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 خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات

 مقدِّمة

،َخطةَالعملَالعامليةَاخلاصةَباللقاحات،2112َتَمجعيةَالصحةَالعامليةَاخلامسةَوالستون،َيفَأيار/مايوَاعتمدَ  .1
َ-56جَصَعالقرارَ)2121َ-2111اللقاحاتَدَقَ علىَمدارَعَ َجمتمعةَ ماَتريدَأوساطَالتمنيعَحتقيقهَدَدحتاليتَ
وماَبعدهَإىل2121ََدَاللقاحاتَيفَتوصيلَفائدةَالتمنيعَبالكاملَحبلولَعامَقَ عَ بلَالرسالةَاخلاصةَوتتمثَ (.11َ

َكدَقَ أهدافَعَ َودواَومنَهمَوأينَيعيشون.َلَ ضَالنظرَعنَأينَوَ الناسَمجيعا ،َبغَ  الوصولَاآليت:َاللقاحاتَهي
حتقيقََوحتقيقَغاياتَالقضاءَعلىَاألمراضَعلىَالصعيدَالعامليَواإلقليمي؛ََوَإىلَعامٍلَخاٍلَمنَشللَاألطفال؛

َكلَإقليمَوبلدَوجمتمعَحملي؛َ لقاحاتَوتكنولوجياتَجديدةََاستخداماستحداثََوَوغاياتَالتغطيةَبالتمنيعَيف
 .لَوفياتَاألطفالئيةَلأللفيةَواخلاصَبتخفيضَمعدَ زَغايةَاهلدفَالرابعَمنَاألهدافَاإلمناجتاوَ َووحمس نة؛َ

2. َ َالعملَتشتملَخطة َالعاملية َباللقاحات َوسوفَاخلاصة َأهدافَاسرتاتيجية، َوستة َمبادئَتوجيهية َستة على
 .اللقاحاتَدجمتمعةَمنَحتقيقَغاياتَع قَ هذهَاملبادئَواألهدافَُت كِّنَ

 اإلرشادية الستة المبادئ

 :كاآليتََالعملَالعامليةَاخلاصةَباللقاحاتَهياملبادئَاإلرشاديةَخلطةَ .3
 ملكيةَالبلدانَومسؤوليتهاَعنَإرساءَاحلوكمةَالرشيدةَوتقدميَخدماتَُتنيعَفع الةَوجيدةَللجميع؛ 
 ؛قطاعاتاملسؤوليةَاملشرتكةَوالشراكةَبنيَاألفرادَواجملتمعاتَواحلكومةَاليتَتتجاوزَاحلدودَوال 
 اإلنصافَيفَالوصولَللتمنيع؛ 
 برامجَتقدميَالرعايةَالصحيةَاألولية؛سائرَملَوالتنسيقَالوثيقَمعَالتكا 
 االستدامةَعربَاملستوياتَاملالئمةَلالستثمارَاملايلَوحتسنيَاإلدارةَاملاليةَواإلشراف؛ 
 .االبتكارَوالتعلمَوالتحسنيَاملستمرَيفَالبحثَوالتطوير 

 الستةاألهداف االستراتيجية 

 :كاآليتََلَالعامليةَاخلاصةَباللقاحاتَهياألهدافَاالسرتاتيجيةَخلطةَالعم .4
 َكافة َجتاهَالتمنيعَباعتبارهَأولوية  ؛التزامَالبلدان
 هلمَومسؤولية َعليهم  ؛فهمَاألفرادَواجملتمعاتَلقيمةَاللقاحاتَوطلبهمَللتمنيعَباعتبارهَحقاَ 
 ؛إيصالَفوائدَالتمنيعَللجميعَبإنصاف 
 َ؛النظامَالصحيَاجليدَاألداءَجزءَالَيتجزأَمنإىلَمَالتمنيعَالقويةَظَ نَ حتول 



 26/2 ش م/ل إ

 

 

2 

 

 َ َالتمنيع َبرامج َُتتع َباستمرار َإىل َالوصول َالإمكانية َبهتمويل َالتنبؤ َميكن َاجلَاتمداداإلَوَالذي َودةعالية
 ؛املبتكرةَتكنولوجياتالَو

 حتقيقَأقصىَالفوائدَمنَالتمنيعَبفضلَابتكاراتَالبحثَوالتطويرَعلىَاملستوىَالق طريَواإلقليميَوالعاملي. 

 في إقليم شرق المتوسطاللقاحات د ق  ب تحقيق أهداف ع  و  ز ص  م المحر  التقد  

 نَبلدينَمنَبلدانَاإلقليم،َمهاَأفغانستانَوباكستان.يتوطَ شللَاألطفالَملَيزلَ .6

5. َ 13ََحققت َمن َالثالثة َباجلرعة َالتغطية َ)نسبة َالوطين َاملستوى َعلى َالروتيين َالتطعيم املضادَ اللقاحبلدا َغاية
تلكَوأوشكَاليمنَعلىَحتقيقَ،2114َعلىَاألقل(َيفَعامََ%01للدفرتياَوالتيتانوسَوالسعالَالديكيَبلغتَ

َكانتَنسبةَالتغطيةَالغاية،َ َفيهاَاللقاحَاملضادَللدفرتياَوالتيتانوسَوالسعالَالديكيبإالَأنَهناكَمخسةَبلدان
 (.العراقهوريةَالعربيةَالسورية،َوالصومال،َ،َواجلمأفغانستان،َباكستانوهي:َ)2114َ٪َيفَعام01َدونَ

َكبريَمنذَعامَأ حر زَتقدَ  .1 نهاَمنَحتقيقَتَالدولَاألعضاءَعلىَالتخلصَمنَاحلصبةَوُتكَ ،َعندماَعزمَ 1001م
حَأنَحيققَإالَأنهَمنَغريَاملرجَ ،2114َو1000َةَاملبلغَهباَبنيَعاميَيفَحاالتَاحلصبٍََ%01خفضَمقدارهَ

 .2116عامَرَلهَاملقرَ َاحلصبةَحبلولَالتاريخَاملستهدفَاإلقليمَهدفَالتخلصَمن

تقعَفاشياتَاألمراضَاليتَميكنَالوقايةَمنهاَباللقاحات،َوخصوصا َفاشياتَاحلصبة،َيفَالبلدانَاليتَدائما َماَ .0
بياناتَالتمنيعََجودةالتَتغطيةَمرتفعةَبالتطعيمَالروتيين،َوهوَاألمرَالذيَيثريَالتساؤالتَحولَتبلغَعنَمعدَ 

 يفَالعديدَمنَالبلدان.

يشهدَعددَمنَالبلدانَحتدياتَمتزايدة،َومنهاَهبوطَمعدالتَالتغطيةَبالتمنيعَالروتيين،َنتيجةَحلاالتَالطوارئَ .0
 واألوضاعَاألمنية.

 تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات : إطارخطة عمل إقليم شرق المتوسط الخاصة باللقاحات

َكلَعامَخاللَدورةَمكرَ 11َ-56َعَجَصحيثَالقرارَ .11 دَقَ سةَلعَ الدولَاألعضاءَعلىَإبالغَاللجانَاإلقليمية
َوالتقدَ  َاحملرَ اللقاحاتَبالدروسَاملستفادة َب  غَ زَوالتحدَ م َواإلجراءاتَاحملدثة َالوصولَإىلَاألهدافَيَ ياتَالباقية ة

منيعَالعامليةَاملبذولةَمنَجانبَوطلبَالقرارَإىلَاملديرةَالعامةَتدعيمَمواءمةَوتنسيقَجهودَالت الوطنيةَللتمنيع؛
لتنفيذَخطةَالعملَالعامليةَاخلاصةَباللقاحاتَاألطرافَاملعنيةمجيعَ  .دعماَ 

َالعامليةالعملَتوفرَخطةَعملَإقليمَشرقَاملتوسطَاخلاصةَباللقاحاتَإطارَعملَللدولَاألعضاءَلتنفيذَخطةَ .11
َباللقاحات َبعنيَاالعتبااخلاصة َمعَأخذَاخلصوصياتَاإلقليمية ،َ َفإنَقَ وُتاشيا َمعَأهدافَعَ ر. دَاللقاحات،

 :لَيفَاآليتتتمثَ َخطةَعملَإقليمَشرقَاملتوسطَاخلاصةَباللقاحاتغاياتَ
 َعلىَاألقلََ%01لدفرتياَوالتيتانوسَوالسعالَالديكيَمقدارهاَاملضادَلَةَالثالثةَمنَاللقاحرعباجلتغطيةَحتقيق

 علىَمستوىَكلَمنطقة؛َ%01علىَالصعيدَالوطينَو
 التخلصَمنَاحلصبةَواحلفاظَعلىَماَحتقق؛َحتقيق 
 حتقق؛َماَحتقيقَالتخل صَمنَتيتانوسَاألمومةَوتيتانوسَالوليدَواحلفاظَعلى 
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  ََمعد َخفض َحتقق: َما َعلى َواحلفاظ َالبائي َالكبدي َااللتهاب َملكافحة َاإلقليمية َالغاية َانتشارَحتقيق ل
 امسة.بنيَاألطفالَدونَسنَاخلَ%1إىلَأقلَمنHbSََاملستضدَالسطحيَ

 .ولقاحاتَجديدةَذاتَأولويةَإقليميةَووطنية  إدخالَلقاحاتَالَت ستخدمَاستخداما َكافياَ 

العملَاملبادئَاإلرشاديةَواألهدافَاالسرتاتيجيةَخلطةَََخطةَعملَإقليمَشرقَاملتوسطَاخلاصةَباللقاحاتتتبن َ .12
إىلَاخلصوصياتَاإلقليميةوتقرتحَاسرتاتيجياتَإقليميةَلتنفيذهاَاخلاصةَباللقاحاتَالعامليةَ  .استناداَ 

 إجراءات ينبغي على الدول األعضاء اتخاذها

13. َ َمدعوة َاألعضاء َالدول َإىل َباللقاحاتاعتماد َاخلاصة َاملتوسط َشرق َإقليم َعمل َلوضعََخطة َعمل كإطار
َ َخطة َتنفيذ َبغية َالتمنيع َبشأن َالسنوات َمتعددة َالشاملة َخططها َباللقاحاتَالعامليةالعمل والوفاءََاخلاصة

 بأهدافَالتمنيعَاإلقليمية.

َالفع الةَ .14 َخدماتَالتمنيع َحتسني َويف َلديها َالتمنيع َنظم َيفَتقوية َاالستثمار َعلىَالدولَاألعضاء سوفَيلزم
َاملقدَ الَو َاجلودة َوالسيَ عالية َواجملتمعات، َاألفراد َجلميع َأوضاعَمة َيف َتعيش َاليت َالنائية َالسكانية َالتجمعات ما

 النزاعاتَوالطوارئ.

16. َ َوتنسيقَأنشطسيكونَعلىَالدولَاألعضاء َبنيَبرامجَالتمنيع َالتكاملَفيما َحتقيق َالتمنيع َة برامجَمعَسائر
ةَحتسنيَعمليةَتقدميَي َغَ النزاعات،َب َ املتأثرةَبناطقَاملماَيفَوالسيَ ،َاملدينَالصحيةَاألوليةَومنظماتَاجملتمعَالرعاية

 اللقاحاتَوضمانَاإلنصافَفيها.


