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  تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات

  
وٕاكوادور فاصو وكولومبيا   وبوركينا أستراليا والبرازيلمشروع قرار مقترح من 

  نام وفييت والفلبين وتايلند وماليزيا وبنما
  
  

  
  جمعية الصحة العالمية السبعون،  

  
   ١بعد النظر في التقرير عن خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات؛    من الديباجة ١الفقرة   

  
) بشــأن ٢٠١٥( ٦-٦٨ج ص ع) و٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص عٕاذ تــذكر بــالقرارين و     الديباجــةمــن  ٢الفقــرة 

تقيــيم التــدخالت والتكنولوجيــات  ) بشــأن٢٠١٥( ٢٣-٦٧ج ص ع والقــرار؛ خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات
  ؛الصحية

  
القضــاء علــى الحصــبة وٕاذ ترحــب بــإعالن لجنــة الخبــراء الدوليــة المعنيــة بتوثيــق     مــن الديباجــة ٣الفقــرة 

أن الدول األعضاء في إقليم األمـريكتين حققـت  ة األلمانية الخلقية والتحقق منهوالحصبة األلمانية ومتالزمة الحصب
  على التوالي؛ ٢٠١٦و ٢٠١٥في عامي  ٢وقف توطن سريان فيروسات الحصبة األلمانية والحصبة

  
ء علــى تيتــانوس األم والوليــد فــي جميــع المنــاطق وٕاذ ترحــب بــالتحقق مــن القضــا    مــن الديباجــة ٤الفقــرة 

  ضمن جميع الدول األعضاء اإلحدى عشرة في إقليم جنوب شرق آسيا؛
  

الصـادر عـن فريـق الخبـراء االستشـاري  ٢٠١٦وبعد النظر في تقرير التقيـيم لعـام     من الديباجة ٥الفقرة 
الخاصـة باللقاحـات والتقـدم المحـرز مـن أجـل تحقيـق  االستراتيجي المعني بالتمنيع بشأن تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة

  ٣؛أغراض الخطة وأهدافها االستراتيجية المحددة
  

وٕاذ تالحظ أن عدة بلدان حققت أهداف خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات     من الديباجة ٦الفقرة 
مكانيـة تحقيــق األهـداف والغايـات علــى وأن بلـدانًا أخــرى تحـرز تقـدمًا ملحوظــًا، باإلشـارة إلـى إ ٢٠١٥المحـددة لعـام 

                                                      
  .١٤٠/٢٥م تالوثيقة    ١
  .CD55/INF/10, Rev.1انظر الوثيقة    ٢
متـاح  ٢٠١٦التقرير الكامل لتقييم فريق الخبراء االستشاري االسـتراتيجي لخطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات لعـام    ٣

  على الموقع اإللكتروني التالي: 
http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf   

  ).٢٠١٧كانون الثاني/ يناير  ٢٣(تم االطالع في 
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الصــــادر عــــن فريــــق الخبــــراء االستشــــاري  ٢٠١٦، غيــــر أن تقريــــر التقيــــيم لعــــام الــــرغم مــــن كونهــــا بعيــــدة المطمــــح
غايــة واحــدة فقــط مــن  ٕالــى تحقيــقالصــحيح و  المســارالتقــدم فــي  خلــص إلــى عــدم ســيراالســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع 
  ؛غايات منتصف العقد الست

  
وٕاذ تالحــظ التقــدم المحــرز فيمــا يتعلــق ببــدء اســتخدام لقاحــات جديــدة وتــأثير هــذه     مــن الديباجــة ٧ الفقــرة

معـــدالت فـــي الحـــد مـــن علـــى المســـتوى الفـــردي وعلـــى المســـتوى الســـكاني لـــدى ارتفـــاع معـــدالت التطعـــيم اللقاحـــات 
الرئـوي واإلسـهال وسـرطان عنـق  االلتهابمثل  أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحاتبسبب وفيات المراضة و/ أو ال

  ؛الرحم
  

وٕاذ يســاورها القلــق إزاء شــدة بــطء التقــدم المحــرز مــن أجــل تحقيــق أهــداف خطــة     مــن الديباجــة ٨الفقــرة 
العمل العالمية الخاصة باللقاحات المتمثلة في استئصـال شـلل األطفـال والقضـاء علـى الحصـبة والحصـبة األلمانيـة 

ـــتخلص مـــن تيتـــانوس األم وا لوليـــد وتعزيـــز اإلنصـــاف فـــي إتاحـــة اللقاحـــات المنقـــذة لـــألرواح فـــي منتصـــف عقـــد وال
  )؛٢٠٢٠-٢٠١١اللقاحات (
  

وٕاذ تالحـــظ ضـــرورة بـــذل جهـــود إضـــافية للتوصـــل إلـــى القضـــاء علـــى الحصـــبة     مـــن الديباجـــة ٩الفقـــرة 
فــي جميــع أقــاليم والحصــبة األلمانيــة علــى الــرغم مــن اعتمــاد أهــداف القضــاء علــى الحصــبة فــي الــدول األعضــاء 

  المنظمة الستة واعتماد أهداف القضاء على الحصبة األلمانية في ثالثة أقاليم؛
  

ا يلـي: تحسـين صـحة مللقاحات وأنشطة التمنيع فيبالمساهمة الكبيرة وٕاذ تعترف     من الديباجة ١٠الفقرة 
الســكان؛ تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة البعيــدة المطمــح؛ التأهــب للفاشــيات والتصــدي لهــا، والســيما فيمــا يتعلــق 

  مقاومة مضادات الميكروبات؛ل التصديبالفاشيات المنطوية على ُممرضات مستجدة؛ 
  

التـي المتكاملـة رامج التمنيـع الروتينـي بـالـنظم الصـحية المتينـة و وٕاذ تعتـرف بـأن     من الديباجة ١١الفقرة 
األهـداف والغايـات المتصـلة بـالتمنيع تسهم فـي تحقيـق مستوى القطاعات المعنية األخرى تتسم بحسن تنسيقها على 
  ؛والتغطية الصحية الشاملة

  
ــــرة  ــــدم الملحــــوظ المحــــرز مــــن أجــــل استئصــــال شــــلل األطفــــال     مــــن الديباجــــة ١٢الفق وٕاذ تعتــــرف بالتق

تحقيـــق  وينبغـــيتصـــل بمكافحـــة شـــلل األطفـــال تـــي تالتحتيـــة ال يـــةمة الكبيـــرة لألصـــول والمـــوارد البشـــرية والبنوالمســـاه
  فعال في تعزيز نظم التمنيع والنظم الصحية على الصعيد الوطني؛على نحو انتقالها 

  
قــدرات البلــدان وٕاذ تعتــرف بضــرورة توطيــد التعــاون الــدولي الرامــي إلــى تعزيــز     مــن الديباجــة ١٣الفقــرة 

  ، ، بصورة مستدامةالنامية من أجل تحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  

  ١الدول األعضاء على االضطالع بما يلي: تحث    من المنطوق ١الفقرة 
  

  أن تبدي قدرة أقوى على قيادة برامج التمنيع الوطنية وتصريف شؤونها من خالل ما يلي:  )١(
  

نظـم الرعايـة الصـحية تعزيز فعاليـة بـرامج التمنيـع الوطنيـة وكفاءتهـا كجـزء ال يتجـزأ مـن   ) أ(
 المتينة والمستدامة؛

                                                      
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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 تخصيص موارد مالية وبشرية كافية لبرامج التمنيع حسب األولويات الوطنية؛  ) ب(

تـــدعيم العمليـــات الوطنيـــة والهيئـــات االستشـــارية لتقـــديم مشـــورة مســـتقلة ومســـندة بالبّينـــات   (ج)
التـــدخالت  اتتقييمـــعلـــى غـــرار ســـيما بشـــأن مأمونيـــة اللقاحـــات ونجاعتهـــا، والومتســـمة بالشـــفافية 

األفرقـــة االستشـــارية التقنيـــة الوطنيـــة المعنيـــة بـــالتمنيع التـــي تعمـــل و/ أو والتكنولوجيـــات الصـــحية 
  عاون مع السلطات التنظيمية الوطنية؛بالت

  ؛ترصد األموال لبرامج التطعيم وتديرها بفعالية على جميع المستوياتتدعيم آليات   (د)

  عن نجاعة اللقاحات ومأمونيتها للعموم؛ة ودقيقة حديثمعلومات إتاحة   (هـ)

  لرصد األحداث الضارة التي تعقب التمنيع والتصدي لها؛تعزيز النظم   (و)

النهوض بحمالت ترمي إلى إذكاء الوعي بشأن التمنيع وتؤكد الفوائد الصحية العموميـة   (ز)
  ومأمونية اللقاحات ونجاعتها؛

تعزيز الـنظم واإلجـراءات والسياسـات الخاصـة بـالتمنيع الالزمـة لتحقيـق معـدالت مرتفعـة   (ح)
  للتغطية بالتمنيع والحفاظ عليها؛

خــالل األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة  اســتعراض التقــدم المحــرز دوريــًا، مــن  (ط)
بالتمنيع أو ما يعادلها من األفرقة المستقلة، بما في ذلـك التغطيـة بـالتمنيع والـدروس المستخلصـة 

  والحلول المحتملة للتصدي للتحديات المتبقية؛

إلـى اللجـان اإلقليميـة، علـى نحـو مـا حـث  عن التقدم المحـرزالمواظبة على تقديم تقرير   (ي)
  ؛١٧-٦٥ج ص ععليه القرار 

  
عــن بيانــات مصــنفة حســب الجــنس تشــمل حيثمــا يكــون ممكنــًا اســتخدام بيانــات حديثــة تضــمن أن   )٢(

المجموعـــات الســـكانية المعرضـــة  تحمـــيالقـــرارات االســـتراتيجية والبرمجيـــة التـــي لتوجيـــه التغطيـــة بـــالتمنيع 
 المرض؛ حد من عبءتللمخاطر و 

  
ظم الكشف عـن األمـراض فظ عليها عن طريق االستثمار في نعلى الترصد وتحا ةقدر التعزز  أن  )٣(

  ؛ونظم التحليل الروتيني والتبليغ عن البيانات واإلنذار بشأنها
  
خـــدمات التمنيـــع لتتجـــاوز مرحلـــة الرضـــاعة وتشـــمل جميـــع مراحـــل العمـــر، عنـــد  اقطـــنتوســـع  أن  )٤(

اآلثــار علــى الميزانيــة وقــدرات وتقيــيم عــبء األمــراض والمردوديــة  وتضــمباالسترشــاد بالبّينــات االقتضــاء، 
للوصـول بـالتمنيع والخـدمات الصـحية المتكاملـة إلـى الفئـات العمريـة وأنجعهـا السبل أنسب  ستخدموتالنظم 

  األخرى والمجموعات السكانية الشديدة التعرض للمخاطر؛
  
)، التـــي ٢٠٠٥ليــة والوطنيـــة لضــمان تطبيــق اللـــوائح الصــحية الدوليــة (تعــزز اإلجــراءات الدو أن   )٥(

تستهدف الوقاية من االنتشار الدولي لألمراض والحماية منه ومكافحتـه وتـوفير اسـتجابة الصـحة العموميـة 
  لمواجهته؛
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تعمــل علــى تعبئــة التمويــل المحلــي، حســب االقتضــاء، مــن أجــل الحفــاظ علــى المكاســب التــي  أن  )٦(
تحققــت فــي مجــال التمنيــع بفضــل الــدعم المقــدم مــن المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال والتحــالف 

  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛
  
عمـل العالميــة الخاصـة باللقاحـات، بمــا التعــاون الـدولي لتحقيـق أهــداف خطـة التوطيـد تواصـل  أن  )٧(

تعزيز القدرة المسـتدامة والوطنيـة واإلقليميـة علـى تصـنيع لقاحـات وتكنولوجيـات ميسـورة في ذلك من خالل 
  ؛الكلفة بفضل التعاون والتبادل، حسب االقتضاء

  
  المدير العام أن يضطلع بما يلي: تطلب من    من المنطوق ٢الفقرة 

  
  لبلدان في تحقيق أهداف التطعيم على الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛أن يواصل دعم ا  )١(
  
حــة إلــى تســريع وتيــرة التقــدم لّ الحاجــة المُ مــن أجــل دعــم أن يــدعو فــي المنتــديات الوطنيــة والدوليــة   )٢(
سـيما أهميـة، والومـا لـذلك مـن  ٢٠٢٠الخاصة باللقاحات بحلول عام تحقيق أهداف خطة العمل العالمية ل

 هفريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع فـي استعراضـتناول التوصيات التسع التي قـدمها 
  ؛٢٠١٦منتصف المدة لتقييم خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام ل
  
  قاحات؛أن يكفل التنفيذ التام آلليات المساءلة لرصد خطط العمل العالمية واإلقليمية الخاصة بالل  )٣(
  
األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة بــالتمنيع أو مــا أن يــدعم الــدول األعضــاء فــي تــدعيم   )٤(

مـع السـلطات التنظيميـة لتوجيـه القـرارات الوطنيـة بنـاًء علـى السـياق الـوطني  ةليات المتعاونـآليعادلها من ا
  والبّينات تحقيقًا ألهداف التمنيع الوطنية؛

  
مع جميع الجهات الشريكة الرئيسية، بما فيها منظمات المجتمـع المـدني، بهـدف تقيـيم أن يتعاون   )٥(

لتمنيـع الروتينـي وتنفيـذ الخطـط والغايـات الوطنيـة المحـددة الوطنيـة لظم الـن فـي تكملـة اعملهـ مساهمةمدى 
  التكاليف الخاصة بالتمنيع؛

  
والتطـوير واإلنتـاج فـي مجـال  أن يواصل العمل مع جميع الجهات الشريكة مـن أجـل دعـم البحـث  )٦(

  اللقاحات المضادة للُممرضات المستجدة أو التي تعاود الظهور؛
  
دعم لــوتقــديم المســاعدة التقنيــة الختبــار المســبق للصــالحية المنظمــة لبرنــامج أن يواصــل تعزيــز   )٧(

مــن األوليــة إلــى  وســائر االســتراتيجيات ،البحــث والتطــوير ونقـل التكنولوجيــا قــدراتالبلـدان الناميــة فــي بنــاء 
  للقاحات؛ سليمةالتنافس السليم من أجل سوق ب نهضالتي تالنهائية لتطوير اللقاحات وصنعها 

  
أن يواصـــل العمـــل مـــع جميـــع األطـــراف دعمـــًا الســـتخدام المشـــتريات المشـــتركة واآلليـــات األخـــرى   )٨(

  الرامية إلى تعزيز كفاءة إمدادات اللقاحات ومردوديتها واستدامتها؛
  
التـي تسـتهدف االبتكـارات  لبحـث والتطـويرنشـطة األأن يواصل العمـل مـع جميـع األطـراف دعمـًا   )٩(

تعزيز من أجل  ، وخصوصًا في البلدان النامية،المتصلة بسلسلة اإلمدادات وتكنولوجيات إعطاء اللقاحات
  فعالية توفير اللقاحات، عند االقتضاء؛
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الدوليـة وفقـًا لواليـة كـل منهـا، ومـع الجهـات المانحـة، أن يتعاون، حسب االقتضاء، مع الوكـاالت   )١٠(
لقاحـات من أجل التغلب على العقبات التي تحـول دون إتاحـة  ١ومصنعي اللقاحات، والحكومات الوطنية،

وتنفيــذ تــدابير وقائيــة  للجميــع،ميســورة الكلفــة ومضــمونة الجــودة فــي الوقــت المناســب وعلــى النحــو الكــافي 
التـي تسـبب قلقـًا دوليـًا وفـي سـياق طـوارئ الصـحة العموميـة  إبـانسيما لصحيين والالة لحماية العاملين افع

  حديد؛بالتاألزمات اإلنسانية 
  
عــن الثالثــة والســبعين مــن خــالل المجلــس التنفيــذي العالميــة أن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة الصــحة   )١١(

للقضــاء علــى الحصــبة والحصــبة األلمانيــة وجــدوى القضــاء عليهمــا والمتطلبــات المحتملــة الجوانــب الوبائيــة 
  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع؛من الموارد لتحقيق ذلك، أخذًا في الحسبان تقييم 

  
جلـــس الم مـــن خـــالل، أن يواصـــل رصـــد التقـــدم المحـــرز ســـنويًا ويقـــدم تقريـــرًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة  )١٢(

ــدًا أساســيًا فــي جــدول األعمــال فــي عــامي التنفيــذي،  عــن اإلنجــازات المحققــة  ٢٠٢٢و ٢٠٢٠باعتبــاره بن
  .٢٠٢٠مقابل األهداف والغايات لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام 

  
  

=     =     =  

                                                      
  وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١


