
  
  
  
  
  
  
  

  ١ق١١٧ت م     بعد المائة  عشرة   السابعة  الدورة  
  ٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاني ٢٤

  EB117.R1    من جدول األعمال  ٤-٤البند 
  
  
  

  استئصال شلل األطفال
  
  

  
  المجلس التنفيذي،  
    

  ١بعد النظر في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال،
  

  :تماد القرار التاليجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعيوصي   
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  بعد النظر في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال؛  
  

بشأن استئصال شلل األطفال، الـذي ألـزم         ٢٠٠٤الصادر في عام     بإعالن جنيف    تذكّروإذ    
 لـسراية  الـسالسل النهائيـة      البلدان الستة التي يتوطنها هذا المرض والجهات الشريكة الرائدة بقطع         

  فيروس شلل األطفال بتكثيف حمالت التطعيم ضد شلل األطفال؛
  

وإذ تدرك أن حدوث شلل األطفال أصبح أمراً نـادراً بـصورة متزايـدة نتيجـة لتكثيـف                    
استئصاله على الصعيد العالمي، وأن جميع الـدول األعـضاء تعمـد إلـى تعزيـز أنـشطة                   أنشطة
لل األطفال السارية وأنها تعكف على تنفيذ أنشطة ترمي إلـى احتوائهـا             لكشف فيروسات ش   الترصد
  بيولوجياً؛

  
وإذ تالحظ الدعم الملموس الذي يقدمه الشركاء، وتقدر تعاونهم المستمر، وتدعو إلى مواصلة               

  دعمهم للبرامج الوطنية في المرحلة النهائية لجهود استئصال شلل األطفال في العالم؛
  

عظم حاالت شلل األطفال قد وفدت من مناطق تم بالفعل وقف سراية فيروس             وإذ تالحظ أن م     
  شلل األطفال فيها؛

  

                                                      
 .١١٧/٤م ت    الوثيقة ١
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وإذ تشير إلى أن حاالت وفود فيروس شلل األطفال إلى المناطق الخالية من هـذا المـرض                   
  يشكل مخاطر صحية محتملة على المستوى الدولي؛

  
ستـشارية المعنيـة باستئـصال شـلل         بالتوصيات الدائمة الصادرة عن اللجنة اال      تذكّروإذ    
  ١.األطفال

  
 الدول األعضاء التي يتوطنها شلل األطفال على تعزيز التزامها بوقف سراية الفيروس             تحث  -١

  البري للمرض، مع إعطاء لقاحات شلل األطفال الفموية المناسبة األحادية التكافؤ؛
  
سـتجابة الـسريعة الكتـشاف     جميع الدول األعضاء الخالية من هذا المرض علـى اال     تحث  -٢

  :فيروسات شلل األطفال السارية من خالل
  

إجراء استقصاء أولي، وتنشيط االستجابات المحلية وطلب إجراء تقيـيم مـن قبـل                )١(
 ساعة من التأكيد على حدوث حالة دالة بهـدف          ٧٢الخبراء الدوليين لعامل االختطار خالل      

  وضع خطة عمل عاجلة؛
  

 تقـدير تنفيذ ثالث جوالت تطعيم واسعة النطاق من بيت إلـى بيـت علـى أقـل                   )٢(
لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ، بحيث تجرى الجولة األولى خالل أربعة        باستعمال

أسابيع من تاريخ التأكيد على وجود حالة دالة، مع فاصل مدته أربعة أسـابيع بـين جولـة                  
  وأخرى؛

  
 الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في المناطق الجغرافية          ع األطفال جمياستهداف    )٣(

اللجوء إلى الرصد المستقل للبت فيما إذا تم تحقيق تغطيـة           ، مع   الموبوءة والمناطق المجاورة  
  ؛ال٪ أو ٩٥تمنيعية ال تقل عن 

  
في  من جوالت التطعيم ضد شلل األطفال         على األقل  التأكد من إجراء جولتين تامتين      )٤(

   بعد آخر اكتشاف لفيروس شلل األطفال؛المنطقة المستهدفة
  

  : المدير العام القيام بما يليإلى تطلب  -٣
  

ضمان توفير الخبرات التقنية الالزمة لدعم الدول األعضاء في االضطالع بأنـشطة              )١(
  التخطيط واالستجابة العاجلة المتعلقتين بأية فاشية؛

  
، وضـمان تـوفير     فيذ االستجابة العاجلة ألية فاشية    المساعدة على حشد األموال لتن      )٢(

  ؛إمدادات كافية من لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ
  
  

                                                      
): ٤٧(٨٠، ٢٠٠٥، و٣٣١-٣٣٠): ٣٨(٨٠، ٢٠٠٥؛ ٢٩١-٢٨٩): ٣٢(٧٩، ٢٠٠٤، السجل الوبائي األسـبوعي    ١

٤١٦-٤١٠. 
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إسداء النصح للدول األعضاء المختطرة، بناء على كل تقييم للمخاطر المحتملة والتي         )٣(
 والدولي للحد من    البد، واألمر كذلك، من اتخاذ تدابير إضافية بشأنها على الصعيدين الوطني          

زيادة انتشار فيروس شلل األطفال، مع أخذ توصيات اللجنة االستشارية المعنية باستئـصال             
  ؛شلل األطفال بعين االعتبار

  
تبليغ المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة بالتقدم المحرز في تنفيـذ                )٤(

  .هذا القرار
  

  ٢٠٠٦ نايري/ كانون الثاني ٢٤، الرابعةالجلسة 
  ٤/المحاضر الموجزة/ ١١٧ت م  
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