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  مشروع قرار: 
  شلل األطفال اتاحتواء فيروس –شلل األطفال 

 
 

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،  
  

   ١التقرير المتعلق باستئصال شلل األطفال، فيبعد أن نظرت    من الديباجة ١الفقرة   
  

جهـــود ) بشـــأن شـــلل األطفـــال: تكثيـــف ٢٠١٢( ٥-٦٥ج ص عالقرار وٕاذ تـــذّكر بـــ   مـــن الديباجـــة ٢الفقـــرة   
حثّــت فيــه الــذي ، شــلل األطفــالبشــأن  )٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص ع وبــالقرار العالميــة الستئصــال شــلل األطفــالمبــادرة ال

فيروسـات شـلل جميـع العمليات المالئمـة الحتـواء على تنفيذ ، ، في جملة أمورّلهاك جمعية الصحة الدول األعضاء
  ؛٢األطفال من النمط 

  
األطفال في أيلول/ اللجنة العالمية لإلشهاد على استئصال شلل إعالن وٕاذ تالحظ    من الديباجة ٣الفقرة   
  ؛على الصعيد العالمي ٢فيروس شلل األطفال البري من النمط استئصال عن  ٢٠١٥سبتمبر 

  
شــلل األطفــال مــن  اتتعتــرف بالتقــدم الُمحــرز باســتمرار فــي استئصــال فيروســوٕاذ    مــن الديباجــة ٤الفقــرة   
  ؛٣و ١النمطين 

  
 مـــن ٢٠١٦عالميـــًا فـــي أيـــار/ مـــايو عمليـــة التحـــّول المتـــزامن بنجـــاح وٕاذ تســـّلم    مـــن الديباجـــة ٥الفقـــرة   
 اتفيروسـالفعـال حصـرًا ضـد  الثنـائي التكـافؤاسـتعمال ذاك إلى الثالثي التكافؤ لقاح شلل األطفال الفموي  استعمال

  ؛٣و ١شلل األطفال من النمطين 
  

األطفــال والشــوط األخيــر  وضــع الخطــة االســتراتيجية الستئصــال شــللالحــظ توٕاذ    مــن الديباجــة ٦الفقــرة   
ـــواء  - ٣هـــا الغـــرض بمـــا في، ٢٠١٨-٢٠١٣مـــن استئصـــاله  جمعيـــة الصـــحة  انظـــرت فيهـــالتـــي و واإلشـــهاد، االحت

  ٢العالمية السادسة والستون؛
  

في  العالمية لإلشهاد على استئصال شلل األطفالمنظمة واللجنة الشيد بعمل توٕاذ    من الديباجة ٧الفقرة   
  ؛مصلي منها نمط، وهو أول ٢مط الناستئصال جميع فيروسات شلل األطفال، بدءًا ب احتواءأنشطة تعزيز 

  
شـلل األطفـال  اتاحتـواء فيروسـأنشـطة تأخيرات في تنفيذ حدوث بجزع الحظ ت وٕاذ   من الديباجة ٨الفقرة   

يـروس شـلل ف، فضـًال عـن إطـالق ٢٠١٦واإلشـهاد علـى استئصـالها التـي كـان ُيزمـع تنفيـذها فـي عـام  ٢من الـنمط 
  ؛٢٠١٧نتاج اللقاحات في عام إلمن مرفق عرضًا  ٢األطفال البري من النمط 

                                                           
 .٧١/٢٦الوثيقة ج   ١

 .(باإلنكليزية) ١للجلسة التاسعة للجنة "أ"، الفرع  ةضر الموجز ا، المح٣سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عالوثيقة    ٢
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أنشطة احتـواء فيروسـات شـلل تنفيذ  وتيرةتسريع ة إلى الماسّ على الحاجة وٕاذ تؤكد    من الديباجة ٩الفقرة   
  ؛واإلشهاد على احتوائها على الصعيد العالمياألطفال 

  
كفل ســيبالنجـاح جميـع فيروسـات شـلل األطفـال  احتـواءتكليـل علـى أن تشـّدد وٕاذ    مـن الديباجـة ١٠الفقـرة   
  ،طويلال مدألفي انحو مستدام شلل األطفال على  استئصال

 
  الدول األعضاء على ما يلي: كل تحثّ    من المنطوق ١الفقرة 

  
ـــذ  أن  )١( الستئصـــال شـــلل الخطـــة االســـتراتيجية ج االســـتراتيجية المبّينـــة فـــي و جميـــع النهـــالكامـــل بتنّف

  ؛٢٠١٨-٢٠١٣ط األخير من استئصاله األطفال والشو 
  
شلل  اتاحتواء فيروسوتيرة التقدم الُمحرز في اإلشهاد على إلى تسريع تكّثف جهودها الرامية  أن  )٢(

البيولوجيـة، وكـذلك فـي إدارة المخـاطر المتعلقـة بـالمعـايير والمتطلبـات الدوليـة مثلما هو مبـّين فـي  األطفال
لتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن مخــاطر فيــروس شــلل األطفــال المرتبطــة بشــأن االعمــل العالميــة للمنظمــة خطــة 

ـــاح  بــالمرافق عقــب استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن نمــط معــين والوقــف الالحــق الســتعمال اللقـ
ـــال لتــي أقّرهــا الُمدخلــة عليهــا بصــيغتها ا تعــديالتالحــدث أفــي أو  ١،الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــ

  ٢؛الفريق االستشاري المعني باحتواء فيروسات شلل األطفال
  
هـذا الالزمـة مـن المـواد غيـر وتـدّمر  ٢شـلل األطفـال مـن الـنمط فيروسـات  قوائم جردأن تستكمل   )٣(

حدث وفقًا ألوتدّمر تلك المواد  ٣و ١الالزمة من النمطين مواد غير الجرد النمط، وأن تستهل إعداد قوائم 
  ؛عنها اإلرشادات الُمتاحة والمنشورة

  
يتأكــد أي حــدث تكفــل إبــالغ مركــز االتصــال المعنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة علــى الفــور بــأن   )٤(

  شلل األطفال؛ اتاحتواء فيروسوقوعه فيما يتعلق بانتهاك ممارسات 
  

  :ما يلي على األطفالفيروس شلل بالتي تحتفظ الدول األعضاء كّل  حثّ ت   من المنطوق ٢الفقرة 
  
وتعطـي  ،شـلل األطفـاللالحتفـاظ بفيـروس الُمخّصصـة عدد المرافق ُمطلق حد أدنى إلى تقّلل أن   )١(
  ؛ةحاسموظائف وطنية أو دولية منها ألولوية للمرافق التي تؤدي ا
  
فــي أقــرب وقــت ممكــن  ٣شــلل األطفــال اتفيروســاحتواء بــن ســلطة وطنيــة مختّصــة ُتعنــى تعــيّ أن   )٢(

شــلل األطفــال  اتاإلشــهاد علــى احتــواء فيروســ طلبــاتأن تجّهــز ، و ٢٠١٨أقصــاه أواخــر عــام وفــي موعــد 

                                                           
 http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdfُمتاحـــة علـــى الـــرابط اإللكترونـــي التـــالي:    ١

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في 

الفريق االستشاري المعني باحتواء فيروسات شلل األطفال، انظر الرابط اإللكتروني التالي:    ٢
http://polioeradication.org/tools-and-library/policy-reports/advisory-reports/containment-advisory-group/  تم)

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١االطالع في 

جتمــاع االســتثنائي للجنــة العالميــة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال بشــأن احتــواء العلــى النحــو الُموصــى بــه فــي ا   ٣
)؛ التقريــر الصــادر عــن االجتمــاع ُمتــاح علــى الــرابط ٢٠١٧تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٥-٢٣فيــروس شــلل األطفــال (جنيــف، 

-http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commissionاإللكترونـــــــــــي التـــــــــــالي: 

report-2017-10-final-en.pdf  ٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في.( 
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الالحقـــة مرحلـــة الو/ أو لمناولتهـــا فـــي  شـــلل األطفـــالالُمخّصصـــة لتخـــزين فيروســـات مـــن المرافـــق الُمقّدمـــة 
  ؛إلشهاد على استئصالهال
  
مــوارد، مــا يلزمهــا مــن جميــع  فيروســات شــلل األطفــالحتواء بــاالمعنيــة للســلطة الوطنيــة أن تُتــيح   )٣(

التدابير المناسبة في لإلشهاد على تطبيق المالية الالزمة كادر الموظفين والموارد الموارد التقنية و  فيها بما
  ؛إشهادًا كامًال وُمكّلًال بالنجاح شلل األطفال اتاحتواء فيروسمجال 

  
فــي أن تقــدم  ٢مــن الـنمط فيروســات شـلل األطفــال الحتفــاظ بل الُمخّصصـةالمرافــق مــن طلـب أن ت  )٤(

احتــواء بشــأن اإلشــهاد علــى طلبــات  ٢٠١٩حزيــران/ يونيــو  ٣٠يــوم أقــرب وقــت ممكــن وفــي موعــد أقصــاه 
  ؛١تلك الفيروسات

  
كيمــا يتســنى لجميــع  ٣و ١النمطــين احتــواء المــواد مــن راميــة إلــى اتخــاذ خطــوات  شــرع فــيتأن   )٥(

موعـــد اإلشـــهاد علـــى بحلـــول  حتوائهـــاات شـــلل األطفـــال أن تســـتوفي معـــايير تحـــتفظ بفيروســـاالمرافـــق التـــي 
  ؛ها من العالمالاستئص

  
شـلل  اتاحتـواء فيروسـممارسـات في حالـة انتهـاك ُيستفاد منه  ةالستجابلًا وطني بروتوكوالً تعّد أن   )٦(

شــلل األطفـــال فاشــيات عمليــة محاكــاة لمكافحـــة تجـــري أن و ، هــالخطر مجتمـــع المحلــي تعــّرض الاألطفــال و 
  فق؛االمر أحد إطالق فيروس شلل األطفال من تتناول إدارة مخاطر 

  
  ما يلي: المدير العام تطلب من   من المنطوق ٣الفقرة 

  
ـــدعم التقنـــي أن يقـــدم   )١( ـــإال ـــواء ى ال ـــذ ضـــمانات احت ـــدول األعضـــاء فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى تنفي ل

لمعـــايير والمتطلبـــات ل اتفيروســـالالمرافـــق التـــي تحـــتفظ باإلشـــهاد علـــى اســـتيفاء شـــلل األطفـــال و  اتفيروســـ
لتقليــل إلــى بشــأن اخطــة العمــل العالميــة للمنظمــة الــواردة فــي  الدوليــة المتعلقــة بــإدارة المخــاطر البيولوجيــة

األطفال البـري  أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق عقب استئصال فيروس شلل
أو فــي أحــدث  مــن نمــط معــين والوقــف الالحــق الســتعمال اللقــــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفـــــال،

  ؛التعديالت الُمدخلة عليها بصيغتها التي أقّرها الفريق االستشاري المعني باحتواء فيروسات شلل األطفال
  
شـلل األطفـال  اتاحتواء فيروسـممارسات من أجل استدامة تنفيذ اإلشهاد  تنسيق آلياتأن يسّهل   )٢(

  ؛ستئصال شلل األطفالالمرحلة الالحقة الب الطويلفي األجل 
  
 بشـــأن احتـــواءوٕارشـــاداتها منظمـــة الميـــع توصـــيات جأن يحـــّدث، حســـب االقتضـــاء وعنـــد اللـــزوم،   )٣(

  ؛شلل األطفال اتفيروس
  
الُمحــرز فــي إلــى المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة عــن التقــدم تقــديم التقــارير أن يواظــب علــى   )٤(

  .العالمب اوحالة احتوائهشلل األطفال  اتاحتواء فيروس
  

=     =     =  
                                                           

احتــواء  الجتمــاع االســتثنائي اللجنــة العالميــة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال بشــأنعلــى النحــو الُموصــى بــه فــي ا   ١
)؛ التقريــر الصــادر عــن االجتمــاع ُمتــاح علــى الــرابط ٢٠١٧تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٥-٢٣فيــروس شــلل األطفــال (جنيــف، 

-http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commissionاإللكترونـــــــــــي التـــــــــــالي: 

report-2017-10-final-en.pdf ٢٠١٨آذار/ مارس  ١طالع في (تم اال.( 


