.

العاملي  التحالف  من  الدعم  تـتلقى  التي  البلدان  فاإن  التمويل،  ا�ستمرار  �سمان  حول  القلق  على  وللتغلب 

للقاحات والتمنيع يطلب منها جميعًا اإعداد خطة �ساملة متعددة ال�سنوات للتمنيع (cMYP). ويف عام 2007 

البلدان دفع  امل�سرتك، يطلب من خلله من  للتمويل  اللقاحات والتمنيع نظامًا  العاملي �سمن  التحالف  اأدخل 

ق�سط متزايٍد بالتدريج من تكاليف اللقاحات اجلديدة التي يتلقونها، وذلك وفقًا لن�سيب الفرد فيها من الدخل 

الأموال  النظام بدفع  ت�ستخدم هذا  التي  البلدان  من  بلداً  بداأ 30  نهاية عام 2008،  الوطني الإجمايل. ويف 

اللزمة لإدخال اللقاح اخلما�سي التكافوؤ )اللقاح الثلثي: اخلناق والكزاز وال�ساهوق اإىل جانب التهاب الكبد 

ب وامل�ستدمية النزلية من النمط ب(. ولقاحات الفريو�سات الَعَجلية واملكورات الرئوية.

ملزمة  التزامات  ي�ستخدم  والذي  اللقاحات،  لتمويل  العاملي  املرفق  هو  للتمويل  ومبتكر  م�سدر جديد  ـَّمة  وث

قانونيًا للوكالت املانحة لإ�سدار �سكوك تاأمني يف الأ�سواق املالية العاملية، ويقدم �رساء هذه ال�سكوك �سيولة 

نقدية ميكن للتحالف العاملي للقاحات والتمنيع اأن ي�ستخدمها لتمويل الربامج. وبدءاً من مطلع عام 2008 فقد 

ازدادت هذه ال�سكوك من امل�ستثمرين يف �ستى اأنحاء العامل لتبلغ 1.2 بليون دولر.

ال�سحة  لتمويل  جديد  اأ�سلوب  وهي   ،(AMC) بال�سوق  امل�سبق  اللتزام  للتمويل  مبتكرة  اأخرى  اآلية  وهناك 

العمومية، م�سمم لت�رسيع ابتكار وتطوير اللقاحات وت�سنيعها من اأجل البلدان النامية؛ فقد اأ�سدر مركز التنمية 

العاملية عام 2005 التزامًا م�سبقًا بال�سوق يت�سم باأنه ارتيادي وخا�ض بلقاح املكورات الرئوية، وقد اأطلق عام 

و�سمال  العظمى  لربيطانيا  املتحدة  واململكة  الرو�سي  والحتاد  والرنويج  واإيطاليا  كندا  2007 يف حكومات 

اأيرلندا، وذلك اإىل جانب موؤ�س�سة بل وميليندا غيت�ض، والتحالف العاملي للقاحات والتمنيع والبنك الدويل، 

وقد بلغ ال�ستثمار 1.5 بليون دولر.
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نظرة من امل�شتقبل

الف�سل 5 ي�ست�رصف اآفاق امل�ستقبل خالل العقد القادم وياأخذ يف اعتباره كيف ميكن للم�سهد التمنيعي اأن يتغري بحلول 

عام 2020

بحلول الع�رسينات من هذا القرن، �ست�سمن ال�سرتاتيجيات التي و�سعت لبلوغ املرامي الإمنائية للألفية خف�ض 

من  التخل�ض  يتم  و�سوف  الأطفال،  �سلل  وا�ستئ�سال  �سديداً؛  خف�سًا  �سنوات   5 دون  الأطفال  بني  الوفيات 

اللقاحات  �ستخل�ض  الأمهات، كما  ولكزاز  الوليد  لكزاز  الثقيل  العبء  و�سيزول  البلدان،  احل�سبة يف جميع 

الكبد ب  والتهاب  النمط ب  من  النزلية  امل�ستدمية  لقاحات  )مثل  ال�ستخدام  قليلة  لقاحات  اليوم  تعترب  التي 

واحلمى ال�سفراء( العامل من عبء الوفيات الناجمة عن هذه الأمرا�ض. اأما ا�ستخدام اللقاحات اجلديدة امل�سادة 

جديداً  اإلهامًا  يقدم  فقد  ب  الكبد  والتهاب  ال�سحائية  واملكورات  الَعَجلية  والفريو�سات  الرئوية  للمكورات 

ملجموعة جديدة اأكرث طموحًا من املرامي اخلا�سة بال�سحة والتنمية الدولية. وقد تكون اللقاحات التي ابتكرت 

قادرة على ح�رس مد امللريا وال�سل والإيدز.

فخلل العقد القادم، اأو قريبًا من تلك الفرتة، �سيزداد عدد البلدان النامية التي ت�ستخدم اللقاحات اجلديدة التي 

�ستـتدفق يف الأ�سواق. وبع�ض هذه اللقاحات )مثل لقاح التهاب الكبد ب( �سيعطي للمراهقني، فيما �سيعطي 

املجموعات  اإىل  الو�سول  اأو اخلربات حول  املعارف  للبالغني. ولتزال  الإنفلونزا(  لقاح  الآخر )مثل  بع�سها 

الأكرب عمراً يف البلدان النامية قليلة، با�ستثناء ما يكت�سب منها خلل احلملت التمنيعية اخلا�سة. وقد يكون 

التمنيع املرتكز على املدار�ض اأحد احللول املمكنة، ول�سيَّما اأن الدوام يف املدار�ض يتزايد يف الكثري من البلدان 

النامية.

ومن املتوقع ظهور ُنُظم جديدة لإيتاء اللقاحات؛ وقد ت�ستبدل الأدوات ذات الإبر على نطاق وا�سع باأ�ساليب 

جديدة مثل م�ستح�رسات الرذاذ اأو ال�سبوبات التي ترذ يف الأنف )وهي متوافرة الآن يف لقاح الإنفلونزا(، اأو 

يف الرئتني )وهي قيد الختبار حاليًا للعديد من اللقاحات(، ول�ساقات جلدية، ونقط حتت الل�سان وحبوب 

توؤخذ عن طريق الفم.

بتلك  الإمداد  وعند  باحلرارة.  الثابتة  اللقاحات  من  متزايد  عدد  ابتكار  املتوقعة  الأخرى  الإجنازات  ومن 

اللقاحات ترفق بها اأدوات املراقبة مع قناين اللقاح للتحقق من درجة احلرارة، ومثل هذه اللقاحات يجب اأن 

تـتوافر لل�ستعمال خارج نطاق �سل�سلة التربيد، مما يخفف اإىل حٍد بعيد من ال�سغط على �سل�سلة التربيد وعلى 

الإمداد.

واخلرب اجليد اأن املزيد من ال�ستثمارات يف طريقها للوجود يف جمال التمنيع، واأن الجتاه املتوقع ي�سري اإىل زيادة 

التمويل يف امل�ستقبل، ومع ذلك، وبدون املزيد من النمو، فاإن التمويل امل�ستقبلي املتوقع من احلكومات ومن 

الوكالت املانحة لن يكون كافيًا ل�ستدامة املكا�سب التي حتققت حتى الآن نحو بلوغ مرامي ال�سرتاتيجية 

والروؤية العاملية للتمنيع واملرامي الإمنائية للألفية؛ وقد انتهى التقرير التحليلي امل�سرتك ملنظمتي ال�سحة العاملية 

واليوني�سف لعام 2006، والذي �سدر حتت عنوان »التحدي احلقيقي« اإىل نتيجة مفادها: »التحدي احلقيقي 

يتوقف على كيفية اإدارة احلكومات الوطنية واملجتمع الدويل على اأو�سع نطاق لأدوارها وم�سوؤولياتها يف بلوغ 

مرامي ال�سرتاتيجية والروؤية العاملية للتمنيع ومتويلها حتى نهاية 2015.
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وبحلول عام 2020 قد يكت�سب امل�سنعون يف البلدان النامية القدرة على �سنع اللقاحات املتطورة امل�سممة 

قد  للقاحات  العاملي  الإمداد  يف  امل�سنعني  اأولئك  م�ساهمة  فاإن  ذلك  جانب  واإىل  اخلا�سة.  احتياجاتها  لتلبية 

يتعادل مع ما للبلدان ال�سناعية، وهو تطور قد يزيد التناف�ض.

اإل اأن العامل �سيواجه حتّديات جديدة، فمنذ مطلع 2009، تواجه البلدان يف جميع اأرجاء العامل ركوداً اقت�ساديًا 

و�سائقة مالية تهدد املكا�سب التي حتققت بعد طول كٍد وعناء. كما يتهدد تغري املناخ بتغيـري امل�سهد الوبائي 

الذي يعمل فيه اللقاحات والتمنيع، مما يوّلد حتّديات �سحية جديدة.

اأن تكون  وبرغم ذلك كله، فاإن ال�سورة تبعث على التفاوؤل واحلما�ض والطاقة واللتزام، فاللقاحات ميكنها 

النا�ض  عدد  ويزداد  ديناميكية،  مرحلة  اللقاحات  وابتكار  للألفية.  الإمنائية  املرامي  حتقيق  يف  كبرية  م�ساهمة 

الذين ت�سل اإليهم اللقاحات، وقد اأ�سبحت ال�رساكات اجلديدة بني القطاع اخلا�ض والعام وجمموعات ابتكار 

املنتجات من عوامل التحريك والدفع الهامة لتطوير ون�رس اللقاحات. وخلل العقدين القادمني، يتوقع اأن يزداد 

الطلب على اللقاحات والتمنيع، واإذا كان الأمر كذلك، وفيما يتعلق بامل�ستقبل، فاإن هناك اأ�سبابًا جدية للعتقاد 

باأن التمنيع �سي�ستمر يف كونه اأحد الأعمدة الرئي�سية يف ال�سحة العمومية.
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