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االسرتاتيجية 
العاملية بشأن 
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لألمراض التي 
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تقدم هذه الوثيقة االسرتاتيجية العاملية بشأن الرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات. وهي 

تشجع عىل تطوير نظم ترّصد عالية األداء تكون:

وستولد نظم الرتصد هذه بيانات عالية النوعية وقابلة لالستخدام لتقوية برامج التمنيع الوطنية، وتوجيه عملية 

صنع القرار بشأن اعتامد اللقاحات وتعزيز عمليتي الكشف واالستجابة الفعالتني يف الوقت املناسب لألمراض 

التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وغريها من األمراض املعدية والفاشيات والحفاظ عىل األمن الصحي الوطني 

والعاملي.

شاملة، بحيث تشمل جميع التهديدات الناتجة عن األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات 

السكان،  جميع  مستوى  وعىل  الجغرافية  املناطق  جميع  يف  البلدان،  من  بلد  أي  يواجهها  التي 

باستخدام جميع املختربات وغريها من املنهجيات الالزمة للكشف عن األمراض بشكل موثوق؛

متكاملة، كلام أمكن ذلك، باالستفادة من البنية التحتية املشرتكة لعنارص الرتّصد مثل إدارة البيانات 

والنظم املختربية.

ملحة عامة

خطة التمنيع لعام 2030

تكمل هذه الوثيقة اسرتاتيجية التمنيع العاملية الرفيعة املستوى وتوسع نطاقها، )خطة التمنيع لعام 2030(: وهي اسرتاتيجية عاملية 

ترمي إىل عدم ترك أي أحد خلف الركب. وتلخص االسرتاتيجية بشأن الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات 

للفرتة 2021-2030 ولها صلة باألولويات االسرتاتيجية التالية لخطة التمنيع لعام 2030:

 األولوية االسرتاتيجية 1: برامج التمنيع للرعاية الصحية األولية / التغطية الصحية الشاملة

مجال الرتكيز الرئييس: ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات

 األولوية االسرتاتيجية 5: فاشيات األمراض وحاالت الطوارئ

مجال الرتكيز الرئييس: الرتّصد املتكامل
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ماذا يعني ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات؟

الصحة  مجال  الرتّصد يف  عمليات  من  باللقاحات جزًءا  منها  الوقاية  التي ميكن  األمراض  ترّصد  عملية  تشكل 

وتفسري  وتحليل  جمع  يف  وتتمثل   - أوسع  نطاق  عىل  املعدية  وغري  املعدية  باألمراض  يتعلق  فيام  العمومية 

البيانات املتعلقة بالصحة والالزمة لتخطيط مامرسات الصحة العمومية وتنفيذها وتقييمها، باستمرار ومنهجية. 

عن  للكشف  املدى  بيانات حيوية وطويلة  باللقاحات،  منها  الوقاية  التي ميكن  األمراض  ترّصد  عملية  وتوفر 

األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات واالستجابة لها يف الوقت املناسب لتوجيه االستخدام األمثل للقاحات 

وتدابري مكافحة األمراض األخرى.

وتشمل األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات جميع األمراض التي تويص برامج التمنيع الوطنية بالتطعيم 

اللقاح،  اعتامد  املرض قبل  أعباء  لتحديد  األساسية  الرتصد  بيانات  تتطلب  التي  األمراض  للوقاية منها، وكذلك 

العقدية  ولقاحات  التنفيس  املِخلَوي  الفريوس  )مثل  بشأنها  للقاحات  الرسيري  التطوير  يجري  التي  واألمراض 

من الفئة »ب« والشيغيلة الزُّحاِريّة( وكذا األمراض التي تستخدم بشأنها لقاحات يف الدرجة األوىل لالستجابة 

لفاشيات األمراض )مثل الكولريا(.

باللقاحات، بدور حاسم يف  الوقاية منها  التي ميكن  وتضطلع نظم الرتصد، مبا يف ذلك تلك الخاصة باألمراض 

اكتشاف وتحفيز االستجابات للعدوى املستجدة والتي تعاود الظهور. وتعّد تلك النظم أيضا ميزة أساسية من 

الوطني  الصحي  األمن  عىل ضامن  تعمل  التي  اآلليات  من  يتجزأ  ال  ومكونا  الدولية  الصحية  اللوائح  ميزات 

والعاملي.

ما فائدة ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات؟

إن ترصد تلك األمراض له عدة أغراض رئيسية كام هو موضح يف الشكل 1:

ميّكن من تحديد الفاشيات برسعة التخاذ إجراءات فورية، مثل تنظيم حمالت التطعيم التفاعيل وغريها 	 

من التدخالت األخرى. وتشمل األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات والتي ميكن أن تتحول إىل 

وباء وتسبب اندالع الفاشيات، شلل األطفال والحصبة والحصبة األملانية واملكورات السحائية والكولريا 

والحمى التيفية والحمى الصفراء والدفترييا والخناق والشهاق واإليبوال.

ميّكن من تحديد السكان الذين يستعيص الوصول إليهم والذين يعانون من نقص املناعة وذلك من 	 

خالل تحليل أوجه التقاطع يف بيانات الرتصد، وتغطية اللقاحات وإمداد اللقاحات والبيانات اإلدارية 

املستهدفة  اللقاحات  االسرتاتيجيات بشأن  لتوجيه وضع  الصلة  البيانات ذات  الرسيرية، وغريها من 

وتحسني الربنامج. وعىل سبيل املثال، متّكن معرفة حالة التطعيم للحاالت املشتبه بها برنامج التمنيع 

الوطني من تحديد الثغرات يف تغطيته ألمراض مثل الحصبة.

رصد التقدم املحرز نحو األهداف العاملية واإلقليمية للتخلص من األمراض واستئصالها، وهي شلل 	 

األطفال والحصبة والحصبة األملانية وكزاز الوليد.

مــقدمـــة
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ميّكن من تحديد عبء املرض وعلم األوبئة لتوجيه صنع القرار بشأن اعتامد اللقاحات )من قبيل، املكورات 	 

يّس( واالستخدام  الرئوية والفريوسة العجلية واللقاحات املستقبلية مثل اللقاحات ضد الفريوُس املَْخلَِويُّ التََّنفُّ

الجغرايف للقاحات اإلقليمية )مثل لقاح الحمى التيفية والتهاب الدماغ الياباين والحمى الصفراء(.

تلك 	  يف  الحاصلة  والتغريات  باللقاحات  منها  الوقاية  ميكن  التي  املْمرضة  السارية  السالالت  تحديد 

مثل  وتطويرها،  اللقاحات  اختيار  توجيه  يف  يساهم  مام  اللقاحات،  اعتامد  بعد  السارية  السالالت 

املكورات السحائية واملكورات الرئوية واألنفلونزا.

الروتيني 	  االستخدام  بشأن  الرتّصد  عملية  عن  ظهر  ما  وهذا  اللقاحات،  تأثري  بشأن  البيّنات  توليد 

للقاحات ضد الفريوسة العجلية واملكورات السحائية من جملة األمراض األخرى التي ميكن الوقاية 

منها باللقاحات.

يرشد االستخدام األمثل للقاحات، مثل تحديد املجموعات السكانية حيث تكون نسبة خطر اإلصابة 	 

عالية أو تعديل جداول اللقاح لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات مبا يف ذلك لقاحات الشاهوق 

واملكورات السحائية واملكورات الرئوية والدفترييا والكزاز واألنفلونزا، خاصة مع تغري وبائيات املرض 

وتنفيذ برنامج اللقاح.

د األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات؟ مقتبس عن كوهن أ. وآخرين. )2018(1 الشكل 1. ملاذا تجري البلدان عملية ترصُّ

1 . :)51( 36 .2018 .Cohen, A. et al. Using surveillance and economic data to make informed decisions about rotavirus vaccine introduction. Vaccine
.7758-7755

فهم الحالة الوبائية مبا يف 	 

ذلك، العبء الناتج عنها من 

أجل توجيه اتخاذ القرارات 

بشأن اعتامد اللقاحات

رصد التغريات يف وبائيات 	 

املرض لتحديد أثر برنامج 

التطعيم يف املرض والنظم 

الصحية والعوامل االقتصادية

تحديد الفاشيات التخاذ إجراءات فورية الحتواء انتشار الوباء والحد منه، مبا يف ذلك من خالل تنظيم حمالت التلقيح التفاعيل وتدابري 	 

مكافحة املرض األخرى

رصد األمراض املعدية التي ال يوجد لها لقاح حاليا، باستخدام العنارص املختلفة للرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات	 

تحديد املجتمعات املحلية 	 

التي تعاين من نقص خدمات 

التطعيم وقياس بيانات 

الرتصد بالبيانات األخرى من 

أجل تصميم االسرتاتيجيات 

املستهدفة وتنفيذها 

فهم التغريات يف وبائيات املرض 	 

إلحداث تعديالت عىل اللقاح 

أو عىل اسرتاتيجية الربنامج

رصد التقدم املحرز وتعديل 	 

الربنامج لتحقيق أهداف 

مكافحة املرض والتخلص منه 

واستئصاله

اعتامد اللقاح
مرحلة ما قبل 

اللقاح
تحسني الربنامج

الرصد الطويل 

األمد

ويف جميع هذه 

املراحل:
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ما هو الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات؟

تعرف عملية الرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات عىل أنها النظم القطرية واإلقليمية 

والعاملية التي تلبي املعايري التي تويص بها املنظمة لرتّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ذات 

منها  الوقاية  ميكن  التي  لألمراض  الرتّصد  وظائف  إدراج  مع  بلد(،  كل  يحدده  الذي  النحو  )عىل  األولوية 

باللقاحات وغريها من األمراض األخرى كلام أمكن ذلك.

ذات  باللقاحات  منها  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  لجميع  الرتصد  أن  إىل  لإلشارة  »الشامل«  عبارة  وتستخدم 

األولوية، وبغض النظر عن شكل الرتصد، ينبغي اعتباره جزًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية الرتصد الشاملة واسرتاتيجية 

برنامج اللقاح يف البلد. وقد يتطلب هذا تنفيًذا أكرث رصامة وإمكانية إضافة أمراض أخرى ميكن الوقاية منها 

باللقاحات وإدراج املناطق الجغرافية غري املدرجة حاليًا يف النظم الوطنية أو املخفرية لرتّصد األمراض التي ميكن 

الوقاية منها باللقاحات. ضمن اسرتاتيجية ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات، ويكون الرتكيز عىل 

الوبايئ وإدارة  التحقيق  الحاالت واإلبالغ عنها، وإجراء  املستندة إىل  البيانات  للمرض وجمع  املختربي  التأكيد 

البيانات وتحليلها وعرض بيانات ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات واستخدامها يف رصد الربنامج 

الروتيني وعمليات التحسني واتخاذ القرار واالستجابة.

ملاذا هناك حاجة إىل وضع اسرتاتيجية عاملية للرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن 

الوقاية منها باللقاحات؟

جديدة  مخربية  اختبارات  وطورت  باللقاحات  منه  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  عدد  تزايد  الوقت،  مرور  مع 

ومحسنة لتأكيد حاالت اإلصابة باألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وازدادت الحاجة إىل توفر بيانات 

الرتصد العالية الجودة. ويؤدي الكشف عن الفاشية واالستجابة لها يف الوقت املناسب إىل انخفاض الخسارة يف 

األرواح وانخفاض التكاليف االجتامعية. ومتكن البيانات املتعلقة بالتوزيع الجغرايف للمرض، برامج التمنيع من 

تحديد السكان الذين ال يحصلون عىل خدمات كافية ونرش املوارد بفطنة لتحسني الربنامج بشكل أكرث انتقائية 

الحكومات  التي تحتاجها  البيّنات  بيانات الرتصد طويلة املدى  باللقاحات أكرث عدالة. وتوفر  وتحقيق تغطية 

بشأن تأثري اللقاحات لتحديد أولويات ومتويل برامج التمنيع األساسية. ويتضح الدور الحاسم لرتّصد األمراض 

التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وضوحا جليا، ولكن ال توجد حتى اآلن أي اسرتاتيجية عاملية لتوجيه هيكل 

نظام الرتصد هذا ومزاياه وتكامله حتى يتسنى االستثامر يف نظم تكون أقوى وأكرث فاعلية وتأثريًا ومرونة.

والحصبة وكزاز  األطفال  إىل حاالت مرض شلل  تستند  للرتصد  البلدان حاليا نظم وطنية  لدى معظم  وتوجد 

الوليد، وهي أمراض ميكن الوقاية منها باللقاحات. والعديد من البلدان لديها أيًضا نظم ترصد مخفرية تستند 

إىل حالة واحدة أو أكرث من األمراض األخرى التي ميكن الوقاية منها باللقاحات. وباملوازاة مع ذلك، لدى معظم 

البلدان تقارير وطنية عن األمراض ميكن اإلبالغ عنها من املرافق الصحية، ويقوم بعضها أيًضا بعمليات الرتصد 

القامئة عىل األحداث اللتقاط التقارير من املجتمع ووسائل اإلعالم للمْمرضات املختارة. ومع ذلك، غالبًا ما يكون 

ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات الحايل يف بلد ما مجزأ، وقد ال يشمل جميع األمراض التي 

ميكن الوقاية منها باللقاحات ذات األهمية لبلد ما، وقد ال يلبي جميع أهداف الرتصد فيه. والقدرة املختربية 
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البلدان. وتقدم اسرتاتيجية الرتصد  العديد من  البكتريية وتوصيفها محدودة جدا يف  لتأكيد اإلصابة باألمراض 

العاملي الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات إطار عمل يلّم بجميع أنواع الرتصد لكل املْمرضات 

الفريوسية والبكتريية.

ويف العديد من البلدان منخفضة الدخل، تدعم موارد املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال الكثري من البنى 

التحتية لنظم ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات خارج نطاق ترصد شلل األطفال. وهناك خطر 

فقدان تلك القدرة عىل الرتصد والقوى العاملة ألن التمويل الذي متّده املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال 

وصناديق الجهات املانحة الخارجية األخرى للبلدان قد انخفض. وتقرتح هذه االسرتاتيجية نُهًجا ُمصممة خصيًصا 

للرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وتحدد الحاجة إىل التمويل الخارجي استنادا إىل 

القدرات القطرية ومستوى الدخل.

وغالبًا ما ال يلبي ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات عىل املستوى القطري توفري الحد األدىن من 

املعايري املوىص بها للعديد من األمراض2، مام يحد من قدرة البلدان وأصحاب املصلحة عىل اتخاذ القرارات التي 

االستشاري  الخرباء  لفريق  باللقاحات  الخاصة  العاملية  العمل  تقييم خطة  تقارير  البيّنات. وذكرت  إىل  تستند 

االسرتاتيجي املعني بالتمنيع لعامي 2013 و2014 أن تدين نوعية البيانات، مبا يف ذلك البيانات الخاصة برتّصد 

نوعية  تحسني  يكون  أن  وأوصت برضورة  الربنامج  إدارة  يعوق  باللقاحات،  منها  الوقاية  ميكن  التي  األمراض 

البيانات عىل رأس األولويات لربامج التمنيع الوطنية. ويف عام 2019، أوىص فريق الخرباء االستشاري االسرتاجي 

البيانات  توليد  عىل  وإمكاناتهم  الصحيني  العاملني  قدرات  وبناء  املعلومات؛  نظم  وإحداث  الحوكمة  بتعزيز 

واستخدامها؛ ومواءمة نظم املعلومات واالبتكارات التكنولوجية مع السياق املحيل واحتياجات الربنامج؛ وتحسني 

عملية تقاسم البيانات واستخدامها من أجل التحسني املستمر لنوعية الخدمة.3 وتسلط هذه االسرتاتيجية الضوء 

عىل املكونات الحاسمة لرتّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات الالزمة لتوليد بيانات الرتصد لتوجيه 

عملية صنع القرار والسياسات.

معالجة  هو  باللقاحات  منها  الوقاية  ميكن  التي  لألمراض  الشامل  للرتصد  العاملية  االسرتاتيجية  من  والغرض 

الثغرات والقيود الحالية الكامنة يف هذا الرتصد يف جميع البلدان. ويكون هذا عن طريق وضع مبادئ توجيهية 

للبلدان )1( إلنشاء نظم ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وصيانتها وتعزيزها، )2( الستخدام 

بيانات الرتصد يف إجراءات الصحة العمومية، )3( لوضع إطار للرصد والتقييم ميكن للبلدان وأصحاب املصلحة 

اآلخرين استخدامه لتقييم األداء العام لرتّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات لزيادة االستثامر يف 

تعزيز هذا الرتصد.

 منظمة الصحة العاملية. منوذج تقديم التقارير املشرتك التكمييل بشأن الرتصد. 2017. متاح عىل املوقع. 2
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/JRF_Supplementary_Questionnaire_Surveillance_18Mar.pdf?ua=1

التمنيع والرتصد واستخدامها، الصادر يف ترشين األول/ أكتوبر 2019.. 3  منظمة الصحة العاملية. تقرير الفريق العامل املعني بنوعية بيانات 
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/october/5_SAGE_report-revSept2019.pdf?ua=1

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/JRF_Supplementary_Questionnaire_Surveillance_18Mar.pdf?ua=1
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2019/october/5_SAGE_report-revSept2019.pdf?ua=1
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الرؤية

متتلك جميع البلدان نظام لرتّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات مستدامة شاملة وعالية النوعية، 

وتدعمها نظم مخربية متينة تكشف عن حاالت اإلصابة والفاشيات وتؤكدها وتولد معلومات قابلة لالستخدام 

لتقليل عبء  التطعيم  التمنيع ووضع سياسات  برنامج  لها، وتحسني  واالستجابة  الفاشية  من  الوقاية  لتوجيه 

األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات بكفاءة وفعالية وإنصاف قدر املستطاع.

األغراض واألهداف العامة

يتمثل الغرض العام من االسرتاتيجية العاملية بشأن الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات 

يف تأمني وترسيع تطوير نظم الرتصد الشامل التي تسريها البلدان وتكون يف ملكيتها، مبا يف ذلك إدراج وظائف 

الدعم واملوارد ملختلف األمراض.

ولهذه اإلسرتاتيجية العاملية خمسة أهداف رئيسية:

توفري القوى العاملة التي تُدرب تدريبا مناسبا عىل تطوير الكفاءات األساسية لعملية الرتصد، مبا يف 	 

ذلك تحليل البيانات وتفسريها

تعزيز شبكة مختربات الصحة العمومية ووتوسيع نطاقها	 

مستدامة 	  تكون  بحيث  باللقاحات  منها  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  لرتّصد  املعلومات  نظم  تطوير 

وقابلة للتشغيل البيني لدعم جمع البيانات وتحليلها وتقاسمها واستخدامها الربمجي

إجراء البحوث التطبيقية لتعزيز نوعية نظم الرتصد ورصد قدرتها عىل التكيف مع احتياجات البيانات 	 

الجديدة، مثل بيانات اللقاحات الجديدة

تعزيز التمويل املستدام وزيادة دعم الحكومة املحلية ألنشطة الرتصد األساسية	 

املبادئ التوجيهية

ينبغي أن تحدد معامل تنفيذ نظم الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات، بواسطة املبادئ 

األساسية األربعة لخطة التمنيع لعام 2030:

الرعاية الصحية يدركون مفهوم  التأكد من أن املجتمعات املحلية والعاملني يف مجال  الرتكيز عىل األشخاص: 

الرتصد ويصبح مرتسخا لديهم ويدعمونه.

الخضوع مللكية البلدان: ترتبط أنشطة الرتصد باحتياجات كل بلد وتديرها وتدعمها البلدان.

االسرتاتيجية
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القطاعات وبرامج األمراض عىل  العام والخاص عىل مستوى  التعاون  الرتصد عىل  االستناد إىل الرشاكة: يقوم 

الصعيدين الوطني والعاملي.

القرار  صنع  بعملية  للنهوض  للغرض  وموامئة  متاحة  واملختربات  الرتصد  بيانات  تكون  البيانات:  إىل  االستناد 

واإلجراءت الربمجية الوطنية.

ملن توضع هذه االسرتاتيجية؟

للدول األعضاء، مبا يف ذلك وزارات الصحة ومديري الربنامج األسايس للتمنيع ووزارات املالية واألفرقة 	 

االستشارية التقنية الوطنية واإلقليمية املعنية بالتمنيع، وفرق العمل املعنية بالطوارئ

املكاتب العاملية واإلقليمية والقطرية ملنظمة الصحة العاملية	 

صناع السياسات العاملية بشأن اللقاحات وأصحاب املصلحة العامليني اآلخرين املعنيني بخطة التمنيع 	 

لعام 2030

الجهات املانحة الدولية واملحلية	 

الرشكاء يف عملية الرتصد واملخترب التقني والتنفيذي	 

املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية	 

القطاع الخاص، الذي يشمل صانعي اللقاحات واختبارات التشخيص	 

عنارص الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات

منها 	  الوقاية  التي ميكن  األمراض  األقل جميع  األمراض، عىل  لهذه  الشامل  الرتصد  أن يشمل  ينبغي 

باللقاحات املندرجة ضمن الواليات العاملية للرتصد )وهي حاليا، شلل األطفال والحصبة وكزاز الوليد( 

منها  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  من  وغريها  الدولية4  الصحية  اللوائح  تستهدفها  التي  واألمراض 

باللقاحات التي تشكل أولويات إقليمية وقطرية. وتشمل القدرة املستمرة عىل الكشف عن فريوس 

شلل األطفال الساري املشتق من اللقاحات، والرتصد البيئي لشلل األطفال وترصد مقاومة مضادات 

باللقاحات. يعرض الجدول 1  الوقاية منها  التي ميكن  الصلة  الألمراض ذات  بالنسبة إىل  امليكروبات 

التي أوصت بها املنظمة،  الوقاية منها باللقاحات  التي ميكن  الدنيا لرتّصد األمراض  ملخًصا للمعايري 

يف حني أنها تشجع البلدان تشجيعا قويا عىل تجاوز املعايري الدنيا. وميكن الحصول عىل املزيد من 

املعلومات التقنية بشأن الرتصد، مبا يف ذلك مواصفات نظم الرتصد وتعاريفها، يف قامئة معايري املنظمة 

الخاصة برتصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات5.

تشمل األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات التي يبلّغ عنها بصفة دامئة من خالل اللوائح الصحية الدولية، وهي، الجدري وشلل األطفال الناتج عن فريوس شلل األطفال . 4
من النوع الربي، واألنفلونزا البرشية الناجمة عن منط فرعي جديد. ومن بني الحاالت األخرى التي ميكن اإلبالغ عنها من خالل اللوائح الصحية الدولية هناك، الكولريا والحمى 

واإليبوال. الصفراء 

 منظمة الصحة العاملية. معايري ترصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات. متاح عىل املوقع:. 5
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/
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الجدول 1. ملخص املعايري الدنيا للرتصد التي أوصت بها املنظمة يف مجال األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات

نوع الرتصد وعملية اإلبالغ

عىل الصعيد الوطني، 

باالستناد إىل الحاالت 

وتأكيد مختربي لكل حالة

عىل الصعيد الوطني، 

تجميع البيانات مع التأكيد 

املختربي لفاشية املرض

الرتصد املخفري، باالستناد 

إىل الحاالت وتأكيد 

مختربي لكل حالة

أنواع أخرى للرتصد

لد
الب

م 
تزا

ال

الحصبة	 جميع البلدان
شلل االطفال	 

كزاز الوليد	 --

الدفترييا	 بعض البلدان
املكورات السحائية	 
الحصبة األملانية	 
الحمى الصفراء	 

 	A التهاب الكبد
 	B التهاب الكبد
النكاف	 

متالزمة الحصبة 	 
األملانية الخلقية

املُْستَْدِميَُة النَّزْلِيَّة	 
األنفلونزا	 
التهاب الدماغ 	 

الياباين
الشاهوق	 
املكورة الرئوية	 
الفريوسة العجلية	 
الحمى التيفية	 

الكولريا	 
فريوس الورم 	 

الحليمي البرشي
الكزاز غري الوليدي	 
الحامق	 

ينبغي أن يكون الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات قادرا عىل توفري:

اإلبالغ الروتيني عن بيانات الرتصد حتى يف غياب حاالت اإلصابة، أي اإلبالغ عن الحالة صفر، حسب 	 

االقتضاء

الكشف التمثييل والكامل عن املرض بني الفئات السكانية واملناطق الجغرافية املقصودة	 

تأكيد حاالت املرض من قبل مخترب موثوق	 

التجميع الفعال ويف حينه للبيانات ذات الصلة الالزمة التخاذ القرار، مبا يف ذلك	 

البيانات املستندة إىل الحالة بالنسبة إىل العمر وحالة التطعيم، حيثام يشار إىل ذلك	 

بتقييم 	  للسامح  املترضرة  واملجموعات  الجغرايف  املوقع  حسب  الخاصة  األمراض  تحديد 

املخاطر واستخدام اللقاحات املستندة إىل البينات

إىل 	  تتحول  قد  والتي  باللقاحات  منها  الوقاية  التي ميكن  األمراض  وفاشيات  تحديد حاالت 

أوبئة لدعم االستجابات يف الوقت املناسب
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رصد التغريات الكبرية الحاصلة يف وبائيات املرض، مبا يف ذلك عبء املرض وسالالت املْمرضات، 	 

لتوجيه تطوير اللقاح واستخدامه

مبكافحة 	  املتعلقة  والعاملية  واإلقليمية  القطرية  األهداف  تحقيق  نحو  املحرز  التقدم  رصد 

األمراض والتخلص منها واستئصالها

اسرتاتيجيات الرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات

د مرض معنّي ميكن الوقاية منه باللقاح، أن تراعي ما إذا كان  ينبغي عىل البلدان، عند تحديد رضورة إجراء ترصُّ

الرتصد سرُيشد السياسات واسرتاتيجيات التمنيع وما إذا كانت املوارد والقدرات متاحة. ومعايري تحديد أولويات 

ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات هي كالتايل6:

مدى إمكانية تحول املرض إىل وباء	 

اللوائح الدولية لإلبالغ، مثل اللوائح الصحية الدولية	 

إمكانات الوقاية من األمراض ومكافحتها والتخلص منها واستئصالها	 

عبء املرض وتوطنه	 

حدة الحالة ومعدل إماتتها	 

إمكانية ارتفاع درجة املرض أو نشوء منط متغري له	 

األثر االجتامعي واالقتصادي	 

التصور العام للمخاطر	 

الجدوى اللوجستية	 

تختلف اسرتاتيجيات الرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات من بلد إىل آخر حسب مستوى 

نضج نظمها الحالية واحتياجات الرتصد كام هو موضح يف الجدول 2.

 مقتبس عن منظمة الصحة العاملية. تحديد األولويات يف مجال ترصد األمراض السارية. 2006. متاح عىل املوقع:. 6
https://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/WHO_CDS_EPR_LYO_2006_3.pdf
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خصائص البلد
االسرتاتيجية املوىص بها للرتّصد الشامل 

لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات 
يف البلدان

الحاجة إىل توافر التمويل الخارجي 
واملساعدة التقنية

املستوى األول

القدرة املحدودة للرتصد	 
ارتفاع عبء األمراض السارية 	 

ومخاطرها، مبا يف ذلك شلل األطفال
البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل	 
البلدان الهشة	 

معايري الرتصد الدنيا ملا ال يقل عن 5 

أنواع من األمراض التي ميكن الوقاية منها 

باللقاحات )مبا يف ذلك شلل األطفال والحصبة 

وكزاز الوليد(

مرتفعة

املستوى الثاين

بلدان لديها قدرة نسبية عىل الرتصد	 
عبء األمراض املعدية ومخاطرها 	 

مرتفع
بلدان ذات الدخل املتوسط	 

معايري الرتصد الدنيا ملا ال يقل عن 7 

أنواع من األمراض التي ميكن الوقاية منها 

باللقاحات

معتدلة

املستوى 3

بلدان لها قدرة ترصد أكرب	 
عبء األمراض السارية واملخاطر 	 

معتدل مع تقديم الدعم الالزم 
لألمراض املحددة التي ميكن الوقاية 

منها باللقاحات
بلدان الرشيحة العليا من الدخل 	 

املتوسط

معايري الرتصد الدنيا أو املحسنة لجميع 

األمراض ذات األولوية التي ميكن الوقاية منها 

باللقاحات )10 أنواع من هذه األمراض عىل 

األقل(

منخفضة

املستوى الرابع

بلدان لها قدرة ترصد عالية	 
عبء األمراض املعدية ومخاطرها 	 

منخفض
البلدان املرتفعة الدخل	 

نظام وطني يتجاوز الحد األدىن من معايري 

ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها 

باللقاحات )ما ال يقل عن 15 نوعا من تلك 

األمراض( يتناسق مع األمراض السارية األخرى 

والكيانات التي تتجاوز النطاق الوطني

دنيا أو منعدمة

سيكون النطاق والتصميم املحددين لنظم الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات مختلفني 

عىل املستوى القطري، مبا يف ذلك االختالف يف نوع األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ويف املنهجيات 

الحاالت  املستندة إىل  الخافرة  الحاالت واملواقع  املستندة إىل  الوطنية  الحاالت  املستخدمة، مبا يشمل تحديد 

واملعدل اإلجاميل لإلبالغ عن األمراض والقائم عىل األحداث، متاشيا مع أهداف الرتصد املحددة. وينبغي أن تقرر 

البلدان أي نوع من أنواع األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات يتعني عليها إدراجه يف اسرتاتيجيات الرتصد 

الخاصة بها بناًء عىل األولويات الوطنية. وعىل سبيل املثال، قد يتضمن نظام الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن 

د عالية ويكون  الوقاية منها باللقاحات يف البلدان ذات الدخل املتوسط، من املستوى 3 حيث تكون قدرة الرتصُّ

عبء وخطر األمراض السارية معتدلني، األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات الواردة يف الشكل 2.

الجدول 2. اسرتاتيجية الرصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات حسب مستوى النضج القطري
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الشكل 2. مثال عىل الرتصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات يف بلد من املستوى 3. مقتبس من تقرير 
املجلس املستقل لرصد انتقال شلل األطفال، 2018.7

7 ..A Debt of Honour: Delivering Polio’s Legacy for those who Have Suffered and Those who have Died .املجلس املستقل لرصد انتقال شلل األطفال 
الثالث، كانون األول/ديسمرب 2018 التقرير 

الرتصد الوطني املستند إىل الحالة

الحمى الصفراءالفريوسة العجليةشلل األطفال

األنفلونزاالحصبة األملانية

املكورات الرئويةكزاز الوليد

املكورات السحائية
املستدمية النزلية من 

النمط »ب««

متالزمة الحصبة األملانية 
الخلقية

الشهاقالحصبة
الكولريا

الدفترييا

الرتصد املخفري القائم عىل تحديد 
الحالة

ترصد األمراض التي ميكن اإلبالغ عنها

ترصد الفاشيات/ األحداث

التكامل

تعتمد اسرتاتيجية الرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات عىل نظم الرتصد القامئة العالية 

النوعية، والتي يضم العديد منها بالفعل بعض وظائف نظام الرتصد. والهدف من جعل التكامل جزءا من هذه 

االسرتاتيجية هو توفري وسيلة لتعزيز هذه النظم وتوسيعها بدالً من استبدالها أو تكرارها. وضمن هذا النهج 

الشامل، ميكن أن ينتج عن إدراج وظائف معيّنة من الرتصد، تبسيط العمليات وتحقيق الكفاءات عىل نطاق 

أمراض متعددة. وميكن دمج نظم ترصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات فيام بينها ويف نظم ترّصد 

الجدول  الواردة يف  الرتصد  دعم  استخدام وظائف  القامئة، من خالل  األخرى  السارية  وغري  السارية  األمراض 

3. ومن األمثلة الشائعة عىل ذلك، دمج الحصبة والحصبة األملانية ألن لهذين املرضني أعراضا رسيرية مامثلة 

ويتطلبان نفس العيّنة لالختبار.

الكزاز غري الوليدي



13

الجدول 3. املجاالت املحتملة لتحقيق التكامل بني وظائف دعم الرتصد

املجاالت املحتملة لتحقيق التكاملوظائف دعم الرتصد 

وضع املعايري واملبادئ التوجيهية والسياسات والقوانني/الواليات وتحديد األدوار واملسؤوليات الحوكمة

)تشمل أيضا القطاع الخاص( والتمويل

إعداد امليزانية وتعبئة املوارد واإلدارة املالية وضامن االستدامة وإدارة البنية التحتية/املعدات إدارة الربنامج

واملوارد البرشية وعمليات التقييم واالستعراض الخارجية ألنشطة الرتّصد

التدريب / بناء القدرات عىل جميع املستويات؛ واملوظفون الذين يقومون بالوظائف األساسية قدرات القوى العاملة

مبن فيهم أولئك الذين يضطلعون مبسؤولية الكشف عن الحاالت واإلخطار والتحقيق واإلبالغ 

واالستجابة؛ والتأهب لألوبئة

توفري مستلزمات جمع العينات والكواشف واإلمدادات واملعدات واملباين الالزمة والتدريب؛ املخترب

واملوظفون؛ وتوسيع الشبكات اإلقليمية والعاملية وتنويعها؛ وتيسري عمليات الرشاء املشرتكة؛ 

ونُظم إدارة الجودة

البث عىل الهواء واإلنرتنت لإلخطار واإلبالغ وجمع العينات ونقلها؛ واستعراض ردود الفعل مجال العمليات اللوجستية واالتصاالت

فيام يخص النتائج

الزيارات اإلرشافية وخطط العمل والقوائم املرجعية الداعمةاإلرشاف

تطوير نظام املعلومات؛ وتنسيق البيانات وتنفيذها واستخدامها يف تحسني األداءإدارة البيانات واستخدامها

ع للتمنيع( ملراجعة التنسيق ربط برنامج الرتصد بأصحاب املصلحة املعنيني )مثل الربنامج الـُموسَّ

البيانات ونرشها واستخدامها؛ ووضع تخطيط للتحسني؛ وتعزيز الرتصد بصفته وظيفة أساسية 

إلطار اللوائح الصحية الدولية، مبا يف ذلك فرق االستجابة الرسيعة ومراكز عمليات الطوارئ
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ينبغي عىل البلدان إنشاء هيئة تنسيق تؤلف بني مختلف نظم الرتصد وتحسني وظائف الدعم. وتقوم هيئة 

التنسيق هذه بتقييم ما إذا كانت نظم الرتصد الحالية تلبي أهداف البلد وتحدد احتياجات التنمية.

وتشمل األنشطة ذات األولوية لكل هدف من األهداف الخمسة الرئيسية لالسرتاتيجية العاملية للرتصد الشامل 

التطبيقية  والبحوث  املعلومات  ونظم  واملخترب  العاملة  القوى   - باللقاحات  منها  الوقاية  ميكن  التي  لألمراض 

والتمويل املستدام - ما ييل:

القوى العاملة

ينبغي عىل البلدان تقييم كفاءات القوى العاملة لتحديد الثغرات والتأكد من وجود عدد كاف من 	 

املوظفني وتدريبهم تدريبا كافيا.

وينبغي عىل البلدان تحسني قدرات القوى العاملة من خالل التدريب عىل إدارة املختربات والبيانات 	 

والربامج امليدانية للتدريب عىل علم األوبئة، من جملة احتياجات أخرى.

وأما البلدان حيث توجد القوى العاملة املاهرة التي قد طورت مهاراتها من خالل القيام بأنشطة ترصد 	 

الشامل  العاملة يف أنشطة الرتصد  القوى  شلل األطفال، فينبغي عليها أن تستفيد من توظيف تلك 

لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات.

وينبغي عىل البلدان أن تقيِّم ما إذا كان وقت العمل املخصص للعامل كاف للقيام بالوظائف األساسية 	 

للرتصد عىل جميع املستويات.

وينبغي أن يشمل بناء القدرات، التدريب قبل الخدمة والتدريب املستمر والقائم عىل الكفاءة أثناء أداء 	 

الخدمة واإلرشاف الداعم وإتاحة الفرص التكنولوجية الجديدة )مثل التعلم عن بعد والتعليم اإلليكرتوين(.

املخترب

إن تأكيد املخترب للمرض أمر حاسم؛ وعليه، ينبغي عىل جميع البلدان ضامن توفري االختبارات الباكتريية والفريوسية وغريها من 	 

االختبارات عالية الجودة، سواء يف البلد أو من خالل إجرائها يف املختربات املرجعية الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية. وينبغي 

نقل وظائف املخترب والتمويل من رشكاء مثل املنظمة، كلام أمكن ذلك، إىل مختربات الصحة العمومية الوطنية التي تديرها 

حكومات البلدان املعنية.

وينبغي تعيني القدرات املختربية األساسية القامئة عىل نطاق شبكات ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات الحالية 	 

والخدمات املختربية األخرى املشمولة يف اللوائح الصحية الدولية لتحديد فرص التكامل، مبا يف ذلك نظم نقل العينات ومنصات 

االختبار.

خطة العمل عىل املستويات العاملية 
واإلقليمية والقطرية
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وينبغي أن يكون تقييم أداء املخترب عىل مستوى تشخيص ااملْمرضات ذات األولوية متاًحا، بواسطة مثال، االعتامد املنسق عامليًا 	 

أو إقليميًا وبرامج التقييم الخارجي لضامن الجودة وبرامج مراقبة الجودة.

وينبغي أن تساعد مراكز االمتياز )مثل املختربات املرجعية اإلقليمية الخاصة باألمراض أو املراكز املتعاونة مع املنظمة( البلدان 	 

عىل اختبار املْمرضات وبناء القدرات عىل املستوى القطري كلام اقتضت الرضورة.

نظم املعلومات

عىل 	  والتمنيع  الصحة  بربنامج  املتعلقة  القرارات  صنع  عملية  يف  الرتصد  بيانات  استخدام  ينبغي 

املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية.

وينبغي أن تضمن البلدان وجود قابلية تبادل بيانات نظم املعلومات الوبائية واملختربية.	 

وينبغي عىل البلدان تقييم جودة بيانات الرتصد وتحسينها ومسح بيانات الرتصد وغريها من مصادر 	 

بيانات التمنيع لتوجيه تخطيط الربامج والعمل.

وينبغي معالجة العقبات السياسية والتقنية التي تحول دون تقاسم بيانات الرتصد ونرشها والوصول 	 

إليها عىل جميع املستويات.

وينبغي تنفيذ نظام املعلومات الخاصة بالتمنيع التابع للمنظمة، وهو برنامج عاملي للتمنيع ونظام 	 

بينها، من  العاملية واإلقليمية والقطرية للمنظمة وربطها فيام  بيانات الرتصد، لدعم املكاتب  إلدارة 

خالل توفري البيانات الرئيسية عن ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات ومؤرشات التغطية 

وغريها من مؤرشات التمنيع األخرى.

البحث التطبيقي

ينبغي إجراء البحوث عىل املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية لتحديد أفضل املامرسات وتوثيقها 	 

واستخدام االختبارات والتشخيصات املختربية املبتكرة والتقنيات الرقمية واملتنقلة الجديدة للكشف 

عن الحاالت واإلبالغ عنها ونهج طرق الرشاء الجديدة القتناء الكواشف املختربية.

ويف حني أن الحفاظ عىل التقنيات املختربية التقليدية مثل زرع امليكروبات والتقنية القامئة عىل تفاعل 	 

البوليمرياز املتسلسل، يعّد رضوريا، فإن التقنيات املختربية الجديدة مثل التسلسل الجينومي وإجراء 

إجراء  مراعاة  ينبغي  و  والدفترييا(  الحصبة  اختبار  )مثل،  الرعاية  تقديم  مراكز  اختبارات رسيعة يف 

اختبارات متعددة ألكرث من عامل واحد من العوامل املْمرضة ومقاومة مضادات امليكروبات يف نفس 

الوقت، كلام أمكن ذلك.
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التمويل املستدام

ينبغي القيام بتحليل لتكاليف نظم ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات لتحديد املوارد 	 

وضع  وتوجيه  والعاملي  واإلقليمي  القطري  املستوى  عىل  الرتصد  نظم  تطوير  خطط  لدعم  الالزمة 

الخطط الوطنية لتحديد املوارد الكافية عىل مستوى جميع وظائف دعم الرتصد.

وعىل املستويني اإلقليمي والقطري، ينبغي تعزيز مصادر التمويل التي تدعم الرتصد لجميع األمراض 	 

السارية وغري السارية للحد من تجزؤ اإلدارة.

وينبغي أن تواصل الجهات املانحة العاملية دعمها لرتّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات 	 

من خالل متويل التنسيق العاملي واإلقليمي وتشكيل السوق والدعم القطري املبارش ألنشطة الرتصد، 

البلدان غري قادرة عىل متويل اسرتاتيجياتها الشاملة لرتّصد األمراض التي ميكن الوقاية  عندما تكون 

منها باللقاحات متويال تاما.

وينبغي أن تتفادى الجهات املانحة التمويل املجزأ الذي يحول دون تحقيق تكامل ترّصد األمراض التي 	 

ميكن الوقاية منها باللقاحات، واالعرتاف بأن تعزيز وظائف الرتصد الشامل يفيد جميع برامج ترّصد 

هذا النوع من األمراض.
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باللقاحات وتنفيذها عىل املستوى  الوقاية منها  التي ميكن  الرتّصد الشامل لألمراض  ينبغي رصد تطوير نظم 

للتمنيع  عة  الـُموسَّ الوطنية  الربامج  تخضع  أن  ينبغي  القطري،  املستوى  فعىل  والعاملي.  واإلقليمي  القطري 

ترّصد  يف  املشاركة  األخرى  الحكومية  والكيانات  الصحة  لوزارات  التابعة  األمراض  ملكافحة  الوطنية  والربامج 

األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات أو يف االستجابة لها، للمساءلة بخصوص وضع اسرتاتيجية الرتصد 

الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وتنفيذها ومراقبتها ومتويلها، وأن تساهم يف ذلك، األفرقة 

أن  فينبغي  والعاملي،  اإلقليمي  املستويني  أما عىل  االقتضاء.  بالتمنيع عند  املعنية  الوطنية  التقنية  االستشارية 

تخضع املنظمة للمساءلة فيام يتعلق بضامن مّد البلدان باملساعدة التقنية الالزمة لوضع خطط الرتصد الشامل 

لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وتنفيذها ورصدها، بساهمة ودعم من الرشكاء التقنيني، مبا يف ذلك 

املراكز املتعاونة مع املنظمة. وينبغي استخدام املؤرشات العاملية التالية القابلة للقياس والعملية املنحى، لرصد 

التقدم نحو تحقيق أهداف هذه االسرتاتيجية.

املؤرشات العاملية للرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات

النسبة املئوية للمقاطعات التي أبلغت عن أي حاالت إصابة مشتبه بها بأمراض ميكن الوقاية منها 	 

باللقاحات خالل فرتة 12 شهراً

النسبة املئوية للبلدان التي تستطيع اختبار ما ال يقل عن نوع واحد من البكترييا املسببة يف مرض من 	 

األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات

النسبة املئوية للبلدان التي حققت معدالت التخلص من الحصبة / الحصبة األملانية تفوق أو تساوي 	 

شخصني اثنني لكل 000 100 شخص ومعدل حاالت الشلل الرخو الحاد بخالف شلل األطفال أكرث من 

شخص 1 لكل 000 100 شخص من بني فئات السكان الذين تقل أعامرهم عن 15 عاًما يف فرتة 12 شهرًا

حاساًم  كان  الرتصد  إن  حيث  باللقاحات:  منها  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  ترّصد  قيمة  التاريخ  لنا  يُبنّي 

والكشف  الحصبة  من  والتخلص  األطفال  شلل  الستئصال  متواصلة  الجهود  وإن  الجدري،  استئصال  يف 

الكامل  التأثري  وتوثيق  لها،  واالستجابة  باللقاحات  منها  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  فاشيات  حاالت  عن 

مل  باللقاحات  منها  الوقاية  ميكن  التي  األمراض  ترّصد  عملية  أن  غري  األطفال.  وفيات  يف  التطعيم  لربامج 

تحظ مبستوى االستثامر والدعوة الالزمني. وتلح الحاجة إىل الحفاظ عىل عملية ترّصد األمراض التي ميكن 

البلدان وأن تكون شاملة ومتكاملة. وتوفر هذه االسرتاتيجية  باللقاحات وتعزيزها يف جميع  الوقاية منها 

هيكالً للبلدان وأصحاب املصلحة لوضع خطة الرتّصد الشامل لألمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات 

النحو  عىل  واستخدامها  البيانات  وتحليل  املختربات  وتعزيز  العاملة  القوى  تدريب  خالل  من  وتنفيذها 

االستدامة. واالبتكار وضامن  األفضل 

والتقييم الرصد 

االستنتاجات
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/69685
https://apps.who.int/iris/handle/10665/112667
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/vpd/standards/en/
https://www.afro.who.int/publications/investment-case-vaccine-preventable-diseases-surveillance-african-region-2020-2030
https://www.afro.who.int/publications/investment-case-vaccine-preventable-diseases-surveillance-african-region-2020-2030
https://www.learning.foundation/vpd-triangulation-draft
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جرى تنسيق االسرتاتيجية العاملية الشاملة لرتصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات مع االسرتاتيجيات والخطط اإلقليمية والعاملية األخرى. وتشمل 

األمثلة عىل ذلك ما ييل:

األنشطة اإلقليمية

 دراسة جدوى االستثامر لرتصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات يف اإلقليم األفريقي 2030-2020	 

)https://www.afro.who.int/sites/default/files/2019-11/VPD_Surv_Brochure_Final_20190918_WEB.pdf(

 مختربات أفضل لصحة أفضل من أجل إدخال تحسينات مستدامة عىل نوعية جميع املختربات التي تتعامل مع الصحة يف اإلقليم األورويب ملنظمة الصحة العاملية	 

)http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/laboratory-services/better-labs-for-better-health(

األنشطة العاملية

خطة التمنيع لعام 2030: اسرتاتيجية عاملية ترمي إىل عدم ترك أحد خلف الركب	 

أهداف التنمية املستدامة	 

الهدف 3-2. وضع حد لوفيات املواليد واألطفال دون سن الخامسة التي ميكن تفاديها بحلول عام 2030، إذ تهدف جميع البلدان إىل خفض وفيات املواليد 	 

إىل ما ال يزيد عن 12 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي ووفيات األطفال دون سن الخامسة إىل ما ال يفوق 25 حالة وفاة لكل 1000 طفل.

الهدف 3 تتمثل الغاية 3-د يف تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيام البلدان النامية، يف مجال اإلنذار املبكر والحد من املخاطر وإدارة املخاطر 	 

الصحية الوطنية والعاملية

برنامج العمل العام الثالث عرش ملنظمة الصحة العاملية: »تعزيز الصحة والحفاظ عىل سالمة العامل وخدمة الضعفاء«	 

التغطية الصحية الشاملة: تساهم عملية ترّصد األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات يف تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خالل تحديد 	 

السكان الذين ال يزالون يف حاجة إىل تلقي لقاحات لحاميتهم من األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات وضم آلية قياس جودة خدمات 

التمنيع يف هدفهم الرئييس - الحامية من األمراض التي ميكن الوقاية منها باللقاحات.

األمن الصحي العاملي: سيؤدي تحسني عملية الرتصد إىل تحسني القدرة عىل اكتشاف التهديدات الصحية الناشئة وغريها من األمراض غري تلك التي ميكن 	 

الوقاية منها باللقاحات متاشيا مع خطة األمن الصحي العاملي وتحسني قدرة البلدان عىل الوفاء بالتزاماتها املتعلقة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية

إطار واسرتاتيجية ترصد األمراض واالستجابة لها عىل نحو متكامل	 

 	5.0 GAVI التحالف العاملي للقاحات والتمنيع

أنشطة خاصة باملرض

املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال وخطة العمل االسرتاتيجية بشأن االنتقال يف مجال شلل األطفال	 

اإلطار االسرتاتيجي للحصبة والحصبة األملانية 2030-2021	 

دحر التهاب السحايا بحلول عام 2030	 

اسرتاتيجية التخلص من أوبئة الحمى الصفراء	 

التخلص من التيتانوس عند األم والوليد	 

فرقة العمل العاملية ملكافحة الكولريا	 

خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات	 

الروابط مع االسرتاتيجيات والخطط 
اإلقليمية والعاملية األخرى

https://www.afro.who.int/sites/default/files/2019-11/VPD_Surv_Brochure_Final_20190918_WEB.pdf

