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  ١٢٢/١٤م ت  المجلس التنفيذي
  ٢٠٠٧ ديسمبر/ كانون األول ١٠   بعد المائة والعشرونالثانيةالدورة 

  EB122/14   من جدول األعمال المؤقت ١١-٤البند 
  
  
  
  

  للتمنيعاالستراتيجية العالمية 
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 ماليين حالة فـي     ١٠٪ من الوفيات التي تبلغ      ٢٥ بنحو   تستأثر األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات       -١
أما اآلن وقد أصبحت اللقاحات الجديدة متاحـة،        . السنة بين األطفال الذين لم يبلغوا السنة الخامسة من عمرهم         

مثل اللقاحات المضادة للفيروس العجلي وأمراض المكورات الرئوية، فيمكن حماية نسبة أعلـى بكثيـر مـن                 
كما أن إدخال المزيد من التحسينات علـى التغطيـة          . بتهم بطائفة أكبر من األمراض المعدية     األطفال من إصا  

باللقاحات التي تستعملها في الوقت الحالي برامج التمنيع، ومنها اللقاحات المضادة للحصبة والكزاز والشاهوق              
لقاحات تساعد على خفض    أي أن ال  . ، تحول هي األخرى دون حدوث وفيات      "ب" من النمط    والمستدمية النزلية 

 مـن إعـالن     ٤ اإلنمائي رقم    المرمىمعدل وفيات األطفال خفضاً ملحوظاً وتُسهم في بلوغ الهدف المحدد في            
  .األلفية الصادر عن األمم المتحدة، وهو تقليص معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة

  
في دورتها الثامنة والخمـسين،     الصادر  ،  ١٥-٥٨ع ص جوأعلنت جمعية الصحة العالمية، في قرارها         -٢
 إدراكها لدور اللقاحات والتمنيع في تقليص معدل وفيات األطفال دون سن الخامـسة، ورحبـت بالرؤيـة                  نع

 اللتين وضعتهما منظمة الـصحة العالميـة واليونيـسيف          ٢٠١٥-٢٠٠٦واالستراتيجية العالمية للتمنيع للحقبة     
 فإن هذا التقرير يلخّص جهود الدول األعضاء الرامية إلى زيـادة            ولذلك. كإطار لتعزيز برامج التمنيع الوطنية    

  .ع نطاق فوائد التمنيع باللقاحات الجديدة ليشمل عدداً متزايداً من األطفاليالتغطية التمنيعية وتوس
  

  نجاح جهود تخفيض معدل الوفيات بالحصبة
  
 التـام للخطـة االسـتراتيجية       ، على التنفيذ  ٢٠-٥٦ع ص جحثت جمعية الصحة العالمية، في قرارها         -٣

، ٢٠٠٥-٢٠٠١المشتركة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتقليص معدل الوفيات بالحصبة في الفتـرة              
 تم تجاوز المرمى الرئيسي في مجال الصحة العمومية وهو خفض ذلك المعدل بنـسبة               ٢٠٠٥وفي نهاية عام    

 فقد كان المعـدل التقـديري لوفيـات الحـصبة           .٪٦٠، ألن الخفض بلغ     ١٩٩٩٪ عما كان عليه في عام       ٥٠
وفي أفريقيا وحدها، وهي اإلقليم     . ٢٠٠٥ وفاة في عام     ٣٤٥ ٠٠٠، ثم أصبح    ١٩٩٩ وفاة في عام     ٨٧٣ ٠٠٠

٪ حيث كـان يقـدر بنحـو        ٧٥الذي سجل أعلى عدد من اإلصابات بالحصبة، انخفض معدل الوفيات بنسبة            
وعلى مدى هـذه الفتـرة ازدادت       . ٢٠٠٥ وفاة في عام     ١٢٦ ٠٠٠ ثم أصبح    ١٩٩٩ وفاة في عام     ٥٠٦ ٠٠٠

٪ في العالم، وأصبح عدد متزايـد مـن البلـدان           ٧٨٪ إلى   ٧١التغطية الروتينية باللقاح المضاد للحصبة من       
يتيح لألطفال فرصة ثانية للتمنيع ضد الحـصبة،        ) ١٩٩٩ بلداً في عام     ١٢٥ مقابل   ٢٠٠٥بلداً في عام     ١٧١(

  .ت وإما عن طريق برامج التمنيع الروتينيةإما عن طريق الحمال
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 ١٩٩٩ ماليين وفاة بين عام ٧,٥وساعدت هذه المنجزات الصحية العمومية على الحيلولة دون حدوث   -٤
وقد أجريت هـذه األنـشطة      .  مليون نسمة  ٢,٣، وأدت أنشطة التمنيع المستعجلة إلى إنقاذ أرواح         ٢٠٠٥وعام  

لى أكثر االستراتيجيات فاعلية في مكافحة الحصبة بسرعة وعلى األقـاليم           بفضل شدة تركيز شركاء التمنيع ع     
ويعد هذا الهبوط الحاد في الوفيات بالحصبة النتيجـة المباشـرة           . التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بالحصبة      

لألطفال، التزام الدول األعضاء التي عانت من وطأة الحصبة بالتوسع في إتاحة التمنيع الروتيني              ) أ: (يلي لما
 مليون ٣٦٠أنشطة الدول األعضاء في مجال التطعيم والتي أسفرت عن تطعيم أكثر من ) ب(وتفانيها في ذلك؛ 

الدعم التقنـي   ) ج(؛  ٢٠٠٥-١٩٩٩ سنة ضد الحصبة في الفترة       ١٥ أشهر و  تسعةطفل تراوحت أعمارهم بين     
 وشارك في قيادتها كـل      ٢٠٠١ي عام    مكافحة الحصبة، وهي شراكة تكونت ف      والمالي المقدم من خالل مبادرة    

من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب األحمر األمريكي ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منهـا              
تكثيف ترصد حاالت االشتباه ) د(ومؤسسة األمم المتحدة؛ ) في أتالنتا، جورجيا في الواليات المتحدة األمريكية  (

  .لمختبرات لهافي اإلصابة بالحصبة وتأكيد ا
  

  التقدم الكبير في التمنيع الروتيني
  
 ناجحاً مثل النجاح في مكافحة الحصبة، حتـى       ١٩٩٩كان تحسين التغطية التمنيعية الروتينية منذ عام          -٥

وكانت هذه التغطية ملحوظة باألكثر في البلدان المنخفضة الدخل، وخـصوصاً فـي             . وإن لم يكن باهراً مثله    
راء الكبرى؛ وواصلت أقاليم أخرى، باستثناء جنوب شرق آسيا، تحقيق مستويات عالية من أفريقيا جنوب الصح

 مليون طفل دون السنة األولـى مـن         ١٠٢ تحقق رقم قياسي إذ تم تطعيم        ٢٠٠٦وفي عام   . التغطية التمنيعية 
خفـض عـدد    عمرهم في جميع أنحاء العالم بثالث جرعات من اللقاح المضاد للخناق والكزاز والشاهوق، وان             

. ٢٠٠٥ مليون طفل في عام      ٢٨,١ مليون طفل بعد أن كانوا       ٢٦,٣األطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم إلى        
ومن بين العناصر التي أسهمت في هذا اإلنجاز التخطيط الوطني المتعدد السنوات، والتخطيط والرصد علـى                

ية تمول بموارد محلية وخارجيـة والسـيما        مستوى المناطق السكنية، وفتح خطوط مالية في الميزانيات الوطن        
فكانت النتيجـة أن    . الموارد التي قدمها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع وعزز بها خدمات التمنيع            

 اتجاهات صعودية مـشجعة،     – التي بدت في ركود منذ أوائل الثمانينات         –أظهرت التغطية التمنيعية الروتينية     
  .نوب الصحراء الكبرىوخصوصاً في أفريقيا ج

  
ويرتكز أسلوب التخطيط والرصد الذي شجعته منظمة الصحة العالمية علـى خمـس اسـتراتيجيات                 -٦

معت في البداية مع بعضها على شكل استراتيجية واحدة في أفريقيا الغربية، ثم نمت بسرعة               جرئيسية كانت قد    
ومـن بـين األمثلـة علـى هـذه          ". صل إلى كل منطقة   ت"واكتسبت قبوالً عالمياً باعتبارها االستراتيجية التي       

االستراتيجية أن التطعيم تم بموجبها لصالح أطفال إثيوبيا بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للخنـاق والكـزاز          
٪ في عام   ٣٥ منطقة من أسوأ المناطق أداء، فقد ارتفع متوسط التغطية من            ١٤، فتحسنت الحالة في     قوالشاهو
  .٢٠٠٥ي عام ٪ ف٧١ إلى ٢٠٠٢

  
الطفل، التي قادتهـا اليونيـسيف، علـى النهـوض          وساعدت أيضاً استراتيجية تخصيص أيام لصحة         -٧

وأصبحت أيام صحة الطفل أحداثاً منتظمة طبقاً لتركيـز الرؤيـة واالسـتراتيجية             . بمستوى التمنيع الروتيني  
 والهدف من هذه األيام هو تقديم مجموعة        العالمية للتمنيع على الربط بين التمنيع والتدخالت الصحية األخرى،        

، وإزالة الديدان، ورصد النمو، وتوزيع     "ألف"متكاملة من خدمات الوقاية مثل التمنيع، وتكميل التغذية بالفيتامين          
وأصبحت هذه األحداث روتينية في بلدان أفريقية كثيرة، وأسهمت في          . الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات   

وتنظم أيام  .  وأثبتت أنها تقلل من انعدام المساواة في الحصول على الخدمات الصحية األساسية            زيادة التغطية، 
صحة الطفل مرتين عادة في السنة، وتحدد المجموعة المتكاملة من الخـدمات التـي تقـدم بمناسـبتها وفقـاً                    

اآلن من تنظيم هذه األيام في      ودل التحليل األولي للخبرة المكتسبة حتى       . لالحتياجات الوبائية والظروف المحلية   
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إثيوبيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة أن أيام صحة الطفل ساعدت على تنفيذ تـدخالت متعـددة بكفـاءة                  
، وعلى تحسين التغطية التمنيعية الروتينية، وعلى خفض التكاليف التشغيلية لكل طفل شملته هذه )ومنها التمنيع(

  .األنشطة
  
تطعيم تنظم بصفة منتظمة في األمريكتين واإلقليم األوروبـي لتـشجيع التغطيـة             وأصبحت أسابيع ال    -٨

وأيدت جميع الدول األعضاء من إقليم األمريكتين هذه األسـابيع حتـى            . التمنيعية باللقاحات الجديدة والراهنة   
تمون إلـى   مليون ما بين طفل وبالغ في ذلك اإلقليم، وخصوصاً ممن ين١٤٧وصلت الخدمة فيها إلى أكثر من       

. السكان الذين يصعب الوصول إليهم والمجتمعات المحلية المعزولة والبلدات التي كان التمنيع فيهـا ضـئيالً               
أبريـل  /  دولة من اإلقليم األوروبي في األسبوع األوروبي الثاني للتمنيع، الذي نُظم في نيـسان              ٢٥وشاركت  
ة والمناقشات والدورات التدريبيـة والمعـارض       ، وعززت أهمية التمنيع من خالل عقد الحلقات العملي        ٢٠٠٧

  .الهند من أجل رفع مستويات التغطية التمنيعيةشمالي وتنظم أسابيع التطعيم بانتظام في . واألحداث اإلعالمية
  

  اللقاحات الجديدة والقليلة االستعمال
  
 دولة ١٦٤ كانت ٢٠٠٦وبحلول نهاية عام . ظل التقدم يتواصل للعمل بلقاحات جديدة وقليلة االستعمال  -٩

في البرنامج الروتيني لتمنيع األطفـال، وبلغـت التغطيـة          " B"عضواً قد أدرجت اللقاح المضاد اللتهاب الكبد        
 دول أعضاء تستعمل بصفة روتينيـة       ١٠٨وأصبحت  . ٪٦٠العالمية بالجرعات الثالث المضادة لهذا االلتهاب       

وقـد اقترنـت هـذه      . وأخذت التغطية التمنيعية العالمية تزداد    ،  "ب" من النمط    للمستدمية النزلية اللقاح المضاد   
التطورات بازدياد إقبال الدول األعضاء على اللقاحات المرخصة حديثاً لمكافحة إسـهال الفيـروس العجلـي                

وكان التقدم السريع صوب استعمال     . وعدوى الورم الحليمي، وعلى اللقاح المتقارن المضاد للمكورات الرئوية        
وقـد  . الجديدة سهالً بفضل ازدياد إدراك الدول األعضاء للقيمة الحمائية الكامنة في اللقاحات والتمنيع            اللقاحات  

تحقق هذا التقدم أيضاً بفضل إنشاء آليات تمويلية عالمية، منها التحالف العالمي من أجل اللقاحـات والتمنيـع،                  
  .وق الدوار لشراء اللقاحات في إقليم األمريكتينوالدور المهم الذي أدته آليات المشتريات اإلقليمية مثل الصند

  
وسيتوافر المزيد من اللقاحات عما قريب على نطاق واسع للتمنيع ضد أمراض التهـاب المكـورات                  -١٠

وقد عمدت حكومات ووكاالت متعـددة األطـراف ومؤسـسات          . ، والتهاب الدماغ الياباني، والتيفود    السحائية
استثماراتها بقدر ملحوظ في استحداث لقاحات جديدة، األمر الـذي سـيؤدي       ومعاهد بحوث وغيرها إلى زيادة      

وتشمل هذه اللقاحات على    . على األرجح إلى ظهور لقاحات جديدة متنوعة ستستخدم في السنوات العشر المقبلة           
ومع ذلك يتعين على بلدان كثيرة أن تقرر أي         . وجه الخصوص لقاحات مضادة لحمى الضنك والسل والمالريا       

  .ذه الوسائل التي تنقذ األرواح يستحق التمويل واالستعمال بصفة روتينيةه
  

  الجهود اإلضافية المطلوبة
  

بالرغم من هذا التقدم، مازال المزيد من العمل مطلوباً الستغالل كل ما في التمنيع مـن قـوة لبلـوغ              -١١
  . من إعالن األلفية٤المرمى اإلنمائي رقم 

  
 وفاة في السنة ٣٠٠ ٠٠٠ حيث خفض معدل الوفيات فإن الحصبة مازالت تتسبب في أكثر من         أما من   -١٢

  .وباإلمكان خفض هذا المعدل إذا استمر االلتزام السياسي الذي ظهر منذ بداية هذا العقد. بين األطفال
  

م يحـصلوا    مليون طفل ل   ٢٦,١وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلى أن أكثر من             -١٣
. ٢٠٠٦على الجرعة األولى المقررة من اللقاح المضاد للحصبة في إطار خدمات التمنيع التي قدمت في عـام     
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٪ من الرضع على هذه الجرعة قبل بلوغهم العـام األول مـن             ٩٠ولذلك فإن تكثيف الجهود لضمان حصول       
ناً كثيفة السكان وفيها معدالت عاليـة       هذا فضالً عن أن بلدا    . العمر سوف يؤدي إلى إنقاذ أرواح كثيرة أخرى       

. للوفيات مثل الهند وباكستان، ينبغي أن تحصل على دعم لجهودها الرامية إلى تقليص معدل وفيات الحـصبة                
فباإلضافة إلى ازدياد الموارد التي     : وقد تم بالفعل التعهد بتقديم بعض الموارد المالية لدعم جهود هذين البلدين           

 مليون دوالر أمريكي من خالل مرفق التمويـل الـدولي           ١٤٧ء للتمنيع، أمكن جمع     خصصتها الدول األعضا  
  . مليون دوالر أمريكي١٠٠للتمنيع، وتعهد شركاء مبادرة مكافحة الحصبة بتقديم 

  
وفيما يتعلق بالتمنيع الروتيني مازال التفاوت الكبير قائماً في التغطية بين األقاليم والبلـدان، ومـازال                  -١٤

يرون ينتظرون فوائد اللقاحات التي تُسهم باالحتمال في إنقاذ األرواح، وخصوصاً في جنـوب آسـيا                أطفال كث 
 مليون رضيع على الجرعـات      ٢٦,٣وعلى الصعيد العالمي لم يحصل      . وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى    

  .٢٠٠٦الثالث المضادة للخناق والكزاز والشاهوق في عام 
  

ى تحقيق المزيد من خدمات التمنيع الروتينية، وذلك عن طريـق تـشكيلة             ويجب أن تركز الجهود عل      -١٥
عريضة من االستراتيجيات التي أثبتت نجاحها، مثل استراتيجية الوصول إلى كل منطقة، واسـتراتيجية أيـام                

  .صحة الطفل، واستراتيجية أسابيع التمنيع
  

عمال، فقد تحقق تقـدم كبيـر فـي االسـتعمال           أما فيما يتعلق بالعمل باللقاحات الجديدة أو قليلة االست          -١٦
 عاماً منذ أوصت جمعية الصحة العالمية   ١٥، ولكن هذا التقدم اقتضى      "B"الروتيني للقاح المضاد اللتهاب الكبد      

ولألسـف  ). ١٧-٤٥ع ص جالقرار  ( بتعميم استعمال هذا اللقاح في العالم        ١٩٩٢الخامسة واألربعون في عام     
سيتأخر هو أيضاً ألن التغطية العالمية به مازالت متدنيـة          " ب" من النمط    تدمية النزفية للمسفإن اللقاح المضاد    

  .٪٢٢عند نسبة 
  

لذلك يتطلب األمر مزيداً من الوسائل والبحوث لدعم إجراءات اتخاذ القرارات في الدول األعـضاء،                 -١٧
حات الجديدة من حيث تكلفة منافعها ومدى       والسيما إلعداد قاعدة بينات بعد إجراء التحاليل التفصيلية ألثر اللقا         

  .فائدتها للصحة العمومية
  

يقابل الطلب المتزايد على اللقاحات الجديدة عدد متزايد من المنتجـين           أن  ومن األمور الحاسمة أيضاً       -١٨
يتـوفر  الذين يصنعون المنتجات التي وافقت عليها مسبقاً منظمة الصحة العالميـة، ف           ) في البلدان النامية أيضاً   (

  .بذلك األساس الالزم لسوق معافاة وإلمداد موثوق به بالمنتجات الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة
  

 الجمعية العامة لألمم المتحـدة      لنتهاوللتصدي للتحديات المذكورة أعاله، ولبلوغ غايات التمنيع التي أع          -١٩
ززتها الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع،     والتي ع ) ٢٠٠٢عام  (في دورتها االستثنائية المخصصة لألطفال      

ولذلك أقامت منظمة الصحة العالمية،     . مناص من إنشاء نُظم قوية لترصد األمراض ورصد برامج مكافحتها          ال
ويجمع هذا  . هي وشركاؤها، إطاراً عالمياً لترصد األمراض التي يمكن توقيها باللقاحات ورصد برامج التمنيع            

د النشط في كل بلد، وتقديم التقارير االستداللية المجملة عن األمـراض وترصـد النقـاط                اإلطار بين الترص  
نتاج البيانات الوبائية الشاملة المطلوبة لتوجيه برامج       إلالخافرة، ووضع المشاريع االستطالعية المحدودة زمنياً       

دارة اللقاحـات ومأمونيـة     ويوضح هذا اإلطار أيضاً مختلف االستراتيجيات مثل الرصد المـستمر إل          . التمنيع
اللقاحات، باإلضافة إلى استعراض البرامج المتعددة القطاعات حتى يتسنى تقييم حالة البـرامج فـي مختلـف                 

  .المناطق وفي المرافق الصحية
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وقد أثبتت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال إمكانية إنشاء نُظم ترصد تتميز بالكفاءة مهما قلت                 -٢٠
  الجـسيمة فشبكة ترصد شلل األطفال تشكل هيكالً يكتشف األمـراض       . ، وتتدخل بتكلفة منخفضة نسبياً    الموارد

وينبغي أن تعمل هذه الشبكة كقاعدة حـسب االقتـضاء    . على الصعيدين الوطني والدولي ويتصدى لها بسرعة      
، ويكتـشف أخطـار     لنظام متكامل لترصد األمراض، يقدم البيانات الوبائية عن األمراض السارية األخـرى           

وعادة ما يكون تمويل ترصد األمراض متناسباً مع المرض ومحدوداً          . األمراض المعدية الناشئة ويتصدى لها    
موازية لهـا إلعـداد     ولذلك عندما تكون النُظم الوطنية ضعيفة يتجه الميل إلى إنشاء نُظم            . من الناحية الزمنية  

ولعل هذه الجهود غير المنسقة تشبع االحتياجات القصيرة األجل،         . البيانات المالئمة الحتياجات البرامج النوعية    
ولذلك فإن اإلطار العالمي يتيح فرصة أمام شركاء التمنيع لتنسيق جهودهم بما            . ولكنها جهود ال تستمر طويالً    

  .مكافحتهاولبرامج ايضمن التمويل المستدام لترصد األمراض ورصد 
  

  جني جميع فوائد اللقاحات والتمنيع
  

كان من بين العناصر األساسية للتقدم الملحوظ المحرز على مدى السنوات القليلة الماضية، والمذكورة                -٢١
أعاله، جهود البحث والتطوير الستحداث لقاحات جديدة وأيسر تكلفة ومضمونة الجودة، وجعل اإلمـداد بهـا                

بتكارية مثل مرفـق التمويـل الـدولي        متيناً، وحشد موارد جديدة هامة من خالل إنشاء الشراكات واآلليات اال          
للتمنيع، ومن خالل االلتزام المسبق بالطرح في األسواق، من خالل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع 

  .بهدف استحداث لقاح متقارن مضاد اللتهاب المكورات الرئوية
  

لصحية المأمونة والفعالـة متـوفرة،      وقد أثبتت المنجزات التي أوجزها هذا التقرير أن التكنولوجيات ا           -٢٢
وأن االستراتيجيات التي تتميز بالكفاءة معروفة للجميع، وأن باإلمكان حشد الموارد لدعم الرؤية التـي تبـشر                 

  .بإسهام اللقاحات والتمنيع بكل قوة في خفض معدل وفيات األطفال دون الخامسة
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  : إلى أن ينظر في مشروع القرار التاليالمجلس مدعو  -٢٣
  

  المجلس التنفيذي،  
  

  ١بعد النظر في التقرير المقدم إليه عن االستراتيجية العالمية في مجال التمنيع،  
  

  ٢: جمعية الصحة العالمية الحادية والستين بإصدار القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،    
  

  ؛ع التقرير المقدم عن االستراتيجية العالمية في مجال التمنيبعد النظر في  
  

                                                           
 .١٢٢/١٤ت مالوثيقة    ١
 لالطالع على اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على هذا القرار بالنـسبة إلـى   ١ إضافة ١٢٢/١٤ت مانظر الوثيقة    ٢

 .األمانة
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البـشرية والماليـة التـي       وإذ تُعرب عن سرورها لالستثمارات الملحوظة بالموارد        
قدمتها الدول األعضاء والوكاالت الشريكة لدعم اللقاحات والتمنيع باإلضافة إلـى اسـتهالل             

 للتمنيع وااللتزام المسبق بـالطرح فـي        لعالمياآليات لتمويل المبادرات مثل مرفق التمويل       
لتسهيل إنتاج اللقاح المتقارن المضاد اللتهاب المكورات الرئوية من خالل التحـالف        األسواق  

  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛
  

 بشأن تقليص معدل وفيات الحصبة، وإذ تثني        ٢٠-٥٦ع ص جوإذ تشير إلى القرار     
ها لما حققته من نجاح تجاوز مرمى تقلـيص معـدل وفيـات             على الدول األعضاء وشركائ   

  ؛١٩٩٩٪ مما كان عليه في عام ٥٠ بنسبة ٢٠٠٥الحصبة في العالم في نهاية عام 
  

وإذ تثني أيضاً على الدول األعضاء وشركائها للتقدم المحرز في تحسين إتاحة لقاح             
  ويسر أسعاره وقبوله في جميع أنحاء العالم؛" B"التهاب الكبد 

  
وإذ يشجعها التقدم المحرز في مجال البيولوجيا الجزيئية والعلوم الجينية التي تعجل              

ازدياد عدد المنتجين في البلدان الناميـة الـذين ينتجـون           وباكتشاف وتطوير لقاحات جديدة     
  لقاحات مستوفية للشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للقاحات المضمونة الجودة؛

  
لقلق ألن بلدان نامية كثيرة مازالت بعيدة عن الوفاء بالمرمى اإلنمائي           وإذ يساورها ا    

  الخامسة؛  من إعالن األلفية وهو تقليص معدل وفيات األطفال دون٤المتفق عليه رقم 
  

وإذ تشدد على الدور الحيوي لبرامج اللقاحات والتمنيع في تقليص معـدل وفيـات                
   التي تنقذ األرواح؛األطفال وتسهيل تقديم مجموعة من التدخالت

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

أن تنفذ تماماً استراتيجية تخفيض معدل الوفيات بما يفي بالمرمى المحدد في   )١(
 وهو تخفـيض معـدل      ٢٠١٥-٢٠٠٦الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع للحقبة      

  ؛٢٠١٠ وعام ٢٠٠٠٪ في العالم بين عام ٩٠الوفيات بالحصبة بنسبة 
  
أن تعزز الجهود الرامية إلى تحسين تنفيذ خدمات التمنيع العالية المـستوى              )٢(

 ٢٠١٠٪ على األقل من المناطق بحلـول عـام          ٨٠لبلوغ هدف التغطية العادلة في      
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦حسبما ورد في الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع للحقبة 

  
طية باللقاحات الجديدة والمتـوفرة     أن توسع مرة أخرى نطاق اإلتاحة والتغ        )٣(

والمنقذة لألرواح والمضمونة الجودة لصالح جميع المجموعات السكانية المـستهدفة          
   في إعالن األلفية؛٤حتى يتم التعجيل ببلوغ المرمى اإلنمائي رقم 

  
  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  

ياسي علـى جميـع     العمل مع الدول األعضاء على استمرار االلتزام الـس          )١(
  المستويات لبلوغ معدالت تغطية تمنيعية عالية بجميع اللقاحات المتاحة؛
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التعاون مع الشركاء الدوليين، بما فيهم اليونيسيف والتحالف العـالمي مـن              )٢(
أجل اللقاحات والتمنيع، لمواصلة حشد الموارد المالية المطلوبة لبلوغ هذا الهدف بما            

عضاء على إمدادات كافية من اللقاحـات الميـسورة         يضمن حصول جميع الدول األ    
  التكاليف والمضمونة الجودة؛

  
التقنية والمالية صوب البحث والتطوير     العلمية و تسهيل توجيه االستثمارات      )٣(

  من أجل إنتاج لقاحات فعالة ضد األمراض المرتبطة بالفقر واألمراض المنسية؛
  
لتمنيع في العالم، وتقديم تقرير عـن       ترصد التقدم المحرز في بلوغ مرامي ا        )٤(

  .هذا التقدم إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين
  
  
  

=     =     =  


