
  
  
  
  
  
  
  

  ٥-٦٥ع  ص  ج    الستونو  الخامسةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦

  WHA65.5    من جدول األعمال ١٠-١٣البند 
  
  
  شلل األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية  

  الستئصال شلل األطفال
  
  

  ون،جمعية الصحة العالمية الخامسة والست  
  
  ١األطفال؛ شلل الستئصال العالمية المبادرة جهود تكثيف: األطفال شلل بشأن التقرير في نظرت وقد
  
ـــذكِّر وٕاذ  المحدقـــة المحتملـــة المخـــاطر علـــى للســـيطرة آليـــة: األطفـــال شـــلل بشـــأن ١-٦١ع ص ج بـــالقرار ُت

 الكفـاح لتجديـد جديـدة اسـتراتيجية وضـع منهـا أمـور بجملـة القيـام العامـة المديرة إلى طلب الذي االستئصال، بعملية
 األجــل الطويلــة المخــاطر علــى للســيطرة المالئمــة االســتراتيجيات وٕاعــداد األطفــال شــلل فيــروس استئصــال أجــل مــن

 لقـاح اسـتعمال عن المطاف آخر في التوقف ذلك في بما األطفال، شلل ظهور وعودة األطفال شلل فيروس لرجوع
  الروتينية؛ التمنيع برامج في الفموي األطفال شلل

  
 الـــدائرة األطفـــال شـــلل فيروســـات الستئصـــال الضـــرورية الماليـــة المـــوارد بإتاحـــة التعجيـــل بضـــرورة تُقـــرُّ  وٕاذ
 شـــلل ظهـــور وعـــودة األطفـــال شـــلل فيـــروس لرجـــوع األجـــل الطويلـــة المخـــاطر مـــن حـــد أدنـــى إلـــى والتقليـــل المتبقيـــة،
   البري؛ األطفال شلل فيروس سريان وقف بعد األطفال

  
 استئصال يتسنى لن"  أّنه مفادها والتي للرصد المستقل المجلس إليها خلص التي بالنتيجة علماً  تحيط وٕاذ

 المتضـّررة البلـدان مـن العديد في - األولويات سلم في أعلى درجة االستئصال عملية تلك ُتمنح حتى األطفال شلل
 قـرار إصـدار فـي تنظر بأن" العالمية الصحة جمعية المجلس وبتوصية ٢،"العالم أنحاء كل وفي األطفال، شلل من

  ؛"عالمية صحية طارئة يشّكل يزال ال األطفال شلل أنّ  لإلعالن
  
 بــالتمنيع، المعنــي االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــق عــن مــؤخراً  صــدر الــذي بــالتقرير علمــاً  تحــيط وٕاذ

 يشّكل العالمي الصعيد على األطفال شلل استئصال إكمال في اإلخفاق احتمال بأنّ  فيه لبس ال بشكل يورد" والذي
  ؛"األحوال من حال بأيّ  قبولها يمكن وال العمومية للصحة بالنسبة عالمية أبعاد لها برمجية طارئة

  
                                                           

 .٦٥/٢٠الوثيقة ج    ١

 .١٦-١):١(٨٧، ٢٠١٢، السجل الوبائي األسبوعياستئصال شلل األطفال.     ٢
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 لضمان المدني المجتمع ومستويات السياسية المستويات جميع إشراك إلى األعضاء الدول بحاجة تُقرُّ  وٕاذ
  األطفال؛ شلل استئصال سبيل في األطفال كل تطعيم

  
التكــاليف الحاليــة المرتفعــة واإلمــدادات المحــدودة مــن لقــاح شــلل األطفــال المعطــل التــي علمــا ب وٕاذ تحــيط

   تعوق األخذ باللقاح والتوسع في إعطائه، مما خّلف آثارا برنامجية ومالية كبرى على البلدان النامية؛
  
 الـُنهج تنفيـذ خـالل مـن األطفـال شـلل استئصـال إمكانيـة إثبات التقنية، الناحية من تم، بأنه علماً  تحيط وٕاذ
  الكامل؛ النحو على الجديدة االستراتيجية
  
 الخاليـة المنـاطق علـى خطـراً  يشـّكل سـيّظل مكـان أي فـي األطفال شلل فيروس سريان بأنّ  علماً  تحيط وٕاذ

   العالمي، الصعيد على سريانه وقف يتسنى حتى المرض من
  

 العموميــة للصــحة بالنســبة ملحــة برمجيــة عمليــة يمثــل األطفــال شــلل استئصــال عمليــة اســتكمال أن تعلــن  -١
 مجــالي فــي قويــة وطنيــة آليــات وٕانشــاء والجديــدة، الحاليــة االستئصــال الســتراتيجيات كــامالً  تنفيــذاً  ويتطلــب العالميــة
 مجـــال فـــي المناســـبة التوصـــيات وتطبيـــق األطفـــال، بشـــلل المتـــأثرة المنـــاطق جميـــع يخـــص فيمـــا والمســـاءلة المراقبـــة
   ١منها؛ القادمين أو المناطق تلك القاصدين المسافرين جميع على التطعيم

  
 يشــّكل الســريان ذلــك أنّ  اإلعــالن علــى األطفــال شــلل فيــروس ســريان تشــهد التــي األعضــاء الــدول تحــثّ   -٢
 خطـط وضـع يقتضـي أولويـة ذا وطنيـاً  برنامجـاً  األطفـال شـلل استئصـال مـن لتجعـل" وطنيـة عمومية صحية طارئة"

   المرض؛ سريان وقف يتسنى حتى أشهر، ستة كل وتحديثها كامل، بشكل وتنفيذها طارئة عمل
  
  :يلي ما على األعضاء الدول تحث  -٣
  

 مناعـة يخـص فيما للغاية عالٍ  مستوى على والحفاظ سكانها ُيطعَّم لم التي المناطق على القضاء  )١(
 التمنيـــع أنشـــطة خـــالل ومـــن الروتينـــي التمنيـــع بـــرامج خـــالل مـــن األطفـــال شـــلل فيروســـات ضـــد الســـكان
  االقتضاء؛ حسب التكميلي،

  
 الــدائرة األطفــال شــلل فيروســات وظهــور األطفــال شــلل فيروســات وفــود لحــاالت التــيقظ مواصــلة  )٢(

ـــوغ طريـــق عـــن اللقاحـــات، تلقـــي عـــن الناجمـــة ـــيم الترصـــد مســـتوى بل ـــتظم والتقي ـــذي للمخـــاطر المن ـــيح ال  يت
   المستوى؛ ذلك على والحفاظ اإلشهاد،

  
 ،٢٠١٣ عـام أواخـر حتـى ومتواصـل كامـل بشـكل للعمـل، الالزمـة الماليـة الموارد بإتاحة التعجيل  )٣(

 العـالمي، الصـعيد علـى البريـة األطفـال شـلل فيروسـات سـريان وقـف إزاء اتباعهـا الواجـب الُنهج تنفيذ على
  ؛٢٠١٨ عام أواخر حتى" األخير الشوط" استراتيجية لتمويل خطط واستهالل

  
 وبيانـات األوبئـة، عن المعلومات تبادل يشمل والذي األطراف، وثنائي متعدد التعاون في الدخول  )٤(

   االقتضاء؛ حسب ذاته الوقت في اإلضافية التمنيع أنشطة وتنفيذ المختبري، الرصد
  
  
  

                                                           
١      International travel and health. Geneva, World Health Organization, 2012 edition.  
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  :يلي ما العام المدير نم تطلب  -٤
  
 شـلل فيروسات استئصال نهوج تنفيذ بتجديد ،٢٠١٣ عام مدى على للقيام الالزمة الخطط وضع  )١(

 الستئصال العالمية المبادرة وضعتها التي ٢٠١٢-٢٠١٠ االستراتيجية الخطة في المبّينة البرية، األطفال
 تحســين منهــا بوســائل االستئصــال، عمليــة الســتكمال ضــرورية ُتعتبــر جديــدة تكتيكــات وأّيــة األطفــال، شــلل

   المنظمة؛ داخل األطفال شلل الستئصال حالياً  القائمة العالمية المبادرة
  
 علـــى المثلـــى بالطريقـــة االستئصـــال اســـتراتيجيات تنفيـــذ لضـــمان والرصـــد المســـاءلة آليـــات تعزيـــز  )٢(

  المستويات؛ جميع
  
 وٕاخضــاعها األطفــال، شــلل استئصــال مــن األخيــر للشــوط شــاملة اســتراتيجية وضــع فــي الشــروع  )٣(

 الزمنية المهلة بشأن األعضاء الدول إلى الالزمة المعلوماتٕايصال و ، بسرعة واستكمالها العلمي، للفحص
 التكـــافؤ الثنـــائي الفمـــوي اللقـــاح إلـــى التكـــافؤ الثالثـــي الفمـــوي اللقـــاح مـــن التحـــّول يســـتغرقها التـــي المحتملـــة
 حتــى المخــاطر إدارة تتضــمن التــي الميزانيــة ســيناريوهات وٕادراج الروتينــي، التمنيــع بــرامج لجميــع بالنســبة
  ؛٢٠١٨ عام أواخر

  
 اللقاحـات حـول البحـث لـدعم، بمـن فـيهم مصـنعي اللقاحـات، المعنيين الشركاء جميع مع التنسيق  )٤(

 الحصـــول وٕامكانيـــة وفعاليتهـــا تكلفتهـــا ُيســـر لتعزيـــز وخاصـــة لقاحـــات الشـــلل المعطلـــة، وتوفيرهـــا، وٕانتاجهـــا
   عليها؛

  
 الواجــب االســتراتيجية بــالُنهج لالضــطالع الالزمــة والبشــرية الماليــة المــوارد ونشــر تعبئــة مواصــلة  )٥(

 مـن المطـاف آخـر فـي والـتمّكن البريـة، األطفـال شـلل فيروسات الستئصال ٢٠١٣ عام مدى على اتباعها
  ؛٢٠١٨ عام أواخر حتى المرض مكافحة من" األخير الشوط" استراتيجية تنفيذ

  
 خــالل مــن التــاليتين، الصــحة جمعيتــي وٕالــى والســتين السادســة الصــحة جمعيــة إلــى تقريــر تقــديم  )٦(

  .  القرار هذا تنفيذ في المحرز التقدم عن التنفيذي، المجلس
  

  ٢٠١٢أيار/ مايو  ٢٦، العاشرةالجلسة العامة   
  ١٠/ المحاضر الحرفية/٦٥ج  
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