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  االستراتيجية العالمية للتمنيع  ١٥-٥٨ع ص ج
  

  جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون،  
  

  ١وقد نظرت في التقرير الخاص بمسودة استراتيجية التمنيع؛  
  

مناطق لـم تـزد     وإذ تشعر باالنزعاج من أن التغطية التمنيعية على المستوى العالمي وفي بعض ال              
 ٢٧ أكثـر مـن      ٢٠٠٣بشكل هامشي منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي، وإن كان هناك في عام                إال

  مليون طفل في جميع أنحاء العالم لم يشملهم التمنيع خالل السنة األولى من حياتهم؛
راض يمكـن    مليون حالة وفاة بين األطفال دون الخامسة تحدث كل عام نتيجة أم            ١‚٤وإذ تدرك أن      

  توقيها باللقاحات المتوافرة حالياً؛
  

 مليون طفل آخرين يموتون في كل عام دون سن الخامسة نتيجة أمراض قد ٢‚٦وإذ تدرك كذلك أن   
  يتسنى توقيها بتوفير لقاحات جديدة؛

  
وإذ تعترف بإسهامات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والتحالف العالمي من أجـل اللقاحـات                
 خدمات التمنيع وتوسـيع نطـاق التغطيـة         لتعزيزيع وجميع الشركاء في إطار الجهود التي يبذلونها         والتمن

   في البلدان النامية؛بشكل كاٍفالتمنيعية وإدخال اللقاحات الجديدة واللقاحات التي ال تستخدم 
  

لحـصبة  وإذ ترحب باإلنجازات التي حققتها مبادرات المكافحة المعجلة ألمراض شلل األطفـال وا              
وكزاز األم والوليد في تمنيع سكان لم يكن يشملهم التمنيع سابقاً، وتالحظ أن هذه المبادرات أرست شـبكات                  
موسعة يمكن البناء عليها في إقامة شبكات ترصد لألمراض األخرى ولالتجهات في مجال الصحة في توسيع 

  نطاقها؛
  

أو إدارية، عن الوصـول     / ود مالية وهيكلية و   وإذ يقلقها أن برامج التمنيع الوطنية تقصر، نتيجة قي          
 األطفال واألمهات، وأنها ال تستخدم بما فيه الكفايـة الكثيـر مـن              جميع من يستحقون التمنيع وخاصة    إلى  

  اللقاحات الموجودة وال تدخل على نطاق واسع لقاحات جديدة؛
  

مائي المتفـق عليـه دوليـاً       نإلالهدف ا وإذ تؤكد على حاجة جميع البلدان إلى العمل الدؤوب لبلوغ             
 وهو تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامـسة          في إعالن األلفية الصادر عن األمم المتحدة      والوارد  

  ؛٢٠١٥ و١٩٩٠بنسبة الثلثين بين عامي 
  

وإذ تشير إلى الهدف المعتمد في دورة الجمعية العامة لألمم المتحدة االستثنائية السابعة والعـشرون                 
والمتمثل في ضمان التمنيع الكامل لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سـنة واحـدة              ) ٢٠٠٢(الطفل  المعنية ب 

 في المائة في كل منطقة أو في        ٨٠ في المائة على الصعيد الوطني على أال تقل نسبة التغطية عن             ٩٠بنسبة  
   ٢الوحدة اإلدارية المعادلة لها؛

  
لى التمنيع بوصفه عامالً رئيسياً فـي تعزيـز          يلقي الضوء ع   ١٢- ٥٣ج ص ع  وإذ تدرك أن القرار       

  صحة الطفل؛
  

                                                            
 .لحقانظر الم   ١
 .، المرفق٢٧/٢إ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة د   ٢
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  ١وقد نظرت في مسودة االستراتيجية العالمية للتمنيع،  
  
   بالرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛ترحب  - ١
  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  - ٢
  

مة لألمم المتحدة المعنيـة      الدورة االستثنائية للجمعية العا    المحددة في الوفاء بأهداف التمنيع      )١(
  بالطفل؛

  
اعتماد الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع كإطار لدعم برامج التمنيع الوطنية بين عامي              )٢(

اإلنصاف وتحسين فرص الحصول على اللقاحات    التغطية و ، بهدف تحقيق مزيد من      ٢٠١٥ و ٢٠٠٦
بط بتدخالت صحية أخرى لتشمل الفئـات       الموجودة والمستقبلية، وتوسيع نطاق منافع التطعيم المرت      

  العمرية التي تتجاوز مرحلة الرضاعة؛
  

ضمان بقاء التمنيع كأولوية في البرنامج الصحي الوطني، وضمان دعمه بعمليات التخطيط              )٣(
  والتنفيذ والرصد والتقييم بشكل منهجي، وااللتزام المالي الطويل األجل؛

  
  :ا يلي المدير العام القيام بمتطلب إلى  - ٣
  

حشد الموارد من أجل تعزيز توافر ويسر تكلفة اللقاحات الجديدة القائمة علـى البينـات،                 )١(  
  المستقاة من الصور البيانية الوبائية، في البلدان؛

  
التحالف العالمي من أجل اللقاحـات والتمنيـع، ومـع          اليونيسيف و العمل بشكل وثيق مع       )٢(

  لدول األعضاء في تنفيذ الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛الشركاء اآلخرين على تقديم الدعم ل
  

توطيد العالقات على المستوى العالمي والمستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي مع اليونيـسيف            )٣(
والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والشركاء اآلخرين لحشد الموارد الالزمـة للبلـدان،              

  ية، لتنفيذ الرؤية واالستراتيجية العالمية للتمنيع؛وخاصة البلدان النام
  

تقديم تقارير كل ثالثة أعوام لجمعية الصحة عن مدى التقدم المحرز صوب بلوغ األهداف                )٤(
 في الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحـدة         المعتمدةالعالمية للتمنيع، بما في ذلك األهداف       

  .المعنية بالطفل
  

  - ٢٠٠٥مايو /  أيار٢٥، التاسعةالعامة الجلسة (
  )الخامس، التقرير "أ" اللجنة   

                                                            
  .WHO/IVB/05.05الوثيقة    ١




