
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١

  WHA60.14     من جدول األعمال٤-١٢البند 
  
  
  

  آلية للتصدي للمخاطر: شلل األطفال
  المحتملة المحدقة بعملية االستئصال

  
  جمعية الصحة العالمية الستون،  

  
  ١وقد نظرت في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال؛  

  
، الذي يحث الدول األعضاء التي يتوطنها شلل األطفال على العمـل            ١-٥٩ع ص جوإذ تذكّر بالقرار      

  بشأن التزامها بقطع سراية فيروس السنجابية البري؛
  

  وإذ تقر بأن توطن فيروس السنجابية منحصر اآلن في مناطق محدودة جغرافياً في أربعة بلدان؛  
  

آراء دولي على السياسات طويلة األمد الرامية إلى السيطرة علـى           وإذ تقر بالحاجة إلى وجود توافق         
  مخاطر انبعاث شلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال والتقليل منها إلى أبعد الحدود؛

  
وإذ تسلّم بأن المسافرين من المناطق التي مازال فيروس السنجابية يسري فيها قد يتسببون في مخاطر                  

  عيد الدولي؛انتشار الفيروس على الص
  

وإذ تحيط علماً بأن الحرص على توفير مستوى مرتفع من التغطية التمنيعية الروتينية باستمرار فـي                
البلدان الخالية من شلل األطفال يسهم في الحد من مخاطر حدوث فاشيات فيروس السنجابية البري ويقلل إلـى                  

   المشتق من اللقاح؛ أدنى حد ممكن مخاطر حدوث فاشية من فاشيات فيروس السنجابية
  
وإذ تحيط علماً بأن التخطيط لتحقيق مثل هذا التوافق الدولي في اآلراء ينبغي أن يبدأ فـي المـستقبل                     
  القريب؛

  
فيهـا   في بعض المنـاطق الجغرافيـة      جميع الدول األعضاء التي اليزال شلل األطفال منتشراً          تحث  -١

  :لسنجابية على ما يليوخصوصاً البلدان األربعة التي يتوطنها فيروس ا
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إنشاء آليات من أجل تعزيز االلتزام السياسي باألنشطة الرامية إلى استئصال شلل األطفـال،                )١(
والمشاركة في هذه األنشطة، على جميع المستويات وإشراك القيادات وأفراد المجموعـات الـسكانية              

 التمنيـع ضـد شـلل األطفـال         التي مازالت موبوءة بشلل األطفال، لضمان التقبل الكامل لحمـالت         
  والمشاركة فيها على أتم الوجوه؛

  
تكثيف أنشطة استئصال شلل األطفال لتحقيق الوقف السريع لجميع أشكال الـسراية المتبقيـة                )٢(

  لفيروس السنجابية البري؛
  

  : جميع الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  
 األطفال وتحديثها، عند االقتـضاء،      استعراض التوصيات الوطنية الخاصة بالتمنيع ضد شلل        )١(

  بغية الحد من مخاطر االنتشار على الصعيد الدولي؛ 
  
الحد من النتائج المحتملة النتشار فيروس السنجابية البري على الصعيد الدولي، مـن خـالل      )٢(

ما كان ٪ والقيام، كل٩٠تحقيق واستمرار التغطية التمنيعية الروتينية ضد شلل األطفال بنسبة تزيد على         
ذلك ضرورياً، بأنشطة التمنيع التكميلية ضد شلل األطفال، بواسطة حمالت إضافية تنفـذ بالتعـاون               

  الوثيق مع وسائل اإلعالم الجماهيري وعامة الناس؛ 
  
تعزيز الترصد الفعال للشلل الرخو الحاد من أجل الكشف السريع عن أي فيروس سارٍ مـن                  )٣(

  فيروسات السنجابية البرية، واإلعداد لإلشهاد على استئصال شلل األطفال؛
  
اإلعداد لالحتواء البيولوجي طويل األمد لفيروسات السنجابية، من خالل تنفيذ التدابير المبينة              )٤(

 من الطبعة الحالية من خطة العمل العالمية لمنظمة الصحة العالمية المعنية            ٢ و ١تين  في إطار المرحل  
  ١باالحتواء المختبري لفيروس السنجابية البري؛

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٣

  
 مواصلة تقديم الدعم التقني لباقي الدول األعضاء التي مايزال شلل األطفال منتشراً فيها، في               )١(

إطار جهود تلك الدول لقطع السالسل النهائية لسراية فيروس السنجابية البـري، وللـدول األعـضاء                
  المعرضة بشدة لخطر وفود فيروس السنجابية إليها؛

  
المساعدة في حشد الموارد المالية من أجل استئصال شلل األطفال من بقية المنـاطق التـي                  )٢(

عم للبلدان الخالية من هذا الفيروس حالياً والمعرضـة بـشدة           يسري فيها فيروس السنجابية، وتقديم الد     
لخطر وفود الفيروس إليها والتقليل إلى الحد األدنى من مخاطر معاودة انبعاث شلل األطفال في حقبة                

  ما بعد االستئصال؛
  
مواصلة العمل مع سائر مؤسسات منظومة األمم المتحدة في ما يتعلـق بالقـضايا الخاصـة                  )٣(

، في المناطق التي تحتاج إلى سبل إتاحة أفضل،         "أيام السكون "ن خالل عدد من اآلليات مثل       باألمن، م 
  من أجل الوصول إلى جميع األطفال؛
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مواصلة بحث وتعميم التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول األعـضاء للحـد مـن مخـاطر                   )٤(
، إذا دعـت الحاجـة وكلمـا    وعواقب انتشار فيروسات السنجابية على الصعيد الدولي، بما في ذلـك        

اقتضت الضرورة، النظر في إصدار توصيات مؤقتة أو دائمة، في إطار اللـوائح الـصحية الدوليـة              
؛ وإذا صدرت توصية من هذا القبيل ينبغي إبالغ جمعية الصحة العالمية بالمـسائل الماليـة                )٢٠٠٥(

  الصدد؛والعملية المترتبة على تنفيذها وكذلك بالدروس المستفادة في هذا 
  
تقديم اقتراحات إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين بغية التقليل إلى أدنى حـد مـن                  )٥(

مخاطر معاودة ظهور فيروس السنجابية أو انبعاث هذا المرض على المدى البعيد، في حقبة ما بعـد                 
ل األطفـال فـي     االستئصال، وذلك من خالل تحقيق توافق دولي في اآلراء حول استخدام لقاحات شل            

المدى البعيد واالحتواء البيولوجي للمواد المعدية أو التي يحتمل أن تكون معديـة الحتوائهـا علـى                 
  .فيروس السنجابية

  
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢١الجلسة العامة التاسعة،     

  ٩/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج 
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