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  شلل األطفال
  
  

  شللنتشار الدولي لفيروس اال توصيات مؤقتة بشأن 
  في ضوء االعتبارات المتعلقة باستمرارها األطفال البري:

  )٢٠٠٥من اللوائح الصحية الدولية ( ٣-١٥المادة 
  
  

أعلنـــت المـــديرة العامـــة أن االنتشـــار الـــدولي الحـــالي لفيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري يشـــكل طارئـــة صـــحية  -١
، قبـل انعقـاد جمعيـة ٢٠١٤مـايو  أيـار/ ٥فـي )، ٢٠٠٥بموجـب اللـوائح الصـحية الدوليـة (عمومية تثير قلقـًا دوليـًا، 

الصحة العالميـة السـابعة والسـتين بفتـرة وجيـزة. وتـم إصـدار توصـيات مؤقتـة فيمـا يتعلـق بالطارئـة فـي الوقـت نفسـه، 
على مشـورة لجنـة الطـوارئ التـي تعقـدها  وتم تجديدها، مع إدخال بعض التعديالت، أربع مرات منذ ذلك الحين بناءً 

، بشأن األحداث الجارية وتطور حالة االنتقال وما يصاحبها من مخـاطر اللوائحمن  ١٢للمادة  ة، وفقاً المديرة العام
ـــــدت لجنـــــة الطـــــوارئ اجتماعهـــــا الخـــــامس فـــــي نيســـــان/  ٢٤ االنتشـــــار الـــــدولي لفيـــــروس شـــــلل األطفـــــال. وقـــــد عق

بالنسـبة لشـلل  دوليـاً  يـر قلقـاً ؛ ونصحت المديرة العامة بتمديـد حالـة الطـوارئ الصـحية العموميـة التـي تث٢٠١٥ أبريل
بــأن االســتعراض  األطفــال، والتوصــيات المؤقتــة الموجــودة مــع إجــراء عــدد مــن التعــديالت. ونصــحت اللجنــة أيضــاً 

الــدوري لمخــاطر االنتشــار الــدولي وتقييمهــا، واتخــاذ تــدابير للتخفيــف مــن وطــأة هــذه المخــاطر بــات مســوغًا، نظــرًا 
  سم ارتفاع معدل انتقال فيروس شلل األطفال البري الذي بات وشيكًا.لتطور الحالة، والسيما مع بدء مو 

  
لي لفيــروس والمــديرة العامــة، إذ تأخــذ نصــائح اللجنــة بعــين االعتبــار، فإنهــا تؤكــد أن االنتشــار الــدولي الحــا -٢

عليــه مــددت التوصــيات المؤقتــة  ، وبنــاءً دوليــاً  يــزال يشــكل طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــاً شــلل األطفــال البــري ال
 الحالية بالصيغة التي عدلتها بها اللجنة.

  
) ال تفرض مهلة زمنية على مدة الطارئة الصحية العموميـة التـي تثيـر ٢٠٠٥إن اللوائح الصحية الدولية ( -٣

يات ال يجــوز اســتمرار التوصــ" ه) علــى أنــ٢٠٠٥مــن اللــوائح ( ٣-١٥، تــنص المــادة خــالف ذلــك. وعلــى دوليــاً  قلقــاً 
لفتـرة تتجـاوز انعقـاد جمعيـة الصـحة العالميـة الثانيـة التـي تلـي تأكـد طارئـة الصـحة العموميـة التـي تثيـر قلقـًا  المؤقتة

 ".دوليًا والتي تتعلق بها التوصيات
  
هــو موعــد انعقــاد جمعيــة الصــحة الثانيــة بعــد إعــالن حالــة شــلل األطفــال  ٢٠١٥مــايو  ويعتبــر شــهر أيــار/ -٤

-١٥. وترى المديرة العامة أن المادة ، وٕاصدار التوصيات المؤقتةة عمومية تثير قلقًا دولياً صحيبأنها تمثل طارئة 
) وأغراضــــها، ال تعتــــزم قطــــع مــــدة ٢٠٠٥، علــــى النحــــو المفســــر فــــي ضــــوء أهــــداف اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة (٣

تمكـين جمعيـة الصـحة  أنهـا تهـدف إلـىعلـى  ٣-١٥التوصيات المؤقتة دون قيد أو شرط. وٕانما ينبغي قراءة المادة 
مـن خـالل التوصـيات المؤقتـة. وفـي الواقـع، فـإن  دوليـاً  من مراجعة إدارة الطـوارئ الصـحية العموميـة التـي تثيـر قلقـاً 

تعتمــد علــى انعقــاد جمعيــة الصــحة، تشــير إلــى أن  ٣-١٥حقيقــة أن المهلــة الزمنيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
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يات المؤقتــة إلــى مــا ال نهايــة، وتمكينهــا مــن مراجعــة إدارة الطــوارئ جمعيــة الصــحة تهــدف إلــى تجنــب تمديــد التوصــ
 الصحية العمومية التي تثير قلقًا دوليًا من خالل التوصيات المؤقتة.

 
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

  
وبــالنظر إلــى المخــاطر الناشــئة مــن جــراء االنتشــار الــدولي لفيــروس شــلل األطفــال البــري، وضــرورة إجــراء  -٥

مراجعــة دوريــة، والتعــديالت ذات الصــلة بشــأن تــدابير تخفيــف المخــاطر الموصــى بهــا، فــإن جمعيــة الصــحة مــدعوة 
 مـن خـالل التوصـيات المؤقتـة ، اسـتناداً  إلى اعتمـاد اسـتمرار إدارة الطـوارئ الصـحية العموميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـاً 

إلــى النصــائح المتواصــلة للجنــة الطــوارئ التــي تعقــد كــل ثالثــة أشــهر (علــى أقصــى تقــدير). وســتقدم المــديرة العامــة 
إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين عــن التقــدم المحــرز فــي الحــد مــن مخــاطر االنتشــار الــدولي  تقريــراً 

 البري.لفيروس شلل األطفال 
  

  التالي: المقرر اإلجرائيوجمعية الصحة مدعوة أيضًا إلى اعتماد مشروع  -٦
  

) أيـدت اسـتمرار إدارة ١( ١،ين، بعد النظر في تقرير األمانةتجمعية الصحة العالمية الثامنة والس
من خالل التوصيات المؤقتـة التـي تصـدرها المـديرة العامـة  دولياً  الطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً 

والناجمـة  دوليـاً  ) بشـأن الطارئـة الصـحية العموميـة التـي تثيـر قلقـاً ٢٠٠٥بموجب اللوائح الصـحية الدوليـة (
) طلبـت مـن المـديرة العامـة تقـديم تقريـر عـن التقـدم ٢(، عن االنتشار الـدولي لفيـروس شـلل األطفـال البـري

حــد مــن خطــر االنتشــار الــدولي لفيــروس شــلل األطفــال البــري إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة المحــرز فــي ال
 التاسعة والستين.
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