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  آلية إدارة المخاطر المحتملة: شلل األطفال
  التي تكتنف عملية االستئصال

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

 بلـداً، حـدد القـرار       ١٢٥طن أكثر من    كان فيروس شلل األطفال البري يتو     عندما  ،  ١٩٨٨في عام     -١
، ١-٥٩ج ص ع   في قرارهـا     ،وحثت جمعية الصحة  . استئصال شلل األطفال من العالم    مرمى   ٢٨-٤١ع ص ج

 شلل األطفال على العمل وفق التزامها بوقف سراية فيروس شـلل  التي يتوطنها جميع الدول األعضاء األخرى     
ء الخالية من شلل األطفال أن تتصدى على وجـه الـسرعة            األطفال البري، وطلبت إلى جميع الدول األعضا      

  .اكتشف من حاالت لسريان فيروسات شلل األطفال وذلك باتخاذ خطوات محددة لما
  
 أفغانـستان والهنـد   : هـي ٢٠٠٦يزال فيروس شلل األطفال البري يتوطن أربعة بلدان في عـام    وال  -٢

وتستأثر . يتوطنها المرض في تاريخ البشرية على اإلطالقوهذا أدنى عدد من البلدان التي . ونيجيريا وباكستان
حتـى   (٢٠٠٦ من جميع حاالت اإلصابة الجديدة بشلل األطفـال فـي عـام              ٪٩٢هذه البلدان األربعة بنسبة     

، )٢٠٠٦أكتوبر   / تشرين األول  ١٧ حالة حتى    ٢٨سجلت  (ففي أفغانستان   ). ٢٠٠٦أكتوبر   /تشرين األول  ١٧
 إضافية سبيل   عقباتتزايد في المنطقة الجنوبية في ظهور فاشية جديدة، حيث اعترضت           ساهم انعدام األمن الم   

ـ  . الوصول إلى األطفال خالل حمالت التطعيم ضد شلل األطفال   اًوقد أنشأ الرئيس األفغاني فريق عمـل وطني
الوصـول إلـى     بشلل األطفال ليسمح لمكتبه باإلشراف مباشرة على استراتيجيات تؤدي إلى زيادة نسبة              اًمعني

على تنسيق حمالتها   ) ٢٠٠٦أكتوبر   / تشرين األول  ١٧ حالة حتى    ٢٤سجلت  (وتعمل باكستان   . جميع السكان 
في المنـاطق    مع أفغانستان لبلوغ أعلى مستويات التغطية التي تشمل السكان سواء في المناطق غير اآلمنة أو              

، )٢٠٠٦أكتـوبر    / تشرين األول  ١٧ حالة حتى    ٣٨٣سجلت  (وفي الهند   . التي تعرف تنقل السكان بين البلدين     
 سراية فيروس شـلل     فإنأما في بيهار،    .  براديش سارياً حيث يتوطن واليتين هما بيهار وأتاّر      اليزال المرض   

 التغطية التطعيميـة    لنواقصوأما في غرب أتار براديش، فيتم التصدي        .  قد أصبحت في حكم المتوقفة     األطفال
 / تـشرين األول   ١٧ حالة حتى    ٩٠٢سجلت  (وفي نيجيريا   . ٢٠٠٦ة جديدة في عام     التي أدت إلى ظهور فاشي    

اليزال المرض يتوطنها على    ، يقتصر انتشار فيروس شلل األطفال على الواليات الشمالية التي           )٢٠٠٦أكتوبر  
ـ "وقد شُـرع فـي   نحو يؤدي إلى استفحال سراية الفيروس كما ال يحدث في أي منطقة أخرى من العالم؛   ام أي

اللقاح ، حيث تُقدم لقاحات وتدخالت صحية أخرى عالوة على إعطاء           ٢٠٠٦مايو   /منذ أيار " التطعيم اإلضافية 
  .المجتمع المحليالفموي المضاد لشلل األطفال لتعزيز مشاركة 
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 في بلدان عاود    ٪،٨، وتبلغ نسبتها     جميع حاالت اإلصابة الجديدة    حدث ما تبقى من   ،  ٢٠٠٦وفي عام     -٣
 فـي ظهـور     ، في الهنـد   الً الذي نشأ أص   ،فقد تسبب فيروس شلل األطفال    .  شلل األطفال الظهور فيها    فيروس

أمـا فيـروس شـلل      . فاشيات المرض في أنغوال وبنغالديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا ونيبال         
كـاميرون وإثيوبيـا     فـي ال   فاشيات للمرض  في شمال نيجيريا، فقد أدى إلى ظهور         الً الذي نشأ أص   ،األطفال

 القرار  ومن نتائج المبادرة إلى اتخاذ اإلجراءات التي حث عليها        . وإندونيسيا وكينيا والنيجر والصومال واليمن    
  . انخفاض شديد في حجم الفاشيات األخيرة ومدة استمرارها١-٥٩ج ص ع

  
، قامـت   ٢٠٠٦م   فيروس شلل األطفال البري على الصعيد الدولي في عا         وللحد من مخاطر استشراء     -٤

بسبب حاالت وفود سابقة أو ألنها      (البلدان التي تعتبر عرضة لمخاطر شديدة فيما يتعلق بوفود الفيروسات إليها            
 اًوضـمان . بحمالت إضافية ضد شلل األطفال    ) تقع على الحدود مع مناطق تسري فيها فيروسات شلل األطفال         

حتى ١ على تحديث توجيهاتها بشأن السفر الدولي والصحة  المسافرين، تعمل منظمة الصحة العالمية     آحادلحماية  
 كل التطعيمـات  توصي بتلقي جميع المسافرين، الذين يقصدون البلدان التي يسري فيها فيروس شلل األطفال،              

 إصابة الحجـاج    وللحد من مخاطر  .  لسياسة التطعيم الوطنية المتبعة في بلدهم األصلي       اًضد شلل األطفال وفق   
 يلزم جميع المسافرين    اًل األطفال، أصدرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية توجيه         والمعتمرين بشل 

 أو تشهد سراية فيروسات شلل األطفال، وجميـع النيجيـريين           اً سنة، القادمين من بلدان شهدت مؤخر      ١٥دون  
  .شيرة الدخول قبل منحهم تأتلقيهم للتطعيماتبصرف النظر عن أعمارهم، بتقديم األدلة التي تثبت 

  
 في اإلعداد لحقبة ما بعد االستئصال، بما في ذلك إدخال تحسينات كبير تقدم ٢٠٠٦وقد ُأحرز في عام    -٥

على االستراتيجيات الرامية إلى التقليل من المخاطر التي تهدد استئصال شلل األطفال على المـدى الطويـل                 
 الطبعة الثالثة من خطة عمل منظمة الصحة العالمية         دةو أن مس  ، بوجه خاص  ر بالذكر، يوالجد. والسيطرة عليها 

 وأن اللجنـة    إلبـداء التعليقـات عليهـا،      قد عممت    ٢ البرية السنجابيةالشاملة لالحتواء المختبري لفيروسات     
االستشارية المعنية باستئصال شلل األطفال تقوم باستعراض اإلجراءات التشغيلية المعيارية لتنظـيم مخـزون              

ية األحادية التكافؤ المضادة لفيروس شلل األطفال في الحقبة التي تعقب االستئصال والتوقف عن              اللقاحات الفمو 
  .استخدام اللقاح الفموي

  
   المطروحةقضاياال
  
 اًسـعي .  أفغانستان والهند ونيجيريا وباكـستان     المتوطن في  سراية فيروس شلل األطفال البري       قطع  -٦

البري في المناطق المتبقية التي تمثل مستودعات لهذا المرض، يجب           سراية فيروس شلل األطفال الواطن       لقطع
تنفيذ ما بين سبع وثمان جوالت من أنشطة التطعيم التكميلي ضد شلل األطفال في المناطق الموبوءة، باستخدام                 

تـشمل  مزيج مناسب من اللقاحات الفموية األحادية التكافؤ والثالثية التكافؤ المضادة لشلل األطفال، علـى أن                
ألنشطة التي تبلـغ تلـك      ا اإلسراع في تنظيم  وسيقتضي  .  من األطفال خالل كل تدخل     ٪٩٥التغطية أكثر من    

النسبة من التغطية إشراك القادة السياسيين لحشد وإدارة الموارد الضرورية من مختلـف وزارات الحكومـة                 
 علـى  ًءوبنا.  السكانية الفرعية الفئاتوزيادة إشراك المجتمعات المحلية التي تعاني من هذا الفيروس لبلوغ كل      

تجربة حديثة العهد في البلدان التي يتوطنها شلل األطفال والبلدان التي عاود الفيروس الظهور فيها، سيستغرق                
وفي المناطق التـي ينعـدم فيهـا        . اً شهر ١٢ سراية المرض في المناطق المتبقية التي يتوطنها أكثر من           قطع

  . ضد شلل األطفاللتطعيمهمالوصول إلى األطفال " الهدنةأيام "لى األمن، سيسهل التفاوض ع

                                                            
 .٢٠٠٦جنيف، منظمة الصحة العالمية، . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني١الوضع القائم حتى : السفر الدولي والصحة    ١
 .WHO/V&B/03.11الوثيقة ): ٢٠٠٣(الطبعة الثانية     ٢
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 عودة  مخاطر من   للتقليل.  انتشار فيروس شلل األطفال البري على المستوى الدولي        مخاطرالحد من     -٧
ال تظهـر   و كانت خالية منه عن طريق أولئك الذين يحملون الفيروس        فيروس شلل األطفال البري إلى مناطق       

 جميـع المـسافرين     بتلقيراض المرض، أوصت اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شلل األطفال          عليهم أع 
 للعمل  اًوضمان.  ضد شلل األطفال قبل السفر     كل التطعيمات القادمين من المناطق التي يسري فيها هذا المرض         

تقضي بتطعـيم   ) ٢٠٠٥(، أوصت اللجنة بوضع توصية دائمة في إطار اللوائح الصحية الدولية            التوصيةبهذه  
المسافرين القادمين من مناطق يسري فيها فيروس شلل األطفال، بعد دخول هذه اللـوائح حيـز النفـاذ فـي                    

 عودة  عواقب التي وضعت للتقليل من      الحاليةويكمل هذان اإلجراءان توصيات اللجنة      . ٢٠٠٧يونيو   /حزيران
 أنشطة التطعيم الروتيني ضد شلل األطفال في جميـع          وذلك باالستمرار في تنفيذ   فيروس شلل األطفال البري،     

 الهندية والنيجيرية   المتاخمة للمناطق ، تكملها حمالت للتطعيم ضد المرض في المناطق          بمعدالت مرتفعة  البلدان
  .التي يسري فيها فيروس شلل األطفال

  
.  ما بعد االستئصال   لحقبةال المتوطن واإلعداد     سراية فيروس شلل األطف    لقطعضمان التمويل الالزم      -٨

يتعـين   مليون دوالر أمريكـي،  ٣٩٠ إلى تمويل إضافي قدره    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ الممتدة بين عامي  تحتاج الفترة   
 اعتبـاراً مـن    (٢٠٠٧ في النصف األول من عام       ستنفذ مليون دوالر أمريكي منها لألنشطة التي        ١٠٠ توفير
  ).٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول ٢٠
  
الشروع في اإلجراءات الرامية إلى السيطرة على مخاطر انبعاث شلل األطفال في حقبـة مـا بعـد                    -٩

 وباستطاعة شلل األطفال أن يعاود الظهور حتى بعد قطع سـراية            .االستئصال والتقليل منها إلى أبعد الحدود     
انبعاث فيـروس   ) أ(م األول إلى    ذلك، في المقا  سبب  فيروس السنجابية البري من مختلف أنحاء العالم، ويرجع         

شلل األطفال الساري المشتق من اللقاح، بسبب مواصلة استخدام لقاح شلل األطفال الفموي في أنشطة التطعيم                
معاودة وفود فيروس السنجابية البري، أو المشتق من اللقاح، إلى المناطق السكانية، من أحـد               ) ب(الروتيني،  

ومن أجل السيطرة على هذه المخـاطر  .  البحوث، أو المختبرات التشخيصية    مواقع تصنيع اللقاحات، أو مرافق    
والتقليل منها إلى أبعد الحدود، فإن الحاجة قائمة لتحقيق توافق دولي في اآلراء بشأن استخدام لقاحـات شـلل                   

.  األطفـال  األطفال طويلة األمد، واالحتواء البيولوجي للمواد المعدية أو المحتمل أن تكون معدية بفيروس شلل             
 وذلك لضمان اإلعداد السريع للسياسات الوطنيـة والدوليـة          ٢٠٠٧وينبغي أن يشرع في تخطيط ذلك في عام         

 .والتقليل منها إلى أبعد الحدود     مخاطر انبعاث شلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال        على  المطلوبة للسيطرة   
، في إضافة مرفق إلى اللـوائح الـصحية الدوليـة           ومن وجهة النظر التقييسية يمكن النظر، على سبيل المثال        

 فيما يتعلق باإلبالغ عن حـدوث أمـراض         ٢حيث إن شلل األطفال قد تم إدراجه بالفعل في المرفق           ) ٢٠٠٥(
  .محددة

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  : مدعو إلى النظر في مشروع القرار التالييالمجلس التنفيذ  -١٠
  

  المجلس التنفيذي،
  

  ١بعد أن نظر في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال،  
  

                                                            
 .١٢٠/٤ت م الوثيقة    ١
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  : جمعية الصحة العالمية الستين باعتماد القرار التالييوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

  وقد نظرت في التقرير الخاص باستئصال شلل األطفال؛  
  

هـا شـلل    ، الذي يحث الدول األعضاء التي يتوطن      ١-٥٩ع ص جوإذ تذكّر بالقرار      
  األطفال على العمل بشأن التزامها بقطع سراية فيروس السنجابية البري؛

  
وإذ تقر بأن توطن فيروس شلل األطفال منحصر اآلن في مناطق محدودة جغرافيـاً                

  في أربعة بلدان؛
  

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

  الحدود؛
  

وإذ تحيط علماً بأن التخطيط لتحقيق مثل هذا التوافق الدولي في اآلراء ينبغي أن يبدأ            
  في المستقبل القريب؛

  
  : جميع الدول األعضاء التي اليزال شلل األطفال منتشراً فيها علىتحث  -١
  

، بالتقـدم   بشكل دوري إنشاء آليات إلحاطة رئيس الدولة أو الحكومة علماً،           )١(
المحرز في البرنامج، واالحتياجات المطلوبة، وذلك من أجل تعزيز االلتزام السياسي           
باألنشطة الرامية إلى استئصال شلل األطفال، والمشاركة في هذه األنـشطة، علـى             

اك القيادات وأفراد المجتمع المحلي في      المقاطعات، والمناطق، وإشر  / مستوى الدولة 
 الكامـل لحمـالت     التقبـل باقي المناطق السكانية الموبوءة بشلل األطفال، لضمان        

  التطعيم ضد شلل األطفال والمشاركة فيها على أتم الوجوه؛
  

تكثيف أنشطة استئصال شلل األطفال لتحقيق الوقف السريع لجميع أشـكال             )٢(
  شلل األطفال من النمط البري؛السراية المتبقية لفيروس 

  
  : الدول األعضاء على ما يليتحث  -٢
  

توفير الحماية ضد وفود فيروس السنجابية البري وانتشاره دولياً، وذلك من             )١(
خالل مراجعة السياسة الوطنية، إذا كان ذلك مناسباً، وتحديثها بحيث يتضمن توصية            

 فيروس شـلل األطفـال كامـل        بإعطاء المسافرين القادمين من مناطق يسري فيها      
  التطعيمات ضده؛

  
تنقيح السياسة والتشريع الوطني في ما يتعلق بتمنيع المسافرين القادمين من             )٢(

يسري فيها فيروس شلل األطفال، تمشياً مع التوصيات المؤقتـة أو الدائمـة             مناطق  
لعمـل  ، بمجرد بـدء ا    )٢٠٠٥(التي يمكن إعدادها في إطار اللوائح الصحية الدولية         

  بها؛
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الحد من النتائج المحتملة لوفود فيروس شلل األطفال من النمط البري، من              )٣(
٪ ٩٠خالل تحقيق واستمرار التغطية التمنيعية ضد شلل األطفال بنسبة تزيد علـى             
  والقيام، كلما كان ذلك ضرورياً، بأنشطة التطعيم التكميلي ضد شلل األطفال؛

  
الرخو الحاد من أجل كشف أي فيروس سـارٍ         تعزيز الترصد الفعال للشلل       )٤(

  من فيروسات السنجابية البرية، واإلعداد لإلشهاد على استئصال هذا المرض؛
  
اإلعداد لالحتواء البيولوجي طويل األمد، من خالل تنفيذ التدابير المبينة في             )٥(

  من الطبعة الحالية من خطة العمل العالمية لمنظمة الـصحة          ٢ و ١إطار المرحلتين   
  ١العالمية المعنية باالحتواء المختبري لفيروس السنجابية البري؛

  
  : المدير العام القيام بما يليتطلب إلى  -٣
  

مواصلة تقديم الدعم التقني لباقي الدول األعضاء التي مايزال شلل األطفال             )١(
فيها منتشراً، في إطار جهود تلك الدول لقطع السالسل النهائيـة لـسراية فيـروس               

  ابية البري؛السنج
  
المساعدة في حشد الموارد المالية من أجل استئصال شلل األطفال من بقية              )٢(

المناطق التي يسري فيها فيروس السنجابية، والتقليل إلى الحد األدنى مـن مخـاطر    
  معاودة انبعاث شلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال؛

  
 المتحدة فـي مـا يتعلـق      مواصلة العمل مع سائر مؤسسات منظومة األمم          )٣(

، في المنـاطق    "أيام الهدنة "بالقضايا الخاصة باألمن، من خالل عدد من اآلليات مثل          
  التي تحتاج إلى سبل إتاحة أفضل، من أجل الوصول إلى جميع األطفال؛

  
البدء في إعداد توصية يمكن أن تكون دائمة، في إطار اللـوائح الـصحية                )٤(

فرين القادمين مـن منـاطق يـسري فيهـا فيـروس       لتطعيم المسا ) ٢٠٠٥(الدولية  
  السنجابية؛

  
 إلى  تقديم مقترحات إلى جمعية الصحة العالمية الحادية والستين بغية التقليل           )٥(

أدنى حٍد من مخاطر معاودة ظهور فيروس شلل األطفال أو انبعاث هـذا المـرض               
ق توافق دولي   على المدى البعيد، في حقبة ما بعد االستئصال، وذلك من خالل تحقي           

في اآلراء حول استخدام اللقاحات ضد شلل األطفال في المدى البعيـد واالحتـواء              
البيولوجي للمواد المعدية أو التي يحتمل أن تكون معدية الحتوائها علـى فيـروس              

  .السنجابية
  

  
=     =     =  

                                                            
 ).الطبعة الثانية (WHO/V&B/03.11الوثيقة    ١


