
  
  
  
  
  
  
  

  ١٧-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.17    من جدول األعمال ١٢-١٣البند 
  
  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات  
  

  
 جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،

  
  ١باللقاحات؛خطة العمل العالمية الخاصة النظر في التقرير الخاص ببعد 

  
وٕاذ تقـــّر بأهميـــة التمنيـــع باعتبـــاره واحـــدًا مـــن أكثـــر التـــدخالت فعاليـــًة لقـــاء التكـــاليف فـــي مجـــال الصــــحة 

 العمومية، والذي ينبغي اإلقرار به كمكون رئيسي في حق اإلنسان في الصحة؛
  

ــة ضــمان تمنيــع كــل فــرد مؤهــل  وٕاذ تقــّر بالتقــدُّم الملحــوظ المحــَرز فــي التمنيــع فــي العديــد مــن البلــدان ُبْغَي
بجميع اللقاحات المالئمة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو السن أو النـوع أو العجـز أو المسـتوى التعليمـي أو 

  لعمل؛المستوى االجتماعي واالقتصادي أو الفئة اإلثنية أو ظروف ا
  

وٕاذ ُتعرب عن سرورها بإسهام برامج التمنيع الناجحـة فـي تحقيـق المرامـي الصـحية العالميـة، والسـيَّما الحـد 
مــن الوفيــات والمراضــة فــي مرحلــة الشــيخوخة، وٕامكانيــة أن تحــد هــذه المرامــي مــن الوفيــات والمراضــة علــى امتــداد 

  العمر؛
  

دة مســببات مهمــة ألهــم األمــراض المميتــة، مثــل إدخــال لقاحــات جديــدة موجهــة ضــد عــوٕاذ تشــير إلــى أن 
واإلسهال وسرطان عنق الرحم، قد ُيسـتخدم كعامـل محفـز السـتنهاض التـدخالت التكميليـة وتحقيـق  االلتهاب الرئوي

التآزر بين برامج الرعايـة الصـحية األوليـة، وٕالـى أن هـذه اللقاحـات الجديـدة تتجـاوز المكاسـب المتحققـة فيمـا يخـص 
ي من المراضة وما ينُجم عن ذلك من عوائد اقتصـادية حتـى فـي البلـدان التـي نجحـت بالفعـل فـي الحـد الوفيات، لتق
  من الوفيات؛
  

وٕاذ يساورها القلق ألنه رغم التقدم المحرز بالفعل فـال يمكـن تحقيـق المرامـي المتعلقـة باستئصـال األمـراض 
الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وكــزاز األم والوليــد دون والــتخلُّص منهــا، مثــل استئصــال شــلل األطفــال والــتخلُّص مــن 

  تحقيق تغطية كبيرة ومنصفة واستبقائها؛
  

وٕاذ تشعر بالقلق ألن البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل التي اّتسم اعتماد اللقاحات المتاحة فيهـا 
  توّقع توافرها خالل هذا العقد؛بالبطء قد ال تُتاح لها فرصة الوصول إلى القاحات األحدث والمحسنة والتي يُ 

                                                           
 .٦٥/٢٢الوثيقة ج    ١



  WHA65.17    ١٧-٦٥ع  ص  ج

2 

وٕاذ يثيــر جزعهــا أن خــدمات التمنيــع الروتينــي علــى الصــعيد العــالمي ال تصــل إلــى طفــل مــن كــل خمســة 
  أطفال، وأنه مازالت هناك ثغرات كبيرة في التغطية بالتمنيع الروتيني داخل البلدان؛

  
  راتيجية العالمية للتمنيع،بشأن االست ١٥-٦١ج ص عوالقرار  ١٥-٥٨ج ص عوٕاذ تشير إلى القرار 

  
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ تؤيد  -١
  
 الدول األعضاء على ما يلي: تحث  -٢

  
الرؤيـــة واالســتراتيجيات الخاصـــة بخطــة العمـــل العالميــة الخاصـــة باللقاحــات ُبغيـــة ابتكـــار تطبيــق   )١(

الصـــعيد الـــوطني، مـــع االهتمـــام لقاحـــات وعناصـــر تمنيـــع خاصـــة باســـتراتيجيتهم وخططهـــم الصـــحية علـــى 
 ؛الخاص بتحسين أداء البرنامج الموسع للتمنيع، حسب الحالة الوبائية في بلدانهم

  
إلــزام أنفســهم بتخصــيص مــوارد بشــرية وماليــة كافيــة لتحقيــق مرامــي التمنيــع وســائر المعــالم البــارزة   )٢(

 الرئيسية ذات الصلة؛
  
دورة مكرســـة لعقــد اللقاحـــات بالــدروس المســـتفادة والتقـــدم إبــالغ اللجـــان اإلقليميــة كـــل عــام خـــالل   )٣(

  المحرز والتحديات الباقية واإلجراءات المحدثة ُبغية الوصول إلى األهداف الوطنية للتمنيع؛
  

 المدير العام ما يلي: تطلب إلى  -٣
  
مـًا تدعيم مواءمة وتنسيق جهود التمنيع العالمية المبذولة من جانب جميع أصـحاب المصـلحة دع  )١(

  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛ لتنفيذ
  
العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات علـــى المســـتويين اإلقليمـــي  الـــدعم المقـــدم لخطـــةضـــمان أن   )٢(

  والقطري يشمل التركيز الشديد على تعزيز التمنيع الروتيني؛
  
 تحديــد المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة لتقــديم الــدعم التقنــي ُبغيــة تنفيــذ الخطــط الوطنيــة الخاصــة   )٣(

  بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصد تأثير هذه الخطط؛
  
تعبئة المزيد من الموارد المالية من أجـل دعـم تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات فـي   )٤(

  نخفضة والمتوسطة الدخل؛البلدان الم
  
رصد التقدُّم المحرز والقيـام كـل عـام مـن خـالل المجلـس التنفيـذي بـإبالغ جمعيـة الصـحة، وحتـى   )٥(

حلول موعد عقد جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعين، بالتقدم المحرز صـوب تحقيـق أهـداف التمنيـع 
إطـار المسـاءلة المقتـرح حتـى تسترشـد بـه استخدام ع العالمية، باعتبارها بندًا أساسيًا في جدول األعمال، م

  المناقشات واإلجراءات المستقبلية.
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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