
  
  
  
  
  
  
  

  ١٥-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.15     من جدول األعمال٧-١١البند 
  
  
  

  االستراتيجية العالمية للتمنيع
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  ١بعد النظر في التقرير المقدم عن االستراتيجية العالمية للتمنيع؛  
  

الموارد البشرية والماليـة التـي قـدمتها الـدول األعـضاء            الكبيرة في   الستثمارات  ا تثني على  وإذ  
الدولي مرفق  الوالوكاالت الشريكة لدعم اللقاحات والتمنيع باإلضافة إلى استهالل آليات لتمويل المبادرات مثل             

 اللتهاب المكورات الرئوية من خالل اللقاح المتقارن المضاد لتمويل أنشطة التمنيع والتزام السوق المسبق بشأن        
  التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛

  
وإذ تقر باإلسهام العظيم للتمنيع في مكافحة األمراض السارية الشائعة في البلدان التي طُبق فيها هـذا                   

  التمنيع بطريقة فعالة؛ 
  

مراض السارية وضمان جودة إنتـاج      وإذ تقر بأن الجهود الدائبة مطلوبة هي أيضاً لتوطيد ترصد األ            
  وتدبير وإدارة اللقاحات؛ 

  
 بشأن تقليص معدل وفيات الحصبة، وإذ تثنـي علـى الـدول             ٢٠-٥٦ع ص جوإذ تشير إلى القرار     

األعضاء وشركائها لما حققته من نجاح تجاوز مرمى تقليص معدل وفيات الحصبة في العالم في نهايـة عـام                   
  ؛١٩٩٩ه في عام ٪ مما كان علي٥٠ بنسبة ٢٠٠٥

  
" B"وإذ تثني أيضاً على الدول األعضاء وشركائها للتقدم المحرز في تحسين إتاحة لقاح التهاب الكبـد                 

  ويسر أسعاره وقبوله في جميع أنحاء العالم؛
  

وإذ تقر بتوافر لقاحات جديدة وقليلة االستخدام بوسعها أن تؤتي أثراً كبيراً على صحة شعوب العالم،                  
  ؛  المتعلقة بالصحة في تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفيةوأن تُسهم

  

                                                           
 .٦١/١٠ج الوثيقة   ١
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وإذ يشجعها التقدم المحرز في مجال البيولوجيا الجزيئية والعلوم الجينية التي تعجل باكتشاف وتطوير                
لقاحات جديدة وازدياد عدد المنتجين في البلدان النامية الذين ينتجون لقاحات مستوفية للشروط التي وضـعتها                

  الصحة العالمية للقاحات المضمونة الجودة؛منظمة 
  
 دولياً فـي    ا المتفق عليه  باألهداف ألن بلداناً نامية كثيرة مازالت بعيدة عن الوفاء          قلقهاوإذ تعرب عن      

  تقليص معدل وفيات األطفال دون الخامسة؛وخصوصاً هدف   المتعلقة بالصحة،المرامي اإلنمائية لأللفية
  

نقص الموارد المتاحة إلدخال اللقاحات الجديدة واللقاحات القليلة االسـتخدام،          وإذ يساورها القلق إزاء     
وخصوصاً في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل وبسبب تكـاليف شـراء هـذه اللقاحـات،                 

ج تضع في اعتبارها ضرورة زيادة عدد الصانعين، وخصوصاً في البلدان النامية، ممن يستطيعون اإلنتـا               وإذ
ار المسبق للصالحية من قبل المنظمة واالستمرار في الوفـاء بـه             المعايير الالزمة للوفاء باالختب    بما يستوفي 

  وإنشاء سوق تنافسية لهذه اللقاحات؛
  
وإذ تشدد على الدور الحيوي لبرامج اللقاحات والتمنيع في تخفـيض معـدل وفيـات األطفـال دون                    

  تدخالت التي تنقذ األرواح،الخامسة وتسهيل تقديم مجموعة من ال
  

  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  
أن تعيد النظر في أداء االستراتيجيات والبرامج الوطنية لتحدد المجاالت التي تستحق التحسين     )١(

وأن تنفذ تماماً استراتيجية تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن الحصبة من أجل بلوغ المرمى المحـدد               
 وهو تخفيض معدل الوفيات الناجمة      ٢٠١٥-٢٠٠٦ستراتيجية العالميتين للتمنيع للحقبة     في الرؤية واال  

  ؛٢٠١٠  وعام٢٠٠٠٪ في العالم بين عام ٩٠عن الحصبة بنسبة 
  
أن تعزز الجهود الرامية إلى تحسين تنفيذ خدمات التمنيع العاليـة المـستوى لبلـوغ هـدف           )٢(

 حـسبما ورد فـي الرؤيـة        ٢٠١٠طق بحلـول عـام      ٪ على األقل من المنا    ٨٠التغطية العادلة في    
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦واالستراتيجية العالميتين للتمنيع للحقبة 

  
أن تحفز إدراج اللقاحات الجديدة المنقذة لألرواح واستيعابها في جـداول التمنيـع الوطنيـة                 )٣(

تحقيـق المرامـي    ببسرعة طبقاً لألولويات الوطنية وأن توسع نطاق التغطية بهذه اللقاحات تعجـيالً             
  اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛ 

  
أن توسع أكثر فأكثر نطاق الحصول على اللقاحـات الجديـدة المتاحـة والميـسورة وذات                  )٤(

المردودية والمنقذة لألرواح والمضمونة الجودة والناجعة بالقدر المستصوب وكذلك نطاق تغطيتهـا،            
 العادية وفقاً لعبء األمراض ولألولويات الوطنية لـصالح  وأن تواصل جهودها لتعزيز برامج التطعيم    

جميع المجموعات السكانية المستهدفة حتى يتم التعجيل ببلوغ المرامـي اإلنمائيـة لأللفيـة المتعلقـة        
  بالصحة، وتعزيز وتشجيع استدامة التمويل والبرامج في األمد الطويل؛ 

  
ألحداث الضارة الناجمة عـن اللقاحـات،       أو تصون نُظم ترصد ا    / أو تعزز و  / أن تنشيء و    )٥(

  والمرتبطة بنُظم ترصد االمتثال لممارسات الحقن المأمونة؛ 
  
تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية المبكرة من أجل تعزيـز                )٦(

  النمو العام للنُظم المناعية لدى الرضع؛
  
  توقي باللقاحات ورصد برامج التطعيم؛ تعزيز نُظم ترصد األمراض القابلة لل  )٧(
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  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  
العمل وزيادة التعاون مع الدول األعضاء على استمرار االلتـزام الـسياسي علـى جميـع                  )١(

  المستويات لبلوغ معدالت تغطية تمنيعية عالية بجميع اللقاحات المتاحة ذات المردودية؛
  
 الدوليين والشركاء الحكوميين الدوليين من أجل تقديم الدعم التقني الالزم           التعاون مع الشركاء    )٢(

لزيادة عدد الصانعين، وخصوصاً في البلدان النامية، ممن يستطيعون الوفاء بالمعايير الالزمة للوفـاء              
  ار المسبق للصالحية من قبل المنظمة واالستمرار في الوفاء بها؛ببمعايير االخت

  
 الشركاء والمانحين الدوليين والشركاء الحكوميين الدوليين وكذلك منتجي اللقاحات          التعاون مع   )٣(

من أجل حشد الموارد الالزمة لدعم البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، بقصد زيادة إمدادات              
  اللقاحات الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة؛

  
أجل اللقاحات والتمنيع على االستفادة من الجهود       العمل مع اليونيسيف والتحالف العالمي من         )٤(

الدولية والشراكات الراهنة لتسهيل بناء توافق اآلراء بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية من أجل سد               
  الثغرات التمويلية وإشباع غيرها من متطلبات تحقيق المرامي اإلنمائية لأللفية المتعلقة بالصحة؛

  
ن إجراءات، حسب االقتضاء، لمساعدة البلدان النامية على إنـشاء وتعزيـز            اتخاذ ما يلزم م     )٥(

قدراتها على إجراء البحوث الخاصة باللقاحات والتطوير والتنظيم، لتحسين حصيلة إنتـاج اللقاحـات              
  بقصد زيادة إمدادات اللقاحات الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة؛

  
تقني للدول األعضاء من أجل إنشاء رصد متكامل لألحداث         توفير الدالئل اإلرشادية والدعم ال      )٦(

الضارة الناجمة عن التمنيع والتقليل من األحداث الضارة التي ال داعي لها الناجمة عن اللقاحات إلـى     
  أدنى حد ممكن؛ 

  
تسهيل توجيه االستثمارات العلمية والتقنية والمالية صوب البحث والتطوير من أجـل إنتـاج               )٧(

  الة ضد األمراض المرتبطة بالفقر واألمراض المنسية؛لقاحات فع
  
رصد التقدم المحرز في بلوغ مرامي التمنيع في العالم، وتقديم تقرير عن هـذا التقـدم إلـى         )٨(

  ؛جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين
  
اللقاحات، التعجيل بتنفيذ اإلطار العالمي لرصد برامج ترصد وتمنيع األمراض القابلة للتوقي ب             )٩(

وذلك من خالل جمع بيانات وبائية شاملة لتوجيه برامج التمنيع، وتعزيز القدرات الوطنيـة الالزمـة                
  . التخاذ القرارات السياسية المدعومة بالقرائن للموافقة على اللقاحات الجديدة

  
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤، الثامنةالجلسة العامة   
  ٨/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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