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  شلل األطفال اتاحتواء فيروس –شلل األطفال 
  

  على مشروع القرار مقترحة التعديالت ال
  من االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي 

 
 

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،  
  

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

جهود ) بشـــــــــــــأن شـــــــــــــلل األطفال: تكثيف ٢٠١٢( ٥-٦٥ج ص عالقرار تذّكر بوٕاذ    من الديباجة ٢الفقرة   
حّثت فيه الذي ، شـــلل األطفالبشـــأن  )٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص ع وبالقرار العالمية الســـتئصـــال شـــلل األطفالمبادرة ال

فيروســات شــلل جميع العمليات المالئمة الحتواء على تنفيذ ، ، في جملة أمورّلهاك جمعية الصــحة الدول األعضــاء
  ؛٢األطفال من النمط 

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

  
شــــلل األطفال من  اتالُمحرز باســــتمرار في اســــتئصــــال فيروســــتعترف بالتقدم وٕاذ    من الديباجة ٤الفقرة   
  ؛٣و ١النمطين 

  
 استعمال من ٢٠١٦عالميًا في أيار/ مايو عملية التحّول المتزامن بنجاح وٕاذ تسّلم    من الديباجة ٥الفقرة   

شـــــلل  اتفيروســـــالفعال حصـــــرًا ضـــــد  الثنائي التكافؤاســـــتعمال ذاك إلى الثالثي التكافؤ لقاح شـــــلل األطفال الفموي 
  ؛٣و ١األطفال من النمطين 

  
وضع الخطة االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من الحظ توٕاذ    من الديباجة ٦الفقرة   

جمعية الصــــحة العالمية  انظرت فيهالتي و واإلشــــهاد، االحتواء  - ٣ها الغرض بما في، ٢٠١٨-٢٠١٣اســــتئصــــاله 
  ٢السادسة والستون؛

  
في  العالمية لإلشهاد على استئصال شلل األطفالمنظمة واللجنة الشيد بعمل توٕاذ    من الديباجة ٧الفقرة   

  ؛مصلي منها نمط، وهو أول ٢مط الناستئصال احتواء جميع فيروسات شلل األطفال، بدءًا بأنشطة تعزيز 
  

شـــلل األطفال  اتفيروســـاحتواء أنشـــطة تأخيرات في تنفيذ حدوث بجزع الحظ ت وٕاذ   من الديباجة ٨الفقرة   
يروس شــــلل ف، فضــــًال عن إطالق ٢٠١٦واإلشــــهاد على اســــتئصــــالها التي كان ُيزمع تنفيذها في عام  ٢من النمط 

  ؛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 احتواء فيروسات شلل تنفيذ  وتيرةتسريع ة إلى الماسّ على الحاجة وٕاذ تؤكد    من الديباجة ٩الفقرة   
  ؛واإلشهاد على احتوائها على الصعيد العالمياألطفال 

  
كفل ســــيبالنجاح جميع فيروســــات شــــلل األطفال  احتواءتكليل على أن تشــــّدد وٕاذ    من الديباجة ١٠الفقرة   
  ،طويلال مدألفي انحو مستدام شلل األطفال على  استئصال

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

  
الخطة االســـــــتراتيجية الســـــــتئصـــــــال شـــــــلل ج االســـــــتراتيجية المبّينة في و جميع النهالكامل بتنّفذ  أن  )١(

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

والمتطلبات  المعايير ] الروســـــــــياالتحاد  [ فيكذلك و  الوطنية المتطلباتمثلما هو مبّين في  األطفال
لتقليل إلى بشــــــــــــــأن االعمل العالمية للمنظمة خطة  في وكذلك البيولوجية،المخاطر  إدارةب المتعلقةالدولية 

فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق عقب استئصال فيروس شلل األطفال البري أدنى حد من مخاطر 
 حدثأ في أو ٢من نمط معين والوقف الالحق الستعمال اللقــــــــاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفــــــــــــال

 ٣؛الُمدخلة عليها بصيغتها التي أقّرها الفريق االستشاري المعني باحتواء فيروسات شلل األطفال تعديالتال
  ] الروسيتحاد اال  [
  
هذا الالزمة من المواد غير وتدّمر  ٢شـــــلل األطفال من النمط فيروســـــات  قوائم جردأن تســـــتكمل   )٣(

حدث وفقًا ألوتدّمر تلك المواد  ٣و ١الالزمة من النمطين مواد غير الجرد النمط، وأن تســتهل إعداد قوائم 
  ؛عنها الُمتاحة والمنشورة ] األوروبياالتحاد  [ المنظمةإرشادات 

  
يتأكد أي حدث تكفل إبالغ مركز االتصــــــــــــــال المعني باللوائح الصــــــــــــــحية الدولية على الفور بأن   )٤(

  شلل األطفال؛ اتاحتواء فيروسوقوعه فيما يتعلق بانتهاك ممارسات 
  

  :ما يلي على فيروس شلل األطفالبالتي تحتفظ الدول األعضاء كّل  حثّ ت   من المنطوق ٢الفقرة 
  
صــــــة عدد المرافق  ] الروســــياالتحاد  [ ُمطلقحد أدنى إلى تقّلل أن   )١( لالحتفاظ بفيروس الُمخصــــــّ

  ؛ةحاسموظائف وطنية أو دولية منها ألولوية للمرافق التي تؤدي وتعطي ا ،شلل األطفال
  
سلطة  ] االتحاد الروسي [ ٢٠١٨عام  أواخروقت ممكن وفي موعد أقصاه  قربأ فين تعيّ أن   )٢(

ة ُتعنى   أواخر أقصـــــاهأقرب وقت ممكن وفي موعد  في ٤شـــــلل األطفال اتفيروســـــاحتواء بوطنية مختصـــــّ
                                                           

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظماتاالقتضاء، وحسب    ١

 http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdfُمتـــاحـــة على الرابط اإللكتروني التـــالي:    ٢
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في 

اإللكتروني التالي:  الرابطاالستشاري المعني باحتواء فيروسات شلل األطفال، انظر  الفريق   ٣
group/-advisory-reports/containment-reports/advisory-library/policy-and-org/toolshttp://polioeradication.  تم)

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١االطالع في 

الجتماع االســــتثنائي للجنة العالمية لإلشــــهاد على اســــتئصــــال شــــلل األطفال بشــــأن احتواء على النحو الُموصــــى به في ا   ٤
)؛ التقرير الصـــــــادر عن االجتماع ُمتاح على الرابط ٢٠١٧شـــــــرين األول/ أكتوبر ت ٢٥-٢٣فيروس شـــــــلل األطفال (جنيف، 

ـــــــالــي:  -http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commissionاإللــكــتــرونــي الــت

report-2017-10-final-en.pdf  ٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في.( 
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شــــــــلل األطفال  اتاإلشــــــــهاد على احتواء فيروســــــــ طلباتتجّهز و]  االتحاد الروســـــي [ أنو  ،٢٠١٨ عام
صـــــــة لتخزين فيروســـــــات من المرافق الُمقّدمة  الالحقة مرحلة الو/ أو لمناولتها في  شـــــــلل األطفالالُمخصـــــــّ

االتحاد  [ ٢٠١٩ مارس /آذار ٣١ قبلاالتصال بها  بتفاصيل المنظمة وتبلغ إلشــهاد على اســتئصــالهال
  ؛] األوروبي

  
موارد، ما يلزمها من جميع  فيروســــــــات شــــــــلل األطفالحتواء المعنية باللســــــــلطة الوطنية أن تُتيح   )٣(

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

  
صــــة لالمرافق من طلب أن ت  )٤(  تشـــاركأن  ٢من النمط فيروســــات شــــلل األطفال الحتفاظ بالُمخصــــّ

تعد  التيمن خالل تقديم طلبات مشاركتها  ١االحتواء متطلبات استيفاءاإلشهاد على  برنامجرسميًا في 
في  ] الروسياالتحاد  [السلطات الوطنية المعنية باالحتواء  إلى العالمية اإلشهاد عملية من خطوة أول

االتحاد  [ ديســـــــــمبر /األول كانون ٣١ يونيو /حزيران ٣٠يوم أقرب وقـت ممكن وفي موعـد أقصـــــــــــــــاه 
  ؛٢٠١٩٢ ] األوروبي

  
كيما يتســــــــــــــنى لجميع  ٣و ١النمطين احتواء المواد من رامية إلى اتخاذ خطوات  شــــــــــــــرع فيتأن   )٥(

موعد اإلشــــــــهاد على بحلول  حتوائهاات شــــــــلل األطفال أن تســــــــتوفي معايير تحتفظ بفيروســــــــاالمرافق التي 
  ؛ها من العالمالاستئص

  
في حالة انتهاك ُيســــــــــــتفاد منه  ةالســــــــــــتجابلًا وطني ] الروســـــــياالتحاد  [ إطاراً  بروتوكوالً تعّد أن   )٦(

عملية محاكاة تجري أن و ، هالخطر مجتمع المحلي تعّرض الشـــــــلل األطفال و  اتاحتواء فيروســـــــممارســـــــات 
  فق؛االمر أحد إطالق فيروس شلل األطفال من تتناول إدارة مخاطر شلل األطفال فاشيات لمكافحة 

  
  ما يلي: المدير العام تطلب من   من المنطوق ٣الفقرة 

  
لدول األعضـــــــــــــــاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ ضــــــــــــــمانات احتواء ى الإالدعم التقني أن يقدم   )١(

لمتطلبات او  لمعاييرل اتفيروســــــالالمرافق التي تحتفظ باإلشــــــهاد على اســــــتيفاء شــــــلل األطفال و  اتفيروســــــ
خطة العمل العالمية للمنظمة الواردة في ]  االتحاد الروســــــي [ البيولوجية المخاطر بإدارة المتعلقة الدولية
اســــتئصــــال فيروس  لتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شــــلل األطفال المرتبطة بالمرافق عقببشــــأن ا

شــلل األطفال البري من نمط معين والوقف الالحق الســتعمال اللقــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الفموي المضــاد لفيروس شــلل 
 باحتواء المعني االستشاري الفريق أقّرها التي بصيغتها عليها الُمدخلة التعديالت أحدث في أو ،األطفــــــــــــال
  ؛] الروسياالتحاد  [ األطفال شلل فيروسات

  
شلل األطفال  اتاحتواء فيروسممارسات من أجل استدامة تنفيذ اإلشهاد  تنسيق آلياتأن يسّهل   )٢(

  ؛ستئصال شلل األطفالالمرحلة الالحقة الب الطويلفي األجل 
                                                           

   :التالي اإللكتروني الموقع على متاح   ١
http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free/world/containment/containment-resources/ 

الجتماع االســـتثنائي اللجنة العالمية لإلشـــهاد على اســـتئصـــال شـــلل األطفال بشـــأن احتواء على النحو الُموصـــى به في ا   ٢
)؛ التقرير الصـــــــادر عن االجتماع ُمتاح على الرابط ٢٠١٧تشـــــــرين األول/ أكتوبر  ٢٥-٢٣فيروس شـــــــلل األطفال (جنيف، 

ـــــــالــي:  -http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commissionاإللــكــتــرونــي الــت

report-2017-10-final-en.pdf  ٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في.( 
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 بشــــــأن احتواءوٕارشــــــاداتها منظمة الميع توصــــــيات جأن يحّدث، حســــــب االقتضــــــاء وعند اللزوم،   )٣(
  ؛شلل األطفال اتفيروس

  
الُمحرز في إلى المجلس التنفيذي وجمعية الصــــــــــــــحة عن التقدم تقديم التقارير أن يواظب على   )٤(

 شـــلل عن التبليغ متطلبات ســـائرمع  يتواءم بما ،العالمب اوحالة احتوائهشـــــلل األطفال  اتاحتواء فيروســـــ
  .] األوروبياالتحاد  [ األطفال

  
  

=     =     =  


