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  الخاصة باللقاحاتخطة العمل العالمية 

  
  

  مشروع قرار بصيغته المعدلة 
  بناًء على المشاورات غير الرسمية

   
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،
  

  ،بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات الخاصبعد النظر في التقرير   من الديباجة ١الفقرة 
  

فـــي ؤكـــد علـــى أهميـــة التمنيـــع بوصـــفه واحـــدًا مـــن أكثـــر التـــدخالت فعاليـــة وٕاذ ت  من الديباجة ٢الفقرة 
التغطية الصحية تحقيق و  توفير الصحة صوبخطوة رئيسية باعتباره  ة التمنيع، وعلى إتاحموميةمجال الصحة الع

  ؛الشاملة
  

العـــالم وبـــااللتزام المقطـــوع فـــي ببالتقـــدم الُمحـــرز فـــي مجـــال التمنيـــع عتـــرف ت وٕاذ  من الديباجة ٣الفقرة 
  ؛بشأن بلوغ األهداف والمعالم المتوخاة من التمنيع ٢٠٢٠-٢٠١١اص باللقاحات والتمنيع العقد الخإطار 

  
ــــــ وٕاذ  من الديباجة ٤الفقرة  ــــــت االســــــتراتيجية بشــــــأن  ١٥-٦١ج ص عو ١٥-٥٨ج ص عالقرارين ذّكر ب

ـــــــع، ـــــــة للتمني ـــــــو  العالمي ـــــــة بشـــــــأن  ١٧-٦٥ ج ص ع القرارب ـــــــللقاحـــــــاتالخاصـــــــة باخطـــــــة العمـــــــل العالمي   القرار، وب
، االســتراتيجية وخطــة العمــل العــالميتين بشــأن الصــحة العموميــة واالبتكــار والملكيــة الفكريــةبشــأن  ٢١-٦١ج ص ع

بشـــأن  ٢٠-٦٧ج ص ع، وبـــالقرار منظمـــة الصـــحة العالميـــةل الســـتراتيجية الدوائيـــةبشـــأن ا ١١-٥٤ج ص ع القراروبـــ
  ؛التنظيميةتعزيز النظم 

  
بالتمنيع فـي العـالم لـم تطـرأ عليـه إال زيـادة تغطية المستوى  أنالحظ بقلق وٕاذ ت  من الديباجة ٥الفقرة 

مليــون طفــل دون الســنة األولــى مــن  ٢١يكمــل أكثــر مــن  لــم ٢٠١٣؛ وأنــه فــي عــام ٢٠٠٠عــام  منــذ أواخــرة طفيفــ
  ؛ والسعال الديكيالخناق والكزاز اللقاح الثالثي الجرعات ضد سلسلة العمر أخذ 
  

التـي يمكــن لقاحـات جديــدة ضـد األسـباب الهامــة لألمـراض إتاحـة  أندرك تـ وٕاذ  من الديباجة ٦الفقرة 
يمكن أن تمنع األسـباب الرئيسـية  ،االلتهاب الرئوي واإلسهال وسرطان عنق الرحم، من قبيل الوقاية منها باللقاحات
  ؛لوفيات األطفال والنساء

  
عترف بأن تكليل برامج التمنيع الوطنية بالنجاح يلزمه دعم سياسي ومـالي وٕاذ ت  من الديباجة ٧الفقرة 

  ؛مستدام من الدول األعضاء
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منظمــــة واليونيســــيف والتحــــالف ال عــــرب عــــن تقــــديرها إلســــهامات كــــل مــــنوٕاذ ت  من الديباجة ٨الفقرة 
البلـدان إلـى  إدخال لقاحـات جديـدةوجميع الشركاء في جهودها الرامية إلى دعم  العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع

  ؛منيعالنامية وتعزيز خدمات الت
  

ألســـباب  بـــين الـــدول األعضـــاءجـــه اإلجحـــاف أو إزاء تنـــامي يســـاورها القلـــق  وٕاذ  من الديباجة ٩الفقرة 
غير مؤهلـة للحصـول علـى أخرى المبني على وجود دول منها مؤهلة أو جديدة اللقاحات لزيادة العبء المالي منها 
  ؛تقني من الشركاء العالميينمالي و دعم 

  
ـــدان ألن يســـاورها القلـــق  وٕاذ  من الديباجة ١٠الفقرة  ـــدخلالعديـــد مـــن البل قـــد  المنخفضـــة والمتوســـطة ال

شـراء تلـك اللقاحـات سـيما بسـبب التكـاليف المتعلقـة بوال ،أحـدث ومحسـنةحصـول علـى لقاحـات ال تتاح لها فرصـة ال
تي توصـي اللقاحات الارتفاع أسعار الناجمة عن الشاملة منيع زيادة تكاليف برامج التويساورها القلق إزاء ها، وٕادخال

  ؛بها المنظمة
  

ــ  من الديباجة ١١الفقرة  أن مــن أســعار اللقاحــات نــادرة، و  نأن البيانــات المتاحــة للجمهــور عــدرك وٕاذ ت
  ؛إدخال لقاحات جديدةالرامية إلى جهود الدول األعضاء  لتسهيالً الضروري إتاحة معلومات عن أسعارها 

  
عـن بنـد سنويًا بشـأن إدراج العديد من الدول األعضاء مداخالت إلى شير وٕاذ ت  من الديباجة ١٢الفقرة 

لقاحـــات التكـــاليف غيـــر الميســـورة لإزاء تعـــرب فيـــه عـــن قلقهـــا  ،جمعيـــة الصـــحة العالميـــةالتمنيـــع فـــي جـــدول أعمـــال 
  ؛هاأسعار تخّفض استراتيجيات أن يؤيد وضع لمجتمع العالمي ، وتناشد فيه اجديدةال

  
، سير الحصول على األدوية األساسـيةإطار المنظمة العالمي لتيإلى تشير  وٕاذ  من الديباجة ١٣الفقرة 
، واإلمــدادلشــؤون الصــحة الموثوقــة والــنظم اختيــار األدويــة واســتعمالها علــى نحــو رشــيد، : التاليــة ومكوناتــه األربعــة

  ؛ةعقولالمسعار األالتمويل المستدام، و و 
  

عـــدد وضــرورة زيــادة  أهميــة المنافســـة لخفــض األســعارأخــذ فــي الحســبان وٕاذ ت  من الديباجة ١٤الفقرة 
صـالحيتها ُتختبـر لقاحـات األمر الذي يمكن أن يفضي إلـى إنتـاج خاصة في البلدان النامية، و الشركات المصنعة، 

  ؛سوق تنافسيةٕايجاد منظمة و الطبقًا لمعايير مسبقًا 
  

ــــوٕاذ ت  من الديباجة ١٥الفقرة  ــــى ال ــــرامج التالحاســــم دور شــــّدد عل ــــاذ األرواح، للقاحــــات وب ــــع فــــي إنق مني
  ؛للجميعوتسعى جاهدة إلى إتاحة التمنيع 

  
العــالمي فــي بعــض اللقاحــات الروتينيــة التقليديــة،  الــنقصوٕاذ تالحــظ مــع القلــق   من الديباجة ١٦الفقرة 

  الحصبة األلمانية؛ -الحصبة، BCG غيران كالميت عصيات لقاحاتمثل 
  

وٕاذ تسلم بأن نقص اللقاحات يشكل غالبًا، وبالفعل، سـببًا هامـًا لتعطيـل جـداول   من الديباجة ١٧الفقرة 
والشراء لضمان إتاحة كـل  واإلمدادنظم فعالة ومستدامة لإلنتاج  إنشاء بناًء على ذلك التطعيم، وبأن من الضروري

  ذات الجودة المضمونة في الوقت المناسب؛ الضروريةاللقاحات 
  

زال يتنامى في المجتمع بالرغم ك في التطعيم مايوٕاذ تعرب عن قلقها ألن التشك  من الديباجة ١٨الفقرة 
وألن كثيــرًا مــن األطفــال ال يحصــلون علــى اللقاحــات المنقــذة مــن أن اللقاحــات الحديثــة ثبتــت نجاعتهــا ومأمونيتهــا، 
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المتاحة للوالدين أو للعاملين في مجال الرعاية الصـحية، أو حتـى الدعايـة النشـطة علومات لألرواح بسبب نقص الم
  ،المضادة للتطعيم

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  )من المنطوق ١الفقرة (

  
الوطنيـــة منيـــع اللقاحـــات فـــي جـــداول الت إدراجغـــراض ماليـــة وبشـــرية كافيـــة ألأن تخّصـــص مـــوارد  )١(
 لألولويات الوطنية؛ وفقاً صون برامج تمنيع رصينة و 
 
لـدى  اتاللقاحمن كميات  لتجميع شراء ، عند اللزوم وحسب االقتضاء،الجهود المبذولةأن تعّزز  )٢(

القـدرة علـى تحمـل تزيـد بحيـث  ،حسـب االقتضـاءسـواها مـن التجمعـات، أو األقاليمية و التجمعات اإلقليمية 
 ؛وفورات الحجم من خالل االستفادة منتكاليف ال
 
إلـى فـي الوقـت المناسـب  اتأسـعار اللقاحـعـن تقديم بيانـات ب ،وحسب اإلتاحة تقوم، إذا أمكن أن )٣(

وذلك بهدف زيـادة القـدرة علـى تحمـل التكـاليف مـن خـالل تحسـين شـفافية األسـعار،  كي تنشرها،لالمنظمة 
 جديدة؛اللقاحات صوصًا فيما يتعلق بالوخ
 
لألولويـــات  تصـــنيع اللقاحـــات، وفقـــاً ل قـــدرات وطنيـــة وٕاقليميـــةنشـــاء فـــرص إلإيجـــاد أن تســـعى إلـــى  )٤(

الختبــار المســبق للصــالحية ا التنظيميــة الوطنيــة، بمــا فــي ذلــك للمعــاييرطبقــًا تنــتج بمقــدورها أن  الوطنيــة،
  المنظمة؛ب

 
لتطــــوير ات تمويــــل الحكومــــن عــــالقابلــــة للمضــــاهاة المعلومــــات  إتاحــــة آليــــات لزيــــادةأن تضــــع  )٥(
فـي ات اسـتثمارات الحكومـ، والعمل على وضع استراتيجيات تعزز الصحة العمومية وتسـتفيد مـن اتلقاحال

 ؛اتلقاحالتطوير 
 
ـــد )٦( منظمـــة لتصـــميم وتنفيـــذ الالشـــركاء بتنســـيق مـــن التـــي يبـــذلها مختلـــف عم الجهـــود الجاريـــة أن ت
 المنخفضة والمتوسـطة دانالتي تواجهها البلالتمنيع للقاحات و معالجة الفجوات في الالالزمة ستراتيجيات اال

   ؛التي تطلب المساعدة الدخل
  
بكــل  المــأمون أن تحســن شــراء اللقاحــات ونظــم تســليمها وتحــافظ عليهــا مــن أجــل تعزيــز اإلمــداد )٧(

 ، وٕاتاحتها لجميع مقدمي خدمات التمنيع؛وبتكلفة معقولة اللقاحات الضرورية دون انقطاع
  
للمهنيـــــين الصـــــحيين، والمعلومـــــات للجمهـــــور أن تعـــــزز الـــــدعوة إلـــــى التمنيـــــع، وتـــــوفر التـــــدريب  )٨(

 منيع ومخاطره؛تبخصوص مسائل التمنيع، وذلك لتحقيق فهم واضح لفوائد ال
 

  المدير العام ما يلي: تطلب من  من المنطوق) ٢(الفقرة 
  
الجهــــات الشــــريكة مــــع بالكامــــل تعاونيــــة الجهــــود ال لــــدعمالتمويــــل الــــالزم يتحــــرى ســــبل تعبئــــة أن   )١(

فـي  المتوسـطة الـدخلتلـك و الـدخل لبلـدان المنخفضـة ل دعمـاً ات والشركات المصنعة للقاحـوالمانحة الدولية 
  ؛الميسورة التكلفة اللقاحاتإمدادات كافية ومضمونة الجودة من على الحصول 

  
                                                           

 منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء   ١
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إدارة تلـك وفي  ،الخاصة بأسعار اللقاحات المتاحة للجمهور تطوير قواعد البياناتيستمر في أن   )٢(
ذلــك فــي إطــار و منتجـات اللقاحــات وأســعارها وشـرائها، المعنــي ب منظمــةمشــروع المثـل القواعـد كمــا ينبغــي، 

  ؛األسعارعن المعلومات إتاحة العمل مع الدول األعضاء لزيادة 
  
الخاصــــة خطــــة العمــــل العالميــــة عــــن  أســــعار اللقاحــــات مــــن خــــالل التقــــارير الســــنويةيرصــــد أن   )٣(
  ؛للقاحاتبا
  
 جماعيــــة،المــــوارد الماليــــة الالزمــــة إلنشــــاء آليــــات شــــراء يســــّهل تــــوفير نــــي و تققــــدم الــــدعم الأن ي  )٤(
  ؛لدول األعضاءوذلك لكي تستخدمها ااألمر، اقتضى  يثماح
  
ـــدان المســـاعدة التقنيـــة ويقـــدم  لالختبـــار المســـبق للصـــالحيةمنظمـــة أن يعـــّزز برنـــامج ال  )٥( لـــدعم البل

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

  
رصينة القـادرة ض المنافسة ال، التي قد تقوّ والقانونية واإلجرائيةالحواجز التقنية تقريرًا عن يقدم أن   )٦(

، وأن يتصدى للعوامل األخرى التي يمكـن أن تـؤثرًا تـأثيرًا ضـارًا علـى خفض أسعار اللقاحات الجديدةعلى 
  ؛توافر اللقاحات

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

  قًا لألولويات الوطنية؛لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات وطب وفقاً 
  
نظمهــا الخاصــة بتســليم اللقاحــات والحفــاظ  يســتمر فــي مســاعدة الــدول األعضــاء علــى تحســينأن   )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 العالميــة عــن طريــق   )٩(

  المجلس التنفيذي في التقرير السنوي عن الوثيقة األساسية.
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