
 
  
  
  
  
  
 

  ٣-٦٨ع  ص  ج    والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٥أيار/ مايو  ٢٦

  WHA68.3    من جدول األعمال ٢-١٥البند 
  
  
  

  شلل األطفال
  

  
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،   

  
ومســار العمــل الــذي قــرر المجلــس التنفيــذي اتباعــه، فــي  ١التقريــر الخــاص بشــلل األطفــالبعــد النظــر فــي 

  ٢دورته السادسة والثالثين بعد المائة؛
  

تكثيـــف جهـــود المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل : بشـــأن شـــلل األطفـــال ٥-٦٥ج ص عوٕاذ تُـــذكر بـــالقرار 
ت علمـــًا بالخطـــة االســـتراتيجية للقضـــاء علـــى شـــلل األطفـــال، وأن جمعيـــة الصـــحة العالميـــة السادســـة والســـتين أحاطـــ

، واستعرضـــت فـــي وقــــت الحـــق التقـــدم الُمحـــرز صــــوب ٢٠١٨-٢٠١٣األطفـــال والشـــوط األخيـــر مــــن استئصـــاله 
  ٣تنفيذها؛

  
، أن االنتشـار الـدولي لفيـروس شـلل األطفـال ٢٠١٤مـايو / أيار ٥وٕاذ ُتذكر بأن المديرة العامة أعلنت في 

عموميــــة تثيــــر قلقــــًا دوليــــًا، وأصــــدرت توصــــيات مؤقتــــة فــــي إطــــار اللــــوائح الصــــحية البــــري يشــــكل طارئــــة صــــحية 
   ٤؛)٢٠٠٥( الدولية

  
 ٢٠١٤مـن الحـاالت الجديـدة التـي وقعـت فـي عـامي  ٪٨٥وٕاذ تحيط علمًا بأن باكسـتان شـهدت أكثـر مـن 

، وتشـــيد بالعـــاملين الصـــحيين فـــي الخطـــوط األماميـــة لمـــا بـــذلوه مـــن أعمـــال بطوليـــة، وبالحكومـــات والنـــاس ٢٠١٥و
والقيادات المدنية والدينية في باكستان اللتزامهم القوي باستئصال شلل األطفال الذي تجلى في جهودهم الرامية إلى 

، وذلــك علــى الــرغم مــن ٢٠١٥عــام تنفيــذ الخطــة الخاصــة بموســم ضــعف ســريان المــرض فــي النصــف األول مــن 
  التحديات الفريدة التي واجهتهم؛ 

  
بشـأن الصـحة العالميـة والسياسـة الخارجيـة الـذي  ٦٩/١٣٢وٕاذ ُتذكر بقـرار الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة 

احترام بـ... وتؤكـد االلتـزام... تحث على االحترام الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني"صرحت فيه بأنها 
                                                           

 .٦٨/٢١الوثيقة ج    ١

 .انظر المحضر الموجز للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، الجلسة السابعة    ٢

 ).باإلنكليزية( ٢، المحضر الموجز للجلسة التاسعة للجنة "أ"، الفرع ٣/سجالت/ ٦٦/٢٠١٣ج ص عانظر الوثيقة     ٣

البيـــان الصـــادر عـــن اجتمـــاع لجنـــة الطـــوارئ المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة بشـــأن االنتشـــار الـــدولي لفيـــروس شـــلل     ٤
 /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en: األطفــال البــري، متــاح علــى الــرابط التــالي

 ).٢٠١٥مارس / آذار ١٦تم االطالع في (
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وتحث الـدول علـى وضع تدابير فعالة لمنع العنـف ضـد ... وحماية الموظفين الطبيين ومـوظفي المساعدة اإلنسانية
  ؛"هؤالء األفراد والتصدي له

  
ــــجني(ع ـــــــي المعنـــي بالتمنيــــــاري االستراتيجــــــوٕاذ تقـــر باســـتنتاج اجتمـــاع فريـــق الخبـــراء االستش  ٢٣-٢١ف، ـ

فــي اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل  ٢بــأن األعمــال التحضــيرية لســحب مكــون الــنمط ) ٢٠١٤أكتــوبر / تشــرين األول
تمضي على المسار الصـحيح؛ وٕاذ تحـيط علمـًا بالتقـدم الُمحـرز فـي اعتمـاد لقـاح  ٢٠١٦أبريل / األطفال في نيسان

عــالمي مــن أجــل اللقاحــات ، بالتنســيق مــع الشــركاء مثــل التحــالف ال٢٠١٥شــلل األطفــال المعطــل بحلــول نهايــة عــام 
  والتمنيع على وجه التحديد،

  
  :الدول األعضاء التي تشهد سريان فيروس شلل األطفال على القيام بما يلي تحث  -١

  
وقــف ســريان جميــع حــاالت انتقــال فيــروس شــلل األطفــال البــري عــن طريــق التنفيــذ الكامــل لجميــع   )١(

النهـــوج االســـتراتيجية الموضـــحة فـــي الخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن 
  وخطط العمل الوطنية للطوارئ؛ ٢٠١٨-٢٠١٣استئصاله 

  
إتاحة وصول العاملين الصـحيين إلـى كـل المجتمعـات  ضمان أن جميع التدابير اُتخذت من أجل  )٢(

المحليـــة علـــى نحـــو مـــأمون وضـــمان ســـالمتهم، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق المشـــاركة المالئمـــة مـــع قيـــادات 
المجتمعــات المدنيــة والكيانــات العســكرية وغيــر العســكرية وغيــر الحكوميــة المعنيــة بإنفــاذ القــانون، والــدعم 

  ات؛المقدم من هذه القيادات والكيان
  
مـن أجـل ) ٢٠٠٥(التنفيذ الكامـل للتوصـيات المؤقتـة الصـادرة فـي إطـار اللـوائح الصـحية الدوليـة   )٣(

  الحد من مخاطر االنتشار الدولي لشلل األطفال البري؛ 
  
  تكثيف التعاون عبر الحدود من أجل تحسين أنشطة التطعيم والترصد؛   )٤(

  
لسـحب  اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال باالسـتعداد جميع الـدول األعضـاء التـي تسـتخدم حاليـاً  تحث  -٢

، بمـا فـي ذلـك ٢٠١٦أبريل / في اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال على صعيد العالم في نيسان ٢مكون النمط 
  :عن طريق ما يلي

  
فـي  ٢، مـن أجـل سـحب مكـون الـنمط ٢٠١٥سبتمبر / وضع الخطط الوطنية بحلول نهاية أيلول  )١(

الفموي المضاد لشلل األطفال وٕاحالل اللقاح الفموي الثنـائي التكـافؤ المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال اللقاح 
  محله؛ 

  
اإلســراع بتســجيل اللقــاح الفمــوي الثنــائي التكــافؤ المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال الســتخدامه فــي   )٢(

بــرامج التمنيــع الروتينيــة، وعنــد اللــزوم وفــي المرحلــة االنتقاليــة التصــريح باســتخدامه اســتنادًا إلــى االختبــار 
  المسبق للصالحية الذي أجرته المنظمة؛ 

  
  مخزونات اللقاح الثالثي التكافؤ المتبقية على النحو المالئم؛تنفيذ سياسة وطنية بشأن تدمير   )٣(
  
فـي  ٢ استكمال اعتمـاد لقـاح شـلل األطفـال المعطـل علـى النحـو األمثـل قبـل سـحب مكـون الـنمط  )٤(

  ؛ ٢٠١٦أبريل / اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال على صعيد العالم في نيسان
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  :على ما يلي ١جميع الدول األعضاء تحث  -٣
  
بلوغ المستوى الذي يتيح اإلشهاد في الترصد للكشف عـن فيروسـات شـلل األطفـال والحفـاظ علـى   )١(

القيــام فــورًا بوضــع تــدابير و  ٢لفيروســات المكتشــفة مــن أي مصــدر؛تلــك اهــذا المســتوى واالســتجابة الكاملــة ل
ي فاشـية أل االسـتجابةوطنية لطوارئ الصـحة العموميـة موضـع التنفيـذ، حسـب االقتضـاء، وذلـك ألغـراض 

بعد تأكيـد الكشـف عـن فيروسـات شـلل األطفـال البريـة  األطفال في بلد خال من شلل األطفالجديدة لشلل 
أو مـن سـاللة سـابين المشـتقة مـن اللقاحـات، فـي  ٢ السارية أو فيروسات شلل األطفـال السـارية مـن الـنمط

ــــنمط  ــــاب ســــحب مكــــون ال ــــي اللقــــاح الفمــــوي المضــــاد لشــــلل ا ٢أعق ــــذ الكامــــل ف ــــال؛ وضــــمان التنفي ألطف
التــي تســتند إلــى المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن  ٣للبروتوكــوالت المنقحــة الخاصــة باالســتجابة للفاشــيات

  ؛ ١-٥٩ج ص عاالستجابة للفاشيات الواردة في القرار 
  

علــى  دعــم التوســع العــالمي فــي الترصــد البيئــي فــي المواقــع الشــديدة التعــرض للمخــاطر المختــارة  )٢(
 أساس استراتيجي، لتكميل ترصد الشلل الرخو الحاد من أجل الكشف السريع عن فيروسات شلل األطفال؛ 

  
دعم الدول األعضاء التي تشهد سريان شـلل األطفـال فـي جهودهـا المبذولـة الستئصـال المـرض،   )٣(

  بما في ذلك عن طريق المشاركة السياسية وتقديم الدعم اإلضافي حسب االقتضاء؛ 
  

رصـــد الثغـــرات المحتملـــة فـــي مناعـــة الســـكان وتنفيـــذ التـــدابير لســـد هـــذه الثغـــرات ومواصـــلة تعزيـــز   )٤(
مناعــة الســكان عــن طريــق التمنيــع الروتينــي المالئــم التوقيــت والكامــل، وأنشــطة التمنيــع اإلضــافية العاليــة 

  الجودة عند اللزوم؛ 
  
الكامــل والمســتمر للخطــة االســتراتيجية الستئصــال اإلســراع بإتاحــة المــوارد الماليــة الالزمــة للتنفيــذ   )٥(

، بمـــا فـــي ذلــك عـــن طريـــق وضـــع التمويـــل ٢٠١٨-٢٠١٣ شــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مــن استئصـــاله
  المتعهد به موضع التنفيذ السريع والكامل وسد ثغرات التمويل المتبقية؛

  
ة بشـلل األطفـال والعبـر تولي القيادة في وضع الخطط الوطنية لضمان استخدام األصـول الخاصـ  )٦(

المستخلصــة والمعــارف المكتســبة فــي دعــم أولويــات الصــحة الوطنيــة األخــرى، والســيما التمنيــع الروتينــي، 
  وضمان تحقيق كامل االستفادة الممكنة من موروث استئصال شلل األطفال؛

  
المرافق األساسية في  ٢تنفيذ العمليات المالئمة الحتواء فيروسات شلل األطفال البرية من النمط   )٧(

فــي غضــون ثالثــة  ٢، وفيروســات شــلل األطفــال مــن ســاللة ســابين مــن الــنمط ٢٠١٥بحلــول نهايــة عــام 

 .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي    ١                                                           
أي عينة إيجابية مـن إحـدى حـاالت الشـلل الرخـو الحـاد أو مخالطيهـا أو مـن الترصـد البيئـي أو مسـوح البـراز الموجهـة،     ٢

 .على سبيل المثال
اإلجـــــــراءات التشـــــــغيلية الموحـــــــدة فـــــــي حالـــــــة حـــــــدوث فاشـــــــية شـــــــلل األطفــــــــال . االســـــــتجابة لفاشـــــــيات شـــــــلل األطفـــــــال    ٣

: ، متــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــالي)٢٠١٥فبرايــــــــــــــــر / شــــــــــــــــباط(شــــــــــــــــلل األطفــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــلد فــــــــــــــــي
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PolioEradicators/1a.PolioOutbreakGuideline20150

220.pdf ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧، (تم االطالع  في.(   
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/ في اللقاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـال علـى صـعيد العـالم فـي نيسـان ٢أشهر من سحب مكون النمط 
  ١؛٢٠١٦أبريل 

  
وضع اإلجراءات الالزمة للحصـول علـى التصـريح باسـتيراد واسـتخدام لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي   )٨(

من المخزون االحتياطي العالمي، عقب تصريح المديرة العامـة بإطالقـه فـي  ٢األحادي التكافؤ من النمط 
الحتفــــاظ حالــــة حــــدوث الطــــوارئ؛ وقــــد نصــــح فريــــق الخبــــراء االستشــــاري االســــتراتيجي المعنــــي بــــالتمنيع با

، ومــع ذلــك ٢بمخــزون احتيــاطي عــالمي فقــط مــن لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي األحــادي التكــافؤ مــن الــنمط 
فإن الدول األعضاء التي تقرر االحتفاظ بمخزون احتياطي وطني من هذا اللقاح ينبغي لها أن تحفظ هذا 

لإلشــهاد علــى استئصــال المخــزون فــي ظــروف احتــواء تخضــع لعمليــة التحقــق مــن جانــب اللجنــة اإلقليميــة 
كمـا ينبغـي لهـا أن تسـعى إلـى  ١شلل األطفال لضمان امتثالهـا لخطـة العمـل العالميـة الحتـواء الفيروسـات،

  الحصول على تصريح المدير العام للمنظمة قبل إطالق هذا المخزون واستخدامه؛ 
  

  : المدير العام القيام بما يلي من تطلب  -٤
  

األطــراف الفاعلــة ذات الصــلة والحكومــات واإلداريــين، بالمشــاركة مــع مواصــلة التعــاون مــع جميــع   )١(
المنظمات األخرى داخل منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، دعمًا للجهود 

  ؛ في جميع المناطق األطفال تحقيقًا لفائدةشلل األطفال  استئصال الوطنية الرامية إلى
  
مواصــلة التنســيق مــع جميــع الشــركاء المعنيــين، بمــا فــي ذلــك مصــنعو اللقاحــات، لضــمان تلقــي   )٢(

الدول األعضاء الدعم الكامل لعملية السحب التدريجي للقاحات الفموية المضادة لشلل األطفال من برامج 
ألطفــال فــي فــي اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل ا ٢التمنيــع علــى نحــو منســق عالميــًا، بــدءًا مــن مكــون الــنمط 

، بمــا فـي ذلــك عــن طريــق تـأمين اإلمــدادات العالميــة الكافيــة مـن لقــاح شــلل األطفــال ٢٠١٦أبريــل / نيسـان
  المعطل لالستخدام في جميع البلدان التي ستعتمد هذا اللقاح في جداول التطعيم الروتيني؛

  
مضــاد لفيــروس شــلل ضــمان إجــراء االختبــار المســبق لصــالحية اللقــاح الفمــوي الثنــائي التكــافؤ ال  )٣(

األطفـــال الســـتخدامه فــــي بـــرامج التمنيـــع الروتينــــي علـــى وجـــه الســــرعة، دعمـــًا العتمـــاده مــــن ِقبـــل الــــدول 
  األعضاء؛ 

  
وضــع آليــة لتأكيــد ســلطة المــدير العــام فــي إطــالق المخــزون االحتيــاطي العــالمي مــن لقــاح شــلل   )٤(

ل األعضـــاء علـــى نحـــو مالئـــم التوقيـــت فـــي جميـــع الـــدو  ٢٢األطفـــال الفمـــوي األحـــادي التكـــافؤ مـــن الـــنمط 
ومنصــف، ووضــع اإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى تصــريح المــدير العــام بــإطالق لقــاح شــلل األطفــال 

                                                           
خطــــــــة العمـــــــــل العالميـــــــــة للمنظمـــــــــة للتقليـــــــــل إلـــــــــى أدنـــــــــى حــــــــد مـــــــــن مخـــــــــاطر فيـــــــــروس شـــــــــلل األطفـــــــــال المرتبطـــــــــة    ١

فيـــــــــــروس شـــــــــــلل األطفـــــــــــال البـــــــــــري مـــــــــــن نمـــــــــــط معـــــــــــين والوقـــــــــــف الالحـــــــــــق الســـــــــــتعمال  استئصـــــــــــال عقـــــــــــب بـــــــــــالمرافق
ـــــاح ـــــال. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة،  المضــــاد الفمــــوي اللقـ ، متــــاح علــــى الــــرابط التــــالي: ٢٠١٤لفيــــروس شــــلل األطفــ

http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAPIII_2014.pdf ،) فــي تــم االطــالع
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧
ــــــــــــنمط اإلطـــــــــــــار التشــــــــــــغيلي لنشــــــــــــر لقــــــــــــاح شــــــــــــلل األطفـــــــــــــال ا   ٢ وتجديــــــــــــد  ٢لفمــــــــــــوي األحــــــــــــادي التكــــــــــــافؤ مـــــــــــــن ال

ــــــــــــــه ــــــــــــــاء  مخزونات ـــــــــــــــر الشــــــــــــــوط (أثن ــــــــــــــالي: األخي ــــــــــــــرابط الت ــــــــــــــى ال ــــــــــــــاح عل ــــــــــــــال) مت  مــــــــــــــن استئصــــــــــــــال شــــــــــــــلل األطف
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/mOPV2_Operational_Framework.pdf 

 ).٢٠١٥ أيار/ مايو ٥(تم االطالع في 
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واستخدامه في البلدان التي تحتفظ بمخزون احتياطي وطني من هذا  ٢الفموي األحادي التكافؤ من النمط 
  اللقاح؛ 

  
ب المصــــلحة فــــي وضــــع الخطــــط لضــــمان اســــتخدام والشــــركاء وأصــــحا ١دعــــم الــــدول األعضــــاء  )٥(

األصــول الخاصــة بشــلل األطفــال والعبــر المستخلصــة والمعــارف المكتســبة فــي دعــم أولويــات برنــامج عمــل 
التمنيع الواسع النطاق وأولويات الصحة األخرى، وتحقيق كامـل االسـتفادة الممكنـة مـن مـوروث استئصـال 

  شلل األطفال؛ 
  

الثانية والسـبعين،  معية الصحة العالميةجحتى انعقاد دورة جمعية الصحة  تقديم تقرير سنوي إلى  )٦(
بشــأن التقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق عــالم خــاٍل مــن شــلل األطفــال علــى نحــو مســتدام، وتقــديم المعلومــات 

ى الميزانيــة أو الماليــة المالئمــة التوقيــت والشــفافة، بمــا فــي ذلــك التفاصــيل الخاصــة بــأي قيــود مفروضــة علــ
تغييــرات قــد تــؤثر ســلبًا علــى التنفيــذ الكامــل للخطــة االســتراتيجية الستئصــال شــلل األطفــال والشــوط األخيــر 

  .٢٠١٨-٢٠١٣من استئصاله 
  

  ٢٠١٥مايو / أيار ٢٦الجلسة العامة التاسعة،   
  ٩/المحاضر الحرفية /٦٨ج  

  
  

=     =     =  

 .وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي    ١                                                           


