
 
  
  
  
  
  
 

  ٦-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.6    من جدول األعمال ٤-١٦البند 
  
  
  

      خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  والستون،جمعية الصحة العالمية الثامنة 

  
  ١بعد النظر في التقرير الخاص بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات،

  
فـي مجـال الصـحة العموميـة، وعلـى وٕاذ تؤكد على أهمية التمنيع بوصفه واحدًا من أكثر التدخالت فعاليـة 

  ؛إتاحة التمنيع باعتباره خطوة رئيسية صوب توفير الصحة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة
  
العقـد الخـاص باللقاحـات تعترف بالتقدم الُمحرز في مجال التمنيع بالعالم وبااللتزام المقطـوع فـي إطـار  وٕاذ

  ؛بشأن بلوغ األهداف والمعالم المتوخاة من التمنيع ٢٠٢٠-٢٠١١والتمنيع 
  

االســـــتراتيجية العالميـــــة للتمنيـــــع، وبـــــالقرار بشـــــأن  ١٥-٦١ج ص عو ١٥-٥٨ج ص عوٕاذ تـــــذّكر بـــــالقرارين 
بشـــأن االســـتراتيجية  ٢١-٦١ج ص ع بشـــأن خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات، وبـــالقرار ١٧-٦٥ ع  ص  ج

بشــــأن  ١١-٥٤ج ص عوخطــــة العمــــل العــــالميتين بشــــأن الصــــحة العموميــــة واالبتكــــار والملكيــــة الفكريــــة، وبــــالقرار 
للمنتجــات  تعزيــز الــنظم التنظيميــةبشــأن  ٢٠-٦٧ج ص عاالســتراتيجية الدوائيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة، وبــالقرار 

  ؛الطبية
  

مســــتوى التغطيــــة بــــالتمنيع فــــي العــــالم لــــم تطــــرأ عليــــه إال زيــــادة طفيفــــة منــــذ أواخــــر  وٕاذ تالحــــظ بقلــــق أن
مليــون طفــل دون الســنة األولــى مــن العمــر أخــذ سلســلة  ٢١لــم يكمــل أكثــر مــن  ٢٠١٣؛ وأنــه فــي عــام ٢٠٠٠ عــام

  ؛ الكزاز والسعال الديكياللقاح الثالثي الجرعات ضد الخناق و 
  

لقاحات جديدة ضد األسباب الهامة لألمراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات، مـن وٕاذ تدرك أن إتاحة 
  ؛قبيل االلتهاب الرئوي واإلسهال وسرطان عنق الرحم، يمكن أن تمنع األسباب الرئيسية لوفيات األطفال والنساء

  
الوطنيـــة بالنجـــاح يلزمـــه دعـــم سياســـي ومـــالي مســـتدام مـــن الـــدول وٕاذ تعتـــرف بـــأن تكليـــل بـــرامج التمنيـــع 

  األعضاء؛
  

                                                           
 .٦٨/٣٠ج الوثيقة   ١
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منظمـــة واليونيســـيف والتحـــالف العـــالمي مـــن أجـــل اللقاحـــات ال وٕاذ تعـــرب عـــن تقـــديرها إلســـهامات كـــل مـــن
والتمنيــع وجميــع الشــركاء فــي جهودهــا الراميــة إلــى دعــم إدخــال لقاحــات جديــدة إلــى البلــدان الناميــة وتعزيــز خــدمات 

  ؛التمنيع
  

بـــين الـــدول األعضـــاء ألســـباب منهـــا زيـــادة العـــبء المـــالي وٕاذ يســـاورها القلـــق إزاء تنـــامي أوجـــه اإلجحـــاف 
للقاحــات الجديــدة المبنــي علــى وجــود دول منهــا مؤهلــة أو أخــرى غيــر مؤهلــة للحصــول علــى دعــم مــالي وتقنــي مــن 

  ؛الشركاء العالميين
  

تتــاح لهــا فرصــة الحصــول  منخفضــة والمتوســطة الــدخل قــد الالعديــد مــن البلــدان الوٕاذ يســاورها القلــق ألن 
على لقاحات أحدث ومحسنة، والسيما بسبب التكاليف المتعلقة بشـراء تلـك اللقاحـات وٕادخالهـا، ويسـاورها القلـق إزاء 

  ؛زيادة تكاليف برامج التمنيع الشاملة الناجمة عن ارتفاع أسعار اللقاحات التي توصي بها المنظمة
  

ن البيانــات المتاحــة للجمهــور عــن أســعار اللقاحــات نــادرة، وأن مــن الضــروري إتاحــة معلومــات أوٕاذ تــدرك 
  ؛عن أسعارها تسهيًال لجهود الدول األعضاء الرامية إلى إدخال لقاحات جديدة

  
تمنيـع فـي جـدول أعمـال إلى مداخالت العديد مـن الـدول األعضـاء سـنويًا بشـأن إدراج بنـد عـن الوٕاذ تشير 

، تعرب فيه عن قلقها إزاء التكاليف غير الميسورة للقاحات الجديدة، وتناشد فيه المجتمع العالمي أن جمعية الصحة
  ؛يؤيد وضع استراتيجيات تخّفض أسعارها

  
إلى إطار المنظمـة العـالمي لتيسـير الحصـول علـى األدويـة األساسـية، ومكوناتـه األربعـة التاليـة: وٕاذ تشير 

نحو رشيد، والنظم الموثوقة لشؤون الصحة واإلمـداد، والتمويـل المسـتدام، واألسـعار  اختيار األدوية واستعمالها على
  ؛المعقولة

  
أهميـة المنافسـة لخفـض األسـعار وضـرورة زيـادة عـدد الشـركات المصـنعة، وخاصـة وٕاذ تأخذ فـي الحسـبان 

قًا طبقـًا لمعـايير المنظمـة في البلدان النامية، األمر الذي يمكن أن يفضي إلى إنتاج لقاحات ُتختبر صـالحيتها مسـب
  ؛وٕايجاد سوق تنافسية

  
دور الحاسم للقاحات وبرامج التمنيع فـي إنقـاذ األرواح، وتسـعى جاهـدة إلـى إتاحـة التمنيـع وٕاذ تشّدد على ال

  ؛للجميع
  

عصـيات كالميـت  لقـاحوٕاذ تالحظ مع القلق النقص العـالمي فـي بعـض اللقاحـات الروتينيـة التقليديـة، مثـل 
  الحصبة األلمانية؛واللقاح المجمع للحصبة و ، BCGغيران 

  
ـــًا، وبالفعـــل، ســـببًا هامـــًا لتعطيـــل جـــداول التطعـــيم، وبـــأن مـــن  وٕاذ تســـلم بـــأن نقـــص اللقاحـــات يشـــكل غالب
ـــة ومســـتدامة لإلنتـــاج واإلمـــداد والشـــراء لضـــمان إتاحـــة كـــل اللقاحـــات  ـــاًء علـــى ذلـــك إنشـــاء نظـــم فعال الضـــروري بن

  نة في الوقت المناسب؛الضرورية ذات الجودة المضمو 
  

وٕاذ تعرب عن قلقها ألن التشكيك في التطعيم مازال يتنـامى فـي المجتمـع بـالرغم مـن أن اللقاحـات الحديثـة 
ـــألرواح بســـبب نقـــص  ـــال ال يحصـــلون علـــى اللقاحـــات المنقـــذة ل ـــرًا مـــن األطف ثبتـــت نجاعتهـــا ومأمونيتهـــا، وألن كثي

  جال الرعاية الصحية، أو حتى الدعاية النشطة المضادة للتطعيم،المعلومات المتاحة للوالدين أو للعاملين في م
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  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -١
  
ماليـــة وبشـــرية كافيـــة ألغـــراض إدراج اللقاحـــات فـــي جـــداول التمنيـــع الوطنيـــة أن تخّصـــص مـــوارد  )١(
 صون برامج تمنيع رصينة وفقًا لألولويات الوطنية؛لو 

 
أن تعّزز الجهود المبذولة، عند اللزوم وحسب االقتضاء، لتجميع شراء كميات من اللقاحات لـدى  )٢(

التجمعات اإلقليمية واألقاليمية أو سـواها مـن التجمعـات، حسـب االقتضـاء، بحيـث تزيـد القـدرة علـى تحمـل 
 التكاليف من خالل االستفادة من وفورات الحجم؛

 
بتقديم بيانـات عـن أسـعار اللقاحـات فـي الوقـت المناسـب إلـى أن تقوم، إذا أمكن وحسب اإلتاحة،  )٣(

المنظمة لكي تنشرها، وذلك بهدف زيـادة القـدرة علـى تحمـل التكـاليف مـن خـالل تحسـين شـفافية األسـعار، 
 وخصوصًا فيما يتعلق باللقاحات الجديدة؛

 
لألولويـــات أن تســـعى إلـــى إيجـــاد فـــرص إلنشـــاء قـــدرات وطنيـــة وٕاقليميـــة لتصـــنيع اللقاحـــات، وفقـــًا  )٤(

الوطنيــة، بمقــدورها أن تنــتج طبقــًا للمعــايير التنظيميــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك االختبــار المســبق للصــالحية 
 بالمنظمة؛ 

 
أن تضــــع آليــــات لزيــــادة إتاحــــة المعلومــــات القابلــــة للمضــــاهاة عــــن تمويــــل الحكومــــات لتطــــوير  )٥(

تفيد مـن اسـتثمارات الحكومـات فـي اللقاحات، والعمل على وضع استراتيجيات تعزز الصحة العمومية وتسـ
 تطوير اللقاحات؛

 
ـــدعم الجهـــود الجاريـــة التـــي يبـــذلها مختلـــف الشـــركاء بتنســـيق مـــن المنظمـــة لتصـــميم وتنفيـــذ  )٦( أن ت

االستراتيجيات الالزمة لمعالجة الفجوات في اللقاحات والتمنيع التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسـطة 
  ؛ الدخل التي تطلب المساعدة

  
أن تحســن شــراء اللقاحــات ونظــم تســليمها وتحــافظ عليهــا مــن أجــل تعزيــز اإلمــداد المــأمون بكــل  )٧(

 اللقاحات الضرورية دون انقطاع وبتكلفة معقولة، وٕاتاحتها لجميع مقدمي خدمات التمنيع؛
  

أن تعـــــزز الـــــدعوة إلـــــى التمنيـــــع، وتـــــوفر التـــــدريب للمهنيـــــين الصـــــحيين، والمعلومـــــات للجمهـــــور  )٨(
 تمنيع، وذلك لتحقيق فهم واضح لفوائد التمنيع ومخاطره؛بخصوص مسائل ال

 
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٢

  
التمويــــل الــــالزم لــــدعم الجهــــود التعاونيــــة بالكامــــل مــــع الجهــــات الشــــريكة أن يتحــــرى ســــبل تعبئــــة   )١(

الـدخل فـي  والمانحة الدولية والشركات المصنعة للقاحـات دعمـًا للبلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك المتوسـطة
  الحصول على إمدادات كافية ومضمونة الجودة من اللقاحات الميسورة التكلفة؛

  
أن يستمر في تطوير قواعد البيانات الخاصة بأسعار اللقاحات المتاحة للجمهور، وفي إدارة تلـك   )٢(

فــي إطــار القواعـد كمــا ينبغــي، مثـل مشــروع المنظمــة المعنــي بمنتجـات اللقاحــات وأســعارها وشـرائها، وذلــك 
  العمل مع الدول األعضاء لزيادة إتاحة المعلومات عن األسعار؛

                                                           
 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١
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أســــعار اللقاحــــات مــــن خــــالل التقــــارير الســــنوية عــــن خطــــة العمــــل العالميــــة الخاصــــة أن يرصــــد   )٣(
  باللقاحات؛

  
قــــدم الــــدعم التقنــــي ويســــّهل تــــوفير المــــوارد الماليــــة الالزمــــة إلنشــــاء آليــــات شــــراء جماعيــــة، أن ي  )٤(

  ضى األمر، وذلك لكي تستخدمها الدول األعضاء؛اقت حيثما
  
ـــدان   )٥( أن يعـــّزز برنـــامج المنظمـــة لالختبـــار المســـبق للصـــالحية ويقـــدم المســـاعدة التقنيـــة لـــدعم البل

الناميــة فــي بنــاء قــدرات البحــث والتطــوير ونقــل التكنولوجيــا، وغيرهــا مــن االســتراتيجيات مــن األوليــة إلــى 
  للقاحات، والتي تعزز التنافس السليم من أجل سوق صحية للقاحات؛ النهائية الخاصة بتطوير وصنع ا

  
يقدم تقريرًا عن الحواجز التقنية واإلجرائية والقانونية، التي قد تقّوض المنافسة الرصينة القـادرة أن   )٦(

ى على خفض أسعار اللقاحات الجديدة، وأن يتصدى للعوامل األخرى التي يمكـن أن تـؤثرًا تـأثيرًا ضـارًا علـ
  توافر اللقاحات؛

  
ــــدة   )٧( ــــدان التــــي تطلــــب المســــاعدة فــــي إدخــــال اللقاحــــات الجدي أن يســــاعد علــــى تعبئــــة المــــوارد للبل

  لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات وطبقًا لألولويات الوطنية؛ وفقاً 
  
 أن يســتمر فــي مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تحســين نظمهــا الخاصــة بتســليم اللقاحــات والحفــاظ  )٨(

عليها، وأن يستمر في تقديم الدعم التقني إلى الدول األعضاء لتعزيز معارف ومهـارات المهنيـين العـاملين 
  في مجال الرعاية الصحية لديها في برامج التطعيم؛

  
أن يقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار إلــى جمعيــة الصــحة عــن طريــق المجلــس   )٩(

  .خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتنوي عن التنفيذي في التقرير الس
  

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  

  
  
  

=     =     =  


