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  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات
  
  
  األمانةتقرير من 

  
  
، ١٧-٦٥ج ص ع، القـــرار ٢٠١٢اعتمـــدت جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتون، فـــي أيـــار/ مـــايو   -١

رصــد التقــدُّم وطلبــت مــن المـدير العــام عــدة أمـور منهــا  ١،أيــدت فيــه خطـة العمــل العالميــة الخاصـة باللقاحــات الـذي
المحرز والقيام كل عام من خالل المجلس التنفيذي بإبالغ جمعية الصحة، وحتى حلول موعد عقد جمعية الصـحة 
العالمية الحادية والسبعين، بالتقدم المحرز صوب تحقيق أهداف التمنيع العالمية، باعتبارهـا بنـدًا أساسـيًا فـي جـدول 

 .ترح حتى تسترشد به المناقشات واإلجراءات المستقبليةإطار المساءلة المقاستخدام األعمال، مع 
  
وأحاطـت  ٢، فـي تقريـر األمانـة٢٠١٣ونظرت جمعية الصحة العالميـة السادسـة والسـتون، فـي أيـار/ مـايو   -٢

به علمًا، بما في ذلك إطار الرصد والتقييم والمساءلة المقترح، وكذلك عملية استعراض التقدم المحرز وتقديم تقريـر 
 .اإلشراف المستقل لفريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيعي إطار عنه ف

  
 فريـق الخبـراء االستشـاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيعاستعرض  ٣وطبقًا لعملية الرصد والتقييم والمساءلة  -٣

 الخاصـة العالمية العمل األغراض االستراتيجية لخطةو التقدم المحرز على أساس كل مؤشر من مؤشرات األهداف 
وأعـــــد تقريـــــر تقيـــــيم خطـــــة العمـــــل العالميـــــة الخاصـــــة باللقاحـــــات  ٢٠١٥،٤اســـــتنادًا إلـــــى بيانـــــات عـــــام باللقاحـــــات، 

 التقييم. لتقرير ملخص الملحق في ويرد ٢٠١٦.٥ لعام
  

                                                           
  خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات متاحة في الرابط التالي:   ١

http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/ ٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢٨ (تم االطالع في.(  
، المحضــر المــوجز للجلســة العاشــرة للجنــة "أ"، ٣ســجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص ع؛ وانظــر أيضــًا الوثيقــة ٦٦/١٩الوثيقــة ج   ٢

 (باإلنكليزية). ٢الفرع 

 .١٧و ١٦، الفقرتان ٦٦/١٩انظر الوثيقة ج   ٣

  ٢٠١٦الرصد والتقييم والمساءلة فيما يتعلق بخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات: التقرير السنوي لألمانة    ٤
)http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/gvap_secretariat_report_2016.pdf?ua=1 تـــــــــــم ،

  .)٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢٨ االطالع في
لخطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات  بــالتمنيعفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي التقريــر الكامــل لتقيــيم    ٥

  متاح في الرابط التالي:  ٢٠١٦لعام 
http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf 

 ).٢٠١٧شباط/ فبراير  ٢٨ (تم االطالع في
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فــي نســخة  ٢٠١٧بكــانون الثــاني/ ينــاير بعــد المائــة األربعــين دورتــه انعقــاد مجلــس التنفيــذي أثنــاء النظــر و   -٤
مــن مشـروع القـرار علـى تأجيـل اعتمـاد المجلــس اتفـق و  ١.جنبـًا إلــى جنـب مـع مشـروع القـرار تقريـرهـذا السـابقة مـن 

قبــل و المشــاورات خــالل الفتــرة الفاصــلة بــين الــدورتين أجــل إفســاح المجــال أمــام الــدول األعضــاء إلجــراء المزيــد مــن 
  .من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء ، وذلكنيجمعية الصحة العالمية السبعانعقاد 

  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  
إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير والنظر في التوصـيات الخاصـة بـاإلجراءات التـي يتعـين  ةمدعو  جمعية الصحة  -٥

  سيما الدول األعضاء.العالمية الخاصة باللقاحات، وال أن يتخذها مختلف أصحاب المصلحة في خطة العمل
  

                                                           
لجلســة الثانيــة اللمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه األربعــين بعــد المائــة،  ةضــر المــوجز ا؛ انظــر أيضــًا المح١٤٠/٢٥م تالوثيقــة    ١

 .(باإلنكليزية) ١، الفرع عشرة
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      الملحق
  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي ملخص تقرير تقييم 

  ٢٠١٦١لخطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات لعام  المعني بالتمنيع
  
  
 الخبــــراء زال فريــــقمــــا ،)٢٠٢٠-٢٠١٢باللقاحــــات ( الخاصــــة العالميــــة العمــــل فــــي منتصــــف مــــدة خطــــة -١

التقـدم المحـرز نحـو تحقيـق أهـداف بالتمنيع يشعر بقلق بـالغ مـن الـبطء الشـديد فـي  المعني االستراتيجي االستشاري
األلمانيـــة، والـــتخلص مـــن تيتـــانوس (كـــزاز) األمهـــات  والحصـــبة الحصـــبة استئصـــال شـــلل األطفـــال، والـــتخلص مـــن

 والمواليد، وزيادة اإلتاحة المنصفة للقاحات المنقذة لألرواح.
  
ات الجديـــدة، فـــإن وبـــالرغم مـــن التحســـينات فـــي مختلـــف البلـــدان، والمعـــدل العـــالمي القـــوي إلدخـــال اللقاحـــ -٢

 .٢٠١٠فقط منذ عام  ٪١المتوسط العالمي للتغطية التمنيعية زاد بنسبة 
  
بلــدًا مــن بلــوغ غايــة الوصــول بالتغطيــة الوطنيــة بالجرعــة الثالثــة مــن لقــاح  ٦٨لــم يــتمكن  ٢٠١٥وفــي عــام  -٣

قــل. ولــيس األمــر كــذلك علــى األ ٪٩٠الُخنــاق والكــزاز والشــاهوق (الــدفتريا والتيتــانوس والســعال الــديكي) إلــى نســبة 
بلـدًا عـن انخفـاٍض صـاٍف  ٢٥بلدًا عن أنه لم يحـدث أي تغييـر فـي مسـتويات التغطيـة، وأبلـغ  ٢٦فحسب، بل أبلغ 

 .٢٠١٠في التغطية منذ عام 
  
ــدًا والتــي حققــت تقــدمًا كبيــرًا منــذ عــام  ١٦وينبغــي اإلشــادة بالبلــدان البــالغ عــددها  -٤ ، وذلــك تقــديرًا ٢٠١٠بل

يــة التمنيعيــة إلــى المزيــد مــن النــاس، وخصوصــًا أفــراد المجتمــع الضــعفاء والمهمشــين. وقــد حققــت لوصــولها بالتغط
أكبــر تقــدم فــي هــذا الصــدد، لــم يشــملهم التطعــيم  الــذينن النــاس بعــض مــن البلــدان التــي تعــيش فيهــا أعلــى أعــداد مــ

غايـات التغطيـة لـم تتحقـق فـي تلـك  فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا والهند، وحتى على الرغم مـن أن بما
 البلدان فإنها تمضي ُقدمًا في االتجاه السليم.

  
بلدًا التي دخلت الِعقد بمعدالت تغطية تمنيعية عالية وحافظت عليها خالل  ١١١أما البلدان البالغ عددها  -٥

 األكثــرالتغطيــة فهــي بالفعــل بصــدد التركيــز علــى أهــداف أكثــر طموحــًا، وعلــى اللقاحــات اإلضــافية، و  ٢٠١٥عــام 
إنصافًا. ويمكن أن تمهد برامج التمنيع الطريق إلى ذلك في هذه البلدان من خالل تعزيـز تـدخالت صـحية عموميـة 
أخرى وتوفير منصة لتوصيل الخدمات الصحية الوقائية طيلة دورة العمر. وهنـاك تقـدم سـريع فـي البحـث والتطـوير 

ات التي هي قيد التطوير ضرورة بناء نظم صحية يمكن االعتماد في مجال اللقاحات، ويبرز توسع مجموعة اللقاح
 عليها في الوصول إلى فئات عمرية مستهدفة جديدة.

  
إيمانـًا راسـخًا ال يتزعـزع بقـوة التمنيـع  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيعويؤمن أعضاء  -٦

النــاس مــن مجموعــة متناميــة مــن االعــتالالت الموهنــة.  فــي إعطــاء األفــراد وأســرهم بدايــة أفضــل للحيــاة وفــي حمايــة
فــالتمنيع مــن أكثــر أدوات العــالم فعاليــة ومردوديــة فــي مواجهــة تهديــد األمــراض المســتجدة، ولــه أثــر قــوي فــي التنميــة 
االجتماعيــة واالقتصــادية. واعترافــًا بــدور التمنيــع فــي ضــمان التمتــع بصــحة جيــدة، وبــدور تلــك الصــحة الجيــدة فــي 

التنميـــة المســـتدامة، أيـــد الفريـــق إدراج مؤشـــرات التمنيـــع لقيـــاس التقـــدم المحـــرز نحـــو تحقيـــق أهـــداف التنميـــة تحقيـــق 
 المستدامة.

 
وســتتيح الســنوات األربــع القادمــة فرصــًا غيــر مســبوقة للبلــدان كــي تعــزز مــا يحظــى بــه التمنيــع مــن اهتمــام  -٧

صـحاب المصـلحة فـي التمنيـع جهـودًا أالبلـدان و ودعم، وتطبيقه لصالح البشر فـي كـل مكـان. ويلـزم أن تبـذل جميـع 
 .٢٠٢٠دؤوبة كي تدارك األمر وتحقق أهداف خطة العمل العالمية الخاصة بالتمنيع بحلول عام 

                                                           
١  http://www.who.int/entity/immunization/global_vaccine_action_plan/SAGE_GVAP_Assessment_Report_2016_EN.pdf  ــــــــــــــــــــم (ت

  ).٢٠١٦تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٠االطالع في 
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 قويـــةبــالتمنيع بـــأن تبـــدي الـــدول األعضـــاء قيـــادة  المعنـــي االســـتراتيجي االستشـــاري الخبـــراء ويوصــي فريـــق -٨
 الوطنية من خالل اإلجراءات التالية: التمنيعوتصريفًا أقوى للشؤون فيما يتعلق بنظم 

بقــوة للتمنيــع فــي البلــدان واألقــاليم. المســتويات، مناصــرين ينبغــي أن يكــون الــوزراء، علــى جميــع   (أ)
وينبغي أن يتمكن هؤالء المسـؤولون الرفيعـو المسـتوى مـن التعريـف بالعائـد الكبيـر علـى االسـتثمار، ومـدى 

ة يبـــرامج التمنيـــع واســـتدامتها كجـــزء ال يتجـــزأ مـــن حـــزم التغطيـــة الصـــحي العجلـــة والقيمـــة فـــي االســـتثمار فـــ
 الشاملة المدعومة من الحكومات.

تشجَّع الحكومات على أن تسن قـوانين تكفـل إتاحـة التمنيـع، وتنشـئ أفرقـة استشـارية تقنيـة وطنيـة   (ب)
شـئ آليـات لرصـد وٕادارة معنية بالتمنيع أو أفرقة معادلة، وتضمن تخصيص ميزانيات للتمنيع كل سنة، وتن

 األموال بفعالية على جميع المستويات (بما في ذلك األموال المتأتية من القطاع الخاص).

ث الـنظم والبروتوكـوالت والسياسـات الالزمـة ييجب أن يتخذ القادة الوطنيـون قـرارات شـجاعة لتحـد  (ج)
ديثات إعــادة تصــميم سالســل التوريــد وقــد تتطلــب هــذه التحــلتحقيــق التغطيــة التمنيعيــة العاليــة واســتدامتها. 

مركزيــة وليات إذا قــررت الحكومــة تنفيــذ الوسياســات الشــراء، وٕاعــادة تقيـيم األدوار والمســؤ  ونظـم المعلومــات
 النظام الصحي.

عــام إلــى األفرقــة االستشــارية التقنيــة الوطنيــة  كــلينبغــي أن يقــدم مــديرو البــرامج الوطنيــة تقريــرًا   (د)
المعنية بالتمنيع، عن التقدم المحرز والدروس المستفادة والتحـديات المتبقيـة فـي سـبيل تنفيـذ خطـط التمنيـع 

  الوطنية، وأن يبين مواءمة تلك الخطط مع أهداف خطط العمل اإلقليمية والعالمية الخاصة باللقاحات.
  
المعنـي بـالتمنيع الـدول األعضـاء بإعطـاء األولويـة لتعزيـز  االسـتراتيجياالستشـاري  ويوصي فريـق الخبـراء  -٩

  نظام التمنيع من خالل اإلجراءات التالية:

ينبغــي أن توســع البلــدان خــدمات التمنيــع لتتجــاوز الرضــع واألطفــال وتشــمل دورة العمــر بالكامــل،   (أ)
رى في إطار تقديم الخـدمات الصـحية المتكاملـة. وتحدد أنجع وأكفأ سبل الوصول إلى الفئات العمرية األخ

وهناك حاجة عاجلة إلى إنشاء منصات جديدة للوصول إلى النـاس أثنـاء السـنة الثانيـة مـن العمـر ومرحلـة 
  الطفولة والمراهقة والحمل وفي مرحلة الحقة لدى البالغين.

وينبغــي للبلــدان األربعــة والثالثــين التــي تصــل مســتويات تغطيتهــا الوطنيــة بلقــاح الخنــاق والكــزاز   (ب)
أن تسرع تنفيذ التـدخالت التـي ثبتـت فعاليتهـا مـن أجـل تعزيـز نظـم التمنيـع فـي إطـار  ٪٨٠ إلىوالشاهوق 

ستشــارية التقنيــة الخــدمات الصــحية المتكاملــة. وينبغــي للبلــدان، بعــد الحصــول علــى مشــورة مــن األفرقــة اال
الوطنية المعنية بالتمنيع أو من جهات معادلـة لهـا، أن تحـدد وتنفـذ التـدخالت ذات األولويـة، بمـا فـي ذلـك 

  تنمية الموارد البشرية، وزيادة التمويل المحلي للتمنيع، وتحسين جودة البيانات الستخدامها.
  

ن الــدول األعضــاء االســتثمارات بــأن تــؤمّ  بــالتمنيعويوصــي فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي   -١٠
الالزمــة الســتدامة التمنيــع أثنــاء المراحــل االنتقاليــة الخاصــة بشــلل األطفــال والتحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات 

  والتمنيع من خالل اإلجراءات التالية:

التمويـل  يقـلعنـدما  ةالـينبغي أن تقلل كل البلدان أية مخاطر محدقة باستدامة برامج التمنيـع الفع  (أ)
فين ومــوارد كبيــرة بفضــل المبــادرة الخــاص بشــلل األطفــال. أمــا البلــدان التــي لــديها أعــداد كبيــرة مــن المــوظ

العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال فمطلـــوب منهـــا أن تحـــافظ علـــى أنشـــطة التمنيـــع والمختبـــرات والترصـــد 
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بالتمويل الخاص بشلل األطفال والموظفين المعنيين بشلل الحاسمة وأن تمولها، والتي تحظى حاليًا بالدعم 
  األطفال.

في جميع البلدان التي تتحول عن الدعم من التحالف العالمي من أجـل اللقاحـات والتمنيـع ينبغـي   (ب)
للشركاء الوطنيين والعالميين في التمنيع أن يناصروا بقـوة وثبـات زيـادة التمويـل المحلـي السـتدامة مكاسـب 

  بمرور الوقت.التمنيع 

يجـــب أيضـــًا أن تنظـــر الجهـــات المانحـــة للتمنيـــع إلـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن اســـتثماراتها فـــي التحـــالف   (ج)
العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع مــن أجــل ضــمان التحــول عــن التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات 

التي تواجه انخفاضًا كبيرًا في  والتمنيع والتوصل إلى الدعم الذاتي للبلدان وكذلك ضمان أن تتوافر للبلدان
  القدرات واألدوات الالزمة.ل األطفال لالتمويل الخاص بش

  
اء قــدرتها علــى ضــويوصــي فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع بــأن تحســن الــدول األع  -١١

  الرصد وجودة البيانات واستخدامها من خالل اإلجراءات التالية:

البلدان أن تعزز قدرتها على الترصد وأن تحافظ عليها باالستثمار في ُنظم الكشف ينبغي لجميع   )أ(
عن األمراض واإلخطـار بشـأنها، وفـي التحاليـل الروتينيـة وُنظـم التبليـغ عـن البيانـات، وفـي تعزيـز القـدرات 

قاحـات المختبرية؛ وبوضع عمليـة واضـحة لتحـري حـاالت اإلصـابة بـاألمراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا بالل
  ؛ وباالستجابة للفاشيات والوقاية منها.هذه الحاالت وتأكيد

جميــع صــناع القــرار علــى جميــع مســتويات برنــامج التمنيــع باســتخدام بيانــات حديثــة (أي ُيطاَلــب   )ب(
البيانات الخاصة بترصد المرض والتغطية وتنفيذ البرنامج) في إرشاد القرارات البرمجية واالستراتيجية التي 

  .ى الحد من المرض وحماية المجموعات السكانية المعرضة للمخاطرتؤدي إل
 

فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي المعنـــي بـــالتمنيع بـــأن تعـــزز الجهـــات الشـــريكة المعنيـــة  يويوصـــ  -١٢
مـــن أجـــل رصـــد تنفيـــذ خطـــط العمـــل العالميـــة واإلقليميـــة الخاصـــة باللقاحـــات مـــن خـــالل  ،بـــالتمنيع آليـــات المســـاءلة

 اإلجراءات التالية:

ينبغــي لقــادة وكــاالت أمانــة خطــة العمــل العالميــة الخاصــة باللقاحــات والجهــات العالميــة الشــريكة   )أ(
وتيـرة التقـدم نحـو تحقيـق  المعنية بالتمنيع أن تعمل على الدعوة بقوة وثبات إلى الحاجة الملحـة إلـى تسـريع

 في المنتديات الوطنية والدولية. ،قيمة، وٕالى ما لذلك من ٢٠٢٠أهداف الخطة بحلول عام 

ســتعراض ســنوي للتقــدم الُمحــرز فــي إجــراء اينبغــي للمــديرين اإلقليميــين للمنظمــة أن يتأكــدوا مــن   )ب(
علـــى نحـــو  ،ات اللجـــان اإلقليميـــةتنفيـــذ خطـــط العمـــل العالميـــة واإلقليميـــة الخاصـــة باللقاحـــات فـــي اجتماعـــ

. وينبغـي أن تسـتند المناقشـة إلـى التقـارير التـي ُتعـد علـى )٢٠١٢( ١٧-٦٥ج ص عقـرار اليـنص عليـه  ما
 المستوى الُقطري الستعراض التقدم الُمحرز ومناقشته.

المختلفـة، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني أن توضح كيف ُيقارن عملها بخطط التمنيـع الوطنيـة   )ج(
، مــن أجــل إضــفاء المزيــد مـــن ٢٠١٧ لعــام فــي تقاريرهــا بشــأن خطــة العمــل العالميــة الخاصـــة باللقاحــات

منظمــات أيضــًا قيــاس أثــر هــذه الالوضــوح علــى نطــاق عملهــا الجغرافــي والبرمجــي. وحيثمــا أمكــن، ينبغــي ل
 عملها وعرضه.
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منيع بــأن يحقــق الشــركاء فــي التمنيــع غايــات المعنــي بــالتيوصــي فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي و   -١٣
. ومتالزمــــة الحصــــبة األلمانيــــة الخلقيــــةليــــد والحصــــبة والحصــــبة األلمانيــــة او لموا هــــاتالقضــــاء علــــى تيتــــانوس األم

وضـــع مبـــررات  الحصـــبة والحصـــبة األلمانيـــةومبـــادرة  ليـــداو لموا هـــاتتيتـــانوس األموالمطلـــوب مـــن كـــل مـــن مبـــادرة 
لالستثمار تحـدد التمويـل اإلضـافي الـالزم لتحقيـق غايـات القضـاء واسـتمرارها فـي بـرامج التمنيـع الروتينـي واسـتخدام 
مبــررات االســتثمار اللتمــاس الــدعم الضــروري مــن الجهــات المانحــة والحكومــات الوطنيــة بحلــول نهايــة شــهر تمــوز/ 

  .٢٠١٧يوليو من عام 
  

العقبات التي  الشركاء في التمنيعأن يحل المعني بالتمنيع باالستشاري االستراتيجي ويوصي فريق الخبراء   -١٤
تحـــول دون اإلمـــداد بلقاحـــات ميســـورة الكلفـــة فـــي الوقـــت المناســـب فـــي حـــاالت األزمـــات اإلنســـانية. ويجـــب علـــى 

تخفيــف األعبــاء الوكــاالت الدوليــة والجهــات المانحــة وصــانعي اللقاحــات والحكومــات الوطنيــة العمــل معــًا مــن أجــل 
المالية التي ُتلقى على كاهل البلدان لشراء اللقاحات وتوفيرها للسـكان المشـردين الشـديدي التعـرض لخطـر اإلصـابة 
بــأمراض يمكــن الوقايــة منهــا باللقاحــات وضــمان اإلمــداد بلقاحــات ميســورة الكلفــة فــي الوقــت المناســب فــي حــاالت 

  األزمات اإلنسانية.
  

بأن يدعم الشركاء في البحث والتطوير في  المعني بالتمنيعء االستشاري االستراتيجي ويوصي فريق الخبرا  -١٥
  مجال اللقاحات القدرة على البحث والتطوير في مجال اللقاحات في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط:

علـى إجـراء والقـدرة القدرة التنظيميـة يجب على الشركاء في البحث والتطوير مواصلة دعم توسيع   (أ)
التجــارب الســريرية باالســتناد إلــى نمــاذج مثــل المنتــدى األفريقــي لتنظــيم اللقاحــات وشــبكة منظمــي اللقاحــات 

وتعجيــل المســارات التنظيميــة للقاحــات فــي ســياقات الطــوارئ واإلصــرار علــى االمتثــال  فــي البلــدان الناميــة
 تقارير عن النتائج في الوقت المناسب.لموقف المنظمة الراهن بشأن تسجيل التجارب السريرية وتقديم ال

ينبغــي أن تواظــب المنظمــة واللجنــة االستشــارية المعنيــة بتطــوير المنتجــات فــي مجــال اللقاحـــات   (ب)
على وضع أهداف استراتيجية عالمية قائمـة علـى توافـق اآلراء ومـنح األولويـة للبحـث والتطـوير فـي مجـال 

ة االحتياجــات غيــر المســتجاب لهــا فــي البلــدان ذات الــدخل اللقاحــات وتكنولوجيــات تــوفير اللقاحــات لتلبيــ
 المنخفض والمتوسط.

ينبغــي للبــاحثين دعــم تطــوير نمــاذج حيوانيــة موحــدة واختبــارات موحــدة ونمــاذج خاصــة بالتحــديات   (ج)
البشــرية تكــون عاليــة الجــودة لتبســيط تطــوير المنتجــات وتحســين جــودة المعلومــات المتاحــة التخــاذ قــرارات 

  رتقاء بالمنتجات.بشأن اال
  

بأن يسّرع الشركاء في البحث والتطوير في  المعني بالتمنيعويوصي فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي   -١٦
  مجال اللقاحات وتيرة تطوير لقاحات وتكنولوجيات جديدة وبدء استخدامها:

وتكنولوجيــات جديــدة  ينبغــي للبــاحثين والمحققــين علــى نطــاق العــالم تســريع وتيــرة تطــوير لقاحــات  (أ)
 ذات أولوية انطالقًا من البحث والتطوير ووصوًال إلى استخدامها الكامل النطاق.

يجــب إجــراء البحــوث ألغــراض التنفيــذ فــي أبكــر مرحلــة ممكنــة مــن مســار التطــوير فــي المجــال   (ب)
  باللقاحات. السريري بهدف الحد من المهلة بين التصريح بالتسويق والتمويل وتنفيذ األنشطة المتصلة

  
  

=     =     =  


