
    
  (مسودة) ٧١/٥٩ج  السبعونالحادية و جمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٨ مايو /أيار ٢٦  
  A71/59 (Draft)    

  
  
  

  "بللجنة " الرابعالتقرير 
  
 دة)(مسوّ 
  

  
  

ســــتيوارت جيســــامين برئاســــة الــــدكتور  ٢٠١٨أيــــار/ مــــايو  ٢٦وم يــــة سادســــال " جلســــتهابعقـــدت اللجنــــة "
  (نيوزيلندا).
  

 نــدبالوالمتعلــق بالُمرفــق ههنــا  القــرارن باعتمــاد يعبالســالحاديــة و جمعيــة الصــحة العالميــة  صــيو وتقــرر أن تُ 
  :جدول األعمالالتالي من 

  
  المسائل التقنية األخرى  -١٢
  

  استئصال شلل األطفال  ٩-١٢
  بصيغته الُمعّدلة، تحت العنوان التالي: واحدقرار 

  احتواء فيروسات شلل األطفال - شلل األطفال  -
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  من جدول األعمال ٩-١٢البند 
  
  

  احتواء فيروسات شلل األطفال –شلل األطفال 
  
 

  جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون،
  
  ١أن نظرت في التقرير المتعلق باستئصال شلل األطفال، بعد
  

العالميـة الستئصـال مبـادرة جهـود ال) بشأن شلل األطفال: تكثيـف ٢٠١٢( ٥-٦٥ج ص عالقرار وٕاذ تذّكر ب
جمعيــــة الصــــحة الــــدول الــــذي حثّــــت فيــــه ، شــــلل األطفــــالبشــــأن  )٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص ع شــــلل األطفــــال وبــــالقرار

  ؛٢فيروسات شلل األطفال من النمط جميع العمليات المالئمة الحتواء على تنفيذ ، وركّلها، في جملة أم األعضاء
  

عــن  ٢٠١٥اللجنـة العالميــة لإلشــهاد علـى استئصــال شـلل األطفــال فــي أيلـول/ ســبتمبر وٕاذ تالحـظ إعــالن 
  ؛على الصعيد العالمي ٢فيروس شلل األطفال البري من النمط استئصال 
  

  ؛٣و ١باستمرار في استئصال فيروسات شلل األطفال من النمطين  تعترف بالتقدم الُمحرزوٕاذ 
  

لقـــــاح شـــــلل  اســـــتعمال مـــــن ٢٠١٦عالميـــــًا فـــــي أيـــــار/ مـــــايو عمليـــــة التحـــــّول المتـــــزامن بنجـــــاح وٕاذ تســـــّلم 
شـلل األطفـال مـن  اتفيروسـالفعـال حصـرًا ضـد  الثنـائي التكـافؤاسـتعمال ذاك إلـى الثالثـي التكـافؤ الفمـوي  األطفال

  ؛٣و ١النمطين 
  

  وضـــــــــــع الخطـــــــــــة االســـــــــــتراتيجية الستئصـــــــــــال شـــــــــــلل األطفـــــــــــال والشـــــــــــوط األخيـــــــــــر مـــــــــــن الحـــــــــــظ توٕاذ 
جمعيــة الصــحة العالميــة  انظــرت فيهــواإلشــهاد، والتــي االحتــواء  - ٣هــا الغــرض بمــا في، ٢٠١٨-٢٠١٣استئصــاله 

  ٢السادسة والستون؛
  

احتـواء أنشـطة فـي تعزيـز  لإلشـهاد علـى استئصـال شـلل األطفـالالعالميـة منظمة واللجنـة الشيد بعمل توٕاذ 
  ؛مصلي منها نمط، وهو أول ٢مط الناستئصال جميع فيروسات شلل األطفال، بدءًا ب

  
واإلشـهاد  ٢مـن الـنمط شـلل األطفـال  اتاحتـواء فيروسـأنشـطة تأخيرات في تنفيـذ حدوث بجزع الحظ ت وٕاذ

يــروس شــلل األطفــال البــري مـــن ف، فضــًال عــن إطــالق ٢٠١٦ي عــام علــى استئصــالها التــي كــان ُيزمــع تنفيــذها فــ
  ؛٢٠١٧نتاج اللقاحات في عام إلمن مرفق عرضًا  ٢ النمط

  
واإلشـهاد علـى أنشطة احتواء فيروسات شـلل األطفـال وتيرة تنفيذ تسريع الماّسة إلى على الحاجة وٕاذ تؤكد 

  ؛احتوائها على الصعيد العالمي
  

كفل استئصــال شــلل األطفــال ســيبالنجــاح جميــع فيروســات شــلل األطفــال  احتــواءتكليــل علــى أن تشــّدد وٕاذ 
  ،على نحو مستدام في األمد الطويل

                                                           
 .٧١/٢٦الوثيقة ج   ١

 (باإلنكليزية). ١، المحاضر الموجزة للجلسة التاسعة للجنة "أ"، الفرع ٣سجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عالوثيقة    ٢
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  :على ما يلي ١كل الدول األعضاء تحثّ   -١
  
ـــذ ب  )١( الخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــلل جميـــع النهـــوج االســـتراتيجية المبّينـــة فـــي الكامـــل أن تنّف

  ؛٢٠١٨-٢٠١٣استئصاله ط األخير من األطفال والشو 
  
شلل  اتاحتواء فيروسوتيرة التقدم الُمحرز في اإلشهاد على إلى تسريع أن تكّثف جهودها الرامية   )٢(

لتقليل إلى أدنى حد مـن مخـاطر فيـروس بشأن االعمل العالمية للمنظمة خطة مثلما هو مبّين في  األطفال
لل األطفـــال البـــري مـــن نمـــط معـــين والوقـــف شـــلل األطفـــال المرتبطـــة بـــالمرافق عقـــب استئصـــال فيـــروس شـــ
   ٣وكذلك في أية متطلبات وطنية؛ ٢،الالحق الستعمال اللقــاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفـــال

  
وتـدّمر المـواد غيـر الالزمـة مـن هـذا  ٢تستكمل قوائم جرد فيروسـات شـلل األطفـال مـن الـنمط  أن  )٣(

وتدّمر تلك المواد وفقًا ألحدث  ٣و ١النمط، وأن تستهل إعداد قوائم جرد المواد غير الالزمة من النمطين 
  الُمتاحة والمنشورة عنها؛ المنظمةإرشادات 

  
عنــي بــاللوائح الصــحية الدوليــة علــى الفــور بــأي حــدث يتأكــد أن تكفــل إبــالغ مركــز االتصــال الم  )٤(

  وقوعه فيما يتعلق بانتهاك ممارسات احتواء فيروسات شلل األطفال؛
  

  على ما يلي: فيروس شلل األطفالالتي تحتفظ بالدول األعضاء كّل  تحثّ   -٢
  
ل، وتعطــــي شــــلل األطفـــالالحتفــــاظ بفيـــروس الُمخّصصـــة عـــدد المرافــــق أدنـــى حــــد إلــــى أن تقلّـــل   )١(
  ؛حاسمةوظائف وطنية أو دولية منها ألولوية للمرافق التي تؤدي ا
  
سلطة وطنية مختّصة ُتعنـى  ٢٠١٨عام  أواخروقت ممكن وفي موعد أقصاه  قربأ فيأن تعّين   )٢(

وتجّهز طلبات اإلشهاد على احتواء فيروسات شلل األطفال الُمقّدمة مـن  ٤باحتواء فيروسات شلل األطفال
المرافــق الُمخّصصــة لتخــزين فيروســات شــلل األطفــال و/ أو لمناولتهــا فــي المرحلــة الالحقــة لإلشــهاد علــى 

  ؛٢٠١٩ مارس /آذار ٣١ قبلاالتصال بها  بتفاصيل المنظمة غوتبلَّ استئصالها 
  
المعنيــة بــاحتواء فيروســات شــلل األطفــال جميــع مــا يلزمهــا مــن مــوارد،  أن تُتــيح للســلطة الوطنيــة  )٣(

فيها الموارد التقنية وكادر الموظفين والموارد المالية الالزمة لإلشهاد على تطبيق التدابير المناسبة في  بما
  مجال احتواء فيروسات شلل األطفال إشهادًا كامًال وُمكّلًال بالنجاح؛

  
                                                           

 .اإلقليمي االقتصادي التكامل منظمات االقتضاء، وحسب   ١

  ُمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي:    ٢
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf  ٢٠١٨ آذار/ مارس ١(تم االطالع في.( 

  الفريق االستشاري المعني باحتواء فيروسات شلل األطفال، انظر الرابط اإللكتروني التالي:    ٣
http://polioeradication.org/tools-and-library/policy-reports/advisory-reports/containment-advisory-group/ 

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في 

الجتمــاع االســتثنائي للجنــة العالميــة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال بشــأن احتــواء علــى النحــو الُموصــى بــه فــي ا   ٤
)؛ التقريــر الصــادر عــن االجتمــاع ُمتــاح علــى الــرابط ٢٠١٧تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٥-٢٣فيــروس شــلل األطفــال (جنيــف، 

  اإللكتروني التالي: 
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commission-report-
2017-10-final-en.pdf   

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في 
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 تشــاركأن  ٢الُمخّصصــة لالحتفــاظ بفيروســات شــلل األطفــال مــن الــنمط أن تطلــب مــن المرافــق   )٤(
تعـد  التـيمـن خـالل تقـديم طلبـات مشـاركتها  ١االحتـواء متطلبـات اسـتيفاءاإلشـهاد علـى  برنـامجرسميًا في 

في أقرب وقت ممكن وفي  السلطات الوطنية المعنية باالحتواء إلى العالمية اإلشهاد عملية من خطوة أول
  ٢؛٢٠١٩ ديسمبر /األول كانون ٣١ موعد أقصاه يوم

  
كيمــا يتســنى لجميــع  ٣و ١النمطــين احتــواء المــواد مــن راميــة إلــى اتخــاذ خطــوات أن تشــرع فــي   )٥(

موعـــد اإلشـــهاد علـــى بحلـــول المرافـــق التـــي تحـــتفظ بفيروســـات شـــلل األطفـــال أن تســـتوفي معـــايير احتوائهـــا 
  ؛العالمالها من استئص

  
ــًا لالســتجابة ُيســتفاد منــه فــي حالــة انتهــاك ممارســات احتــواء فيروســات شــلل  إطــاراً أن تعــّد   )٦( وطني

األطفــال وتعــّرض المجتمـــع المحلــي لخطرهــا، وأن تجـــري عمليــة محاكــاة لمكافحـــة فاشــيات شــلل األطفـــال 
  تتناول إدارة مخاطر إطالق فيروس شلل األطفال من أحد المرافق؛

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٣

  
ـــدعم التقنـــي أن يقـــدم   )١( ـــإال ـــواء ى ال ـــذ ضـــمانات احت ـــدول األعضـــاء فـــي جهودهـــا الراميـــة إلـــى تنفي ل

الــواردة فــي  لمتطلبــاتات لفيروســالالمرافــق التــي تحــتفظ باإلشــهاد علــى اســتيفاء شــلل األطفــال و  اتفيروســ
مخــاطر فيــروس شــلل األطفــال المرتبطــة لتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن بشــأن اخطــة العمــل العالميــة للمنظمــة 

ـــاح  بــالمرافق عقــب استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن نمــط معــين والوقــف الالحــق الســتعمال اللقـ
  ؛الفموي المضاد لفيروس شلل األطفـــال

  
شـلل األطفـال  اتاحتواء فيروسـممارسات من أجل استدامة تنفيذ اإلشهاد  تنسيق آلياتأن يسّهل   )٢(

  ؛ل الطويل بالمرحلة الالحقة الستئصال شلل األطفالفي األج
  
 بشـــأن احتـــواءوٕارشـــاداتها منظمـــة الميـــع توصـــيات أن يحـــّدث، حســـب االقتضـــاء وعنـــد اللـــزوم، ج  )٣(

  ؛فيروسات شلل األطفال
  
أن يواظــب علــى تقــديم التقــارير إلــى المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة عــن التقــدم الُمحــرز فــي   )٤(

 شــلل عــن التبليــغ متطلبــات ســائرمــع  يتــواءم بمــا ،لل األطفــال وحالــة احتوائهــا بالعــالماحتــواء فيروســات شــ
  .األطفال

  
=     =     =  

                                                           
   :التالي اإللكتروني الموقع على متاح   ١

http://polioeradication.org/polio-today/preparing-for-a-polio-free/world/containment/containment-resources/  
 ).٢٠١٨يو أيار/ ما ٢٦(تم االطالع في 

للجنــة العالميــة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال بشــأن احتــواء الجتمــاع االســتثنائي علــى النحــو الُموصــى بــه فــي ا   ٢
)؛ التقريــر الصــادر عــن االجتمــاع ُمتــاح علــى الــرابط ٢٠١٧تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٥-٢٣فيــروس شــلل األطفــال (جنيــف، 

  اإللكتروني التالي: 
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/01/polio-global-certification-commission-report-
2017-10-final-en.pdf   

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ١(تم االطالع في 


