
  
  
  
  
  
  
  

  ١٨-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.18    من جدول األعمال ١٢-١٣البند 
  
  
  أسبوع التمنيع العالمي  
  
  

  جمعية الصحة العالمية الخامسة والستون،
  

   ١بعد النظر في التقرير بشأن مسّودة خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات،
  

بشــــأن االســــتراتيجية العالميــــة للتمنيــــع وااللتــــزام  ١٥-٦١ج ص عو ١٥-٥٨ج ص عوٕاذ تــــذّكر بــــالقرارين 
لبلوغ المرامي المتعلقة بالتمنيع والمراحل ذات الصلة بالبحث والتطـوير فـي مجـال  ٢٠٢٠-٢٠١١بتكريس العقد 

  اللقاحات؛ 
  

  مجال الصحة العمومية؛ وٕاذ تعترف بأهمية التمنيع بوصفه أحد أكثر التدخالت فعالية في
  

وٕاذ تقــّر باإلنجــازات الكبيــرة التــي حققهــا البرنــامج الموّســع للتمنيــع علــى الصــعيد العــالمي، بمــا فــي ذلــك 
استئصــال الجــدري، والتقــدم الكبيــر المحــرز صــوب استئصــال شــلل األطفــال، والــتخّلص مــن الحصــبة والحصــبة 

  الخناق والكزاز؛    األلمانية، ومكافحة األمراض األخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل
  

وٕاذ تالحــظ إســهام بــرامج التمنيــع الناجحــة فــي الحــّد، بشــكل كبيــر، مــن وفيــات األطفــال وتحســين صــحة 
(تحســـين  ٥(تخفـــيض وفيـــات األطفـــال) و ٤األمومـــة وٕاســـهامها، بالتـــالي، فـــي بلـــوغ المـــرميين اإلنمـــائيين لأللفيـــة 

  صحة األمومة)، وفي الوقاية من السرطان؛  
  

بـــأّن مبـــادرات مـــن قبيـــل أســـابيع التطعـــيم اإلقليميـــة قـــد أســـهمت فـــي تعزيـــز التمنيـــع وتـــدعيم وٕاذ تعتـــرف 
اإلنصــاف فــي اســتخدام اللقاحــات وٕاتاحــة خــدمات التطعــيم للجميــع، وتمكــين التعــاون علــى االضــطالع بأنشــطة 

  التمنيع عبر الحدود؛ 
  

يـــة بـــدأ األخـــذ بهـــا أّوًال فـــي إقلـــيم وٕاذ تعتـــرف أيضـــًا بـــأّن مبـــادرة أســـابيع التطعـــيم، التـــي ُتعـــد حركـــة عالم
، ُأِخذ بهـا فـي أقـاليم منظمـة الصـحة العالميـة السـتة بشـكل متـزامن فـي نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٣األمريكتين في عام 

  من الدول األعضاء واألقاليم والمناطق؛ ١٨٠، بمشاركة أكثر من ٢٠١٢
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ســي واهتمــام دولــي حيــال مبــادرات وٕاذ تقــّر كــذلك بالمســتوى العــالي لمــا أبــدي، حتــى اآلن، مــن دعــم سيا
أســبوع التطعــيم اإلقليميــة، وتالحــظ بــأّن مرونــة إطــار أســابيع التطعــيم تمّكــن آحــاد الــدول األعضــاء واألقــاليم مــن 

  تكييف مشاركتها وفق األولويات الصحية العمومية الوطنية واإلقليمية؛ 
  

ــه علــى الــرغم مــن كــل اإلنجــازات التــي حق قتهــا مبــادرات التمنيــع اليــزال هنــاك وٕاذ يســاورها القلــق مــن أّن
األساســـية للرعايـــة الصـــحية  العناصــرالكثيــر مـــن المشـــكالت القائمــة، بمـــا فـــي ذلـــك اإلبقــاء علـــى التمنيـــع كأحـــد 

األولية، وٕاعطاء اللقاحات لجميع الفئات السكانية المعّرضة للخطر أينما ُوجـدت، وحمايـة بـرامج التمنيـع الوطنيـة 
مـــن الخطـــر المتنـــامي الـــذي تشـــّكله المعلومـــات المضـــّللة الخاصـــة باللقاحـــات والتمنيـــع، وضـــمان إعطـــاء الـــدول 

  نية، األعضاء أولوية مالية للبرامج الوط
  
الـــدول األعضـــاء تحديــد آخـــر أســـبوع مـــن شـــهر نيســان/ أبريـــل، حســـب االقتضـــاء، بوصـــفه  مـــن تطلـــب  -١

  أسبوعًا عالميًا للتمنيع؛
  
  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٢
  

دعم التنفيذ السنوي ألسبوع التمنيع العالمي بوصفه اإلطار الرئيسي لجميع المبـادرات اإلقليميـة   )١(
أهميـة التطعـيم طـوال العمـر والعمـل علـى كفالـة اإلتاحـة الشـاملة لهـذه الخدمـة الصـحية  المكّرسة لتعزيز

  الوقائية األساسية لجميع األفراد من كل األعمار وفي كل البلدان؛
  
تقــديم الــدعم الــالزم إلــى الــدول األعضــاء لتمكينهــا مــن حشــد المــوارد الضــرورية لمســاندة أســبوع   )٢(

  المدني وسائر أصحاب المصلحة على دعم المبادرة. مات المجتمعالتمنيع العالمي، وتشجيع منظ
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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