تقرير استعراض منتصف المدة
Gavi 2016–2020
ملخص تنفيذي
نشر في نوفمبر /تشرين الثاني 2018

استعراض منتصف المدة من Gavi

 :Gavi 2016–2020إنقاذ األرواح وبناء االستدامة
في مؤتمر  Gaviإلعالن التبرعات لعام  2015في برلين ،تعهد المانحون بمبلغ غير مسبوق
قدره  7,5مليار دوالر لدعم «فرصة االستثمار للفترة  .»2016–2020ويعكس حجم التمويل كال
من سجل أداء التحالف الحافل لتحقيق النتائج ومستوى الطموح وراء أهدافه للفترة
.2016–2020

• ضمان أسواق اللقاحات المزدهرة ،مع
المصنعين الذين يوردون اللقاحات بأسعار
معقولة

يصف تقرير استعراض منتصف المدة التقدم الذي يحرزه  Gaviفي تحقيق أهدافه لعام ،2020
والتكيف مع تحدياته المتبقية ووضع رؤية للمستقبل.

• تحقيق  80-100مليار دوالر أمريكي من
الفوائد االقتصادية في البلدان المدعومة
من Gavi

.تستخدم جميع النتائج الموضحة في هذه الرسوم البيانية ،باستثناء عدد البلدان الذين يمرون بمرحلة انتقال ،بيانات
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التقدم

إحراز تقدم :من عام  2016إلى عام  ،2017ساعد  Gaviالبلدان للوصل إلى 127
TRANSITIONING TRANSITIONING
VACCINE MARKETVACCINE MARKET
CO-FINANCING CO-FINANCING
مليون طفال إضافيا – بأكثر من لقاح عادة .وساعد ذلك لعلى تفادي  2,5مليون حالة
وفاة مستقبلية ،ما يمثل  42%من هدف عام  .2020ويتم الوصول إلى األطفال
بلقاحات أكثر من أي وقت مضى ،وارتفع متوسط التغطية للجرعة األخيرة من
منذ عام 16 .2015
اللقاحات التسع100%
من  Gavi 11نقطة3مئوية16
الممولة 3
100%

100%

6 100%

• تحصين  300مليون طفال إضافيا وتفادي
 5-6مليون حالة وفاة مستقبلية
• نقل  20بلدا aخارج دعم  Gaviمن أجل تمويل
برامجهم للتحصين تمويال ذاتيا بالكامل

وفي منتصف الفترة المشمولة بالتقريرُ ،عين التحالف للقاح لتحقيق هذه االلتزامات ،بتحصين
المزيد من األطفال بالمزيد من اللقاحات أكثر من أي وقت مضى .ومع ذلك ،هناك حاجة إلى
إحراز تقدم أسرع من أجل إيجاد وتحصين نسبة  20٪النهائية ممن ال يزالون يفتقدون لقاحات
األطفال األساسية ورفع مستوى التغطية ،خاصة في األماكن الهشة.

الفترة 2016–2017

أهداف فرصة االستثمار للفترة 2016–2020
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التكيف

التكيف مع التحديات :رغم ازدياد التغطية في البلدان المدعومين من  Gaviزيادة
خاصة في البلدان الهشة .واعتمد
ً
طفيفة ،لم يحرزوا تقدما بالسرعة المتوقعة،
التحالف مجموعة من االستجابات الجديدة .ويشمل ذلك كال من السكان
المستهدفين ذوي معدالت تغطية منخفضة بشكل غير متكافئ أو أعلى عدد من
معظم دعم النظم الصحية إلى عدد من
األطفال المحرومين
التحصين؛ وتوجيه 17
17من 17
17
مجاالت التركيز االستراتيجية لتحسين التغطية.
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زيادة التمويل المشترك واالنتقال
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تمويل مشترك
لجميع البلدان
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3
6

3
انتقال 20
6بلدا

16
20

16
20

إحراز تقدم :تمكين البلدان من أجل امتالك برامج التحصين الخاصة بهم أمر
أساسي لنموذج عمل التحالف .ويخصص البلدان المدعومين من  Gaviأكبر
نسبة على اإلطالق من الموارد المحلية للتحصين .ومن بين ً 20
بلدا سيتم
بحلول عام 17
ً 17
بلدا برامج اللقاحات
 ،2020يمول 16
انتقالهم خارج دعم
17التحالف17
الخاصة بهم bتمويال ذاتيا بالكامل بالفعل .ثمانية منهم كانوا يمولون لقاحاتهم
b
بالكامل ويحافظون على معدالت التغطية ألكثر من عام
التكيف مع التحديات :رغم الحفاظ على معدالت تغطية تحصين عالية ،يواجه
بعض البلدان الذين ينتقلون تحديات برامجية ،في حين أن العديد منهم
ينتقلون دون استعمال اللقاحات الحرجة .ويواجه خمسة بلدان  -هم أنغوال
ً
عمقا
والكونغو ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور -ليشتي  -عقبات جذرية أكثر
أمام زيادة التغطية .ويتصدى شركاء التحالف لهذه التحديات من خالل مشاركة
أكثر انتظاما بعد االنتقال وخطط مصممة خصيصا.

تحقيق ما وراء أهدافنا
باإلضافة إلى االلتزامات المنصوص عليها في فرصة االستثمار ،استجاب التحالف للعديد من التحديات العاجلة في المشهد الصحي العالمي .وتشمل
هذه التحديات كال من ارتفاع معدالت الهشاشة وفاشيات األمراض والحاجة إلى زيادة الدعم أو دعم جديد لبرامج التحصين الحرجة.
الهشاشة
تسمح سياسة  Gaviلعام  2017بشأن الهشاشة وحاالت الطوارئ والالجئين للتحالف باالستجابة
بمرونة أكثر لتحديات التحصين في البلدان ذوي األوضاع الهشة .وبموجب السياسة الجديدة ،تمكن
التحالف من تمويل لقاحات لالجئي الروهينجا في بنغالديش ،تشمل الحصبة  -الحصبة األلمانية
والمكورات الرئوية وشلل األطفال المعطل وخماسي التكافؤ .باإلضافة إلى ذلك ،ساعدت 900,000
جرعة من لقاح الكوليرا عن طريق الفم على منع انتشار الفاشيات على نطاق واسع بين الالجئين في
مخيم كوكس بازار.

وبسبب الصراع األهلي في سوريا وما نتج عنه من
نقص في البيانات االقتصادية ،لم يكن من
الواضح ما إذا كانت البالد مؤهلة للحصول على
دعم  .Gaviومع ذلك ،نظرا لحالة الطوارئ ،وافق
مجلس  Gaviفي عام  2017على تقديم دعم
استثنائي بقيمة  25مليون دوالر أمريكي للفترة
 2017-2018من أجل المساعدة في شراء اللقاحات
ومعدات السلسلة التبريد.

هدفا يتمثل في  22بلدا ينتقلون من الدعم بحلول عام  .2020ومنذ نشر
 – aفي «فرصة االستثمار للفترة  ،»2016-2020حدد ً Gavi
هذه الوثيقة ،أصبحت غانا مؤهلة مرة أخرى لدعم التحالف ،في حين أن أوكرانيا ال تعتبر منتقلة في هذه الفترة .ويعزى سبب تلك
األخيرة إلى اختيار البلد عدم تلقي أي دعم في الفترة  ،2011-2015وعدم تضمينه في سياسة التمويل المشترك وعدم تأهله
للمشاركة في مرحلة ما بعد االنتقال.

 – bانخفض الدخل القومي اإلجمالي لجمهورية الكونغو لعام
 2017إلى أقل من مستوى أهلية  .Gaviفي نوفمبر /تشرين
الثاني  ،2018سوف يناقش مجلس  Gaviما إذا كان سيجعل
الكونغو مؤهلة للحصول على الدعم مرة أخرى.

ملخص تنفيذي

المستقبل
يسير  Gaviفي الطريق السليم للوفاء بالتزامات برلين بتحصين  300مليون
طفال إضافيا ومنع  5-6ماليين حالة وفاة مستقبلية بحلول عام  .2020كما
أن التحالف في طريقه إلى تحقيق أهدافه لالنتقال ،حيث يمول  16بلدا
اآلن برامج التحصين الخاصة بهم تمويال ذاتيا بالكامل .وتستمر أسعار
اللقاحات في االنخفاض ،في حين يتمتع نصف أسواق اللقاحات الست
المستهدفة بديناميات سوق مزدهرة .ونتيجة لذلك ،أدت برامج التحصين
في البلدان المدعومين من  Gaviإلى توفير  50مليار دوالر أمريكي من
الفوائد االقتصادية منذ عام  2016بالفعل.
ومع ذلك ،من أجل تعزيز مهمته والوصول إلى نسبة  20٪المتبقية من
األطفال الذين ما زالوا يفتقدون اللقاحات األساسية ،يتعين على التحالف
وفقا لذلك.
أن يستمر في التعلم من تجاربه ويواصل تكييف نموذجه ً
وستصبح زيادة التعاون والتكيف لمساعدة  Gaviفي تحقيق أهدافه في
غاية األهمية من حيث المهام .إن تغير المناخ والنمو السكاني والهجرة
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وفي عام  ،2025سيكون معظم الناس الذين يعيشون في فقر مدقع
يعيشون في بلدان ذوي دخل متوسط ،الغير مؤهلين للحصول على
تمويل من  .Gaviعالوة على ذلك ،رغم أن عدد فاشيات األمراض قد
تضاعف أكثر من ثالثة أضعاف في العقود األخيرة ،cيمكن أن يتضاءل هذا
بالمقارنة مع تداعيات الكثافة السكانية العالية والمزيد من األشخاص الذين
يهاجرون إلى المناطق الحضرية .ويقيم التحالف كيفية تكييف نموذج عمله
مع هذه البيئة المتغيرة خالل العقد األخير من أهداف التنمية المستدامة.
إن  Gaviفي وضع جيد لتحويل هذه التحديات إلى فرص .وسيواصل
مساعدة البلدان على إدخال لقاحات جديدة وحماية ماليين األشخاص من
األمراض والعجز والوفاة ،مما يؤدي إلى كسر حلقة الفقر المفرغة.
والتحالف مستعد  -جنبا إلى جنب مع شركائه -لمواصلة اتخاذ الخطوات
CHILDREN
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التكيف مع التحديات :مازالت مشكالت اإلمداد لبعض اللقاحات الحرجة الجديدة
ّ
تهدد قدرة التحالف على تلبية الطلب القطري ،مما يعوق بعض عمليات
اإلدخال .ويظهر خروج مصنع واحد من سوق اللقاح خماسي التكافؤ مخاطر
اإلفراط في العرض وزيادة المنافسة وانخفاض األسعار .ورغم أن هذا الجزء
من تطوير السوق متوقع ،إال أنه يحتاج إلى إدارته بعناية وشفافية.

سنويا تقريبا في
التكيف مع التحديات :ومن خالل الوصول إلى  65مليون طفال
ً
ّ
أيضا،
البلدان المدعومة من  ،Gaviيساهم التحصين في التغطية الصحية الشاملة ً
جزءا من الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة .ويربط التحصين
التي تعد ً
الغالبية العظمى من األسر بنظام الرعاية الصحية األولية بما يصل إلى خمس مرات
من أي تدخل صحي آخر.
سنة من عمر الطفل  -أكثر17
في السنة األولى من أول17
إنصافا ،التي تفيد بشكل غير متكافئ الفئات
ً
ويصنف من بين التدخالت األكثر
ً
تهميشا.
األكثر

لقاح جديد لمرض اإليبوال
في عام  ،2016أعلن  Gaviعن التزام الشراء
المسبق مع شركة ميرك ،حيث قدم  5ماليين
دوالر أمريكي لشراء لقاح لإليبوال بعد ترخيصه
وتأهيله المسبق من منظمة الصحة العالمية.
وبموجب االتفاق ،وافقت شركة ميرك على
إنشاء مخزون قدره  300,000جرعة من اللقاح

TRANSITIONING

100%

التجريبي لالستخدام في حاالت الطوارئ أثناء
متابعة الترخيص .وأصبحت جمهورية الكونغو
الديمقراطية أول بلد يستخدم هذا اللقاح الجديد
استجابة لفاشيتين في عام .2018
إنهاء شلل األطفال
ّعرض تمديد الجدول الزمني إلنهاء شلل
األطفال إلى عام  ،2021في أقرب وقت
ممكن ،المبادرة العالمية إلنهاء شلل األطفال
للخطر .ونتيجة لذلك ،قرر مجلس  Gaviفي عام
 2018تمديد الدعم لكي يشمل لقاح شلل
األطفال المعطل من خالل االعتماد على تمويل
ويقيم
 Gaviاألساسي لعامي  2019و .2020
ّ
حاليا دعمه المستمر للقاح شلل
التحالف ً
األطفال المعطل بعد عام .2020
وكذلك يستكشف  Gaviوالمبادرة العالمية
إلنهاء شلل األطفال كيفية تنسيق الجهود
لتحسين تغطية التحصين الروتيني في

6

أداء في البلدان ذوي
المقاطعات األفقر ً
األولوية تنسيقا افضل.
الشراكة مع الهند
تساعد الشراكة بين  Gaviوالهند ،التي بدأت
في عام  ،2016على تسريع برنامج الحكومة
للتحصين الواعد من أجل إدخال لقاحات جديدة
وزيادة نسبة األطفال المحصنين بالكامل إلى
أكثر من  .90%وتشمل المبادرة ،التي من
المقرر أن تستمر حتى انتقال الهند في عام
دعما للنظم الصحية في المقاطعات
ً ،2021
ذات معدالت التغطية المنخفضة بشكل خاص.
 – cسميث ك ف ،جولدبيرغ م ،.روزيونثال س .وآخرون .ارتفاع
عالمي في األمراض المعدية وفاشيات األمراض البشرية.
مجلة الجمعية الملكية20140950 :)101(11 ،2014 ،
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التكيف

فاشيات المرض

التقدم

إحراز تقدم :بناء أسواق لقاحات مزدهرة أمر بالغ األهمية لنجاح  Gaviعلى المدى
الطويل .وحققت أنشطة تشكيل السوق  764مليون دوالر أمريكي من
الوفورات منذ عام  2016من خالل ضمان إمدادات كافية من اللقاحات الجيدة
للتحصين الكامل
متوسط التكلفة المرجحة 17
بأسعار معقولة ،في حين انخفض 17
لطفل بثالث لقاحات منقذة للحياة بنسبة  .٪ 17وتظهر ثالثة أسواق لقاحات
دينامييات معتدلة أو عالية في األسواق المزدهرة  50٪ -من هدف .2020

العالمية .ويستطيع
CO-FINANCINGبعيدة المدى للتنمية
إحراز تقدم :تتمتع اللقاحات بفوائد
VACCINE MARKET
األطفال األصحاء الذهاب إلى المدرسة وينموا لكي يصبحوا بالغين منتجين بينما
بدال من االعتناء بأطفال مرضى ،وهكذا يتم تعزيز اقتصاد
يستطيع اآلباء العمل ً
البلد بشكل كبير .ومنذ عام  ،2016حققت اللقاحات المدعومة من  Gaviفوائدا
16
 50100%مليار دوالر 3
أمريكي.
اقتصادية طويلة األجل تزيد على

يعمل  Gaviمع الشركاء لدعم الحلول المتكاملة
لفاشيات األمراض ،وجمع التحصين الروتيني
والحمالت الوقائية مع االستثمارات في
مخزونات لقاحات مختارة .ﻋﻟﯽ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل،
ﯾدﻋم اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ إلنهاء وباء اﻟﺣﻣﯽ
اﻟﺻﻔراء ،وكذلك ﻧﮭﺞ ﺷﺎﻣل ﻟﻣﮐﺎﻓﺣﺔ اﻟﺣﺻﺑﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ روﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣﺣﺳﻧﺔ وﺣﻣﻼت واالﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ﻟﻟﻔﺎﺷﯾﺎت.

الهدف
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للتحالف .ولن يكون الطفل الخامس هو آخر ما يمكن الوصول إليه فحسب،
بل األصعب  -خاصة نظرا الرتفاع الهشاشة.

التعلم والتكيف

لماذا  ،Gaviالتحالف للقاح؟

اآلن في عامه الثامن عشر ُ ،صمم نموذج أعمال  Gaviعلى أساس دورة
ّ
التكيف.
التعلم-
دائمة من االبتكار-
ّ

إنجازات  Gaviأكثر من مجموع التزام شركائه الجماعي بمهمة التحالف :إنقاذ
أرواح األطفال وحماية صحة الناس من خالل زيادة االستخدام العادل
للقاحات في البلدان ذوي الدخل المنخفض.

لمعرفة كيفية تكيف التحالف مع تحديات عالم دائم التغير ،اقرأ المزيد حول
الموضوعات واألفكار الرئيسية على موقع استعراض منتصف المدة
 http://gotlife.gavi.orgمن يوم  3ديسمبر /كانون األول.

يجلب كل شريك ً
فريدا من الخبرة إلى التحالف :قيادة البلدان النامية
مجال
ً
ومهارات وكاالت البحوث الفنية واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية
والبنك الدولي؛ والقدرات اإلنتاجية لمصنعي اللقاحات ومعرفة ودعم
القطاع الخاص والحكومات المانحة ومؤسسة بيل وميليندا غيتس؛
ومهارات منظمات المجتمع المدني في التحصين والدعم.

http://gotlife.gavi.org/collaboration
http://gotlife.gavi.org/demographics
http://gotlife.gavi.org/fragility

واالستمرار في االستفادة من المزايا النسبية لشراكة بين القطاعين العام
والخاص سيكون ً
أمرا في غاية األهمية من أجل التصدي للتحديات التي
نشأت في فترة اإلبالغ الحالية.

http://gotlife.gavi.org/gender
http://gotlife.gavi.org/health-systems
http://gotlife.gavi.org/outbreaks
http://gotlife.gavi.org/market-shaping
http://gotlife.gavi.org/sustainability

ال نستطيع تحقيق الصحة للجميع بدون توفير
اللقاحات للجميع
الدكتور /تادرس أدهانوم،
منظمة الصحة العالمية

لم يمنحنا االنتقال فرصة إلدخال لقاحات جديدة
فحسب ،بل وفرصة لجعل هذه البرامج
مستدامة في المستقبل.

700

مليون

الدكتورة /إدنا يوالني باتريس
وزيرة الخارجية السابقة في مكتب الصحة
في هندوراس

564

مليون

معا إنشاء “وضع طبيعي جديد”
نستطيع ً
للفتيات ،حيث يتم تجهيزهن لمستقبل
صحي – ألنفسهن ولألجيال القادمة.
ماريا إيتيل
رئيسة ،مؤسسة تأثير الفتاة

41

5

292

30

مليون

6

طفل حصنوا

95

94

مليون طفال حصنوا

8102

إدخاالت وحمالت اللقاح 27
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استعراض
منتصف المدة

 – aحتى  31ديسمبر /كانون األول  ،2017حصن البلدان  692مليون طفال بدعم  Gaviمن خالل
النظم الروتينية منذ عام  .2000وفي منتصف عام  ،2018قدر هذا الرقم بأكثر من  700مليون.
مصدر الصور /Gavi :دون بورتر /Gavi ،توني نويل

Global Health Campus
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