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  عملال خطةتعزيز التمنيع لتحقيق أهداف 
  الخاصة باللقاحاتالعالمية 

  
  

  والبرازيل وكولومبيا مشروع قرار مقترح من أستراليا
  
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١،خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحاتعن بعد النظر في التقرير   
  

  ين باعتماد القرار التالي:بعجمعية الصحة العالمية الس ييوص
  

  ون،بعجمعية الصحة العالمية الس
  

 )٢٠١٥( ٦-٦٨ج ص عو )٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص ع ينإذ تذكر بـالقرار   الديباجة) من ١(الفقرة   
  ؛خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات بشأن

  
توثيــق القضــاء علــى المعنيــة ببــإعالن لجنــة الخبــراء الدوليــة ترحــب وٕاذ    مــن الديباجــة) ٢(الفقــرة   

أن الــدول األعضــاء فــي  ،والتحقــق منــه الخلقيــةالحصــبة والحصــبة األلمانيــة ومتالزمــة الحصــبة األلمانيــة 
 ٢٠١٥فــي عــامي  ٢إقلــيم األمــريكتين حققــت وقــف تــوطن ســريان فيروســات الحصــبة األلمانيــة والحصــبة

  ؛على التوالي ٢٠١٦و
  

بــالتحقق مــن القضــاء علــى تيتــانوس األم والوليــد فــي جميــع ترحــب وٕاذ    مــن الديباجــة) ٣(الفقــرة   
  ؛عضاء اإلحدى عشرة في إقليم جنوب شرق آسياالمناطق ضمن جميع الدول األ

  
فريــق الخبــراء الصــادر عــن  ٢٠١٦تقريــر التقيــيم لعــام وبعــد النظــر فــي    مــن الديباجــة) ٤(الفقــرة   

والتقـــدم بشـــأن تنفيـــذ خطـــة العمـــل العالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات  االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع
  ٣؛المحددةأغراض الخطة وأهدافها االستراتيجية المحرز من أجل تحقيق 

                                                           
 .١٤٠/٢٥م تالوثيقة    ١

 .CD55/INF/10, Rev.1انظر الوثيقة    ٢

متـاح  ٢٠١٦لخطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـات لعـام  فريق الخبراء االستشاري االسـتراتيجيتقييم ل التقرير الكامل   ٣
  :  في الرابط التالي

http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf  
 ).٢٠١٧/ يناير كانون الثاني ٢٣(تم االطالع في 
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حققـت أهـداف خطـة العمـل العالميـة الخاصـة تالحظ أن عدة بلـدان وٕاذ    من الديباجة) ٥(الفقرة   
ـــدانًا أخـــرى  ٢٠١٥باللقاحـــات المحـــددة لعـــام  ـــة تحقيـــق وأن بل ـــدمًا ملحوظـــًا، باإلشـــارة إلـــى إمكاني تحـــرز تق

  ؛نها بعيدة المطمحاألهداف والغايات على الرغم من كو 
  

فيمــا يتعلــق ببــدء اســتخدام لقاحــات جديـــدة تالحــظ التقــدم المحـــرز وٕاذ    مــن الديباجــة) ٦(الفقــرة   
التــي األمــراض مــن وتــأثير هــذه اللقاحــات فــي الحــد مــن وفيــات األطفــال ووقايــة عــدد أكبــر مــن األشــخاص 

  ؛يمكن الوقاية منها باللقاحات
  

 شدة بطء التقدم المحرز من أجل تحقيق أهـدافيساورها القلق إزاء وٕاذ    من الديباجة) ٧(الفقرة   
خطــة العمـــل العالميــة الخاصـــة باللقاحـــات المتمثلــة فـــي استئصــال شـــلل األطفـــال والقضــاء علـــى الحصـــبة 
والحصـــبة األلمانيـــة والـــتخلص مـــن تيتـــانوس األم والوليـــد وتعزيـــز اإلنصـــاف فـــي إتاحـــة اللقاحـــات المنقـــذة 

  ؛)٢٠٢٠-٢٠١١قد اللقاحات (لألرواح في منتصف ع
  

ضـــرورة بـــذل جهـــود إضـــافية للتوصـــل إلـــى القضـــاء علـــى الحـــظ توٕاذ    مـــن الديباجـــة) ٨(الفقـــرة   
الحصبة والحصبة األلمانية على الرغم من اعتماد أهداف القضاء على الحصـبة فـي الـدول األعضـاء فـي 

  ؛لمانية في ثالثة أقاليمجميع أقاليم المنظمة الستة واعتماد أهداف القضاء على الحصبة األ
  

 التوصــل إلــىبالطاقــة الهائلــة للقاحــات وأنشــطة التمنيــع فــي تعتــرف وٕاذ    مــن الديباجــة) ٩(الفقــرة   
لتأهـب المسـاهمة فـي االتنميـة المسـتدامة البعيـدة المطمـح؛  تحقيـق أهـدافيلي: تحسين صـحة السـكان؛  ما

الوقايــة مــن مرضــات مســتجدة؛ ســيما فيمــا يتعلــق بالفاشــيات المنطويــة علــى مُ للفاشــيات والتصــدي لهــا، وال
  ؛مضادات الميكروباتمقاومة 

  
دمج تمامــًا فــي الــنظم التــي تُــبــرامج التمنيــع الروتينــي تعتــرف بــأن وٕاذ    مــن الديباجــة) ١٠(الفقــرة   
ـــنظم الصـــحية وزيـــادة تغطيـــة يـــة الصـــحية الشـــاملة تســـهم فـــي تحقيـــق التغطالصـــحية  مـــن خـــالل تعزيـــز ال

  ؛تدخالت صحية أخرى
  

بالتقدم الملحوظ المحرز من أجل استئصال شلل األطفـال عترف توٕاذ    من الديباجة) ١١(الفقرة   
لألصـــول والمـــوارد البشـــرية والبنـــى التحتيـــة المتصـــلة بمكافحـــة شـــلل األطفـــال فـــي حـــال والمســـاهمة الكبيـــرة 

  ؛تحقيق انتقالها الفعال في تعزيز نظم التمنيع والنظم الصحية على الصعيد الوطني
  

لتعـاون الـدولي الرامـي إلـى تعزيـز قـدرات ابضـرورة توطيـد عتـرف توٕاذ    من الديباجـة) ١٢(الفقرة   
، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق خطـة العمـل العالميـة الخاصـة باللقاحـاتالبلدان النامية من أجل تحقيق أهـداف 

  ،نقل التكنولوجيا
  

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

مـــن خـــالل  هاوتصـــريف شـــؤونبـــرامج التمنيـــع الوطنيـــة قـــدرة أقـــوى علـــى قيـــادة أن تبـــدي   )١(
  :يلي ما

  دمج برامج التمنيع دمجًا تامًا في النظم الصحية الوطنية؛ضمان   ) أ(

                                                           
 وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.   ١
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ـــة للتمنيـــع وتـــدعيم آليـــات ضـــمان   ) ب( مســـندة تخصـــيص المـــوارد الكافيـــة مـــن الميزاني
فرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة المعنيــة األبالبينــات وشــفافة ومســتقلة لصــنع القــرار مثــل 

 آليات معادلة؛ وأبالتمنيع 

علــــى جميــــع وتــــديرها بفعاليــــة بــــرامج التطعــــيم لمــــوال األالنهــــوض بآليــــات ترصــــد   )ج(
  الموارد البشرية الكافية لبرامج التمنيع؛ المستويات وتخصيص

تعزيز الـنظم لرصـد األحـداث الضـارة التـي تعقـب التمنيـع وٕاتاحـة المعلومـات ذات   (د)
  ؛جمهورلعامة االصلة ل

التــــي تؤكــــد الفوائــــد و تعزيــــز الحمــــالت الراميــــة إلــــى إذكــــاء الــــوعي بشــــأن التمنيــــع   (ه)
 الصحية العمومية للتمنيع ومأمونية اللقاحات؛

تعزيز الـُنظم واإلجـراءات والسياسـات الخاصـة بـالتمنيع، الالزمـة لتحقيـق معـدالت   (و)
 ؛للتغطية بالتمنيع والحفاظ عليهامرتفعة 

اســـــتعراض التقـــــدم الُمحـــــرز علـــــى الصـــــعيد الـــــوطني دوريـــــًا، مـــــن خـــــالل األفرقـــــة   (ز)
قلة، للوقـوف االستشارية التقنية الوطنية المعنية بالتمنيع أو ما يعادلها مـن األفرقـة المسـت

 على التقدم الُمحرز والعبر المستخلصة والحلول الممكنة للتصدي للتحديات المتبقية؛

تقــــديم تقريــــر ســــنوي إلــــى اللجــــان اإلقليميــــة، علــــى نحــــو مــــا حــــث عليــــه القــــرار   (ح)
 ؛١٧-٦٥ع  ص  ج

 
أن تتأكــــد مــــن اســــتخدام البيانــــات الحديثــــة عــــن التغطيــــة بــــالتمنيع فــــي إرشــــاد القــــرارات  )٢(

ية والبرمجية التي تؤدي إلى حماية المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر والحد من االستراتيج
 عبء المرض؛

 
أن تعزز قدرتها على الترصد وتحافظ عليها عن طريق االستثمار في ُنظم الكشـف عـن  )٣(

 األمراض واإلنذار بشأنها؛
 
عمــر، أن تتوســع فــي خــدمات التمنيــع لتتجــاوز مرحلــة الرضــاعة وتشــمل جميــع مراحــل ال )٤(

ــالتمنيع والخــدمات الصــحية المتكاملــة إلــى  ــأ الســبل للوصــول ب عنــد االقتضــاء، وتحــدد أنجــع وأكف
 الفئات العمرية األخرى والمجموعات السكانية الشديدة التعرض للمخاطر؛

 
)، ٢٠٠٥أن تعّزز اإلجراءات الدولية والوطنية لضمان تطبيق اللوائح الصـحية الدوليـة ( )٥(

مــن االنتشــار الــدولي لألمــراض والحمايــة منــه ومكافحتــه وحشــد اســتجابة التــي تهــدف إلــى الوقايــة 
 ؛مواجهتهالصحة العمومية ل

 
أن تعمل على تعبئة التمويل المحلي، حسب االقتضاء، من أجل الحفاظ على المكاسب  )٦(

التي تحققت في مجال التمنيع بفضل الدعم المقدم من المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفـال 
 والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع؛

 
ـــدولي لتحقيـــق أهـــداف خطـــة العمـــل ال )٧( عالميـــة الخاصـــة باللقاحـــات، أن تعـــّزز التعـــاون ال

 في ذلك من خالل نقل التكنولوجيا؛ بما
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  المدير العام أن يضطلع بما يلي: تطلب من   من المنطوق) ٢(الفقرة 
 

أن يدعو في المنتديات الوطنية والدولية إلى الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة التقدم نحو  )١(
، وٕالــى مــا لــذلك مــن ٢٠٢٠لــول عــام تحقيــق أهــداف خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات بح

 قيمة؛
 
أن يحســــن آليــــات المســــاءلة لرصــــد تنفيــــذ خطــــط العمــــل العالميــــة واإلقليميــــة الخاصــــة  )٢(

 بالتمنيع؛ 
 
أن يواصل دعم البلـدان فـي تحقيـق األهـداف اإلقليميـة والعالميـة الخاصـة بالقضـاء علـى  )٣(

 ؛٢٠٢٠ام بحلول ع ألم والوليداالحصبة والحصبة األلمانية وتيتانوس 
 
علــى األكثــر، بالتشــاور مــع الــدول  ٢٠٢٠فــي عــام  الصــحةأن يقــدم تقريــرًا إلــى جمعيــة  )٤(

األعضاء، حول ما إذا كان ينبغي تحديد أهداف رسمية الستئصال الحصبة والحصـبة األلمانيـة، 
 واألطر الزمنية الخاصة بهذه األهداف؛

 
مــات المجتمــع المــدني، مــن أن يتعــاون مــع جميــع الشــركاء الرئيســيين، بمــا فــي ذلــك منظ )٥(

أجــل تقيــيم إلــى أي مــدى يــؤدي عملهــم إلــى تعزيــز ُنظــم التمنيــع الروتينــي الوطنيــة وتنفيــذ الخطــط 
 الخاصة بالتمنيع؛  الوطنية المحددة التكاليف والغايات

 
أن يواصل العمل مع جميع الشركاء من أجل دعم البحـث والتطـوير واإلنتـاج فـي مجـال  )٦(

 مستجدة أو التي تعاود الظهور؛ مرضات الاللقاحات المضادة للمُ 
 
أن يواصــل العمــل مــع جميــع األطــراف دعمــًا للبحــث والتطــوير واســتخدام االبتكــارات فــي  )٧(

 مجال إعطاء اللقاحات وسلسلة إمداداتها، التي تزيد من نجاعتها ومردوديتها؛
 
أن يتعــاون حســب االقتضــاء، مــع الوكــاالت الدوليــة وفقــًا لواليــة كــل منهــا، ومــع الجهــات  )٨(

، مــن أجــل التغلــب علــى العقبــات التــي تحــول الوطنيــةالمانحــة، ومصــنعي اللقاحــات، والحكومــات 
دون اإلتاحة المالئمة التوقيت والكافية للقاحات الميسورة التكلفة والمضمونة الجودة أمام الجميع، 

في ذلك في طوارئ الصحة العمومية التـي تسـبب قلقـًا دوليـًا وفـي سـياقات األزمـات اإلنسـانية بما 
 تحديدًا؛

 
تقريـــرًا ســـنويًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة عـــن التقـــدم الُمحـــرز  يقـــدمو أن يواصـــل رصـــد التقـــدم  )٩(

ق صوب تحقيق غايات التمنيع العالميـة، باعتبـاره بنـدًا أساسـيًا فـي جـدول األعمـال، مسـتعينًا بفريـ
الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع فــي توجيــه المناقشــات واإلجــراءات المســتقبلية، 

 .١٧-٦٥ج ص ععلى النحو المطلوب في القرار 
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