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  بالنسبة المترتبة واإلدارية المالية اآلثار
  اعتمادها المقترح للقرارات نتيجة األمانة إلى
  الصحة جمعية أو التنفيذي المجلس جانب من

  
 
  

 تعزيز التمنيع لتحقيق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات: القرار

  البرمجية والميزانية العام العمل ببرنامج الصلة  :ألف
 أي وفــي ،٢٠١٩-٢٠١٤ للفتـرة عشــر الثـاني العــام العمـل برنــامج مـن حصــيلة أي فـي بيــان الرجـاء  -١

  .اعتماده تم إذا القرار هذا مشروع سيسهم ٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة البرمجية الميزانية من ُمخرج
زيـــادة تغطيـــة اللقاحـــات ، الحصـــيلة: ١، الفئـــة ٢٠١٩-٢٠١٤برنـــامج العمـــل العـــام الثـــاني عشـــر للفتـــرة 

، ٢٠١٧-٢٠١٦ التـــي يصـــعب الوصـــول إليهـــا. الميزانيـــة البرمجيـــة للفتـــرة للفئـــات الســـكانية والمجتمعـــات
(تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات ورصـدها مـع التركيـز علـى تعزيـز تقـديم  ١-٥-١المخرج 

ــــــــــــــــــــد اللقاحــــــــــــــــــــات)،  ــــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــــداف عق الخــــــــــــــــــــدمات ورصــــــــــــــــــــد التمنيــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل تحقي
(تيســير تعزيــز تنفيــذ ورصــد اســتراتيجيات الــتخلص مــن الحصــبة والحصــبة األلمانيــة)،  ٢-٥-١والمخــرج 
ائص المنتجــات المسـتهدفة فيمــا يتعلـق باللقاحــات الجديـدة والتكنولوجيــات (تحديــد خصـ ٣-٥-١والمخـرج 

فـة والمتفـق عليهـا،األخرى المتعلقة بالتمنيع، وكذلك أولويات البحث،  مـن أجـل اسـتحداث اللقاحـات  المعرَّ
   ذات األهمية بالنسبة إلى الصحة العمومية والتغلب على العقبات التي تعترض التمنيع).

إذا لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة صـــلة بالنتـــائج، كمـــا الرجـــاء إدراج مبـــرر مـــوجز للنظـــر فـــي مشـــروع القـــرار   -٢
والميزانيــــة البرمجيــــة  ٢٠١٩-٢٠١٤فــــي برنــــامج العمــــل العــــام الثــــاني عشــــر للفتــــرة  مبينــــة هــــي
  .٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة

   ال ينطبق.
الشهور) فيما يتعلق بأية منجـزات مسـتهدفة بالسنوات أو اإلطار الزمني المتوقع للتنفيذ (الرجاء بيان   -٣

  إضافية؟
خطــة العمــل العالميـــة الخاصــة باللقاحــات فــي نهايـــة (تنتهــي  ٢٠٢١-٢٠١٨ســُينّفذ القــرار خــالل الفتـــرة 

) ٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص ع). وقد طلبت جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون في القرار ٢٠٢٠ عام
تقريــرًا ســنويًا مــن خــالل المجلــس التنفيــذي إلــى جمعيــة الصــحة، حتــى جمعيــة  يقــدمالمــدير العــام أن  مــن

الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين، بشــأن التقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق غايــات التمنيــع العالميــة. ونظــرًا 
ألن األمانـــة ســـوف تقـــدم تقريـــرًا عـــن اختتـــام خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات (التقـــدير النهـــائي 

  .٢٠٢١، سوف يلزم تنفيذ األنشطة في عام ٢٠٢١رصد والتقييم) في عام وال
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  الميزنية المترتبة على تنفيذ المنجزات المستهدفة اإلضافية اآلثار  :باء
  :المتطلبات الميزنية اإلضافية المقدرة بماليين الدوالرات األمريكية - الحالية الثنائية - ١

  ماليين دوالر أمريكي. ٧
ال تشمل المتطلبات الميزنية اإلضافية تكاليف استئصال شلل األطفال وال تكلفة اللقاحـات المجمعـة التـي 

  تتولى اليونيسيف شراءها.
وتلزم المتطلبات الميزنية اإلضافية لتغطية األنشطة الجديدة، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر، 

ر، وتيســـير تنفيـــذ البـــرامج التجريبيـــة الخاصـــة بلقـــاح دعـــم تنفيـــذ مخطـــط تأهـــب واســـتجابة البحـــث والتطـــوي
المالريــا؛ وتعزيــز ترصــد الحصــبة وســائر األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات فــي ظــل تراجــع 

المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال؛ وتقــديم الــدعم إلــى البلــدان غيــر المــوارد المتاحــة مــن خــالل 
ي للقاحـات والتمنيـع فـي الحصـول علـى اللقاحـات الجديـدة وغيـر المسـتغلة المستحقة لدعم التحالف العالم

جيدًا وتعزيز برامجها الخاصة بالتمنيع، بما في ذلك الحفاظ على قاعدة بيانات منتجات اللقـاح وأسـعارها 
ومشترياتها والتوسع في هـذه القاعـدة، وٕانشـاء منتـدى للتبـادل فـي مجـال العـرض والطلـب علـى اللقاحـات. 

ماليين دوالر أمريكي تكاليف المـوظفين والمشـتريات وعقـود المستشـارين الخاصـة بالـدعم  ٧مبلغ  ويشمل
  التقني.

يرجى بيان مستوى الموارد المتاحة لتمويل تنفيذ القرار المقترح في الثنائية الحاليـة بماليـين الـدوالرات   )١(
  األمريكية:

 لتمويل القرار المقترح في الثنائية الحالية؟ المتاحة الموارد مقدارما  -
تبلــغ ميزانيــة الثنائيــة الحاليــة ألنشــطة المنظمــة الخاصــة بــالتمنيع ضــمن حافظــة ميزانيــة خطــة العمــل 

مليـــون دوالر أمريكـــي. وســـيتطلب تنفيـــذ األنشـــطة المطلوبـــة فـــي  ٢٧٢العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات 
  ة ماليين دوالر أمريكي.القرار المقترح مبلغًا إضافيًا يقدر بسبع

  ما مقدار ثغرة التمويل؟  -
  ماليين دوالر أمريكي لتنفيذ األنشطة المطلوبة في القرار المقترح. ٧يلزم 

  ما هي الموارد المقدرة، غير المتاحة بعد، إن ُوجدت، والتي ستساعد في سد ثغرة التمويل؟  -
األموال بعد اعتماد القرار لتغطية ثغرة التمويل. وقـد أعـرب بعـض  سيجري تنفيذ بعض أنشطة جمع

  الشركاء بالفعل عن اهتمامهم بزيادة استثماراتهم في المجاالت المذكورة في القرار.
  (عند اللزوم): المتطلبات الميزنية المقدرة، بماليين الدوالرات األمريكية: ٢٠١٩-٢٠١٨  -٢

  مليون دوالر أمريكي. ٢٠
تلـــزم المتطلبـــات الميزنيـــة اإلضـــافية لتغطيـــة األنشـــطة الجديـــدة، مثـــل تلـــك التـــي تتعلـــق بمخطـــط تأهـــب 
واســتجابة البحــث والتطــوير، والبــرامج التجريبيــة الخاصــة بلقــاح المالريــا. ويكتســي تعزيــز ترصــد الحصــبة 

عمــل العالميــة وســائر األمــراض التــي يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات أهميــة كبــرى لتحقيــق أهــداف خطــة ال
الخاصة باللقاحات، ويتطلب ميزانية وموارد إضافية. ويلـزم وضـع خطـة لتـأمين االسـتثمارات الالزمـة مـن 

بالتحـالف العـالمي جانب البلدان لمواصلة التمنيع خالل المرحلتين االنتقاليتين المتعلقتين بشلل األطفـال و 
اصــلة بــرامج التمنيــع الفعالــة عنــدما يتراجــع للقاحــات والتمنيــع، للتخفيــف مــن حــدة أي مخــاطر قــد تهــدد مو 

تمويل مكافحة شلل األطفال. ويمكن تحويل بعض األموال المخصصة لمكافحة شلل األطفـال إلـى تنفيـذ 
  مثل هذه األنشطة "االنتقالية".

المقـــدرة،  المتطلبـــات الميزنيـــة -(عنـــد اللـــزوم)  ٢٠١٩-٢٠١٨الثنائيـــات المســـتقبلية بعـــد الثنائيـــة   -٣
  :بماليين الدوالرات األمريكية

  .٢٠٢١-٢٠٢٠مليون دوالر أمريكي للثنائية  ١٥
=     =     =  


