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  شلل األطفال 

  
  

  األمانة من مقترح قرار مشروع
  
  

مــدعوة إلــى  الجمعيــة، إلــى جمعيــة الصــحة )٦٨/٢١بشــلل األطفــال (الوثيقــة ج الخــاص التقريــر تقــديمبعــد 
  :النظر في مشروع القرار التالي

 
  جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون،     

  
ومســـار العمـــل الـــذي قـــرر المجلـــس التنفيـــذي  ١بعـــد النظـــر فـــي التقريـــر الخـــاص بشـــلل األطفـــال

  ٢اتباعه، في دورته السادسة والثالثين بعد المائة؛
  

تكثيـف جهـود المبـادرة العالميـة الستئصـال : بشـأن شـلل األطفـال ٥-٦٥ج ص عوٕاذ ُتذكر بـالقرار 
شلل األطفال، وأن جمعيـة الصـحة العالميـة السادسـة والسـتين أحاطـت علمـًا بالخطـة االسـتراتيجية للقضـاء 

، واستعرضــت فــي وقــت الحــق التقــدم ٢٠١٨-٢٠١٣علــى شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله 
  ٣الُمحرز صوب تنفيذها؛

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

األطفال البري يشكل طارئـة صـحية عموميـة تثيـر قلقـًا دوليـًا، وأصـدرت توصـيات مؤقتـة فـي إطـار اللـوائح 
   ٤؛)٢٠٠٥(الصحية الدولية 

  
الت الجديـدة التـي وقعـت فـي عـامي من الحـا ٪٨٥وٕاذ تحيط علمًا بأن باكستان شهدت أكثر من 

، وتشــــيد بالعـــــاملين الصــــحيين فـــــي الخطــــوط األماميـــــة لمــــا بـــــذلوه مــــن أعمـــــال بطوليـــــة، ٢٠١٥و ٢٠١٤
وبالحكومات والناس والقيادات المدنية والدينية في باكستان اللتزامهم القوي باستئصـال شـلل األطفـال الـذي 

بموسم ضعف سريان المرض فـي النصـف األول مـن تجلى في جهودهم الرامية إلى تنفيذ الخطة الخاصة 
  ، وذلك على الرغم من التحديات الفريدة التي واجهتهم؛ ٢٠١٥عام 

                                                            
  .٦٨/٢١الوثيقة ج    ١
  .الجلسة السابعةانظر المحضر الموجز للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة،     ٢
  .٢الفرع  للجلسة التاسعة للجنة "أ"،، المحضر الموجز 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 ١٦الطالع في تم ا(
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ــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة  ــــرار الجمعي ــــذكر بق ــــة والسياســــة  ٦٩/١٣٢وٕاذ ُت بشــــأن الصــــحة العالمي
... الـدولي اإلنسـاني تحث على االحتـرام الكامـل لقواعـد ومبـادئ القـانون"الخارجية الذي صرحت فيه بأنها 

وتحــث الـــدول علـــى ... بــاحترام وحمايــة المــوظفين الطبيــين ومـــوظفي المســاعدة اإلنســانية... وتؤكــد االلتــزام
  ؛"وضع تدابير فعالة لمنع العنف ضد هؤالء األفراد والتصدي له

  
ــــوٕاذ تقـــر باســـتنتاج اجتمـــاع فريـــق الخبـــراء االستش ــــاري االستراتيجــ ـــــي المعنـــي بالتمنيــ ــــجني(ع ــ ف، ـ

فــــي اللقــــاح  ٢بــــأن األعمــــال التحضــــيرية لســــحب مكــــون الــــنمط ) ٢٠١٤أكتــــوبر / تشــــرين األول ٢٣-٢١
تمضــي علـى المســار الصــحيح؛ وٕاذ تحــيط علمــًا  ٢٠١٦أبريــل / الفمـوي المضــاد لشــلل األطفــال فـي نيســان

بالتنســيق مــع الشــركاء ، ٢٠١٥بالتقــدم الُمحــرز فــي اعتمــاد لقــاح شــلل األطفــال المعطــل بحلــول نهايــة عــام 
  مثل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع على وجه التحديد،

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

  
وقف سريان جميع حاالت انتقال فيروس شلل األطفـال البـري عـن طريـق التنفيـذ الكامـل   )١(

 والشـوط األطفـال شـلل الستئصـاللجميع النهوج االسـتراتيجية الموضـحة فـي الخطـة االسـتراتيجية 
  وخطط العمل الوطنية للطوارئ؛ ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصاله من األخير

  
إتاحــة وصــول العــاملين الصــحيين إلــى كــل  ضــمان أن جميــع التــدابير اُتخــذت مــن أجــل  )٢(

المجتمعـــات المحليـــة علـــى نحـــو مـــأمون وضـــمان ســـالمتهم، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق المشـــاركة 
المالئمـــة مـــع قيـــادات المجتمعـــات المدنيـــة والكيانـــات العســـكرية وغيـــر العســـكرية وغيـــر الحكوميـــة 

  ات؛المعنية بإنفاذ القانون، والدعم المقدم من هذه القيادات والكيان
  
) ٢٠٠٥(التنفيــذ الكامــل للتوصــيات المؤقتــة الصــادرة فــي إطــار اللــوائح الصــحية الدوليــة   )٣(

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

  
جميـــــع الـــــدول األعضـــــاء التـــــي تســـــتخدم حاليـــــًا اللقـــــاح الفمـــــوي المضـــــاد لشـــــلل األطفـــــال  تحـــــث  -٢

/ في اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال على صعيد العـالم فـي نيسـان ٢لسحب مكون النمط  باالستعداد
  :، بما في ذلك عن طريق ما يلي٢٠١٦أبريل 

  
، مـــن أجـــل ســـحب مكـــون ٢٠١٥ســـبتمبر / وضـــع الخطـــط الوطنيـــة بحلـــول نهايـــة أيلـــول  )١(

في اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفـال وٕاحـالل اللقـاح الفمـوي الثنـائي التكـافؤ المضـاد  ٢النمط 
  لفيروس شلل األطفال محله؛ 

  
اإلســـــراع بتســـــجيل اللقـــــاح الفمـــــوي الثنـــــائي التكـــــافؤ المضـــــاد لفيـــــروس شـــــلل األطفـــــال   )٢(

زوم وفـي المرحلـة االنتقاليـة التصـريح باسـتخدامه الستخدامه في برامج التمنيع الروتينية، وعنـد اللـ
  استنادًا إلى االختبار المسبق للصالحية الذي أجرته المنظمة؛ 

  
تنفيــذ سياســة وطنيــة بشــأن تــدمير مخزونــات اللقــاح الثالثــي التكــافؤ المتبقيــة علــى النحــو   )٣(

  المالئم؛
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األمثـــل قبـــل ســـحب مكـــون اســـتكمال اعتمـــاد لقـــاح شـــلل األطفـــال المعطـــل علـــى النحـــو   )٤(
  ؛ ٢٠١٦أبريل / في اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال على صعيد العالم في نيسان ٢ النمط

  
  ١:جميع الدول األعضاء على ما يلي تحث  -٣
  

بلـــوغ المســـتوى الـــذي يتـــيح اإلشـــهاد فـــي الترصـــد للكشـــف عـــن فيروســـات شـــلل األطفـــال   )١(
اإلعـالن و  ٢الكاملة للفيروسـات المكتشـفة مـن أي مصـدر؛والحفاظ على هذا المستوى واالستجابة 

طارئـــة صـــحية بوصـــفها األطفـــال فـــي بلـــد خـــال مـــن شـــلل األطفـــال أي فاشـــية جديـــدة لشـــلل  عـــن
بعد تأكيد الكشف عن فيروسات شلل األطفال البريـة السـارية أو فيروسـات شـلل  ٣وطنية عمومية

أو مــن ســاللة ســابين المشــتقة مــن اللقاحــات، فــي أعقــاب ســحب  ٢األطفــال الســارية مــن الــنمط 
فــي اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال؛ وضــمان التنفيــذ الكامــل للبروتوكــوالت  ٢مكــون الــنمط 

ــــة بشــــأن  ٤المنقحــــة الخاصــــة باالســــتجابة للفاشــــيات ــــة الدولي ــــادئ التوجيهي ــــى المب التــــي تســــتند إل
  ؛ ١-٥٩ج ص عاالستجابة للفاشيات الواردة في القرار 

  
دعم التوسع العالمي في الترصد البيئي في المواقـع الشـديدة التعـرض للمخـاطر المختـارة   )٢(

على أساس استراتيجي، لتكميل ترصد الشلل الرخو الحاد من أجل الكشف السريع عن فيروسات 
 شلل األطفال؛ 

  
ذولـة الستئصـال دعم الدول األعضاء التـي تشـهد سـريان شـلل األطفـال فـي جهودهـا المب  )٣(

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

رصــد الثغــرات المحتملــة فــي مناعــة الســكان وتنفيــذ التــدابير لســد هــذه الثغــرات ومواصــلة   )٤(
تعزيـــز مناعـــة الســـكان عـــن طريـــق التمنيـــع الروتينـــي المالئـــم التوقيـــت والكامـــل، وأنشـــطة التمنيـــع 

  اإلضافية العالية الجودة عند اللزوم؛ 
   

ل والمســـتمر للخطـــة االســـتراتيجية اإلســـراع بإتاحـــة المـــوارد الماليـــة الالزمـــة للتنفيـــذ الكامـــ  )٥(
، بما في ذلك عن طريـق ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصاله من األخير والشوط األطفال شلل الستئصال

  وضع التمويل المتعهد به موضع التنفيذ السريع والكامل وسد ثغرات التمويل المتبقية؛
  
  

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

  .على سبيل المثال
  .٥-٦٥ج ص عانظر القرار     ٣
ال ـاإلجـــــــراءات التشـــــــغيلية الموحـــــــدة فـــــــي حالـــــــة حـــــــدوث فاشـــــــية شـــــــلل األطفـــــــ. لفاشـــــــيات شـــــــلل األطفـــــــالاالســـــــتجابة     ٤

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

220.pdf ٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧في  االطالع ، تم.   
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بشــــلل تــــولي القيــــادة فــــي وضــــع الخطــــط الوطنيــــة لضــــمان اســــتخدام األصــــول الخاصــــة   )٦(
األطفـــال والعبـــر المستخلصـــة والمعـــارف المكتســـبة فـــي دعـــم أولويـــات الصـــحة الوطنيـــة األخـــرى، 
والســيما التمنيــع الروتينــي، وضــمان تحقيــق كامــل االســتفادة الممكنــة مــن مــوروث استئصــال شــلل 

  األطفال؛
  

مرافـق فـي ال ٢تنفيذ العمليات المالئمة الحتواء فيروسات شلل األطفال البرية من النمط   )٧(
فـي  ٢، وفيروسات شلل األطفال من ساللة سـابين مـن الـنمط ٢٠١٥األساسية بحلول نهاية عام 

فــي اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال علــى  ٢غضــون ثالثــة أشــهر مــن ســحب مكــون الــنمط 
  ١؛٢٠١٦أبريل / صعيد العالم في نيسان

  
ستخدام لقاح شـلل األطفـال وضع اإلجراءات الالزمة للحصول على التصريح باستيراد وا  )٨(

مــن المخــزون االحتيــاطي العــالمي، عقــب تصــريح المــديرة  ٢الفمــوي األحــادي التكــافؤ مــن الــنمط 
العامـــة بإطالقـــه فـــي حالـــة حـــدوث الطـــوارئ؛ وقـــد نصـــح فريـــق الخبـــراء االستشـــاري االســـتراتيجي 

الفموي األحادي  المعني بالتمنيع باالحتفاظ بمخزون احتياطي عالمي فقط من لقاح شلل األطفال
، ومــع ذلــك فــإن الــدول األعضــاء التــي تقــرر االحتفــاظ بمخــزون احتيــاطي ٢التكــافؤ مــن الــنمط 

وطنـــي مـــن هـــذا اللقـــاح ينبغـــي لهـــا أن تحفـــظ هـــذا المخـــزون فـــي ظـــروف احتـــواء تخضـــع لعمليـــة 
التحقق من جانب اللجنة اإلقليمية لإلشهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال لضـمان امتثالهـا لخطـة 

كمـــا ينبغـــي لهـــا أن تســـعى إلـــى الحصـــول علـــى تصـــريح  ٢العمـــل العالميـــة الحتـــواء الفيروســـات،
  المدير العام للمنظمة قبل إطالق هذا المخزون واستخدامه؛ 

  
  : المدير العام القيام بما يلي من تطلب  -٤

  
مواصلة التعاون مع جميـع األطـراف الفاعلـة ذات الصـلة فـي األوسـاط المعنيـة بالشـؤون   )١(

اإلنسانية والحكومات واإلداريين، بالمشاركة مع المنظمات األخـرى داخـل منظومـة األمـم المتحـدة 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة المحليـــة والدوليـــة، دعمـــًا للجهـــود الوطنيـــة الراميـــة إلـــى تـــأمين ترصـــد 

  شلل األطفال وتقديم اللقاح المضاد لشلل األطفال إلى جميع األطفال؛ فيروسات 
  
مواصلة التنسيق مع جميع الشـركاء المعنيـين، بمـا فـي ذلـك مصـنعو اللقاحـات، لضـمان   )٢(

تلقــي الــدول األعضــاء الــدعم الكامــل لعمليــة الســحب التــدريجي للقاحــات الفمويــة المضــادة لشــلل 
فـي اللقـاح الفمـوي  ٢نحـو منسـق عالميـًا، بـدءًا مـن مكـون الـنمط األطفال من برامج التمنيع علـى 

، بمـــا فـــي ذلـــك عـــن طريـــق تـــأمين اإلمـــدادات ٢٠١٦أبريـــل / المضـــاد لشـــلل األطفـــال فـــي نيســـان
                                                            

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

ـــــاللق ـــــلفيــــروس شــــلل األطف المضــــاد الفمــــوي احـ ، متــــاح علــــى الــــرابط التــــالي: ٢٠١٤ال. جنيــــف: منظمــــة الصــــحة العالميــــة، ــ
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAPIII_2014.pdf فــــي ، تــــم االطــــالع

  .٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧
ال ـاإلجــــــــراءات التشــــــــغيلية الموحــــــــدة فــــــــي حالــــــــة حــــــــدوث فاشــــــــية شــــــــلل األطفــــــــ. االســــــــتجابة لفاشــــــــيات شــــــــلل األطفــــــــال ٢

: ، متــــــــــــــــاح علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط التــــــــــــــــالي)٢٠١٥فبرايــــــــــــــــر / شــــــــــــــــباط(شــــــــــــــــلل األطفــــــــــــــــال  نــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــخ لدـــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــي
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PolioEradicators/1a.PolioOutbreakGuideline20150220.pdf ،) تــــــــم

 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ١٧االطالع في 
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العالميــة الكافيــة مــن لقــاح شــلل األطفــال المعطــل لالســتخدام فــي جميــع البلــدان التــي ســتعتمد هــذا 
  اللقاح في جداول التطعيم الروتيني؛

  
ضــمان إجــراء االختبــار المســبق لصــالحية اللقــاح الفمــوي الثنــائي التكــافؤ المضــاد لفيــروس شــلل   )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(

فـــي جميـــع الـــدول األعضـــاء علـــى نحـــو مالئـــم التوقيـــت  ٢١األطفـــال الفمـــوي األحـــادي التكـــافؤ مـــن الـــنمط 
ومنصــف، ووضــع اإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى تصــريح المــدير العــام بــإطالق لقــاح شــلل األطفــال 

واستخدامه في البلدان التي تحتفظ بمخزون احتياطي وطني من هذا  ٢وي األحادي التكافؤ من النمط الفم
  اللقاح؛ 

  
والشــــركاء وأصــــحاب المصــــلحة فــــي وضــــع الخطــــط لضــــمان اســــتخدام  ٢دعــــم الــــدول األعضــــاء  )٥(

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

  شلل األطفال؛ 
  

تقــديم تقريــر ســنوي إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة مــن خــالل المجلــس التنفيــذي حتــى انعقــاد دورة   )٦(
لم خــاٍل مــن شــلل األطفــال علــى نحــو الجمعيــة الثانيــة والســبعين، بشــأن التقــدم الُمحــرز صــوب تحقيــق عــا

مســتدام، وتقــديم المعلومــات الماليــة المالئمــة التوقيــت والشــفافة، بمــا فــي ذلــك التفاصــيل الخاصــة بــأي قيــود 
 شـلل الستئصـالمفروضة على الميزانية أو تغييرات قد تؤثر سلبًا على التنفيذ الكامل للخطـة االسـتراتيجية 

  .٢٠١٨-٢٠١٣ استئصاله من األخير والشوط األطفال
  
 
  

=     =     =  

                                                            
ــــــاإلطـــــ   ١ ـــــاح شـــــلل األطف ـــــنمط ـال الفمـــــوي األحـــــادي التكـــــافؤ مــــــار التشـــــغيلي لنشـــــر لق ـــــاء  ٢ن ال ـــــه (أثن ـــــد مخزونات وتجدي

 التـــــــــــــــــــــــــالي: مـــــــــــــــــــــــــن استئصـــــــــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــلل األطفـــــــــــــــــــــــــال) متـــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــرابط رـاألخيـــــــــــــــــــــــــ الشـــــــــــــــــــــــــوط
http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/mOPV2_Operational_Framework.pdf  تـــــــــــــــــــــــــــــــم)

  ).٢٠١٥أيار/ مايو  ٥االطالع في 
  .اإلقليميمنظمات التكامل االقتصادي حسب االقتضاء، و     ٢


