
 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 أكتوبر/تشرين األول   اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
 والستون السادسة الدورة 

 2019تشرين األول/أكتوبر  17-14طهران، جمهورية إيران اإلسالمية، 

 باللقاحات:تحقيق أهداف خطة عمل شرق املتوسط الخاصة 
 اإلجراءات ذات األولوية للتسريع

 أهداف االجتماع

ل أهداف االجتماع في ما يلي:
َّ
 تتمث

  نة بيَّ
ُ
حَرز في تحقيق أهداف التمنيع اإلقليمية امل

ُ
إطالع الدول األعضاء على آخر مستجدات التقدم امل

العمل العاملية : إطار لتنفيذ خطة 2020-2016 خطة عمل شرق املتوسط الخاصة باللقاحاتفي 
 ؛الخاصة باللقاحات

  ومناقشة التحديات التي تعوق تحقيق أهداف التمنيع اإلقليمية وتحديد الفرص املتاحة إلحراز
 مزيد من التقدم؛

  بلوغ أهداف التمنيع اإلقليميةللدول األعضاء االتفاق على وضع خطة ألنشطة أساسية تدعمها او 
 .2020  بحلول سنة

 معلومات أساسية

ل التمنيع  ُيعد   ِّ
 
 على مر التاريخ. وُيقل

ً
 ومردودية

ً
 وفعالية

ً
التمنيع أحد أكثر تدخالت الصحة العامة أمانا

حاالت املراضة والوفيات الناجمة عن األمراض املميتة التي تصيب األطفال، ويتزايد باستمرار دوره في 
املساهمة في تحقيق األولويات  حماية الناس على اختالف أعمارهم من األمراض. وللتمنيع دور أساس ي في

، أال وهي تحقيق التغطية الصحية لبرنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمةاالستراتيجية الثالث 
 الشاملة، ومواجهة الطوارئ الصحية، وتعزيز صحة الفئات السكانية. 

املتوسط خطة عمل واعتمدت الدورة الثانية والستون للجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق 
م خطة العمل 1-/ق62 إ لفي القرار ش م/ 2015شرق املتوسط الخاصة باللقاحات في عام  ِّ

قد 
ُ
. وت

إرشادات بشأن الوقاية من األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ومكافحة هذه األمراض خالل 
ت التي تنفرد بها الدول األعضاء في وما بعدها، مع مراعاة االحتياجات والتحديا 2020إلى  2016الفترة من 

 يتمتع فيه جميع األفراد بحياة خالية من 
ً
إقليم املنظمة لشرق املتوسط. وتتوخى خطة العمل إقليما

األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مما يعكس االلتزام املشترك من جانب الدول األعضاء 
يل األجل في سبيل تحقيق أهداف خطة العمل: والشركاء وأصحاب املصلحة ببذل جهد جماعي طو 

 من شلل األطفال؛  (1
ً
( وتلبية غايات 2وقف سراية فيروس شلل األطفال البري وصون العالم خاليا
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التغطية بالتطعيمات الروتينية في اإلقليم على جميع املستويات اإلدارية )التغطية بلقاح الدفتيريا 
% على األقل في كل 80على األقل على املستوى الوطني وبنسبة  %90والتيتانوس والسعال الديكي بنسبة 

( وتلبية الغايات اإلقليمية الخاصة بالقضاء على األمراض التي يمكن الوقاية منها 3منطقة صحية(؛ 
باللقاحات ومكافحتها )القضاء على الحصبة وتيتانوس املواليد، ومكافحة التهاب الكبد الوبائي ب(؛ 

 ت الجديدة واملحدودة االستخدام ذات األولوية اإلقليمية والوطنية.وإدخال اللقاحا (4

حرز نحو تحقيق أهداف التمنيع اإلقليمية. وعلى 
ُ
وتمر بلدان اإلقليم بمراحل مختلفة من تقدمها امل

 في تحقيق التغطية باللقاحات الروتينية للدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي  14الرغم من نجاح 
ً
بلدا

% على الصعيد 80% والحفاظ على هذه التغطية، فإن نسبة التغطية بهذه اللقاحات تقل عن 90بنسبة 
مليون طفل جرعتهم الثالثة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس  2.9الوطني في ثمانية بلدان. ولم يتلق نحو 

ني حاالت طوارئ ، وتعيش الغالبية العظمى من هؤالء األطفال في بلدان تعا2018والسعال الديكي في عام 
حادة أو ممتدة. وأفادت ثمانية بلدان بأن معدل اإلصابة بالحصبة بها أقل من واحد في املليون في عام 

. وجرى التحقق من القضاء على الحصبة في بلدين، ومن القضاء على الحصبة األملانية في ثالثة 2018
فاشيات، وهو ما نتج عن االنخفاض بلدان، ولكن ظلت البلدان املتبقية تدور في حلقة مفرغة من ال

 إلى األجزاء 
ً
النسبي في التغطية باللقاحات الروتينية. ولم تتمكن بعُد أربعة بلدان في اإلقليم، إضافة

املتبقية من باكستان، من القضاء على تيتانوس األمهات واملواليد. وفيما يتعلق بإدخال لقاحات جديدة، 
ملتوسط تكافح من أجل إدخال لقاحات ُمنقذة للحياة ولكنها باهظة ال تزال بلدان اإلقليم ذات الدخل ا

الثمن، وإن كانت البلدان املدعومة من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والبلدان ذات 
 في بلدين من بلدان اإلقليم، 

ً
. وال يزال شلل األطفال متوطنا

ً
 ملحوظا

ً
الدخل املرتفع قد حققت نجاحا

سين التغطية بالتمنيع الروتيني من أجل تحقيق حالة الخلو من شلل األطفال والحفاظ بد من تح وال
 عليها.

 التحديات التي يواجهها اإلقليم 

تواجه برامج التمنيع عدة تحديات تعوق توسيع نطاق األنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف التمنيع 
 اإلقليمية، منها: 

  حاالت الطوارئ األمنية والصحية في البلدان ذات التغطية املنخفضة؛ 

  وانخفاض وضوح أهداف القضاء على األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ومكافحتها، وعدم
 التزام الحكومة بتحقيق هذه األهداف في بلدان كثيرة؛ 

  وضعف القدرة اإلدارية في برامج التمنيع؛ 

 بي ملخصصات برامج التمنيع في امليزانية؛واالنخفاض النس 

 ما من سي   وعدم كفاية املوارد املالية الالزمة لتلبية املطالب املتطورة للبرنامج املوسع للتمنيع، ال
 أجل إدخال لقاحات جديدة وتنفيذ استراتيجية القضاء على الحصبة. 

، تدعو الحاجة إلى 2020ومع اقتراب نهاية مدة خطة عمل شرق املتوسط الخاصة باللقاحات في عام 
حَرز في تحقيق أهداف خطة العمل والتحديات التي 

ُ
مناقشة الوضع الحالي لبرامج التمنيع، والتقدم امل

ولوية لتوسيع نطاق تعوق تحقيق هذه األهداف والفرص املتاحة لتحقيقها، وإلى تحديد اإلجراءات ذات األ 
برامج التمنيع، وضمان استدامة املكاسب، وبلوغ غايات القضاء على األمراض التي يمكن الوقاية منها 
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باللقاحات ومكافحتها من أجل إحراز تقدم صوب التغطية الصحية الشاملة وأهداف برنامج العمل العام 
 الثالث عشر.

 النتيجتان املتوقعتان

 حَرز في تحقيق أهداف التمنيع اإلقليمية، إطالع الدول األعضاء عل
ُ
ى آخر مستجدات التقدم امل

 ومناقشة التحديات، وتحديد الفرص املتاحة إلحراز مزيد من التقدم.

 بلوغ أهداف التمنيع للدول األعضاء التوصل التفاق على وضع خطة ألنشطة أساسية تدعمها ا
 .2020  بحلول سنة اإلقليمية


