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ملحة رسيعة
الرؤية

األهداف املتعلقة بالتأثري

عامل يستفيد فيه كل فرد يف كل مكان وكل عمر

خفض معدالت الوفيات واملراضة الناجمة عن األمراض التي ميكن الوقاية منها
باللقاحات للناس كاف ًة طيلة العمر.

...استفاد ًة تامة من اللقاحات

عدم إغفال أحد عن طريق زيادة الوصول إىل اللقاحات واستخدامها عىل نحو منصف
سواء كانت جديدة أو قامئة من قبل.

...من أجل التمتع بالصحة والرفاه

ضامن متتع الجميع بالصحة والرفاه من خالل تعزيز التطعيم ضمن الرعاية الصحية
األولية واملساهمة يف التغطية الصحية الشاملة والتنمية املستدامة.
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مقدمة
ميدان الصحة والتنمية عىل الصعيد العاملي ،إذ يساعد عىل إنقاذ
إن التمنيع قصة من قصص النجاح التي تحققت يف
َْ
حياة ماليني البرش كل عام .ويف الفرتة بني عام  2010وعام  ،2018أمكن تفادي  23مليون حالة وفاة بفضل لقاح
الحصبة وحده ( .)1فقد بلغ عدد األطفال الذين أمكن تطعيمهم سنوياً – ما يزيد عن  116مليون ،أي  %86من جميع
املواليد – أعىل مستوى له عىل اإلطالق .وأصبح من املمكن اآلن بفضل التمنيع درء أكرث من  20مرضاً يهدد الحياة
( .)2ومنذ عام  ،2010استخدم  116بلدا ً لقاحات مل يكن يستخدمها من قبل ( ،)3مبا فيها تلك اللقاحات التي تقي
من أهم األمراض املميتة مثل االلتهاب الرئوي باملكورات الرئوية ،واإلسهال ،ورسطان عنق الرحم ،والتيفود ،والكولريا،
والتهاب السحايا.
وفضالً عن ذلك ،حفلت جهود استحداث اللقاحات بابتكارات كثرية .فتوجد اليوم لقاحات للتحصني ضد املالريا،
وحمى الضنك ،وفريوس اإليبوال ،ويجري اختبار لقاحات من املؤمل االستفادة منها يف التحصني ضد الفريوس الخلَوي
التنفيس ،والسل ،وجميع سالالت فريوسات األنفلونزا .وهناك آفاق جديدة تنفتح بفضل األبحاث الجديدة بشأن
األضداد املستعدلة الواسعة املدى واللقاحات العالجية .وتزداد باطراد أهمية اللقاحات لحامية الصحة فيام بعد
مرحلة الطفولة – يف املراهقة وسن الرشد ،وخالل فرتة الحمل ولصحة الناس األكرب سناً.
واليزال العمل جارياً بغية إيجاد وسائل مبتكرة لتوزيع اللقاحات وإعطائها ولتحسني خدمات التمنيع .ومن املؤمل أن
تساعد األدوات الرقمية ،والتقنيات الجديدة إلعطاء اللقاحات من دون إبر ،وتحسني فعالية تخزين اللقاحات وسالسل
إمدادها ،عىل إحداث تح ُّول يف برامج التمنيع 1خالل العقد املقبل .وسيتيح الحصول عىل البيانات املوثوقة يف الوقت
املناسب فرصاً جديدة متكن الربامج الوطنية من رصد ومواصلة تحسني أدائها ونطاق تغطيتها و فاعليتها.
وللقاحات أهمية بالغة يف الوقاية من العديد من األمراض السارية ومكافحتها ،وهي بالتايل تعزز األمن الصحي
العاملي .وعالوة عىل ذلك ،هناك إجامع واسع النطاق عىل أهمية اللقاحات للتصدي لألمراض املعدية املستجدة،
مثالً من خالل احتواء فاشيات األمراض املعدية أو الحد منها أو مكافحة انتشار مقاومة مضادات امليكروبات .والتزال
الفاشيات اإلقليمية (مثل مرض فريوس اإليبوال) ،وجائحة كوفيد ،19-والخطر الناجم عن ظهور جائحات يف املستقبل
(مثل ساللة األنفلونزا املستجدة) تشكل ضغطاً حتى عىل النظم الصحية األكرث قدرة عىل الصمود .وهناك خطورة
واضحة تكمن يف انخفاض الخدمات الرضورية وبوجه خاص التطعيم والوقاية من األمراض السارية األخرى .ويجب

1.1يف هذا املستند يُستخدم مصطلح «برنامج التمنيع» إلبراز التحوالت يف اللغة والتفكري عىل حد سواء .أوالً ،مبا أن برامج التمنيع ما هي إال عنرص واحد من عنارص النظم الصحية ،يوائم املصطلح بني
الرؤية واالسرتاتيجية العامليتني من جانب وخطة التنمية والصحة األوسع نطاقاً من الجانب اآلخر .ثانياً ،مصطلح «برامج التمنيع» أشمل من املصطلح األكرث شيوعاً ،مصطلح «التمنيع الروتيني» ،حيث
ال يشمل األخري كل أنشطة برامج التمنيع ،مثل «التطعيم االستدرايك» أو أنشطة تكثيف التطعيم الدورية أو الجهود الرامية إىل معالجة فرص التطعيم التي مل ت ُستَغل.
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عىل البلدان تحديد الخدمات الرضورية التي ينبغي منحها األولوية والحفاظ عليها عند ظهور مهددات باألمراض
املعدية ،كام يجب عليها التحرك بأرسع ما ميكن لتقديم اللقاحات الناقصة .وعىل املدى الطويل ،من املرجح أن تشكل
االستثامرات الهائلة املشرتكة املخصصة للبحث يف مجال اللقاحات الجديدة وتطويرها ،وتوزيع االحتياجات منها
توزيعاً عادالً جزءا ً من الحل الرامي إىل درء عودة الظهور.
بيد أنه التزال هناك تحديات كبرية ،فقسمة منافع التمنيع غري متساوية :مثة تباين يف التغطية بني البلدان وداخلها.
ويتعذر عىل بعض املجموعات السكانية – يف العادة الرشائح األفقر ،واألشد تهميشاً واألضعف التي تقطن بيئات
هشة متزقها النزاعات – الحصول عىل خدمات التمنيع .ويف كل عام ،مثة  20مليون طفل ال يتلقون الجرعات املقررة
كاملة حتى فيام يخص اللقاحات األساسية ،وهناك املزيد ممن تفوتهم فرصة الحصول عىل اللقاحات األحدث .ومن
بني هؤالء ،ال يتلقى ما يزيد عن  13مليون أي لقاحات عرب برامج التمنيع – األطفال الذين يتلقون «الجرعة صفر».
ويف بعض البلدان توقف إحراز تقدم بل حتى تقهقر ،وهناك خطر حقيقي يف أن يقود التهاون إىل تقويض اإلنجازات
السابقة .وما فاشيات الحصبة وفريوسات شلل األطفال املشتقة من اللقاح إال تذكرة مدوية بأهمية تنفيذ برامج متنيع
ناجعة ورصد األمراض رصدا ً فعاالً من أجل استدامة مستويات عالية من التغطية والقضاء عىل األمراض واستئصالها.
يبي عدم كفاية التغطية ووجود
ومبا أن الحصبة معدية بشكل كبري ،فإن وجودها مبثابة مؤرش اقتفايئ (جرس إنذار) ِّ
ُ
اكتشاف حاالت الحصبة عن طريق الرصد املجتمعات والفئات العمرية غري الحاصلة
ثغرات يف النظام الصحي .ويُظهِر
عىل التمنيع أو تلك التي ينقصها التمنيع ،كام يبني القصور يف برامج التمنيع ونظم الرعاية الصحية األولية الكلية،
وبالتايل يكشف املواضع التي تستلزم عناية وتدخالت خاصة .ويدلل اتساع التغطية بلقاح الحصبة عىل فعالية برنامج
التمنيع ،األمر الذي يعد مؤرشا ً عىل متانة األساس الذي تقوم عليه خدمات الرعاية الصحية األولية .ومتثل الجرعة
الثانية من لقاح الحصبة فرصة لتحسني الرتكيز عىل تعزيز برامج التمنيع للوصول إىل األطفال الذين تجاوزوا عامهم
األول ،ولتوسيع نطاق خدمات التمنيع إلتاحتها مدى الحياة.
وإذا كانت خدمات التمنيع ستتاح للناس كافةً ،فذلك يعني بالرضورة توصيل اللقاحات إىل املناطق املنعزلة جغرافياً
أو ثقافياً أو اجتامعياً أو خالف ذلك وإىل املجموعات السكانية املهمشة مثل النازحني واملهاجرين واملترضرين من
النزاعات ،وعدم االستقرار السيايس ،والكوارث الطبيعية .والبد من فهم أسباب نقص استخدام اللقاحات ومعالجتها
لزيادة طلب الناس عىل خدمات التمنيع .ويجب توفري اإلمدادات الكافية من اللقاحات املناسبة التي ُوضعت
تقديرات لها ،بأسعار ميسورة وبجودة مضمونة يف مراكز تقديم الخدمات ،ويجب تجنب نفاد املخزون منها .ومن
الرضوري تصميم اسرتاتيجيات لفهم العوائق التي تحول دون التطعيم وللتغلب عليها ،والسيام تلك العوائق املرتبطة
بنوع جنس مقدمي الرعاية والعاملني يف الصحة والتي تحول دون إتاحة خدمات التمنيع .ويجب اتباع نُ ُهج جديدة
للوصول إىل املجموعات األكرب سناً ،ولتقديم خدمات متنيع ت ُركز عىل الناس وت ُدمج يف الرعاية الصحية األولية.
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وتحدد خطة التمنيع لعام  2030رؤية واسرتاتيجية طموحتني عامليتني جامعتني خاصتني باللقاحات والتمنيع للعقد
من  2021إىل  .2030وهي تستفيد من الدروس املستخلصة ،وتعرتف بالتحديات املستمرة والجديدة التي تطرحها
األمراض املعدية ،وتستفيد من الفرص الجديدة ملواجهة هذه التحديات .ووفقاً لهذه الخطة فإن التمنيع عامل أسايس
يساهم يف متكني الناس من حقهم األسايس املتمثل يف التمتع بأعىل درجات الصحة البدنية والنفسية ،وهو أيضاً
استثامر من أجل املستقبل ،إذ بفضله يصبح العامل أوفر صحة وأمناً وأكرث ازدهارا ً للناس كافةً .وتهدف خطة التمنيع
لعام  2030إىل ضامن الحفاظ عىل املكتسبات التي ُحصل عليها بعد عناء ،والحصول عىل املزيد منها – وضامن عدم
إغفال أحد ،بأي حال من األحوال ويف أي مرحلة من مراحل الحياة.
ويُرمى من خطة التمنيع لعام  2030إىل تص ُّور وتنسيق أنشطة تتوالها الجهات املعنية املجتمعية والوطنية واإلقليمية
والعاملية – الحكومات الوطنية ،واألجهزة اإلقليمية ،والوكاالت العاملية ،ورشكاء التنمية ،واملهنيون املعنيون بالرعاية
الصحية ،واألوساط األكادميية واملؤسسات البحثية ،والجهات املعنية باستحداث اللقاحات والصانعون ،والقطاع الخاص،
واملجتمع املدين .وسيتحقق أعظم تأثري للخطة إذا ما استُخدمت املوارد استخداماً أكرث فعالية ونجاعة ،واستُحدثت
ابتكارات من أجل تحسني األداء ،وأُجريت قياسات بغية بلوغ االستدامة املالية والربامجية .وسيتوقف نجاحها عىل
إقامة وتعزيز رشاكات داخل القطاع الصحي وخارجه باعتبار أن هذه الرشاكات هي جزء من الجهود املنسقة لتحسني
الحصول عىل رعاية صحية أولية عالية الجودة وميسورة التكلفة ،وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ،وترسيع التقدم
صوب تحقيق أهداف التنمية املستدامة لعام .2030
وتتضمن خطة التمنيع لعام  2030إطارا ً اسرتاتيجياً طويل املدى لتوجيه املرحلة التشغيلية النشطة ،ومواكبة التغريات
يف احتياجات البلدان وعىل مستوى العامل خالل العقد املقبل .ولذا ،فإن هذا املستند ما هو إال بداية .وستستكمل
الرؤية واالسرتاتيجية العامليتان الخاصتان بخطة متنيع عام  2030مبلحقات تتيح معلومات تقنية مفصلة بشأن اإلطار
االسرتاتيجي ،إىل جانب اسرتاتيجيات وخطط التمنيع القامئة والجديدة عىل حد سواء ،مبا فيها تلك الربامج الخاصة
مبكافحة مرض بعينه والقضاء عليه واستئصاله .وستدخل خطة التمنيع لعام  2030حيز التنفيذ من خالل تطبيق
اسرتاتيجيات إقليمية ووطنية ،وآلية لضامن االلتزام واملساءلة ،وإطار للرصد والتقييم لتوجيه التنفيذ عىل مستوى
القُطر.
ومن خالل العمل الجامعي الذي تبذله الجهات املعنية جميعها سنحقق الرؤية الخاصة بالعقد :عامل يستفيد فيه كل
فرد يف كل مكان وكل عمر استفادة تامة من اللقاحات من أجل التمتع بالصحة والرفاه.
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دواعي التمنيع

1

يغطى التمنيع عددا ً من األشخاص يفوق ذلك عدد الذي تغطيه الخدمات الصحية واالجتامعية
األخرى ،وهو عنرص رضوري من عنارص الرعاية الصحية األولية .ويستفيد منه األفراد واملجتمعات
املحلية والبلدان والعامل أجمع .وهو استثامر من أجل املستقبل ،بالنظر إىل أمور ثالثة.

 1-1إنقاذ األرواح وحامية صحة السكان ()6-4
خفض التمنيع من عدد الوفيات الناجمة عن األمراض املعدية تخفيضاً كبريا ً .كام أن اللقاحات
متنع اإلعاقة ،التي ميكن أن تضعف منو األطفال وتطورهم اإلدرايك ،فتساعدهم عىل البقاء عىل
قيد الحياة وأيضاً عىل النمو.

يف الفرتة بني عامي  2010و ،2017انخفض معدل
الوفيات بني األطفال دون سن الخامسة بنسبة
 ،%24ويعزى ذلك جزئياً إىل التمنيع (.)4

وال تفيد اللقاحات املواليد واألطفال فحسب بل أيضاً من هم أكرب سناً .فهي متنع الرسطانات
الناجمة عن العدوى وتحمي صحة كبار السن والضعاف ،فتمتد أعامر األفراد ويعيشون حياة
أوفر صحة .وفضالً عن ذلك ،كلام قلت العدوى كلام قل خطر نقل األمراض إىل األقارب وسائر
أفراد املجتمع.

يف البلدان التي استخدمت اللقاح ضد فريوس الورم
الحليمي البرشي ،انخفض ،بعد  8-5أعوام ،الرسطان
الذي يؤدي إىل انتشار هذا الفريوس بنسبــة %83
بيـن الفتيـــات يف الفئــة العمـريــة  19-13عاماً،
وانخفض انتشار اآلفات املحتملة الترسطن بنسبة
 %51بني الفتيات يف الفئة العمرية  19-15عاماً (.)5

ويف العديد من البلدان ،يؤدي اإلنفاق عىل الرعاية الصحية من األموال الخاصة إىل إلحاق رضر
بالغ باألوضاع املالية لألرس املعيشية ،ومن املحتمل أن يتسبب يف عيشهم تحت وطأة الفقر.
وميكن أن يساعد درء العدوى باستخدام اللقاحات من تخفيض إنفاق العوائل عىل الرعاية
الصحية ،مبا يساهم يف الحامية املالية ،التي متثل عنرصا ً أساسياً من عنارص التغطية الصحية
الشاملة.

ستساعد اللقاحات عىل الحيلولة دون وقوع
قرابة  24مليون شخص تحت وطأة الفقر بحلول
عام .)6( 2030

 2-1تحسني إنتاجية البلدان وقدرتها عىل الصمود ()7،8
يعد التمنيع األساس الذي يساعد السكان عىل التمتع بالصحة والقدرة عىل اإلنتاج .فدرء العدوى
يخفض العبء عىل النظم الصحية ،فينعم السكان بصحة أوفر وقدرة أكرب عىل اإلنتاج .واألطفال
املحصنون ضد األمراض املعدية يتمتعون بتحصيل درايس أفضل ويساهمون أكرث يف تنمية
بلدانهم وازدهارها.

 Immunization against measles inبلغ
العائد من التمنيع ضد الحصبة يف  94بلدا ً
منخفــض الدخــل ومتـوسط الدخــل قرابـــة
 76,5دوالرا ً أمريكياً لكل دوالر واحد جرى
استثامره يف اللقاح (.)7

إن الجهود التي تُبذل لوقف تفيش األمراض منهكة ومكلفة .فالفاشيات تستنفد قوى برامج
الصحة العمومية ،والخدمات الرسيرية ،والنظم الصحية ،وتنهكها إنهاكاً شديدا ً .كام ميكنها أن
تتسبب يف آثار عكسية عىل السفر ،والتجارة ،والتنمية إجامالً .وتنجم عن األمراض املوسمية مثل
املحصنة فاشيات
اإلنفلونزا تكاليف متكررة تنشأ عن العالج وضياع اإلنتاجية .وتقاوم املجتمعات َّ
األمراض املعدية ،كام تساعد النظم الصحية وبرامج التمنيع الفعالة عىل رسعة اكتشافها واتخاذ
تدابري للتصدي لتأثريها.

بلغ الرضر االقتصادي اإلجاميل الذي نجم عن
فاشية فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا يف الفرتة
 2016-2014قـرابة  53,2مليـار دوالر أمرييك
(.)8
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 3-1التهيئة لعامل أكرث أمناً وأوفر صحة وأكرث ازدهاراً ()11-9
متثل اللقاحات عنرصا ً حاسامً يف املعركة ضد العدوى املستجدة أو التي تعاود الظهور .وال تعرف
امل ُمرضات حدودا ً وطنية ،فبإمكان العدوى االنتشار رسيعاً بسبب حركة الناس محلياً وعاملياً.
وتنشأ بسبب التوسع الحرضي املطرد تجمعات سكانية كبرية وكثيفة مام يزيد من احتامل نقل
تغي املناخ مجموعات سكانية جديدة لإلصابة
األمراض املعدية وتفشيها .وفضالً عن ذلك ،يع ِّرض ّ
باألمراض املنقولة بالنواقل وقد يغري أمناط األمراض املوسمية وحدتها .لذا ،يع ّد الكشف عن
مخاطر األمراض املعدية والوقاية منها والتصدي لها السبيل إىل تحقيق األمن الصحي العاملي.

تغي املناخ يف الفرتة بني
من املتوقع أن يتسبب ّ
عام  2030وعام  2050يف  .)9( 60 000حالة
وفاة إضافية بسبب املالريا يف العام ( .)9ورمبا
يتغري هذا االتجاه باستخدام لقاح املالريا الذي
يجري اختباره وتجربته يف ثالثة بلدان أفريقية.

ويف جميع أنحاء العامل مافتئت األمراض املعدية تزيد من قدرتها عىل مقاومة املضادات الحيوية
تحصن األشخاص ضد
ومضادات امليكروبات األخرى .والوقاية من العدوى بواسطة التمنيع ال ِّ
العدوى املقاومة لألدوية فحسب بل تقلل أيضاً من انتشارها ،ولذا فإن الحاجة للمضادات
الحيوية واستخدامها تساهم يف املعركة ضد مقاومة مضادات امليكروبات.

من املتوقع أن يُخفض انتشار استخدام لقاح
املتقارن املضاد للمكورات الرئوية من عدد أيام
أخذ املضادات الحيوية لعالج االلتهاب الرئوي
لدى األطفال دون سن الخامسة بنسبة  ،%47أي
ما يساوي  4,11مليون يوم تؤخذ فيه املضادات
الحيوية يف العام (.)10

وتقتىض اللوائح الصحية الدولية ( )2005توفري قدرات أساسية منها التمنيع ورصد األمراض
ألنها تساعد النظم الصحية عىل اكتساب القدرة عىل الصمود والبقاء حتى يتسنى لها التصدي
لفاشيات األمراض املعدية ،وملخاطر الصحة العمومية وحاالت الطوارئ ( .)11وفضالً عن ذلك،
يجب أن تكون إدارة مخلفات اللقاحات والتخلص منها عىل نحو آمن جزءا ً من جميع أنشطة
التطعيم ،ما يسهم مساهمة مبارشة يف سالمة املريض ونوعية الرعاية التي يتلقاها ،ويساعد يف
اآلن ذاته عىل الحد من املخاطر البيئية واملناخية.

تحققت زيادة بنسبة  %10يف القدرات األساسية
التي تطلبها اللوائح الصحية الدولية ()2005
(مثل الرصد ،والتبليغ عن املخاطر) ويُعزى إليها
النقصان بنسبة  %19يف حاالت حدوث مخاطر
العدوى العابرة للحدود (.)11

ويؤدي التمنيع دورا ً مهامً يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة ،والسيام الهدف  3منها« :ضامن
متتع الجميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف جميع األعامر» ،ويساهم أيضاً بطريقة مبارشة
وغري مبارشة يف بلوغ  13هدفاً آخر من أهداف التنمية املستدامة (الشكل .)1
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الشكل  :1مالءمة و مساهمة التمنيع يف بلوغ  14هدفاً من بني أهداف التنمية املستدامة البالغ عددها  ،17وارتباطه بها
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يؤدي التمنيع دورا ً أساسياً يف القضاء عىل
الفقر ،ألنه يخفض تكاليف العالج ويزيد
اإلنتاجية عىل املدى الطويل بتجنب
الخسارات التي تتسبب فيها اإلعاقة والوفاة.

يساعد التمنيع عىل توفري قوة عاملة موفورة
الصحة ومنتجة لها القدرة عىل املساهمة يف
االقتصاد.

إن التمنيع والتغذية أمران متالزمان .فاألفراد
الذين يعانون من سوء التغذية ،والسيام األطفال،
أكرث عرضة للوفاة بسبب األمراض املعدية مثل
اإلسهال ،والحصبة ،وااللتهاب الرئوي.

يساهم تصنيع اللقاحات يف إقامة الهياكل
األساسية الصناعية الوطنية يف بلدان الدخل
املنخفض وبلدان الدخل املتوسط.

إن التطعيم هو إحدى الوسائل األكرث نجاعة
من حيث التكلفة ،التي تساعد عىل إنقاذ
األرواح وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه.

يقي التمنيع من األمراض التي تصيب
املجموعات األكرث تهميشاً ،والسيام تلك
املجموعات يف املناطق الحرضية الفقرية أو
البيئات الريفية النائية ويف مناطق النزاعات.

يزيد التمنيع من التحصيل الدرايس ،ألنه يحسن
التطور اإلدرايك عىل املدى الطويل .فاألطفال
الذين يحصلون عىل متنيع تزيد سنواتهم الدراسية
ويسجلون درجات أعىل يف االختبارات اإلدراكية من
سواهم الذين مل يحصلوا عىل تطعيم.

يحمي التمنيع الصحة العمومية يف املناطق
الحرضية ،ويحول دون نقل األمراض ،فيضمن
استدامة املدن واملجتمعات.

إن إزالة العوائق املرتبطة بنوع الجنس
التي تَحول دون التطعيم تساهم يف تحقيق
املساواة بني الجنسني ،ألنها تدعم مشاركة
النساء الكاملة وت َساوي فرص الحصول عىل
الخدمات الصحية.

يعد التمنيع رضورياً لبناء قدرة األشخاص
بتغي
عىل مقاومة فاشيات األمراض املرتبطة ّ
املناخ ،مثل الحمى الصفراء ،واملالريا ،والتهاب
السحايا ،والكولريا ،والحد من مخاطرها.

عندما تستكمل جهود توفري املياه النظيفة
والرصف الصحي والنظافة الصحية بالتطعيم،
فذلك يعني الوقاية من أمراض اإلسهاالت
التي تعد السبب الرئييس يف وفاة األطفال يف
البلدان املنخفضة الدخل.

إن النظم الصحية الفعالة اآلمنة التي تركز
عىل الناس هي الدعامة التي تستند إليها
املؤسسات االجتامعية ،وعادة ما يكون
التطعيم سبباً يف تواصل السكان بانتظام
بالنظام الصحي.

تستخدم لوجستيات التمنيع باطراد التقنيات
األنظف واألكرث استدامة التي ترتكز عىل
مصادر الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة
املتجددة األخرى.

ت ُ َوسع برامج التمنيع من نطاق الرشاكات
وال ُن ُهج املتعددة القطاعات ،فتضمن أن يعمل
املجتمع املدين واملجتمعات والقطاع الخاص
سوياً من أجل تحقيق األهداف املشرتكة.

اسرتاتيجية
للمستقبل
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تتمثل رؤية خطة التمنيع لعام  2030يف «عامل يستفيد فيه كل فرد يف كل مكان وكل عمر استفادة تامة من اللقاحات
من أجل التمتع بالصحة والرفاه».
وحتى يتسنى تحقيق هذه الرؤية الطموحة ،استُند إىل الدروس املستفادة من التجارب السابقة يف تحديد العوامل
التي تساهم يف تحقيق النجاح.

 1-2الدروس املستخلصة من خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات
كانت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات هي االسرتاتيجية العاملية للتمنيع للعقد (« )2020-2011عقد
اللقاحات» .و ُعكف عىل تطوريها خالل مشاورات عاملية مكثفة ،فجمعت الخطة األهداف القامئة الخاصة بالقضاء
عىل األمراض واستئصالها ووضعت أهدافاً عاملية جديدة شملت املجموعة الكاملة لوظائف برامج التمنيع .وأُجري يف
عام  )3( 2019استعراض تجربة تطبيق خطة العمل العاملية ،فاستُخلصت دروس منه سيستفاد منها يف العقد املنتهي
يف عام .2030
وجمعت خطة العمل العاملية للقاحات العديد من الجهات املعنية العاملية واإلقليمية والوطنية التي اشرتكت يف
بلورة رؤية واسرتاتيجية خاصتني مبستقبل التمنيع .واتفقت األوساط املعنية بالصحة والتمنيع عىل أهداف طموحة
لتحفيز العمل ،ولنئ كان العديد من أهداف خطة العمل العاملية مل يتحقق ،فقد أُحرز تقدم كبري.
وقد زادت خطة العمل العاملية للقاحات من تسليط الضوء عىل التمنيع وساعدت عىل بناء إرادة سياسية رفيعة
املستوى .وأتاحت خطة العمل العاملية إطارا ً مشرتكاً لتحديد األولويات ،وتنسيق األنشطة ،وتقييم التقدم املحرز،
ووضعت األساس الذي سيستند إليه أي عمل إضايف .واتصفت خطة العمل العاملية بأنها اسرتاتيجية شاملة ،والتزال
غالبية أهدافها وأغراضها تتسم بالوجاهة.
وكان من املفرتض تنفيذ خطة العمل العاملية للقاحات من خالل برامج وطنية للتمنيع ،بدعم من الرشكاء؛ غري أنها
مل تنجح إال جزئياً فيام يخص التأثري عىل التدابري الوطنية ،كام أن أنشطة الرشكاء مل تخضع دوماً للتنسيق الكامل عىل
الصعيدين العاملي والوطني .ويف سبيل تعزيز االلتزام عىل املستوى القُطري ،األمر الذي يعد رضورياً لنجاح خطة
التمنيع لعام  ،2030سيكون من الرضوري تصميم اسرتاتيجيات تراعي االختالفات الكبرية بني البلدان من حيث الحجم
واملوارد والظروف التي يعيش فيها الناس ،مع األخذ بعني االعتبار االختالفات دون الوطنية .وستعزز خطة التمنيع
لعام 2030الرشاكات القامئة وستقيم عالقات جديدة ،خاصة عىل املستوى القُطري ،مثل إقامة عالقات مع مجموعة
أكرب من منظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص ،بقيادة الربامج الوطنية.
وخالل تنفيذ خطة العمل العاملية للقاحات ،استُخدمت خطط العمل اإلقليمية الخاصة باللقاحات لتحويل
وستاجع خطط العمل اإلقليمية الخاصة باللقاحات بغرض مواءمتها مع
االسرتاتيجيات العاملية إىل خطط إقليميةُ .
خطة التمنيع لعام  ،2030لرضورة تلك الخطوة قبل وضعها موضع التنفيذ.
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وبُذلت جهود مضنية يف إطار خطة العمل العاملية من أجل حفز االستجابة الوطنية والعاملية للتصدي لألوضاع
وتغي املناخ ،والهجرة ،والتوسع الحرضي ،وكذا انتشار املعلومات املضللة عن
التي تربز خالل العقد ،مثل النزاعاتّ ،
اللقاحات .وتستلزم خطة التمنيع لعام  2030مرونة أكرث ملراعاة الظروف الوطنية ودون الوطنية بغية االستجابة
الفعالة للتحديات الناشئة.
وأنشأت خطة العمل العاملية للقاحات اإلطار العاملي األول لرصد وتقييم التمنيع ،الذي يحدد أدوار الجهات املعنية
ومسؤولياتها .وقد أتاح اإلطار معلومات ثرة بشأن التقدم املحرز وزاد الوعي بأهمية البيانات الجيدة النوعية .لكن تعذر
تأكيد ما إذا كانت البيانات قد حسنت أداء الربامج الوطنية أو املساءلة فيام يخصها ،والسيام عىل الصعيد دون الوطني.
وستستند خطة التمنيع لعام  2030إىل هذه الدروس ملواصلة توضيح األدوار واملسؤوليات ،حتى يتسنى تنفيذ الخطة
عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية ،وتحسني استخدام البيانات لتحفيز العمل وضامن املساءلة.

 2-2الدروس املستخلصة من املبادرات املتعلقة بأمراض محددة
جمعت خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات بني األهداف القامئة الرامية إىل استئصال شلل األطفال والقضاء عىل
الحصبة ،والحصبة األملانية ،وتيتانوس األمهات واملواليد .وقد شجع عىل هذه املبادرات املتعلقة بأمراض محددة
النجاح الباهر يف استئصال الجدري .وتتميز هذه املبادرات برتكيزها عىل هدف واحد واضح واالتفاق عىل نُ ُهج وأطر
زمنية مشرتكة .وبعد أن اعتمدت جمعية الصحة العاملية خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات ،أق ّرت غايات إضافية
متعلقة بأمراض محددة (الجدول .)1

الجدول  :1أهداف املبادرات املتعلقة بأمراض محددة وغاياتها
الهدف املتعلق مبرض محدد أو املبادرة ذات الصلة

استئصال شلل األطفال (خطة العمل العاملية اللقاحات،
اسرتاتيجية الشوط األخري من استئصال شلل األطفال
أ
)2023-2019

القضاء عىل تيتانوس املواليد (خطة العمل العاملية باللقاحات)
القضاء عىل الحصبة والحصبة األملانية (خطة العمل
العاملية االلقاحات ،والخطة االسرتاتيجية العاملية الخاصة
بالحصبة والحصبة األملانية )2020-2012
مكافحة الكولريا (القضاء عىل الكولريا – خارطة طريق
عاملية حتى عام )2030

الغايات

وقف انتقال جميع أمناط شلل األطفال الربي بحلول عام .2020
وقف انتشار فاشيات فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات يف غضون
 120يوماً من اكتشافها.
اإلشهاد عىل استئصاله بحلول عام .2023
القضاء عىل تيتانوس املواليد يف البلدان املتبقية البالغ عددها  40بحلول عام .2015
القضاء عىل الحصبة يف خمسة أقاليم عىل األقل من أقاليم منظمة الصحة العاملية
بحلول عام .2020
القضاء عىل الحصبة األملانية يف خمسة أقاليم عىل األقل من أقاليم منظمة الصحة
العاملية بحلول عام .2020
خفض الوفيات الناجمة عن الكولريا بنسبة  %90بحلول عام .2030
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الهدف املتعلق مبرض محدد أو املبادرة ذات الصلة

القضاء عىل التهاب الكبد الفريويس بوصفه مهدداً كبرياً
للصحة العمومية (االسرتاتيجية العاملية لقطاع الصحة
بشأن التهاب الكبد الفريويس )2021-2016

مكافحة األمراض املنقولة بالنواقل (مبا فيها االلتهاب
الدماغي الياباين) (االستجابة العاملية الخاصة مبكافحة
النواقل )2030-2017

القضاء عىل أوبئة الحمى الصفراء (القضاء عىل أوبئة
الحمى الصفراء)
القضاء عىل أوبئة التهاب السحايا وخفض حاالت اإلصابة
به والوفيات الناجمة عنه (خارطة الطريق العاملية لدحر
التهاب السحايا)

خفض عبء األنفلونزا املوسمية (االسرتاتيجية العاملية
الخاصة باألنفلونزا )2030-2019
انعدام الوفيات بسبب داء الكلب املنقول بواسطة الكالب
بحلول عام ( 2030صفر يف  :30الخطة االسرتاتيجية
العاملية)
أ
ب
ج

الغايات

خفض الحاالت الجديدة للعدوى املزمنة بالتهاب الكبد الفريويس  Bاملزمن بنسبة
 %95بحلول عام ( 2030ما يساوي  %0,1من انتشار املستض ّد السطحي لفريوس
التهاب الكبد )B (HBsAgبني األطفال).
خفض عدد الوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفريويس  Bبنسبة  %65بحلول عام
.2030
خفض عدد الوفيات الناجمة عن األمراض املنقولة بالنواقل بنسبة  %75عىل األقل
بحلول عام .2030
خفض معدالت اإلصابة الناجمة عن األمراض املنقولة بالنواقل بنسبة  %60عىل
األقل بحلول عام .2030
درء أوبئة األمراض املنقولة بالنواقل يف جميع البلدان بحلول عام .2030
خفض فاشيات الحمى الصفراء حتى القضاء عليها نهائياً بحلول عام .2026
القضاء عىل أوبئة التهاب السحايا بحلول عام .2030
خفض عدد اإلصابات والوفيات الناجمة عن التهاب السحايا البكتريي الذي ميكن
ج
الوقاية منه باستخدام اللقاح ،بحلول عام .2030
خفض حاالت اإلعاقة وتحسني نوعية الحياة بعد اإلصابة بالتهاب السحايا ألي سبب
من األسباب ،بحلول عام .2030
ال توجد غايات تخص هذا املرض تحديدا ً.
ب

خفض عدد الوفيات الناجمة عن اإلصابة بداء الكلب املنقول بواسطة الكالب حتى
القضاء عليها نهائياً بحلول عام .2030

تتوقف التواريخ املستهدفة عىل الوضع الوبايئ.
اعتبارا ً من  13أيلول /سبتمرب .2019
ستحدد الغايات عىل املستوى اإلقليمي.

وتواجه األهداف املتعلقة بأمراض محددة صعوبات عىل صعيد االلتزام العاملي الذي ميثل عنرصا ً مهامً يف خطة
التمنيع لعام  ،2030عىل الرغم من ذلك ميكن إجراء مراجعات لها خالل إعداد إطار الرصد والتقييم الخاص بخطة
التمنيع لعام  ،2030خاصة لألهداف التي انقضت التواريخ املستهدفة املحددة لها.
شلل األطفال .أُحرز تقدم هائل صوب استئصال شلل األطفال .وال يتفىش شلل األطفال الربي اآلن إالّ يف بلدين
فقط ،حيث توجد عوائق كبرية أمام تحقيق هدف استئصال شلل األطفال من أهمها النزاعات ،وعدم الحصول عىل
اللقاحات ،وحركة السكان عرب الحدود ،وعدم كفاية التغطية باللقاحات الخاصة به ضمن برامج التمنيع ،وصعوبة
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استدامة مشاركة املجتمع املحيل ،وفقر البنية التحتية الصحية .وما التحديات املتواصلة التي تعوق جهود وقف انتقال
شلل األطفال الربي وانتشار فاشيات فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات يف البلدان التي كان قد أُعلن
أنها خالية من شلل األطفال إال دليل عىل أهمية تنفيذ برامج متنيع فعالة ضمن الرعاية الصحية األولية من أجل
استئصاله عاملياً والحرص عىل ذلك عىل الدوام .وفضالً عن ذلك ،وإذ يوشك العامل أن يستأصل شلل األطفال عاملياً ،يربز
ٍ
تحد إضايف يتمثل يف انخفاض املوارد املتاحة عرب املبادرة العاملية الستئصاله .وقد ساعدت هذه املبادرة بلدان عديدة
عىل إقامة بنية تحتية تدعم وظائف التمنيع التي تتجاوز نطاق مكافحته .وعليه ،من الرضوري التخطيط بفعالية يف
غياب هذه البنية التحتية واملوارد لضامن دمج الوظائف الرضورية الالزمة لألهداف املشرتكة الرامية إىل الوقاية من
األمراض – رصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ،وخدمات التمنيع الفعالة ،وتدابري التصدي للفاشيات –
عىل الدوام يف الربامج الوطنية للتمنيع.
الحصبة .كانت الحصبة يف املايض قبل استخدام لقاحاتها يف الستينيات من القرن العرشين سبباً رئيسياً يف
مراضة األطفال ووفاتهم يف جميع أنحاء العامل ،وكانت تؤدي إىل أكرث من مليوين حالة وفاة سنوياً .ويف الفرتة
بني عام  2000وعام  ،2018زادت النظم الصحية الفعالة من التغطية بلقاحات الحصبة ،مام أدى إىل انخفاض
يف الوفيات بنسبة  %73عىل الصعيد العاملي .ومبا أنه مل يتحقق الهدف الرامي إىل القضاء عليها عىل الصعيد
فسجلت
اإلقليمي ،أو باألحرى مل يكن هناك حرص عىل استدامته ،فقد عادت الحصبة إىل الظهور بصورة مقلقة ُ
حاالت إصابة بها ووفيات ناجمة عنها يف جميع أنحاء العامل يف السنوات األخرية ،يف بعض الحاالت بسبب جلبها
عرب الحدود وحتى بسبب ثغرات يف التمنيع توجد يف جيوب صغرية مام أدى إىل فاشيات كبرية .وحيث إن
الحصبة معدية بدرجة كبرية ،وحتى يتسنى درء انتشارها ،من الرضوري التغطية عىل نطاق واسع باللقاحات
( )%95بإعطاء جرعتني من اللقاح الذي يحتوي عىل الحصبة يف الوقت املحدد .وقد استقرت التغطية بالجرعة
األوىل من لقاح الحصبة عاملياً يف مستوى  %85تقريباً خالل العقد السابق ،وعىل الرغم من أن التغطية بالجرعة
الثانية قد زادت إىل نسبة  ،%69فإن هذه النسبة ليست مرتفعة بالقدر الكايف ،ومن الرضوري إتاحة وسائل
تكميلية إليصال اللقاح من خالل حمالت مخطط لها ،واالنتظام يف تكثيف التمنيع الروتيني واالسرتاتيجيات
األخرى .ولذا ،فإن إعطاء الطفل جرعتني من اللقاح الذي يحتوى عىل الحصبة يف الوقت املحدد والرصد الفعال
ملعايري القضاء عليها مؤرشان مهامن عىل فعالية برنامج التمنيع ،بوصفه مكوناً من مكونات الرعاية الصحية
األولية .وتعني حاالت اإلصابة بالحصبة وجود ثغرات يف متنيع السكان ،مام يدل عىل عدم كفاية مستوى
اإلتاحة أو االنتفاع .ووجود برنامج متنيع فعال وقادر عىل االستجابة أمر رضوري ملواجهة هذا التحدي ،وهو
وسيلة فعالة وقابلة للقياس لتحقيق اإلنصاف يف الصحة.
تيتانوس األمهات واملواليد .متكنت ثالثة أرباع البلدان ذات األولوية من القضاء عىل تيتانوس األمهات واملواليد؛ ومن
الرضوري بذل مزيد من الجهود من أجل القضاء عىل هذا املرض يف ما تبقى من البلدان ( .)%25وسيخفض القضاء
عىل تيتانوس األمهات واملواليد من معدل وفيات حديثي الوالدة ،الذي شهد انخفاضاً بوترية أبطأ من املعدل الخاص
باألطفال دون سن الخامسة .وعىل الرغم من أن االسرتاتيجيات الحالية تتصدى لعدم اإلنصاف ،فإنها ال تستهدف سوى
الحوامل والنساء يف سن اإلنجاب ،تارك ًة الصبيان والراشدين األكرب سناً وكبار السن من الرجال من دون تحصني ضد
التيتانوس .ومن شأن االسرتاتيجيات التي تشمل جرعات تعزيزية لتطعيم كل السكان ضمن نُ ُهج ميتد طوال العمر أن
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تساعد عىل التغلب عىل التباينات بني الجنسني .ومبا أن تيتانوس األمهات واملواليد يرتبط أيضاً ارتباطاً كبريا ً بالفقر،
فإن اإلصابة به مؤرش عىل نوعية الخدمات الصحية املقدمة إىل املهمشني ومن تنقصهم تلك الخدمات وعىل استفادة
هذه املجموعات السكانية منها.
تعزيز نظم مكافحة األمراض املتكاملة .إن مكافحة األمراض املعدية الرئيسية عىل نحو منصف وناجع ومستدام
يقتيض برامج متنيع فعالة واسرتاتيجيات مصوبة نحو أهداف وأمراض محددة عىل حد سواء .ومتثل أنشطة رصد
األمراض وبرامج التمنيع الفعالة مكونات أساسية للرعاية الصحية األولية ،وهي رضورية لزيادة املناعة ،والحد من
مخاطر األمراض ودرء املراضة والوفاة .ومع ذلك رمبا تظل أنشطة التمنيع التكميلية رضورية لتعزيز املناعة رسيعاً
يف املجموعات السكانية املستهدفة .ويتوقف الجمع بني هذين ال ُن ُهجني وتحقيق التوازن بينهام عىل وبائيات املرض،
وبيئة النظم الصحية وقدرتها عىل توصيل اللقاحات إىل من هم أشد حاجة لها.
وتبي الدروس املستخلصة من العقد السابق أن من الصعب استئصال أي مرض أو القضاء عليه يف غياب
ِّ
برنامج للتمنيع ناجع وقادر عىل التصدي لألمراض .ولذا ،تشدد خطة التمنيع لعام  2030عىل إقامة بنية
تحتية وطنية فعالة خاصة بالتمنيع ودمجها يف خدمات الرعاية الصحية األولية ،ألن ذلك هو السبيل لتحقيق
األهداف الرامية إىل استئصال األمراض والقضاء عليها واستدامة تلك األهداف .وحتى يتسنى بلوغ التغطية
الصحية الشاملة من خالل الرعاية الصحية األولية ،سيكون من الرضوري تعزيز جميع جوانب النظم الصحية،
مبا فيها خدمات التمنيع وغريها من خدمات الوقاية ،ورصد األمراض ،وجمع البيانات املوثوقة واالستعانة بها
بانتظام ،والتأهب للفاشيات الطارئة واتخاذ تدابري للتصدي لها ،وتوفري قوة عاملة فعالة ،واإلدارة الرشيدة،
واملساءلة االجتامعية ،وتخصيص ميزانيات كافية ،واإلدارة املالية ،ورعاية املرىض املصابني باألمراض سواء أكانت
قامئة أم مستجدة.

املتغي والتحديات
 3-2السياق
ِّ
املتغية.
راعت خطة التمنيع لعام  2030الدروس املستخلصة من العقد املايض والبيئة العاملية ِّ
استدامة الثقة .تتوقف االستفادة من التطعيم عىل عوامل عديدة تشمل مدى مالءمة وجودة املرافق والخدمات
ومدى انتشار املعلومات املضللة عن سالمة وفعالية اللقاحات .والبد من فهم هذه االعتبارات ومراعاتها من أجل
تحسني واستدامة الثقة يف اللقاحات وخدمات التمنيع يف املجتمعات املحلية ،وزيادة الوعي الصحي مع الرتكيز
عىل التطعيم يف كل املستويات ،وبناء القدرة عىل التصدي للمعلومات املضللة .ويجب معالجة الرضر الناجم
عن الرسائل التي تحارب التطعيم ،والسيام يف وسائط التواصل االجتامعي ،وذلك من خالل فهم البيئة وأسباب
انعدام الثقة ،وعن طريق بناء الثقة واستدامتها ،خاصة يف مواجهة الخوف والشك املتفشيني يف البيئات التقليدية.
ومن شأن تخصيص استثامرات اسرتاتيجية من أجل تعزيز الثقة يف اللقاحات وعدم الشك فيها ،خاصة من خالل
املشاركة املجتمعية الفعالة ،أن يزيد من دعم املجتمع املحيل للقاحات وضامن النظر إىل التطعيم بوصفه عرفاً
اجتامعياً.
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عدم املساواة .إن منافع التمنيع غري مقسمة بالتساوي ،ال بني البلدان وال داخلها .ففي عام  ،2018كان  %70من
األطفال غري املطعمني يعيشون يف البلدان املتوسطة الدخل ( .)13ويقتيض الوصول إىل جميع السكان توسيع نطاق
التغطية الوطنية بالتطعيم ،وأيضاً تقليل عدم املساواة عىل املستوى دون الوطني .وحتى يتسنى النجاح يف ذلك ،من
الرضوري القيام بتدخالت تأخذ بعني االعتبار الفقر ،والتعليم ،والعوامل االقتصادية االجتامعية والثقافية والعوائق
املرتبطة بنوع الجنس التي تحول دون الحصول عىل التطعيم.
تحركات السكان .سيطرح التوسع الحرضي املستمر تحديات كبرية ،حيث تنشأ بسببه مجموعات سكانية كبرية وكثيفة
معرضة إىل حد كبري لخطر اإلصابة باألمراض املعدية .وميكن أن تؤدي الهجرة وتحركات السكان عرب الحدود إىل نشوء
مجتمعات كبرية من أفراد غري محصنني معرضني لخطر اإلصابة بالعدوى .ويف العادة يصعب الوصول إىل املهاجرين
واملجموعات السكانية املتنقلة أو تتبعهم .وحيث إنهم يتحركون كثريا ً عرب الحدود ،فمن غري الواضح حتى من هو
املسؤول عن تطعيمهم ،ورمبا يتعرضون للتهميش واإلهامل.
ضامن متنيع جميع الفئات العمرية .مثة فرص هائلة يتيحها توسيع نطاق منافع التطعيم ليستفيد منها جميع
الفئات العمرية ،لكن ذلك سيتطلب تح ُّوالت كبرية يف برامج التمنيع .فكلام أُتيح عدد أكرب من اللقاحات ملجموعات
أكرب عمرا ً ،كلام غدا من الرضوري اتباع وسائل جديدة لتقديم خدمات صحية متكاملة تركز عىل الناس .كام أن من
الرضوري أيضاً أن تواكب الربامج التحوالت الدميغرافية العاملية الرئيسية .فبعض األقاليم مثل أفريقيا تشهد منوا ً
التغيات
سكانياً رسيعاً وبالتايل «طفرة شبابية» ،بينام تتسم أقاليم أخرى إىل حد كبري بشيخوخة سكانها .إن هذه ُّ
سيكون لها أثر كبري عىل تصميم خدمات التمنيع.
لتغي املناخ يف العامل آثارا ً كبرية عىل انتشار األمراض املعدية .وستتعرض
ُّ
تغي املناخ والكوارث الطبيعية .سيكون ُّ
مجموعات سكانية جديدة لألمراض املنقولة بالنواقل ،مثل املاليا ،وحمى الضنك ،وسيزيد وقوع املزيد يف الفيضانات
تغي املناخ يحدث أيضاً اضطراباً يف أمناط األمراض املوسمية،
من انتشار األمراض املنقولة باملياه مثل الكولريا .كام أن ُّ
فيغري وقتها وفرتتها ومنط انتقالها .ورمبا أيضاً يغري توطن األمراض املعدية .وستمثل نظم الرصد واالستجابة التي تراعي
املناخ جزءا ً أساسياً من جهود التأهب عىل الصعيد الوطني لفاشيات األمراض املعدية .ويجب التصدي عىل نحو أوىف
لألثر البيئي ملخلفات اللقاحات ،الذي يشمل أثر التغليف املفرط وإطالق امللوثات الضارة خالل حرقها ،كام يجب
الحد من هذا األثر.
النزاعات وانعدام االستقرار السيايس .ميكن أن تؤدي النزاعات املدنية رسيعاً إىل فقدان البنية التحتية للخدمات
الصحية ونقص العاملني املدربني يف القطاع الصحي ،وعادة ما ميتد ذلك لفرتات طويلة ،مام يؤدي إىل إعاقة تقديم
خدمات التمنيع .وكثريا ً ما تكون املجموعات السكانية املترضرة أكرث عرضة ملخاطر األمراض املعدية بسبب تدمري
البنية التحتية الوطنية ونزوح أعداد كبرية من السكان إىل مستوطنات مؤقتة.
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الفاشيات .اليزال العامل يعاين من فاشيات الحصبة ،والحمى الصفراء ،والخناق ،وغريها من األمراض التي ميكن الوقاية
منها باللقاحات وكذا األمراض املعدية املستجدة مثل مرض فريوس اإليبوال .رصد األمراض والتمنيع رضوريان للوقاية
من فاشيات األمراض املعدية واكتشافها ومكافحتها .ويعطي رصد األمراض فكرة عن مدى فعالية برامج التمنيع ،ويبني
سبل تعظيم الفائدة منها ،ويتيح إنذارا ً مبكرا ً بالفاشيات املحتملة .وستحد االسرتاتيجيات الشاملة الخاصة بالتأهب
واالستجابة ،مبا يف ذلك إجراء األبحاث خالل وقوع الفاشيات ،من أثرها عىل الصحة واألوضاع املالية الوطنية.
تحسني اإلمدادات والحفاظ عليها .سيقتيض تحقيق رؤية خطة التمنيع لعام  2030توفري إمدادات عاملية موثوقة
من اللقاحات املالمئة امليسورة التكلفة واملبتكرة وغريها من منتجات التمنيع ذات الجودة املضمونة .ويف كل عام،
يعاين العديد من البلدان من توقف إمداداتها من اللقاحات ،ويعزى ذلك يف العادة إىل انعدام االتساق بني مستويات
اإلنتاج العاملي واالحتياجات .ويجب التوصل إىل عوامل محركة سوقية سليمة فيام يخص اللقاحات ومنتجات التمنيع
والحفاظ عليها يف املدى الطويل عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي .وستضمن التقديرات املتوقعة املوثوقة لالحتياجات
الوطنية من اللقاحات وأولوياتها سالمة العوامل املحركة السوقية وستحسن اإلمدادات وتحافظ عليها .وميثل سعر
اللقاحات عائقاً أساسياً أمام الحصول عليها وميكنه أن يؤخر إدخال لقاحات جديدة إىل البلدان املنخفضة الدخل
واملتوسطة الدخل .كام أن هناك عوائق تنظيمية ومالية ورشائية تقف مانعاً أمام الحصول عىل إمدادات مستدامة
من اللقاحات .فمثالً ،رمبا يكون من الالزم تعديل أهم عمليات الرشاء املختلفة يف البلد ليك تواكب التغريات يف سوق
اللقاحات ويف متطلبات ضامن الجودة.

 4-2ما هو الجديد يف خطة التمنيع لعام 2030؟
تختلف خطة التمنيع لعام  2030عن سابقتها ،خطة العمل العاملية اللقاحات يف وجوه عديدة ،ويُعزى هذا االختالف
وتغي الظروف.
إىل هذه الدروس التي استُخلصت من املايض ُّ
•التصميم التعاوين من األسفل إىل األعىل .أُعدت خطة التمنيع لعام  2030بالتعاون مع البلدان ،لضامن
اتساق الرؤية واألولويات االسرتاتيجية واألهداف 2مع احتياجات كل بلد.
•مصممة بحيث تناسب السياق الوطني .يتسم اإلطار االسرتاتيجي لخطة التمنيع لعام  2030باملرونة ،فهو
يتيح للبلدان تكييف اإلطار العاملي ليناسب بيئاتها املحلية ،وللرشكاء تقديم دعم متميز ،وموجه لتحقيق
أهداف محددة ،ومك َّيف حسب الطلب.
املتغية .ميكن تكييف اإلطار االسرتاتيجي لخطة التمنيع لعام  2030ليناسب
•قابلة للتكيف مع االحتياجات ِّ
املتغية والتحديات الجديدة التي ميكن أن تربز خالل العقد.
االحتياجات ِّ

2.2النســــــبة املئوية للســــــكان املســــــتهدفني الحاصلني عىل الجرعة الثانية من اللقاحات املحتوية عىل الحصبة.
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•اتباع وسائل موجهة للحد من أوجه عدم املساواة .تضمن خطة التمنيع لعام  2030تقاسم منافع التمنيع
عىل نحو متكافئ بني البلدان وداخلها .وهي تعطي األولوية للمجموعات السكانية غري املشمولة يف الوقت
الراهن ،وال سيام املجتمعات األكرث تهميشاً ،وتلك التي تعيش يف بيئات هشة وبيئات مترضرة من النزاعات،
واملجموعات السكانية املتنقلة ،خاصة تلك املتنقلة عرب الحدود.
•اسرتاتيجيات مراعية لنوع الجنس .ال تركز خطة التمنيع لعام  2030عىل التغطية التي تساوي بني البنني
والبنات ،بل إنها تهدف أيضاً إىل فهم جميع العوائق املبارشة وغري املبارشة التي تحول دون الحصول عىل
خدمات التمنيع ،وإزالة هذه العوائق ،مبا فيها تلك املتعلقة بنوع جنس مقدمي الرعاية والعاملني يف قطاع
الصحة ،وإىل زيادة مشاركة النساء الكاملة واملتساوية يف صنع القرار يف جميع املستويات.
•تشديد الرتكيز عىل تعزيز النظم .وفقاً لخطة التمنيع لعام  ،2030تع ّد برامج التمنيع املستدامة املض َّمنة
يف الرعاية الصحية األولية األساس لتحقيق نسبة عالية من املشمولني بالتطعيم والتغطية الصحية الشاملة.
وبوجه خاص تستند خطة التمنيع لعام  2030إىل أهداف املبادرة القامئة الخاصة بأمراض محددة ،وتشدد
يف الوقت ذاته عىل تعزيز النظم الصحية من أجل املساعدة عىل بلوغ أهداف مكافحة األمراض والقضاء
عليها واستئصالها.
•اعتبار الحصبة كمؤرش اقتفايئ .تعد تغطية الحصبة مؤرشا ً مهامً عىل تحقيق املؤرش املرتبط بالهدف  3من
أهداف التنمية املستدامة (-3ب .)1ووفقاً لخطة التمنيع لعام  ،2030تعد التغطية بالتطعيم ضد الحصبة
وحاالت اإلصابة التي ُسجلت من خالل الرصد مؤرشين يبينان فعالية برامج التمنيع ،ويكشفان املجتمعات
والفئات العمرية التي مل تحصل عىل متنيع أو ناقصة التمنيع واملجاالت التي ينبغي الرتكيز عليها.
•اتباع نُ ُهج ميتد طوال الحياة .مافتئ عدد اللقاحات الجديدة التي ت ُعطى بعد مرحلة الطفولة يشهد تزايدا ً
مام يفتح آفاقاً أمام برامج التمنيع الوطنية ويستلزم استحداث وسائل جديدة إليصالها .وفضالً عن ذلك،
يجب إعطاء جرعات تعزيزية للوقاية من الخناق والتيتانوس والشاهوق مدى الحياة .وتركز خطة التمنيع
لعام  2030تركيزا ً كبريا ً عىل توسيع منافع التطعيم لتشمل مدى الحياة.
•تعزيز الرشاكات التي تتجاوز قطاع الصحة .إن مستقبل التمنيع سيتوقف أكرث فأكرث عىل االندماج والتعاون
مع الجهات املعنية داخل قطاع الصحة وغريه من القطاعات .وتقرتح خطة التمنيع لعام  2030توطيد
التعاون مع الرشكاء القامئني والرشكاء الجدد .إن توطيد التعاون هذا ستكون له مزايا متبادلة ،إذ سيوسع
منافع التمنيع وسيساعد اآلخرين عىل تحقيق أهدافهم.

.)%( )Proportion of the target population with access to measles-containing-vaccine second-dose (MCV23.3
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•ترسيع وترية االبتكار .تتيح الخطط البحثية الفعالة واملحكمة فرصاً جديدة متكن من مواجهة التحديات
املستقبلية .وتركز خطة التمنيع لعام  2030عىل استحداث لقاحات جديدة ،وأيضاً ترسيع وترية االبتكار
من أجل تحسني أداء الربامج ورصدها وجودتها ،وزيادة الحصول عىل البيانات ،واالستفادة من الدروس
املكتسبة من القطاعات األخرى.
•تحسني استخدام املوارد بغية تحقيق االستدامة الذاتية .تشدد خطة التمنيع لعام  2030عىل تحقيق أكرب
قدر من الفائدة باالستعانة باملوارد القامئة .وتتمثل العوامل الرئيسية إلحراز تقدم وتحقيق االستدامة عىل
املدى الطويل يف وجود برامج متنيع وطنية تتسم بالفعالية والنجاعة والقدرة عىل االستجابة ،وتتاح ضمن
الرعاية الصحية األولية ،ويسندها االلتزام السيايس القوي والدعم الشعبي .ويؤدي الرشكاء دورا ً أساسياً يف
دعم البلدان يف مسريتها نحو تحقيق االستدامة الذاتية.
إن هذه التغيريات يف مجاالت الرتكيز ال تقلل من أهمية أولويات الخطة العاملية للقاحات ،فهي التزال تتسم
بالوجاهة مام أدى إىل إدراجها يف إطار عمل خطة التمنيع لعام .2030
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إطار للعمل

3

تستند خطة التمنيع لعام  2030إىل إطار مفاهيمي يتكون من سبع أولويات اسرتاتيجية (الشكل  .)2وكل واحدة من
هذه األولويات االسرتاتيجية لها أهداف وأغراض محددة ومجاالت تركيز رئيسية .ومن الرضوري اتخاذ تدابري من أجل
بلوغ هذه األولويات االسرتاتيجية املرتابطة وتحقيق الرؤية واألهداف اإلجاملية وضامن أن يساهم التمنيع مساهمة
كاملة يف تعزيز الرعاية الصحية األولية وبلوغ التغطية الصحية الشاملة.

الشكل  :2األولويات االسرتاتيجية السبع لخطة التمنيع لعام 2030
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االسرتشاد بالبيانات

تتمثل األولوية االسرتاتيجية الجامعة األوىل يف ضامن إدراج برامج التمنيع يف الرعاية الصحية األولية لتكون جزءا ً ال
يتجزأ منها ،حتى يتسنى بلوغ التغطية الصحية الشاملة .وتتمثل األولوية الثانية يف االلتزام والطلب املجتمعي .ومتثل
هاتان األولويتان االسرتاتيجيتان أساس برنامج التمنيع وهام رضوريتان لتقديم خدمات صحية لألفراد واملجتمعات
املحلية تركز عىل الناس وتستجيب للطلب.
وتضمن األولويات االسرتاتيجية الثالث التالية املتمثلة يف التغطية واإلنصاف والتمنيع مدى الحياة والدمج والفاشيات
والطوارئ تقديم خدمات التمنيع مع مراعاة النمو السكاين ،والتوسع الحرضي املتواصل ،وزيادة الهجرة ،والحركة عرب
وتغي املناخ.
الحدود ،ونزوح السكان ،والنزاعات ،وعدم االستقرار السيايس ،والكوارث الطبيعيةُّ ،
ويتوقف النجاح عىل األولويتني االسرتاتيجيتني االثنتني املتبقيتني .فمن الرضوري تخصيص استثامرات باستمرار
ملكافحة األمراض التي ال توجد لقاحات لها .وباملثل ،سيحسن االبتكار من أداء برامج التمنيع من خالل ضامن تقديم
الخدمات إىل املجموعات السكانية املحرومة منها .ويتوقف النجاح أيضاً عىل سد حاجة العامل للقاحات امليسورة
التكلفة واملضمونة ،واستدامة الربامج الوطنية يف جميع أنحاء العامل.
وترتكز األولويات االسرتاتيجية السبع عىل مبادئ رئيسية أربعة ستحدد طابع التدابري املتخذة لبلوغ كل هدف وغرض
اسرتاتيجيني (الشكل  .)3وهذه املبادئ هي الرابط الذي يصل األولويات االسرتاتيجية ببعضها البعض وهي توجه
العمل الرامي إىل تحويل االسرتاتيجية الرفيعة املستوى إىل تدابري عملية .ومن خاللها ت ُنقل القيم واملبادئ التوجيهية
إىل الرشاكات لتبادل املنافع ،ولتنسيق أنشطة جميع الرشكاء داخل مجتمع التمنيع وخارجه.

الشكل  :3املبادئ الرئيسية األربعة لخطة التمنيع لعام 2030
الرتكيز عىل الناس
تلبية احتياجات املجموعات السكانية.

االستناد إىل الرشاكات
تنسيق الجهود الرامية إىل زيادة األثر إىل الحد
األقىص.

يجب أن تُراعى يف تصميم خدمات التمنيع وإدارتها
وتقدميها تلبية احتياجات األفراد واملجتمعات املحلية،
مبا يف ذلك إزالة العوائق التي تحول دون الحصول
عىل خدمات التمنيع بسبب العمر ،واملكان ،واألعراف
االجتامعية والثقافية ،والعوامل املرتبطة بنوع الجنس.

يجب عىل رشكاء التمنيع مواءمة وتنسيق تدابريهم
لزيادة النجاعة ،ولالستفادة من التكامل بينهم ،وإرشاك
قطاعات أخرى فضالً عن القطاع املعني بالتمنيع بغية
تبادل املنافع.

امللكية القُطرية
إحراز تقدم انطالقاً من األسفل إىل أعىل.

االسرتشاد بالبيانات
تعزيز عملية صنع القرار املستندة إىل الدالئل.

يجب عىل البلدان أن تحدد الغايات مبراعاة السياق
املحيل ويجب أن تخضع للمساءلة عن تحقيقها.

ستستخدم البيانات الجيدة النوعية و»الوافية بالغرض»
يف تتبع التقدم املحرز ،وتحسني أداء الربامج ،ووضع
األساس لعملية صنع القرار يف جميع املستويات.
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األولوية االسرتاتيجية .1
برامج التمنيع من أجل الرعاية الصحية األولية والتغطية الصحية الشاملة
الهدف

حصول الناس كاف ًة عىل خدمات متنيع فعالة وناجعة وقادرة عىل االستجابة بوصف ذلك جزءا ً أساسياً من الرعاية الصحية األولية،
وبالتايل املساهمة يف التغطية الصحية الشاملة.

األغراض

•تعزيز واستدامة قيادة قديرة لربامج التمنيع وإدارتها وتنسيقها يف جميع املستويات.
•ضامن وجود ما يكفي من القوة العاملة الفعالة املستدمية يف القطاع الصحي.
•االضطالع بأنشطة الرصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ،وتعزيزها بوصفها مكوناً من مكونات النظام
الوطني لرصد الصحة العمومية ،ودعمها بشبكات مختربات فعالة ومضمونة.
•إتاحة سالسل إمدادات اللقاحات الجيدة النوعية والسلع ذات الصلة بها ،وإدارة اللقاحات إدارة فعالة ،ضمن نظام
إمدادات الرعاية الصحية األولية.
•تعزيز معلومات التمنيع ضمن نظام فعال للمعلومات املتعلقة بالصحة ،وتشجيع استخدام البيانات عاليه الجودة
«الوافية بالغرض» يف التدابري املتخذة عىل جميع املستويات.
•إقامة نظام فعال خاص بسالمة اللقاحات تشرتك فيه جميع الجهات املعنية والحفاظ عىل هذا النظام.

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

التمنيع يف الرعاية الصحية األولية :ضامن إدراج برامج التمنيع املستدام يف اسرتاتيجيات وعمليات الرعاية الصحية األولية الوطنية
ويف االسرتاتيجيات الوطنية للتغطية الصحية الشاملة.
القيادة والحوكمة واإلدارة :تهيئة بيئة تساعد عىل التنسيق واإلدارة املالية ورصد األداء عىل نحو فعال يف كل مستوى من مستويات
برنامج التمنيع.
القوة العاملة يف قطاع الصحة :ضامن توافر قوة عاملة يف القطاع الصحي مفعمة بالحامس وتتمتع باملهارة واملعرفة ومزودة باملوارد
الكافية التي متكنها من تخطيط برامج التمنيع وإدارتها وتنفيذها ورصد أدائها يف جميع املستويات واألماكن ،وضامن توزيعها توزيعاً
مناسباً ،بوصف ذلك جزءا ً من الرعاية الصحية األولية.
سلسلة اإلمدادات واللوجستيات :تعزيز سالسل اإلمدادات لضامن دوام توافر اللقاحات الجيدة النوعية بالكمية والنوعية املناسبتني
ويف الوقت املناسب ،واملكان املناسب ،وتخزينها وتوزيعها يف ظروف مناسبة .وتعزيز التكامل مع سالسل اإلمدادات األخرى لزيادة
تقديم الرعاية الصحية األولية الفعالة .واالستثامر يف النظم والبنى التحتية من أجل إدارة مخلفات اللقاحات ومعاملتها والتخلص
منها بطريقة مأمونة للمساعدة يف الحد من تأثريها عىل البيئة.
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مجاالت الرتكيز
الرئيسية

رصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات :زيادة نجاعة أنشطة رصد األمراض واستجابتها وشمولها (مبا يف ذلك القدرة
الوبائية واملختربية) بغية :تشجيع استخدام اللقاحات؛ وتحسني برامج التمنيع؛ وقياس تأثري اللقاحات؛ ورصد مكافحة األمراض،
والقضاء عليها واستئصالها؛ واكتشاف الفاشيات والتقيص عنها والتصدي لها .ويجب أن تستند هذه األنشطة إىل البنية التحتية القامئة
الخاصة بالرصد ،مثل تلك الخاصة بشلل األطفال والحصبة.
نظم املعلومات الخاصة بالصحة :ضامن مساعدة نظم املعلومات الخاصة بالصحة العاملني يف قطاع الصحة واملعنيني بصنع
القرار عىل استخالص البيانات الجيدة النوعية و»الوافية بالغرض» واستخدامها يف تنفيذ برامج التمنيع وإدارتها بفعالية يف جميع
املستويات ،وضامن إدراج البيانات يف النظم الوطنية للمعلومات الخاصة بالصحة.
رصد سالمة اللقاحات :ضامن قدرة برامج التمنيع الوطنية عىل كشف الشواغل املتعلقة بسالمة اللقاحات وتبديدها من خالل
الرصد والتنسيق املتواصلني بني أصحاب املصلحة املعنيني.
مبادرات مكافحة األمراض :ضامن تنسيق جهود تعزيز النظم واملبادرات الصحية الوطنية الخاصة مبكافحة األمراض والقضاء عليها
واستئصالها حتى تعزز هذه النظم واملبادرات بعضها البعض.

تطبيق املبادئ
األساسية

الرتكيز عىل الناس .ستص َّمم برامج التمنيع وتك َّيف بحسب االحتياجات والتفضيالت االجتامعية والثقافية للناس واملجتمعات املحلية.
امللكية القطرية .ستعزز االسرتاتيجيات والخطط الوطنية الرامية إىل وضع واستدامة برامج متنيع فعالة النظ َم الصحية والرعاية
الصحية األولية بغية بلوغ التغطية الصحية الشاملة.
االستناد إىل الرشاكات .ستقام رشاكات مع القطاعني العام والخاص ،مبا فيها مع رشكاء آخرين إضاف ًة إىل القطاع الصحي ،ومع القطاع
الخاص ومنظامت املجتمع املدين ،بغية تنسيق الجهود التي تهدف إىل تعزيز برامج التمنيع.
االسرتشاد بالبيانات .ستو ِّجه البيانات والب ّينات وأفضل املامرسات جهود تعزيز برامج التمنيع وستحسن تصميمها وأدائها بغية بلوغ
التغطية الصحية الشاملة.
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األولوية االسرتاتيجية .2
االلتزام والطلب

4

الهدف

يثمن الناس كاف ًة قيمة التمنيع ويسعون سعياً حثيثاً للحصول عليه ،وتلتزم السلطات الصحية بضامن إتاحته ألنه العامل الرئييس
الذي يساهم يف التمتع بأعىل املعايري الصحية بوصفها حقاً من الحقوق األساسية.

األغراض

•بناء التزام قوي بالتمنيع عىل الصعيدين السيايس واملايل ويف جميع املستويات.
•ضامن تثمني جميع الناس واملجتمعات املحلية خدمات التمنيع ودعمها دعامً قوياً والسعي الحثيث للحصول عيها.

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

االلتزام :ضامن أن تقوم املجموعات الرئيسية ،واملنارصون ،والجهات املعنية ،بالدعوة إىل مزيد من االلتزام بربامج التمنيع واملثابرة
من أجلها وإىل إتاحة متويل مستدام وطني ودون وطني .وتشجيع القادة عىل إعطاء األولوية للتمنيع يف التخطيط االسرتاتيجي
والتشغييل ،ويف وضع الصكوك املتعلقة بالسياسة العامة والصكوك املالية والترشيعية .وتعزيز عملية صنع قرار قامئة عىل البيّنات،
باالستفادة من اإلسهامات التقنية الواردة من الهيئات من قبيل األفرقة االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع.
الدعم دون الوطني :حشد الدعم من أجل التمنيع وبناء القدرة عىل القيادة واإلدارة والتنسيق عىل الصعيدين الوطني ودون
الوطني ،والسيام يف البلدان الكبرية ويف تلك التي لديها نظم صحية غري مركزية .وإنشاء آليات من أجل تنسيق وإرشاك الجهات
املعنية يف التخطيط والتنفيذ والرصد.
املساءلة :إنشاء أطر ملساءلة جميع الجهات املعنية ،مع إتاحة منصات للمشاركة والتحاور .وضامن تزويد املجتمعات ومنظامت
املجتمع املدين باملعينات التي متكنها من مساءلة السلطات الوطنية ودون الوطنية عن مدى تحقيق اإلنصاف يف تقديم خدمات
التمنيع وجودتها .وضامن الحصول عىل البيانات واملعلومات ،ووضع أُطر للرصد املشرتك.
ثقة الجمهور وحسن ظنه :الحرص عىل الفهم املتواصل لجميع العوامل السلوكية واالجتامعية التي تشجع التطعيم (مبا فيها
العمليات االجتامعية ،والعوائق املرتبطة بنوع الجنس ،والعوامل العملية ،ووسائل التواصل االجتامعي) إلرشاك املجتمعات وتشجيع
زيادة استخدام خدمات التمنيع.

متغي ويختلف باختالف البيئة ،واللقاح،
4.4يشري «الطلب» يف سياق هذه األولوية االسرتاتيجية إىل ما يقوم به األفراد واملجتمعات من أفعال التامساً ودعامً ومنارصة للقاحات وخدمات التطعيم .والطلب ِّ
وخدمات التطعيم ،والزمان ،واملكان .وميكن زيادته بواسطة الحكومات ،ومديري برامج التمنيع ،وموردي القطاعني العام والخاص ،والقادة املحليني ،ومنظامت املجتمع املدين ،الذين يستمعون إىل
تعليقات األفراد واملجتمعات املحلية ويترصفون حيالها.
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االلتزام والطلب

4

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

فهم الجمهور ومعرفته :إدراج موضوع التمنيع يف املناهج الدراسية ،وتصميم أدوات تعليمية عامة (ألغراض تشمل تلبية احتياجات
املجموعات الضعيفة واملهشمة) ،وإتاحة فرص دراسية للعاملني يف القطاع الصحي ،وإعداد املوارد املعلوماتية ملجموعات املنارصة.
قبول التطعيم وتثمينه :استخدام البيانات املحلية لفهم الحلول املكيفة وتصميمها ملعالجة األسباب األساسية وراء انخفاض معدالت
التطعيم .واستخدام الب ّينات إلزالة العوائق العملية ،مثل إتاحة الخدمات الجيدة النوعية ،ودعم السلوكيات اإليجابية واملؤثرات
االجتامعية .وأخذ زمام املبادرة من أجل تنفيذ خطط درء األحداث السلبية والشائعات والرتدد والتصدي لها ،وتعزيز القدرة عىل
مقاومة هذه املؤثرات.
معالجة اإلحجام عن التطعيم :فهم الشواغل العامة وتبديدها ،ووضع اسرتاتيجيات فعالة ومبتكرة للحد من املعلومات املضللة
بشأن اللقاحات والحد من انتشارها وتأثريها السلبي.

تطبيق املبادئ
األساسية

الرتكيز عىل الناس .إن جوهر اكتساب ثقة الناس وقبولهم واستخدامهم اللقاحات يكمن يف إرشاك املجتمع ،مع الرتكيز عىل الحوار،
وجودة الخدمات ،وتواصل املوردين الفعال والالئق فيام يخص الرعاية األولية واملساءلة.
امللكية القطرية .سيحرص القادة السياسيون ،واملجتمع املدين ،ومنارصو التمنيع عىل التزام البلدان بضامن حق التمتع بأعىل
املستويات الصحية وحامية املجتمعات من األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات.
االستناد إىل الرشاكات .ستقام رشاكات جديدة بني جهات فاعلة متعددة لزيادة املعرفة وإذكاء الوعي بقيمة التمنيع ،بغية بناء ثقة
املجتمع والتغلب عىل العوائق التي تحول دون اإلنصاف ،مبا فيها العوائق املرتبطة بنوع الجنس.
االسرتشاد بالبيانات .ستُجمع الب ّينات بشأن العوامل السلوكية واالجتامعية عىل الصعيدين املحيل والوطني لتصميم ما يناسب من
تدخالت .وستُستخدم تكنولوجيا االتصاالت لزيادة االلتزام بالتمنيع والطلب عليه.

35

األولوية االسرتاتيجية .3
التغطية واإلنصاف
الهدف

حامية جميع األفراد بتمنيعهم متنيعاً كامالً ،برصف النظر عن املكان ،أو العمر ،أو املركز االجتامعي االقتصادي أو العوائق املرتبطة
بنوع الجنس.

األغراض

•تقديم خدمات التمنيع حتى تصل بانتظام إىل «الجرعة صفر» وإىل من ينقصهم التمنيع من األطفال واملجتمعات.
•ترقية التغطية بالتمنيع والحفاظ عىل تغطية عالية ومنصفة عىل الصعيد الوطني ويف جميع املناطق.

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

السكان املحرومني :تحديد املجموعات السكانية ذات التغطية املنخفضة ،والسيام األفراد واملجموعات األفقر واألكرث حرماناً ،من أجل
معالجتها مدى الحياة.
العوائق التي تحول دون التطعيم :تحديد العوائق التي تحول دون الحصول عىل خدمات التطعيم بسبب العمر ،واملكان ،والعوامل
االجتامعية والثقافية ،وتلك املرتبطة بنوع الجنس ،واتباع نُ ُهج قامئة عىل الب ّينات إلزالة هذه العوائق بغية تحقيق تغطية عالية
ومنصفة.
االسرتاتيجيات املراعية لنوع الجنس :فهم دور نوع الجنس يف الحصول عىل خدمات التطعيم ،وتطبيق االسرتاتيجيات املراعية له من
أجل التغلب عىل العوائق التي يواجهها املتلقون ،ومقدمو الرعاية ،ومقدمو الخدمات ،والعاملون يف قطاع الصحة.
يبي مواطن الضعف يف برامج التمنيع ،ويوجه
الحصبة كمؤرش اقتفاء :استخدام حاالت اإلصابة بالحصبة وفاشياتها كمؤرش اقتفاء ِّ
التخطيط الربامجي املتعلق بتحديد مواطن الضعف هذه والتصدي لها.
التعلُّم من املبادرات الخاصة بأمراض محددة :االستفادة من تجربة مبادرات استئصال األمراض والقضاء عليها يف الوصول إىل
املجموعات السكانية األكرث تهميشاً ،ودمج االسرتاتيجيات الناجحة الخاصة بالتوصيل واملساءلة يف برامج التمنيع ،مع الدمج الكامل
ملحاور مكافحة األمراض يف الرعاية الصحية األولية.
التدخالت الخاصة ببيئات محددة :استحداث نُ ُهج مبتكرة مصممة محلياً تستند إىل البيّنات وتركز عىل الناس ،وتقييمها ،وترقيتها من
أجل للوصول إىل املجموعات السكانية التي تنقصها الخدمات.
األبحاث املتعلقة بالتنفيذ :تعزيز القدرة املحلية عىل إجراء أبحاث تتعلق بالتنفيذ بغية تحديد العوامل التي تؤثر يف تكافؤ الفرص
يف التغطية بالتمنيع ،والتدخالت التي تحسن التغطية وتكافؤ الفرص وتعزيز استخدام النتائج يف تنفيذ تدخالت وابتكارات مصممة
داخلياً وخاصة بكل بيئة عىل حدة من أجل معالجة أوجه عدم املساواة.
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التغطية واإلنصاف
تطبيق املبادئ
األساسية

الرتكيز عىل الناس .ستُ َعالج الثغرات يف التغطية وعدم املساواة ،والسيام بني املجموعات املهمشة واملحرومة مثل املجموعات
السكانية املتنقلة والنازحة ،بإرشاك ممثيل املجتمعات املحلية ومقدمي الخدمات الصحية املحلية مشاركة فعالة يف تصميم التدخالت
الخاصة بهذه املجموعات.
امللكية القطرية .حتى يتسنى التغلب عىل العوائق ،ستستعني برامج التمنيع الوطنية باسرتاتيجيات قامئة عىل نُ ُهج مج َّربة ومبتكرة
وأبحاث محلية بشأن السبل الفعالة لتزويد املجموعات مبا تحتاجه من الخدمات.
االستناد إىل الرشاكات .ستقام رشاكات مع املجتمعات املحلية وممثيل املجموعات املهمشة لفهم العوائق التي تحول دون الحصول
عىل التطعيم (مبا فيها العوائق املرتبطة بنوع الجنس التي يواجهها املتلقون ،ومقدمو الرعاية ،والعاملون يف القطاع الصحي)،
وملعالجة أوجه عدم املساواة.
االسرتشاد بالبيانات .ستتوسع نظم بيانات التمنيع عىل املستوى الوطني لتحديد أماكن «الجرعة صفر» واملجموعات السكانية التي
ينقصها التمنيع واملجموعات املهمشة عىل وجه التحديد ،وتت ُّبعها لضامن تغطيتها بربنامج التمنيع.
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األولوية االسرتاتيجية .4
التمنيع مدى الحياة والدمج
الهدف

أن يستفيد جميع الناس من برامج التمنيع املوىص بها مدى الحياة ،والتي ُدمجت دمجاً فعاالً يف الخدمات الصحية الرضورية
األخرى.

األغراض

•تعزيز سياسات التمنيع وتقديم خدماته مدى الحياة ،مبا يف ذلك اللقاحات االستدراكية والجرعات التعزيزية املناسبة.
•إنشاء نقاط اتصال متكاملة لتقديم الخدمات تجمع بني التمنيع وتدخالت الصحة العمومية األخرى ملختلف الفئات
العمرية املستهدفة.

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

الدعم املتنقل :إذكاء الوعي مبنافع التطعيم بعد مرحلة الطفولة املبكرة ،وطيلة مرحلة املراهقة ،وبني الراشدين الذين تعطى لهم
األولوية يف التطعيم االستدرايك مثل الحوامل ،والعاملني يف قطاع الصحة ،وغريهم من الراشدين.
مامرسات التوصيل القامئة عىل الدالئل :تحديد اسرتاتيجيات التوصيل الجديدة من أجل زيادة التغطية مدى الحياة باللقاحات
املوىص بها.
الفرص الضائعة :تنفيذ نُ ُهج ثبتت فعاليتها لخفض عدد الفرص الضائعة عن طريق دمج التمنيع يف أنشطة التخطيط األخرى الخاصة
بالرعاية الصحية األولية ،والسجالت الصحية ،ونظم حفظ السجالت األخرى ،وتبسيط استخدام جميع االتصاالت بالنظم الصحية
للتحقق مام ضاع من لقاحات وتدخالت صحية أخرى وإتاحتها.
التعاون بني القطاعات :إقامة عالقات تعاونية لدمج التطعيم املناسب للعمر واالستدرايك يف الخدمات الصحية العامة والخاصة،
والرتكيز عىل تبادل املنافع املتأتية من تلقي اللقاحات مع التدخالت الصحية األخرى .وإقامة تعاون مع قطاعات أخرى إضافة لقطاع
الرعاية الصحية لضامن إدراج التمنيع يف الربامج الخاصة بسياقات محددة مثل التعليم ،والتغذية ،واملاء ،واإلصحاح ،ورعاية من هم
أكرب سناً ،ومتكني النساء.
بيئة السياسة العامة :تشجيع إدخال تعديالت عىل الترشيعات أو السياسات املتعلقة بالتمنيع والربامج األخرى بغية توسيع نطاق
الرتكيز الوطني ليتجاوز التمنيع يف مرحلة الطفولة املبكرة .وإقامة عالقات تعاونية جديدة ورشاكات مع القطاع الخاص لحشد
التمويل من أجل تطعيم املجموعات األكرب سناً.
تتبع وضع التطعيم :وضع سياسات لرصد التغطية بالتطعيم يف مختلف األعامر وتيسري إعطاء اللقاحات مدى الحياة.
استحداث اللقاحات :استخالص الدالئل بشأن عبء األمراض بني املجموعات األكرب سناً ،وقدرة اللقاحات عىل خفض هذا العبء
واآلثار الربامجية الستخدام اللقاحات.
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التمنيع مدى الحياة والدمج
تطبيق املبادئ
األساسية

الرتكيز عىل الناس .دمج التطعيم مدى الحياة يف خدمات الرعاية الصحية األخرى فيام يخص مختلف الفئات العمرية ،بحسب حاجة
األفراد.
امللكية القطرية .ستقوم األفرقة االستشارية التقنية الوطنية املعنية بالتمنيع بتقديم التوجيه إىل الربامج القُطرية فيام يخص مد
التطعيم ملا بعد الطفولة مدى الحياة مراعا ًة لخصوصية البيئات الوطنية ودون الوطنية.
االستناد إىل الرشاكات .إن الرشاكات مع الربامج الصحية األخرى والجهات الفاعلة من غري القطاع الصحي (مبا فيها التعليم ،واملياه،
واإلصحاح ،والنظافة العامة ،والتغذية) هي من صميم ال ُن ُهج الشاملة التي متتد مدى الحياة والخاصة مبكافحة األمراض والقضاء
عليها ،مبا فيها االلتهاب الرئوي باملكورات الرئوية ،واإلسهال ،ورسطان عنق الرحم.
االسرتشاد بالبيانات .ستُجرى أبحاث يف مجال التنفيذ وأبحاث اجتامعية وسلوكية الستخالص بينات يُستند إليها يف األنشطة الفعالة
الخاصة بتقديم حزم خدمات التعقيم املتكاملة واملنسقة ،ولتحديد نقاط اتصال جديدة للتطعيم مدى الحياة .وستُحدد األبحاث
اللقاحات الالزمة للمجموعات األكرب سناً..
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األولوية االسرتاتيجية .5
الفاشيات والطوارئ
الهدف

ميكن لربامج التمنيع ( )1أن تتنبأ بفاشيات األمراض املستجدة واألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ،والتأهب لها ،واكتشافها،
والتصدي لها رسيعاً ،و( )2أن تضمن تقديم خدمات التمنيع خالل الطوارئ وبني املجتمعات املترضرة من النزاعات والكوارث
واألزمات اإلنسانية.

األغراض

•ضامن التأهب لفاشيات األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ،واكتشافها ،والتصدي لها رسيعاً وبفعالية.
•تقديم خدمات التمنيع املناسبة ويف الوقت املناسب يف حاالت الطوارئ ويف املجتمعات املترضرة من النزاعات والكوارث
واألزمات اإلنسانية.

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

التنسيق والتكامل :تعزيز تنسيق جهود تنفيذ التطعيم والتأهب للفاشيات واكتشافها وأنشطتها يف إطار مجمل االستجابة اإلنسانية
وطبقاً للوائح الصحية الدولية ( )2005وبرامج تطوير النظم الصحية ،مبشاركة جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبن فيهم املجتمع
املدين ،واملنظامت الوطنية والدولية ،والرشكاء اإلنسانيني ورشكاء التنمية ،والقطاع الخاص.
القدرات املحلية :االستثامر يف بناء القدرات املحلية والنظم الصحية واستدامتها لضامن اكتشاف فاشيات األمراض التي ميكن الوقاية
منها باللقاحات والتصدي لها يف الوقت املناسب؛ وتحديد العوامل األساسية التي تسبب الفاشيات ومعالجتها؛ وضامن أن تحصل عىل
الدوام املجتمعات املترضرة من الفاشيات وحاالت الطوارئ األخرى واألزمات اإلنسانية عىل حزمة من حزم الخدمات الصحية تشتمل
عىل التمنيع؛ وضامن إدراج التغطية بالتمنيع يف الخطط الخاصة بالتصدي للفاشيات ولحاالت الطوارئ.
االستجابة الصحية الشاملة :ضامن مساندة جهود التنسيق العاملية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية وآليات ترصيف العمل لعملية
اتخاذ القرار بشأن توزيع اإلمدادات واللقاحات الرضورية وحشد املوارد البرشية املدربة ،مع مراعاة اإلنصاف والشفافية وحسن
التوقيت فيها.
الرصد املتكامل :إعادة بناء القدرات الوطنية واإلقليمية واملحلية من أجل القيام بالرصد الرسيع واملتكامل لألمراض املعدية ذات
األولوية واألمراض املعدية املستجدة بعد وقوع حالة طوارئ أو أزمة إنسانية ،واالستفادة القصوى من فرص رصد وتوصيف
املمرضات العديدة لضامن الكشف مبكرا ً عن الفاشيات .وتعزيز الرصد املتكامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات والتي
قد تتحول إىل أوبئة بغية تحسني الوقاية منها والتصدي لها.
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الفاشيات والطوارئ
مجاالت الرتكيز
الرئيسية

ال ُن ُهج املك َّيفة واالبتكار :إعداد وتنفيذ وتقييم ال ُن ُهج واألطر واألدوات ذات الصلة املبتكرة واملكيَّفة الالزمة إلعطاء املجموعات
السكانية التطعيم اآلمن واألخالقي واملنصف عند وقوع فاشيات ويف البيئات التي تتلقى عوناً إنسانياً .واستئناف التطعيم بعد
حدوث حاالت طوارئ عنيفة يف إطار الجهود األوسع للتعايف املبكر وفقاً ملبادئ الحد من مخاطر الكوارث.
مشاركة املجتمع املحيل :إعطاء األولوية لالتصال واملشاركة املتبادلني بني املجتمعات املحلية والعاملني يف قطاع الصحة إبان حدوث
الفاشيات ويف البيئات التي تتلقى عوناً إنسانياً لتحقيق الفعالية يف الحد من حاالت الطوارئ الصحية والفاشيات وتعزيز املشاركة يف
اتخاذ القرار؛ وضامن الحصول عىل الخدمات واستخدامها ،وتحديد االحتياجات الصحية وتوفري الناقص منها.

تطبيق املبادئ
األساسية

الرتكيز عىل الناس .سيشمل التنبؤ بالفاشيات وحاالت الطوارئ والتأهب لها تكييف التدخالت لتلبي جميع احتياجات األفراد
املترضرين ،مبن فيهم املجموعات السكانية املتنقلة والنازحة ،وكذا التدخالت التي يجري تكييفها بناء عىل املعرفة بالبيئة املحلية.
ويجب أن تكون هناك آليات لضامن املساءلة أمام املترضرين بغية التحسني املستمر لتدخالت التطعيم الطارئة واالنتقال إىل
خدمات طويلة املدى.
امللكية القطرية .ستنسق السلطات الوطنية جهود التصدي لحاالت الطوارئ والفاشيات باالشرتاك مع السلطات املحلية ،وسيتوىل
تقديم الخدمات موظفون محليون مدربون وشبكات تعبئة مجتمعية .ويف األزمات التي ال تنسق فيها السلطات املحلية تقديم
الخدمات ،ستبذل جهود لضامن إتاحة الرعاية الصحية املتجردة واملستقلة.
االستناد إىل الرشاكات .ستقام رشاكات تنشد أوالً وتدعم تنمية قدرات املنظامت املحلية والوطنية والتخطيط لها وقيادتها ،ودعم
ذلك ،من أجل تنسيق تقديم الرعاية الصحية مبا فيها التطعيم ،بحيث يجري دعم النظم الصحية واسرتاتيجيات الرتصد القامئة خالل
وقع الفاشيات وحاالت الطوارئ العنيفة األخرى ،وأيضاً يف البيئات التي تتلقى عوناً إنسانياً.
االسرتشاد بالبيانات .س ُيش َّجع عىل جمع بيانات مصنفة عىل نحو منتظم ومنهجي لرتكيز التطعيم عىل املجموعات السكانية األضعف
وتلك املجموعات املعرضة لالستبعاد .وستجرى أبحاث وعملية تقييم الستخالص ب ّينات بشأن ال ُن ُهج الجديدة لتحديد الفاشيات مبكرا ً
وتقديم خدمات التطعيم والخدمات الصحية خالل وقوع الفاشيات ،وحاالت الطوارئ العنيفة األخرى ويف البيئات التي تتلقى عوناً
إنسانياً.
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األولوية االسرتاتيجية .6
اإلمداد واالستدامة
الهدف

أن تُوفَّر لجميع البلدان احتياجاتها من اللقاحات املناسبة وامليسورة التكلفة بنوعية مضمونة ،وأن يُوفَّر أيضاً التمويل املستدام
لربامج التمنيع.

األغراض

•إيجاد أسواق عاملية صحية لجميع مستضدات اللقاحات واستدامتها.
•ضامن توفري املوارد املالية الكافية لربامج التمنيع يف جميع البلدان.
•زيادة اإلنفاق عىل التمنيع من املوارد املحلية يف البلدان التي تعتمد عىل العون ،وعند االنتقال منه ،وتوفري التمويل
الحكومي بغية بلوغ واستدامة التغطية العالية بجميع اللقاحات.

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

االبتكار ويرس التكلفة :ضامن تلبية االحتياجات املحلية من إمدادات اللقاحات الجديدة وإتاحتها ،وضامن استخدام اللقاحات يف
الوقت املناسب برصف النظر عام إذا كان البلد غنياً أم ال وبسعر يسري ،لضامن توفر اإلمدادات منها.
التنبؤ باللقاحات ورشاؤها وتوفري اإلمدادات منها :تحسني قدرات التنبؤ والتخطيط والرشاء عىل الصعيدين الوطني والعاملي لضامن
توفري اإلمدادات امليسورة التكلفة واملستدامة ،وتعزيز العالقات مع املصنعني لضامن تلبية احتياجات جميع البلدان مام ينتج من
اللقاحات ويتاح منها.
مصادر اللقاحات ذات الجودة املضمونة :تعزيز القدرة التنظيمية يف جميع البلدان من أجل تحسني الحصول عىل اللقاحات ذات
الجودة املضمونة يف الوقت املناسب وإتاحة مصادر تصنيع متنوعة.
اإلمدادات أثناء الطوارئ :تعزيز آليات متكن من إتاحة اللقاحات رسيعاً يف حاالت الطوارئ ،والفاشيات ،واألوبئة ،ومن أجل من
يحتاجون إىل العون اإلنساين .وتشمل اآلليات التصنيع املستدام ،ووسائل جديدة لزيادة اإلنتاج لتلبية الزيادة الطارئة يف املتطلبات
ورسعة إتاحتها.
املوارد الكافية والقدرة عىل التنبؤ بها :ضامن ما يكفي من متويل من جميع املصادر من أجل رشاء اللقاحات املوىص بها عىل الصعيد
العاملي وتوصيلها.
متويل التمنيع :ضامن حسن ترصيف الشؤون املتعلقة بتمويل برامج التمنيع ،واإلرشاف عليه واملساءلة فيام يخصه من أجل تحقيق
األداء األمثل وتحقيق أفضل قيمة مقابل األموال.
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اإلمداد واالستدامة
مجاالت الرتكيز
الرئيسية

تنسيق الرشاكات :تبسيط الرشاكات الخاصة بالتمنيع أو الرعاية الصحية األولية أو التمويل املتكامل والتنسيق بينها ،وضامن التعاون
الفعال عىل الصعيد العاملي ،الذي تحدد فيه وترصد أدوار جميع الرشكاء ومسؤولياتهم ومساءلتهم بوضوح وشفافية.
االنتقال املستدام :ضامن وضع آليات النتقال البلدان السلس من الربامج املدعومة من املانحني ،واالحتفاظ يف اآلن ذاته بربامج
التمنيع وتحسينها.

تطبيق املبادئ
األساسية

الرتكيز عىل الناس .الرتكيز الشديد عىل تنمية القدرات املحلية لترصيف شؤون متويل التمنيع وإدارتها ولزيادة فهم الخيارات التي
متكن من تحسني التنبؤ بأسواق اللقاحات الحالية واملستقبلية.
امللكية القطرية .ستساعد إتاحة ما يكفي من القدرات الوطنية التي تخطط وتتيح ما يلزم من متويل لربنامج التمنيع عىل خفض
االعتامد عىل الدعم الخارجي .وسيكون مبستطاع البلدان التخطيط للحصول عىل اللقاحات الالزمة والتنبؤ بها وتحديد ميزانيتها،
ورشائها ،وضامن جودتها.
االستناد إىل الرشاكات .ستقام رشاكات أفضل بغية التخطيط للتمويل املستدام عىل املدى الطويل وإتاحته ،وسيكون لجميع الرشكاء
أدوار ومسؤوليات واضحة وستخضع للمساءلة .وسيدعم تحسني التعاون بني أصحاب املصلحة توفري أسواق صحية للقاحات.
االسرتشاد بالبيانات .ستجري ترقية نظم البيانات بغية تحسني تخصيص املوارد داخل برامج التمنيع الوطنية ،ورصد استخدام املوارد
والتنبؤ بالطلب عىل اللقاحات وما يلزم منها وأسعارها.
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األولوية االسرتاتيجية .7
البحث واالبتكار
الهدف

ترسيع إتاحة االبتكارات الرامية إىل زيادة نطاق التغطية بربامج التمنيع وزيادة تأثريها يف جميع البلدان واملجتمعات املحلية.

األغراض

•تكوين وتعزيز قدرات يف جميع املستويات من أجل تحديد أولويات االبتكارات ،واخرتاع ابتكارات وإدارتها.
•استحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة ،وتحسني ما هو قائم من منتجات وخدمات خاصة بربامج التمنيع.
•تقييم االبتكارات املرجوة وترقيتها ،بحسب ما يناسب ،استنادا ً إىل أفضل البيّنات املتاحة.

مجاالت الرتكيز
الرئيسية

االبتكارات القامئة عىل االحتياجات :تعزيز آليات تحديد األبحاث ذات الصلة باللقاحات واالبتكارات ذات األولوية بحسب
احتياجات املجتمع ،خاصة من أجل املجموعات السكانية التي ال تحظى بخدمات كافية ،وضامن مراعاة األولويات يف االبتكارات
الخاصة مبنتجات وخدمات ومامرسات التمنيع.
املنتجات والخدمات واملامرسات الجديدة واملحسنة :ترسيع استحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة ومنتجات وخدمات
ومامرسات محسنة ،ويف اآلن ذاته ضامن تحقيق تقدم باستمرار يف مجال استحداث لقاحات من أجل األهداف ذات األولوية ،ومنها
فريوس العوز املناعي البرشي ،والسل ،واملالريا ،واألمراض املعدية املستجدة.
الدالئل من أجل التنفيذ :اختصار الطريق نحو تحقيق أقىص تأثري للقاحات من خالل إجراء أبحاث تتعلق بالتنفيذ والتشغيل وعن
طريق اتخاذ قرارات بشأن السياسة العامة والتنفيذ استنادا ً إىل بيّنات وجيهة بشأن االحتياجات واملنافع واملخاطر.
االبتكار املحيل :تكوين قدرات محلية للتصدي للتحديات املتعلقة بالربامج وتحقيق أقىص تأثري من خالل التعاون فيام يخص اخرتاع
ابتكارات ومتويلها ،وتكييفها ،وترقيتها.

تطبيق املبادئ
األساسية

الرتكيز عىل الناس .سرتكز االبتكارات يف املنتجات والخدمات واملامرسات عىل الزبائن وستلبي احتياجات وتفضيالت املجتمع
واملوردين.
امللكية القطرية .سيكون مبستطاع البلدان تحديد االبتكارات يف اللقاحات والتمنيع وتحديد مصادرها وإدارتها ،مبا يف ذلك تحديد
وستاعى يف خطة االبتكارات
االبتكارات ذات األولوية ،وتوثيقها ،وتبادلها ،وتحديد االبتكارات املحلية والعاملية وتقييمها واستخدامهاُ .
العاملية أولويات كل بلد.
االستناد إىل الرشاكات .ستصمم الرشاكات سبل دعم وتقييم واستخدام واستدامة حلول التمنيع املناسبة ،باالستفادة من التجارب
التكميلية ألصحاب املصلحة الوطنيني والعامليني.
االسرتشاد بالبيانات .يُح َرص عىل جمع وتبادل الب ّينات التي تشري إىل االحتياجات الناقصة وقيمة االبتكارات يف جميع جوانب التمنيع
بغية تشجيع أنشطة البحث والتطوير والتنفيذ والتحسني املستندة إىل البيّنات.
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األهداف املتعلقة
بالتأثري واألهداف
االسرتاتيجية

4

حتى يتسنى تحقيق رؤية خطة التمنيع لعام  ،2030من الرضوري تحقيق األهداف املتعلقة بالتأثري (الشكل .)4

الشكل  .4األهداف املتعلقة بالتأثري لتحقيق رؤية خطة التمنيع لعام 2030

الرؤية

األهداف املتعلقة بالتأثري

عامل يستفيد فيه كل فرد يف كل مكان وكل عمر

خفض معدالت الوفيات واملراضة الناجمة عن األمراض التي ميكن الوقاية منها
باللقاحات للناس كاف ًة طيلة العمر.

...استفاد ًة تامة من اللقاحات

عدم إغفال أحد عن طريق زيادة الوصول إىل اللقاحات واستخدامها عىل نحو منصف
سواء كانت جديدة أو قامئة من قبل.

...من أجل التمتع بالصحة والرفاه

ضامن متتع الجميع بالصحة والرفاه من خالل تعزيز التطعيم ضمن الرعاية الصحية
األولية واملساهمة يف التغطية الصحية الشاملة والتنمية املستدامة.

إضافة إىل ذلك ،ستتض َّمن كل أولوية اسرتاتيجية أهدافاً وأغراضاً محددة لتقييم التقدم املحرز يف تحقيق األولويات
َ
ُ
األهداف القامئة الخاصة بأمراض محددة وأيضاً أهداف الصحة األوسع
األهداف واألغراض
(الجدول  .)2وستكمل
نطاقاً وأهداف التنمية املستدامة .وستكون تعبريا ً عام تطمح إليه االلتزامات القامئة وتحفيزا ً للعمل الرامي إىل تحقيق
مكتسبات مهمة يف التمنيع خالل العقد املقبل.
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الجدول  .2األهداف واألغراض لألولويات االسرتاتيجية لخطة التمنيع لعام 2030
األهداف واألغراض
هدف األولوية االسرتاتيجية 1
حصول الناس كاف ًة عىل خدمات متنيع فعالة وناجعة وقادرة عىل االستجابة بوصف ذلك جزءا ً أساسياً من الرعاية الصحية األولية ،وبالتايل
املساهمة يف التغطية الصحية الشاملة.
األغراض
1-1تعزيز واستدامة قيادة قديرة لربامج التمنيع وإدارتها وتنسيقها يف جميع املستويات.
2-2ضامن وجود ما يكفي من القوة العاملة الفعالة املستدمية يف القطاع الصحي.
3-3االضطالع بأنشطة الرصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ،وتعزيزها بوصفها مكوناً من مكونات النظام الوطني
لرصد الصحة العمومية ،ودعمها بشبكات مختربات فعالة ومضمونة.
4-4إتاحة سالسل إمدادات اللقاحات الجيدة النوعية والسلع ذات الصلة بها ،وإدارة اللقاحات إدارة فعالة ،ضمن نظام إمدادات الرعاية
الصحية األولية.
5-5تعزيز معلومات التمنيع ضمن نظام فعال للمعلومات املتعلقة بالصحة ،وتشجيع استخدام البيانات الجيدة النوعية «الوافية بالغرض»
يف التدابري املتخذة عىل جميع املستويات.
6-6إقامة نظام فعال خاص بسالمة اللقاحات يشرتك فيه جميع الجهات املعنية ،واستدامة هذا النظام.
هدف األولوية االسرتاتيجية 2
يثمن الناس كاف ًة قيمة التمنيع ويسعون سعياً حثيثاً للحصول عليه ،وتلتزم السلطات الصحية بضامن إتاحته ألنه العامل الرئييس الذي يساهم يف
التمتع بأعىل املعايري الصحية بوصفها حقاً من الحقوق األساسية.
األغراض
1-1بناء التزام قوي بالتمنيع عىل الصعيدين السيايس واملايل ويف جميع املستويات.
2-2ضامن تثمني جميع الناس واملجتمعات املحلية خدمات التمنيع ودعمها دعامً قوياً والسعي الحثيث للحصول عيها.
هدف األولوية االسرتاتيجية 3
حامية جميع األفراد بتمنيعهم متنيعاً كامالً ،برصف النظر عن املكان ،أو العمر ،أو املركز االجتامعي االقتصادي أو العوائق املرتبطة بنوع الجنس.
األغراض
1-1تقديم خدمات التمنيع حتى تصل بانتظام إىل «الجرعة صفر» وإىل من ينقصهم التمنيع من األطفال واملجتمعات.
2-2ترقية التغطية بالتمنيع والحفاظ عىل تغطية عالية ومنصفة عىل الصعيد الوطني ويف جميع املناطق.
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األهداف واألغراض
هدف األولوية االسرتاتيجية 4
أن يستفيد جميع الناس من برامج التمنيع املوىص بها مدى الحياة ،والتي ُدمجت دمجاً فعاالً يف الخدمات الصحية الرضورية األخرى.
األغراض
1-1تعزيز سياسات التمنيع وتقديم خدماته مدى الحياة ،مبا يف ذلك اللقاحات االستدراكية والجرعات التعزيزية املناسبة.
2-2إنشاء نقاط اتصال متكاملة لتقديم الخدمات تجمع بني التمنيع وتدخالت الصحة العمومية األخرى ملختلف الفئات العمرية
املستهدفة.
هدف األولوية االسرتاتيجية 5
ميكن لربامج التمنيع ( )1أن تتنبأ بفاشيات األمراض املستجدة واألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ،والتأهب لها ،واكتشافها ،والتصدي لها
رسيعاً ،و( )2أن تضمن تقديم خدمات التمنيع خالل الطوارئ العنيفة وبني املجتمعات املترضرة من النزاعات والكوارث واألزمات اإلنسانية.
األغراض
1-1ضامن التأهب لفاشيات األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ،واكتشافها ،والتصدي لها رسيعاً وبفعالية.
2-2تقديم خدمات التمنيع املناسبة ويف الوقت املناسب يف حاالت الطوارئ ويف املجتمعات املترضرة من النزعات والكوارث واألزمات
اإلنسانية.
هدف األولوية االسرتاتيجية 6
أن تُوفَّر لجميع البلدان احتياجاتها من اللقاحات املناسبة وامليسورة التكلفة بنوعية مضمونة ،وأن يُوفَّر أيضاً التمويل املستدام لربامج التمنيع.
األغراض
1-1إيجاد أسواق عاملية صحية لجميع مستضدات اللقاحات واستدامتها.
2-2ضامن توفري املوارد املالية الكافية لربامج التمنيع يف جميع البلدان.
3-3زيادة اإلنفاق عىل التمنيع من املوارد املحلية يف البلدان التي تعتمد عىل العون ،وعند االنتقال منه ،وتوفري التمويل الحكومي بغية
بلوغ واستدامة التغطية العالية بجميع اللقاحات.
هدف األولوية االسرتاتيجية 7
ترسيع إتاحة االبتكارات الرامية إىل زيادة نطاق التغطية بربامج التمنيع وزيادة تأثريها يف جميع البلدان واملجتمعات املحلية.
األغراض
1-1تكوين وتعزيز قدرات يف جميع املستويات من أجل تحديد أولويات االبتكارات ،واخرتاع ابتكارات وإدارتها.
2-2استحداث لقاحات وتكنولوجيات جديدة ،وتحسني ما هو قائم من منتجات وخدمات خاصة بربامج التمنيع.
3-3تقييم االبتكارات املرجوة وترقيتها ،بحسب ما يناسب ،استنادا ً إىل أفضل الب ّينات املتاحة.
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وحيث إن اإلطار الخاص بخطة التمنيع لعام  2030مرن ومطواع ،ميكن مراجعة األهداف لتناسب التغريات الرئيسية
التي تطرأ خالل العقد .وسيعاد تعريف األهداف واألغراض يف اإلطار الخاص بالرصد والتقييم وستتضمن املؤرشات
والغايات والوسائل املستخدمة يف تقييم ما يحرز من تقدم.
وستحفز أهداف خطة التمنيع لعام  2030العمل ،الذي ميكن أن يتضمن عىل املستوى القُطري تحديد الغايات
واملعامل األساسية الوطنية الطموحة القامئة عىل البيّنات الخاصة بالعقد .وميكن أن تضع املناطق خططاً لبلوغ األهداف
العاملية عن طريق تحديد الغايات واملعامل األساسية ضمن خطط عمل التطعيم اإلقليمية .وميكن أن تنسق املنظامت
الرشيكة اسرتاتيجياتها ومؤرشاتها لتحقيق أهداف خطة التمنيع لعام .2030
والبد أن تكون األهداف العاملية واإلقليمية والوطنية وعملية تحديد الغايات:
•متسقة مع رؤية خطة التمنيع لعام 2030؛
•مناسبة لالتجاهات والظروف املتغرية؛
•متسقة مع خطط الصحة األوسع نطاقاً (الهدف  3من أهداف التنمية املستدامة ،والرعاية الصحية األولية،
والتغطية الصحية الشاملة)؛
•طموحة لكن ميكن بلوغها وقياسها لضامن املساءلة؛
•مرتبطة بعمل محدد وخطة عمل محددة؛
•مصممة لتعضيد االلتزامات السابقة (مثل األهداف الخاصة بأمراض محددة الواردة يف الجدول .)1
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التشغيل

5

إن خطة التمنيع لعام  2030هي اسرتاتيجية جامعة لتحديد رؤي ٍة وأولويات اسرتاتيجية مشرتكة خاصة باللقاحات
والتطعيم بغية توجيه األنشطة التي تضطلع بها البلدان ومنظامت أصحاب املصلحة.
ويجب وضع خطة التمنيع لعام  2030يف سياقها يف إطار الرتكيز العاملي عىل تحسني إتاحة الرعاية الصحية األولية
الجيدة النوعية وامليسورة التكلفة بوصف ذلك أساساً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة .وال توجد رؤية خطة التمنيع
لعام  2030واسرتاتيجيتها مبعزل عن بعضهام البعض .فهام مسنودتان بالتحليل التقني والتوثيق ،واالسرتاتيجيات
التكميلية ألصحاب املصلحة ،واملبادرات الخاصة بأمراض محددة ،والربامج الصحية واإلمنائية العاملية األخرى التي
توجه االسرتاتيجيات والخطط الوطنية للتطعيم.
وفضالً عن ذلك ،سيكون استحداث خطة التمنيع لعام  2030عملية متعددة الخطوات ،تبدأ باالتفاق عىل الرؤية،
واألولويات االسرتاتيجية ،وتحديد األهداف الرفيعة املستوى .وتتمثل الخطوة الثانية يف تحويل االسرتاتيجية إىل تدابري
ملموسة ،وهي ستتطلب وضع خطط تشغيلية إقليمية ووطنية؛ وآلية لضامن االلتزام واملساءلة؛ وإطارا ً للرصد
والتقييم.
وستك َّيف خطة التمنيع لعام  2030لتناسب السياقني اإلقليمي والوطني .وبناء عىل ذلك سرتتب البلدان مجاالت
الرتكيز املختلفة الخاصة بكل أولوية من األولويات االسرتاتيجية لخطة التمنيع لعام  2030بحسب األولوية وفقاً
لألوضاع السائدة فيها .وستمكن خطة التمنيع لعام  2030الرشكاء وأصحاب املصلحة يف جميع املستويات من تنسيق
عملهم لضامن تعزيز جميع التدابري بعضها البعض يف السعي نحو تحقيق األهداف املشرتكة.

 1-5الخطط التشغيلية
ستوضع االسرتاتيجية العاملية موضع التنفيذ عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية عرب أولويات اسرتاتيجية سبع
ومبادئ أساسية أربعة.
عىل الصعيد الوطني ،ميكن إدراج الرؤية واالسرتاتيجيات الخاصة بخطة التمنيع لعام  2030يف اسرتاتيجيات التمنيع
الوطنية يف إطار التخطيط الوطني للصحة .وستحدد البلدان غاياتها وأطرها الزمنية لتحقيق أهداف خطة التمنيع
لعام .2030وسيكيف الدعم املقدم من الرشكاء ليناسب كل سياق عىل حدة وسيدمج بقدر املستطاع يف جهود تعزيز
الرعاية الصحية األولية ،وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ستح َّدث خطط العمل اإلقليمية الخاصة باللقاحات ملواءمتها مع رؤية خطة التمنيع لعام  2030وأولوياتها
االسرتاتيجية .وسيقدم الدعم املكيَّف إىل البلدان وفقاً الحتياجات برامج التمنيع الوطنية .وسيضم التعاون اإلقليمي
أصحاب املصلحة يف مجال التمنيع ويف غريه ،لالستفادة من التآزر وتعزيز التكامل.
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سيكَّز عند وضع رؤية خطة التمنيع لعام  2030وأولوياتها االسرتاتيجية عىل تلك املكونات
وعىل الصعيد العامليُ ،
التي حظيت بأفضل تنسيق عىل الصعيد العاملي ،بالتنسيق بني أصحاب املصلحة .وسيتطلب ذلك االتصال واملنارصة
للحفاظ عىل الزخم ،وحشد الدعم لخطة التمنيع لعام  2030وللتمنيع عىل نحو أعم ،وتعزيز قبول مبادئ خطة
التمنيع لعام  2030وأولوياتها االسرتاتيجية.

 2-5االلتزام واملساءلة
سيكون من الرضوري استحداث آلية تضمن االلتزام واملساءلة وتحديد أدوار أصحاب املصلحة ومسؤولياتهم فيام
يخص تحقيق رؤية خطة التمنيع لعام  2030واسرتاتيجياتها .وسيكون ذلك هو الهدف األسايس يف املرحلة الثانية من
تطور خطة التمنيع.

 3-5إطار الرصد والتقييم
سيوضع إطار فعال للرصد والتقييم بنا ًء عىل الدروس املستخلصة من خطة العمل العاملية الخاصة باللقاحات ،وذلك
لقياس التقدم املحرز صوب تحقيق رؤية خطة التمنيع لعام  2030وأهدافها .وستجري مواءمته ليكون أكرث قرباً من
الخطط التشغيلية لضامن أكرب قدر من الشفافية واملساءلة.
وس ُيتَبع يف أنشطة تحقيق رؤية خطة التمنيع لعام  2030نُ ُهج متغري وقادر عىل االستجابة .وعىل الرغم من أن الرؤية
واالسرتاتيجية ستكونان ثابتتني طيلة العقد ،ستتغري الخطط التشغيلية عىل الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية مع
تغي الظروف .ومثلام هو الحال يف املعركة ضد األمراض املعدية التي تستدعي برامج متنيع نشيطة ومرنة ،يجب أن
ّ
تتكيف االسرتاتيجية العاملية للقاحات والتمنيع أيضاً باستمرار مع االحتياجات والفرص املتغرية بغية مواكبة التحوالت
الرسيعة يف وبائية املرض ،والتقدم التكنولوجي ،واالحتياجات املجتمعية ،والواقع املايل ،والسياقات السياسية.
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