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   ٦١/٤٢ج) مسودة(  الستونالحادية وجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠٠٧ مايو/ أيار ٢٢  
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  "أ" للجنة األولالتقرير 
  
  

  )مسودة(
 
 

 تـشيكونيا  برئاسة الـدكتور فرانشيـسكو       ٢٠٠٨مايو  /  أيار ٢١جلستها الرابعة في    " أ"عقدت اللجنة   
  ).إيطاليا(
  

أن توصي جمعية الصحة العالمية الحادية والستين باعتماد القرارين المرفقين المتعلقين بالبندين            تقرر  و  
  :التاليين من جدول األعمال

  
  المسائل التقنية والصحية  -١١

  
  آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصال: شلل األطفال  ٢-١١

  
  قرار واحد

  
  )٢٠٠٥(ئح الصحية الدولية تطبيق اللوا  ٤-١١

  
  قرار واحد
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   من جدول األعمال٢-١١البند 
  
  

  آلية للسيطرة على المخاطر المحتملة المحدقة بعملية االستئصال: شلل األطفال
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

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

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

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

  
   ؛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                

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

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                

  العالمي، وضرورة السيطرة على هذه المخاطر؛
  

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

  
 جميـع   جميع الدول األعضاء التي التزال فيها عدوى شلل األطفال قائمـة علـى أن تـشرك               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؛

  
 من خالل وضع حد للفاشية المنتشرة في         نيجيريا على تقليل مخاطر انتشار فيروس شلل األطفال        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   ١ل األطفال، في ظل المستويات الشديدة االنخفاض اآلن للنمط          السالسل النهائية لسراية فيروس شل    
  شلل األطفال في هذه البلدان؛
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  :جميع الدول األعضاء على ما يليتحث   -٤
  
المبادرة إلى استكمال التغطية الروتينية بالتمنيع ضد شلل األطفال والحفاظ عليها عند مستوى               )١(

  اعيد محددة للبلدان؛٪ من األطفال ووضع مو٨٠أكبر 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     ١صحة العالمية لالحتواء المختبري لفيروسات السنجابية البرية،      ال

 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                 
  السنجابية البري؛

  
  : المديرة العامة ما يليتطلب إلى  -٥

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

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

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

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

فيروس السنجابية وعودة ظهور شلل األطفال، وإعداد االستراتيجيات والمنتجات المالئمـة للـسيطرة             
كثر مأمونية إلنتاج لقاح من فيروس شـلل األطفـال          على هذه المخاطر، بما في ذلك إعداد عمليات أ        

المعطل وصياغة استراتيجيات ميسورة الستعماله، وتحديد موعد، حسب االقتـضاء وعنـد اللـزوم،              
  للتوقف في النهاية عن استعمال لقاح شلل األطفال الفموي في برامج التمنيع الروتينية؛

  
 من أجل استئصال شلل األطفال من البلدان الموبـوءة          وضع استراتيجية جديدة لتجديد الكفاح      )٤(

المتبقية، وذلك باالستناد إلى الخبرات المستمدة من المناطق التي تم فيها استئصال شلل األطفال وإلى               
  بحوث العمليات بغية تحديد أكفأ التدخالت وأكثرها مردودية؛

  
حية انقطاع سراية فيروس السنجابية     تقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية عندما تقطع بأرج          )٥(

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

  . وال إعداد صك ملزم آخر٢٠٠٥الصحية الدولية 
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   من جدول األعمال٤-١١لبند ا
  
  

  )٢٠٠٥(تطبيق اللوائح الصحية الدولية 
  
  

  جمعية الصحة العالمية الحادية والستون،  
  

  ؛)٢٠٠٥(بعد النظر في التقرير الخاص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية   
  

جمعيـة   بشأن تنقيح اللوائح الصحية الدولية والذي قرر أن تنظر           ٣-٥٨ع ص جوإذ تشير إلى القرار       
الصحة العالمية الحادية والستون في الجدول الزمني لتقديم المزيد من تقارير الدول األطراف والمدير العام عن                

 ٢ و ١، واالستعراض األول لتطبيق أحكام هذه اللوائح عمالً بـالفقرتين           )٢٠٠٥(تنفيذ اللوائح الصحية الدولية     
   من اللوائح؛٥٤من المادة 

  
 من  ٣ عمالً بالفقرة    ٢ضع جدول زمني الستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق         وإذ تشدد على أهمية و      

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ٥٤المادة 
  

 بشأن تنفيـذ اللـوائح      ٢-٥٩ع ص جوإذ ال يغيب عن بالها الطلب الموجه إلى المدير العام في القرار               
صحة العالمية الستين ثم تقارير سنوية بعد ذلـك عـن           لكي يقدم تقريراً إلى جمعية ال     ) ٢٠٠٥(الصحية الدولية   

  وتنفيذها؛) ٢٠٠٥(التقدم المحرز في تقديم الدعم إلى الدول األعضاء لاللتزام بأحكام اللوائح الصحية الدولية 
  

وإذ تعترف بالحاجة إلى تبسيط التقارير التي تقدم عن جميع جوانب تنفيذ اللوائح الـصحية الدوليـة                   
  ل أعمال جمعية الصحة،بما يسه) ٢٠٠٥(
  
تطبيقاً تامـاً وفقـاً للغـرض       ) ٢٠٠٥( من جديد التزامها بتطبيق أحكام اللوائح الصحية الدولية          تؤكد  -١

   من اللوائح؛٣ وللمبادئ التي تتضمنها المادة ٢والنطاق الواردين في المادة 
  
  : ما يليتقرر  -٢
  

 من اللوائح الـصحية     ٥٤ من المادة    ١لفقرة  أن تقدم الدول األطراف والمديرة العامة، طبقاً ل         )١(
إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، على أن تقدم التقرير المقبل             سنوية، تقارير   )٢٠٠٥(الدولية  

   والستين؛الثانيةإلى جمعية الصحة العالمية 
  
 اللـوائح    من ٥٤ من المادة    ٢أن تجري جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، طبقاً للفقرة            )٢(

  ، أول استعراض لكيفية تنفيذ هذه اللوائح؛)٢٠٠٥(الصحية الدولية 
  
 من اللوائح ٥٤ من المادة ٣، طبقاً للفقرة ٢أن يقدم أول استعراض وتقييم لكيفية تنفيذ المرفق           )٣(

   والستين لتنظر فيه؛الثانية، إلى جمعية الصحة العالمية )٢٠٠٥(الصحية الدولية 
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  :األعضاء على ما يلي الدول تحث  -٣
  

ضمان استكمال وتحديث تفاصيل االتصال بالمركز الذي عين بوصفه مركز االتصال الوطني   )١(
المعني باللوائح، وتشجيع موظفي هذا المركز ذوي الصلة على زيارة واسـتخدام موقـع معلومـات                

  األحداث داخل موقع المنظمة على اإلنترنت؛
  
 ١ تطوير القدرات األساسية الوطنية الالزمة المبينة في المرفـق           اتخاذ الخطوات التي تضمن     )٢(

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ١٣ والمادة ٥باللوائح، وتعزيزها والحفاظ عليها، طبقاً للمادة 
  
تسمية خبير، إن لم تكن قد قامت بذلك بالفعل، لينضم إلى قائمة الخبراء المعنيين باللوائح طبقاً   )٣(

  ؛)٢٠٠٥( من اللوائح الصحية الدولية ٤٧ للمادة
  
) ٢٠٠٥(مواصلة دعم بعضها بعضاً والتعاون مع المنظمة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية               )٤(

   واألحكام ذات الصلة من هذه اللوائح؛٣-٥٨ع ص جطبقاً للقرار 
  

  : المديرة العامةتطلب إلى  -٤
  

كي تنظر فيه ويتـضمن المعلومـات       واحداً  يراً   تقر سنةأن تقدم إلى جمعية الصحة مرة كل          )١(
 مـن  ٥٤ من المادة ١الواردة من الدول األطراف والمعلومات عن أنشطة األمانة، وذلك عمالً بالفقرة  

  ؛)٢٠٠٥(اللوائح الصحية الدولية 
  
أن تقدم الدعم إلى الدول األعضاء التي تُعد نُظمها الصحية األضعف لتعزيز قدراتها األساسية       )٢(
لالزمة ألنشطة الترصد واالستجابة في المطارات والموانئ والمعابر البرية، مع إيالء اهتمام خـاص              ا

  ؛لشبكة مختبرات منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
  
التصال الفعال بين مراكز االتـصال الوطنيـة المعنيـة          تشجع الجهود المبذولة لضمان ا    أن    )٣(

 مع االتصاالت مع نقاط االتصال المعنية باللوائح والتابعة لمنظمـة           باللوائح الصحية الدولية، بالتزامن   
الصحة العالمية، وأن تشجع تبادل المعلومات عن حالة الفاشيات الفعليـة، لتيـسير أنـشطة اإلنـذار                 

  . والتصدي المناسب من أجل الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها عبر الحدود
  
  
  

=     =     =  


