
  
  
  
  
  
  
  

  ٧ق١٢٢ت م     بعد المائة  العشرون   والثانية الدورة  
  ٢٠٠٨ يناير /كانون الثاني ٢٥

  EB122.R7    من جدول األعمال  ١١-٤البند 
  
  
  

  االستراتيجية العالمية للتمنيع
  
  

  
  المجلس التنفيذي،  

  
  ١بعد النظر في التقرير المقدم إليه عن االستراتيجية العالمية للتمنيع،  

  
  ٢:صحة العالمية الحادية والستين باعتماد القرار التالي جمعية اليوصي  

  
  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،    

  
  بعد النظر في التقرير المقدم عن االستراتيجية العالمية للتمنيع؛  

  
وإذ تُعرب عن سرورها لالستثمارات الملحوظة بالموارد البشرية والمالية التي قدمتها الدول              

وكاالت الشريكة لدعم اللقاحات والتمنيع باإلضافة إلى استهالل آليات لتمويل المبـادرات            األعضاء وال 
مثل مرفق التمويل العالمي للتمنيع وااللتزام المسبق بالطرح في األسواق لتسهيل إنتاج اللقاح المتقارن              

  نيع؛المضاد اللتهاب المكورات الرئوية من خالل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتم
  

 بشأن تقليص معدل وفيات الحصبة، وإذ تثنـي علـى           ٢٠-٥٦ع ص جوإذ تشير إلى القرار     
الدول األعضاء وشركائها لما حققته من نجاح تجاوز مرمى تقليص معدل وفيات الحصبة في العـالم                

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

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

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

نتجون لقاحات مستوفية للشروط وتطوير لقاحات جديدة وازدياد عدد المنتجين في البلدان النامية الذين ي
  التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للقاحات المضمونة الجودة؛

                                                      
 .١٢٢/١٤ت مالوثيقة    ١
 لالطالع على اآلثار المالية واإلدارية المترتبة على هذا القرار بالنسبة ١ إضافة ١٢٢/١٤ت مانظر الوثيقة    ٢

 .إلى األمانة
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وإذ تعرب عن انزعاجها ألن بلداناً نامية كثيرة مازالت بعيدة عن الوفاء بالهدف المتفق عليه                 
  لخامسة؛ من المرامي اإلنمائية لأللفية وهو تقليص معدل وفيات األطفال دون ا٤دولياً في المرمى 

  
 إلدخـال اللقاحـات الجديـدة،        الالزمـة  وإذ يساورها القلق إزاء عدم كفاية الموارد المتاحة         

  وخصوصاً في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل؛
  

وإذ تشدد على الدور الحيوي لبرامج اللقاحات والتمنيع في تخفيض معدل وفيـات األطفـال                 
  التي تنقذ األرواح،وتسهيل تقديم مجموعة من التدخالت 

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -١
  

أن تنفذ تماماً استراتيجية تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن الحصبة من أجل بلوغ               )١(
 وهـو   ٢٠١٥-٢٠٠٦المرمى المحدد في الرؤية واالستراتيجية العالميتين للتمنيـع للحقبـة           

 ٢٠٠٠٪ فـي العـالم بـين عـام          ٩٠ بنـسبة    تخفيض معدل الوفيات الناجمة عن الحصبة     
  ؛٢٠١٠ وعام

  
أن تعزز الجهود الرامية إلى تحسين تنفيذ خدمات التمنيع العالية المـستوى لبلـوغ                )٢(

 حسبما ورد فـي     ٢٠١٠٪ على األقل من المناطق بحلول عام        ٨٠هدف التغطية العادلة في     
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٦الرؤية واالستراتيجية العالميتين للتمنيع للحقبة 

  
وذات المردودية  أن توسع أكثر فأكثر نطاق الحصول على اللقاحات الجديدة المتاحة             )٣(

لـصالح  وفقاً لألولويات الوطنية    ،  والمنقذة لألرواح والمضمونة الجودة وكذلك نطاق تغطيتها      
 من المرامي اإلنمائية ٤جميع المجموعات السكانية المستهدفة حتى يتم التعجيل ببلوغ المرمى 

  لفية؛لأل
  
أو تصون نُظم ترصد األحداث الـضارة الناجمـة عـن           / أو تعزز و  / أن تنشيء و    )٤(

  اللقاحات؛ 
  

  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٢
  

العمل مع الدول األعضاء على استمرار االلتزام السياسي على جميـع المـستويات               )١(
  ؛ ذات المردوديةلبلوغ معدالت تغطية تمنيعية عالية بجميع اللقاحات المتاحة

  
التعاون مع الشركاء الدوليين، بما فيهم اليونيسيف والتحـالف العـالمي مـن أجـل            )٢(

  اللقاحات والتمنيع، لمواصلة حشد الموارد المالية المطلوبة لبلوغ هذا الهدف؛
  
التعاون مع الشركاء والمانحين الدوليين وكذلك منتجي اللقاحات مـن أجـل حـشد                )٣(

 لدعم البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، بقـصد زيـادة إمـدادات             الموارد الالزمة 
  اللقاحات الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة؛
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اتخاذ ما يلزم من إجراءات، حسب االقتضاء، لمساعدة البلدان النامية علـى إنـشاء                )٤(
لتحسين حـصيلة   وتعزيز قدراتها على إجراء البحوث الخاصة باللقاحات والتطوير والتنظيم،          

  إنتاج اللقاحات بقصد زيادة إمدادات اللقاحات الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة؛
  
توفير الدالئل اإلرشادية والدعم التقني للدول األعضاء من أجل الحد من األحـداث               )٥(

  الضارة الناجمة عن اللقاحات إلى أدنى حد ممكن؛
  
تقنية والمالية صوب البحث والتطوير من أجل       تسهيل توجيه االستثمارات العلمية وال      )٦(

  إنتاج لقاحات فعالة ضد األمراض المرتبطة بالفقر واألمراض المنسية؛
  
ترصد التقدم المحرز في بلوغ مرامي التمنيع في العالم، وتقديم تقرير عن هذا التقدم                )٧(

  .إلى جمعية الصحة العالمية الرابعة والستين
  

  ٢٠٠٨ يناير/  الثانيكانون ٢٤، السابعةالجلسة 
  ٧/المحاضر الموجزة/ ١٢٢ت م    
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