
  
  
  
  
  
  
  

  ١-٥٩ع ص ج     والخمسونالتاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٦

  WHA59.1     من جدول األعمال٢-١١البند 
  
  
  

  استئصال شلل األطفال
  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

  ١بعد النظر في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال؛  
  

 بشأن استئصال شلل األطفال، الذي ألزم البلدان الستة         ٢٠٠٤در في عام    وإذ تذكّر بإعالن جنيف الصا      
التي يتوطنها هذا المرض والجهات الشريكة الرائدة بقطع السالسل النهائية لسراية فيـروس شـلل األطفـال                 

  بتكثيف حمالت التمنيع ضد شلل األطفال؛
  

استئـصاله   دة نتيجة لتكثيف أنشطة   وإذ تدرك أن حدوث شلل األطفال أصبح أمراً نادراً بصورة متزاي            
لكـشف فيروسـات شـلل       على الصعيد العالمي، وأن جميع الدول األعضاء تعمد إلى تعزيز أنشطة الترصد           

  األطفال السارية، وأنها تعكف على تنفيذ أنشطة ترمي إلى احتوائها بيولوجياً؛
  

تمر، وتدعو إلى مواصلة دعمهـم  وإذ تالحظ الدعم الملموس الذي يقدمه الشركاء، وتقدر تعاونهم المس         
  للبرامج الوطنية في المرحلة النهائية لجهود استئصال شلل األطفال في العالم؛

  
 مليون دوالر أمريكي لتنفيـذ      ٤٨٥وإذ تالحظ مع القلق أن هناك متطلبات تمويلية لم تتم تلبيتها وتبلغ               

  ؛٢٠٠٨ و٢٠٠٦األنشطة المخططة أثناء مرحلة االجتثاث واإلشهاد بين عامي 
  

 قد وفدت من مناطق تم فيها بالفعل وقف سراية          ٢٠٠٥وإذ تالحظ أن معظم الحاالت الجديدة في عام           
  فيروس شلل األطفال المحلي؛

  
وإذ تشير إلى أن حاالت وفود فيروس شلل األطفال إلى المناطق الخالية من هـذا المـرض يـشكل                     

  مخاطر صحية محتملة على المستوى الدولي؛
  

  ر إلى أهمية نُظم الترصد العالية الجودة في البلدان التي تم فيها استئصال شلل األطفال؛وإذ تشي  
  

                                                           
 .٥٩/٦الوثيقة ج   ١
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  ٢وإذ تذكّر بالتوصيات الدائمة الصادرة عن اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شلل األطفال،  
  
فيروس شلل  التزامها بوقف سراية      الدول األعضاء التي يتوطنها شلل األطفال على العمل بشأن         تحث  -١

  األطفال من النمط البري، عن طريق إعطاء لقاحات شلل األطفال الفموية المناسبة األحادية التكافؤ؛
  
 جميع الدول األعضاء الخالية من شلل األطفال على االستجابة السريعة الكتشاف فيروسات شلل              تحث  -٢

  :األطفال السارية من خالل
  

وعند اللزوم، طلب إجراء تقييم من قبل       ،  جابات المحلية إجراء استقصاء أولي، وتنشيط االست      )١(
 ساعة من التأكيد على حدوث حالة دالة بهدف وضع خطة           ٧٢الخبراء الدوليين لعامل االختطار خالل      

  عمل عاجلة؛
  

لقاح شلل األطفال الفمـوي      تنفيذ ثالث جوالت تمنيع واسعة النطاق على أقل تقدير باستعمال           )٢(
لخاص بأنماط محددة، أو توليفة أخرى من اللقاحات حسب االقتضاء، بما في ذلك،             األحادي التكافؤ وا  

إذا أمكن، التطعيم من بيت إلى بيت بحيث تجرى الجولة األولى خالل أربعة أسابيع من تاريخ التأكيد                 
  على وجود حالة دالة، مع فاصل مدته أربعة أسابيع بين الجوالت الالحقة؛

  
جميع األطفال، أو على عدد ال يقل عن مليونين إلى خمسة ماليين طفـل فـي                التركيز على     )٣(

 الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات فـي المنـاطق الجغرافيـة             البلدان ذات الكثافة السكانية العالية    
الموبوءة والمناطق المجاورة، مع اللجوء إلى الرصد المستقل للبت فيما إذا كان قد تم تحقيق تغطيـة                 

  ٪ أم ال؛٩٥ تقل عن تمنيعية ال
  

التأكد من إجراء جولتين كاملتين على األقل من جوالت التمنيع ضد شلل األطفال في المنطقة                 )٤(
  المستهدفة بعد آخر اكتشاف لفيروس شلل األطفال؛

  
 طفـل   ١٠٠ ٠٠٠تعزيز ترصد الشلل الرخو الحاد ليصل إلى مستوى أعلى من حالتين لكل               )٥(

   شهراً بعدها مباشرة على األقل؛١٢يلة مدة الفاشية ولمدة دون سن الخامسة عشرة، ط
  

مواصلة التغطية التمنيعية العالمية الروتينية بلقاح شلل األطفال الفموي بنسبة ال تقـل عـن                 )٦(
  ٪، وترصد المرض بقدر مرتفع من الحساسية؛٨٠

  
  : المدير العام القيام بما يليإلى تطلب  -٣
  

نية الالزمة لدعم الدول األعضاء في االضطالع بأنشطة التخطيط         ضمان توفير الخبرات التق     )١(
  واالستجابة العاجلة المتعلقتين بأية فاشية؛

  
المساعدة على حشد األموال لتنفيذ االستجابة العاجلة ألية فاشية، وضمان توفير إمدادات كافية       )٢(

  من لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ؛

                                                           
): ٤٧(٨٠، ٢٠٠٥، و٣٣١-٣٣٠): ٣٨(٨٠، ٢٠٠٥؛ ٢٩١-٢٨٩): ٣٢(٧٩، ٢٠٠٤، السجل الوبائي األسـبوعي    ٢

٤١٦-٤١٠. 
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ول األعضاء المختطرة، بناء على كل تقييم للمخاطر المحتملة والتي البـد،            إسداء النصح للد    )٣(
إذا كان األمر كذلك، من اتخاذ تدابير إضافية بشأنها على الصعيدين الوطني والدولي للحد من زيـادة                 
انتشار فيروس شلل األطفال، مع أخذ توصيات اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شـلل األطفـال               

  عتبار؛بعين اال
  

االستمرار في التأهب لمواجهة المخاطر األخرى التي يحتمل أن تواجـه استئـصال شـلل                 )٤(
األطفال والعمل على جعل العالم خالياً من شلل األطفال في األمدين القصير والطويل، واقتراح آليـة                

  لتدبر هذين األمرين على المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة؛
  

إبالغ المجلس التنفيذي في دورته التاسعة عشرة بعد المائة بالتقدم المحرز فـي تنفيـذ هـذا                   )٥(
  .القرار

  
  ٢٠٠٦مايو /  أيار٢٦، الثامنةالجلسة العامة   

  ٨/المحاضر الحرفية/ ٥٩ج  
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