
  
  
  
  
  
  
  

  ١-٦١ع ص ج    الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٤

  WHA61.1     من جدول األعمال٢-١١البند 
  
  
  

  آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة : شلل األطفال
  المحدقة بعملية االستئصال

  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقة بعمليـة        :  عن شلل األطفال   بعد النظر في التقرير المقدم      
  ١االستئصال؛

  
 الذي حث الدول األعضاء التي مازال فيروس السنجابية البري          ١٤-٦٠ع ص جوإذ تشير إلى القرار       

ألطفـال  موجوداً فيها، وخصوصاً البلدان األربعة الموطونة بشلل األطفال، على تكثيف أنشطة استئصال شلل ا             
  حتى يتسنى قطع سراية فيروس السنجابية البري المتبقية كلياً وبسرعة؛

  
   ؛وإذ تدرك ضرورة التعجيل بإتاحة الموارد المالية الضرورية الستئصال شلل األطفال

  
وإذ تدرك ضرورة التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الطويلة األجل النبعاث فيروس الـسنجابية دون                

  ودة ظهور شلل األطفال بعد قطع سراية فيروس السنجابية البري؛االنتباه إليه وع
  

وإذ تدرك ضرورة التنسيق الدولي الستراتيجيات التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الطويلـة األجـل                
النبعاث فيروس السنجابية وعودة ظهور شلل األطفال بعد قطع سراية فيروس السنجابية البري على النطـاق                

   السيطرة على هذه المخاطر؛العالمي، وضرورة
  

وإذ تحيط علماً بأن التخطيط للتوصل إلى التوافق الدولي في اآلراء يجب أن يبـدأ اآلن مـن أجـل                    
  االستعداد للتنفيذ دون إبطاء بعد أن تكون سراية فيروس السنجابية البري قد انقطعت على الصعيد العالمي،

  
عدوى شلل األطفال قائمـة علـى أن تـشرك جميـع            جميع الدول األعضاء التي التزال فيها       تحث    -١

المستويات السياسية والمجتمع المدني بما يضمن الوصول إلى كل طفل وتطعيمه باستمرار أثناء كـل نـشاط                 
  للتمنيع التكميلي ضد شلل األطفال، بحيث يتسنى التعجيل بقطع سراية فيروس السنجابية البري المتبقية كلياً؛
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يل مخاطر انتشار فيروس شلل األطفال من خالل وضع حد للفاشية المنتشرة في              نيجيريا على تقل   تحث  -٢
  شمالي نيجيريا عن طريق تنفيذ أنشطة استئصال مكثفة تكفل تطعيم كل األطفال بلقاح شلل األطفال الفموي؛

  
  أفغانستان والهند وباكستان على تنفيذ أنشطة االجتثاث الواسعة النطـاق الالزمـة اآلن لقطـع               تحث  -٣

 من فيروس   ١السالسل النهائية لسراية فيروس شلل األطفال، في ظل المستويات الشديدة االنخفاض اآلن للنمط              
  شلل األطفال في هذه البلدان؛

  
  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحث   -٤

  
ى المبادرة إلى استكمال التغطية الروتينية بالتمنيع ضد شلل األطفال والحفاظ عليها عند مستو              )١(

  ٪ من األطفال ووضع مواعيد محددة للبلدان؛٨٠أكبر من 
  
تعزيز أنشطة الترصد الفعال للشلل الرخو الحاد حتى تكشف وتحدد فوراً أي فيـروس مـن                  )٢(

  فيروسات السنجابية الدائرة، وتستعد لإلشهاد على استئصال شلل األطفال؛
  
استكمال األنشطة المذكورة في الطور األول من خطة العمل العالمية التي وضعتها منظمـة                )٣(

 واالستعداد لتنفيذ الضمانات الطويلة     ٢الصحة العالمية لالحتواء المختبري لفيروسات السنجابية البرية،      
 شـهور   ٦األجل وشروط االحتواء البيولوجي لبقية فيروسات السنجابية البرية في مدة تتراوح بـين              

   فيروس بري دائر؛لىشهراً بعد كشف آخر حالة إصابة بشلل األطفال تُعزى إ ١٢و
  
المبادرة بسرعة إلى إتاحة الموارد المالية الضرورية الستئصال شلل األطفال والتقليل إلـى               )٤(

أدنى حد من مخاطر انبعاث فيروس السنجابية وعودة ظهور شلل األطفال بعد قطع سراية فيـروس                 
  ابية البري؛السنج

  
  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٥

  
مواصلة تقديم الدعم التقني إلى البلدان المتبقية المتأثرة بشلل األطفال في إطار جهـود تلـك                  )١(

  البلدان لقطع السالسل النهائية لسراية فيروس السنجابية البري؛
  
تـام لجهـود االستئـصال المكثفـة،        المساعدة على حشد الموارد المالية الضرورية للتنفيذ ال         )٢(

ولضمان التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الطويلة األجل النبعاث فيروس السنجابية وعودة ظهـور               
  شلل األطفال؛

  
االضطالع بالبحوث الضرورية لتحديد جميع خصائص المخاطر الطويلة األجـل النبعـاث              )٣(

الستراتيجيات والمنتجات المالئمـة للـسيطرة      فيروس السنجابية وعودة ظهور شلل األطفال، وإعداد ا       
على هذه المخاطر، بما في ذلك إعداد عمليات أكثر مأمونية إلنتاج لقاح من فيروس شـلل األطفـال                  
المعطل وصياغة استراتيجيات ميسورة الستعماله، وتحديد موعد، حسب االقتـضاء وعنـد اللـزوم،              

  الفموي في برامج التمنيع الروتينية؛للتوقف في النهاية عن استعمال لقاح شلل األطفال 
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وضع استراتيجية جديدة لتجديد الكفاح من أجل استئصال شلل األطفال من البلدان الموبـوءة                )٤(
المتبقية، وذلك باالستناد إلى الخبرات المستمدة من المناطق التي تم فيها استئصال شلل األطفال وإلى               

  وأكثرها مردودية؛بحوث العمليات بغية تحديد أكفأ التدخالت 
  
تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية عندما تقطع بأرجحية انقطاع سراية فيروس السنجابية               )٥(

 على نطاق العالم، وأن تقدم مع ذلك التقرير اقتراحاً أو أكثر لالستعراض من قبل               ١البري من النمط    
جابية ال تقتضي تعـديل اللـوائح       المجلس التنفيذي بخصوص آلية لتقليل مخاطر انبعاث فيروس السن        

  . وال إعداد صك ملزم آخر٢٠٠٥الصحية الدولية 
  

  ٢٠٠٨مايو /  أيار٢٣، السابعةالجلسة العامة   
  ٧/المحاضر الحرفية/ ٦١ج   
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