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  المحتملةللتصدي للمخاطر آلية : شلل األطفال
   االستئصالالمحدقة بعملية
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  
  

 بلـداً، حـدد القـرار       ١٢٥فال البري يتوطن أكثر من      كان فيروس شلل األط   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 شلل           التي يتوطنها جميع الدول األعضاء األخرى     
 الدول األعضاء الخالية من شلل األطفال أن تتصدى على وجـه الـسرعة              األطفال البري، وطلبت إلى جميع    

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

. البلدان التي يتوطنها المرض في تـاريخ البـشرية علـى اإلطـالق            وهذا أدنى عدد من     . ونيجيريا وباكستان 
 ٢٠٠٦ة بشلل األطفال فـي عـام         من جميع حاالت اإلصابة الجديد     ٪٩٤ هذه البلدان األربعة بنسبة      استأثرتو
، ساهم انعدام األمن المتزايد في المنطقـة        ) حالة ٣١سجلت  (ففي أفغانستان   ). ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٧حتى  (

 إضافية سبيل الوصول إلى األطفال خـالل حمـالت          عقبات في ظهور فاشية جديدة، حيث اعترضت        الجنوبية
 بشلل األطفـال ليـسمح لمكتبـه        اً معني اًوقد أنشأ الرئيس األفغاني فريق عمل وطني      . التطعيم ضد شلل األطفال   

سجلت (تعمل باكستان و. باإلشراف مباشرة على استراتيجيات تؤدي إلى زيادة نسبة الوصول إلى جميع السكان
على تنسيق حمالتها مع أفغانستان لبلوغ أعلى مستويات التغطية التي تشمل الـسكان سـواء فـي                 )  حالة ٤٠

، ) حالـة  ٦٧٢سـجلت   (وفي الهنـد    . ن بين البلدين  في المناطق التي تعرف تنقل السكا      المناطق غير اآلمنة أو   
 فـي   التغطية التطعيميـة   وأدت نواقص . براديش وأتاّرسارياً حيث يتوطن واليتين هما بيهار       اليزال المرض   

، يقتصر انتشار )حالة ١١١٩سجلت (وفي نيجيريا . ٢٠٠٦ إلى ظهور فاشية جديدة في عام غرب أتّار براديش
اليزال المرض يتوطنها على نحو يؤدي إلى استفحال سراية         فيروس شلل األطفال على الواليات الشمالية التي        

مـايو   /منذ أيار " أيام التطعيم اإلضافية  "وقد شُرع في    حدث في أي منطقة أخرى من العالم؛        الفيروس كما ال ي   
اللقاح الفموي المضاد لـشلل األطفـال       ، حيث تُقدم لقاحات وتدخالت صحية أخرى عالوة على إعطاء           ٢٠٠٦

  .المجتمع المحليلتعزيز مشاركة 
  
 في بلدان عاود    ٪،٦، البالغة نسبتها    ة الجديدة  جميع حاالت اإلصاب   حدث ما تبقى من   ،  ٢٠٠٦وفي عام     -٣

 فـي ظهـور     ، في الهنـد   الً الذي نشأ أص   ،فقد تسبب فيروس شلل األطفال    . فيروس شلل األطفال الظهور فيها    
أمـا فيـروس شـلل      . فاشيات المرض في أنغوال وبنغالديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا ونيبال         

وإثيوبيا وتشاد   في الكاميرون    فاشيات للمرض شمال نيجيريا، فقد أدى إلى ظهور        في   الً الذي نشأ أص   ،األطفال
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 القرار  اتخاذ اإلجراءات التي حث عليها    إلى  ومن نتائج المبادرة    . وإندونيسيا وكينيا والنيجر والصومال واليمن    
  . انخفاض شديد في حجم الفاشيات األخيرة ومدة استمرارها١-٥٩ج ص ع

  
 الرامية إلى قطع ما تبقى من سالسل سراية شلل األطفال البري الذي يتوطن كُالً من                ولتكثيف الجهود    -٤

أفغانستان والهند ونيجيريا وباكستان، دعت المديرة العامة على وجه السرعة إلى عقد مشاورة مـع أصـحاب                 
القـضية  وأكد المشاركون فيها مجدداً     ). ٢٠٠٧فبراير  /  شباط ٢٨جنيف،  (المصلحة بشأن استئصال المرض     

وقد قطعت البلدان الموطونـة بـالمرض       . التقنية واإلنسانية واالقتصادية المتعلقة باستكمال عملية االستئصال      
والجهات المانحة وسائر الجهات الشريكة عهداً على نفسها بالعمل معاً من أجل المسارعة في تذليل ما تبقى من 

ة باللقاحات المضادة لشلل األطفال لتصل إلى جميـع         عقبات تنفيذية ومالية تعترض طريق توسيع نطاق التغطي       
ونـاقش المـشاركون    . األطفال وذلك باالضطالع بالمزيد من األنشطة الرامية إلى تطعيمهم ضد هذا المرض           

األساليب الجديدة التي يتواصل تطبيقها لتذليل عقبات تنفيذية معينة تقف في طريق كل واحد من البلدان األربعة                 
روا إلى أن هذه البلدان قد رصدت مخصصات كبيرة من مواردها المالية على الصعيد المحلي               المذكورة، وأشا 

وحث االجتماع الجهات المانحة الدولية على التعجيل بتخصيص المزيد من األمـوال            . الستئصال شلل األطفال  
التنمية الدولية  الستئصال المرض ولضمان طرح القضية المتعلقة باستكمال عملية استئصاله في كبرى محافل             

، برفع مـستوى    ٢٠٠٧واتُفق على ضرورة القيام، بحلول نهاية عام        . المقرر عقدها في األشهر القليلة المقبلة     
التغطية باللقاحات المضادة لشلل األطفال والتطعيم ضده في المناطق التي يسري فيها بـشكل متـوطن، إلـى                  

ي المناطق الخالية منه في كل بلد من البلدان الموطونـة           مستويات مساوية على األقل للمستويات التي تحققت ف       
  .والحفاظ على هذه المستويات طالما كان ذلك ضرورياً من أجل كبح جماح دورانه

  
، قامـت   ٢٠٠٦ فيروس شلل األطفال البري على الصعيد الدولي في عام           وللحد من مخاطر استشراء     -٥

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

 ١ المسافرين، تعمل منظمة الصحة العالمية على تحديث توجيهاتها بشأن السفر الـدولي والـصحة              آحادلحماية  
كـل  لقي جميع المسافرين، الذين يقصدون البلدان التي يسري فيها فيـروس شـلل األطفـال،                حتى توصي بت  

 إصابة  وللحد من مخاطر  .  لسياسة التطعيم الوطنية المتبعة في بلدهم األصلي       اً ضد شلل األطفال وفق    التطعيمات
 يلزم جميـع    اًتوجيهالحجاج والمعتمرين بشلل األطفال، أصدرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية            

 أو تشهد سراية فيروسات شلل األطفـال، وجميـع          اً سنة، القادمين من بلدان شهدت مؤخر      ١٥المسافرين دون   
 بصرف النظر عن أعمارهم، بتقديم األدلة       المسافرين الوافدين من كل من أفغانستان والهند ونيجيريا وباكستان،        

  . قبل منحهم تأشيرة الدخولتلقيهم للتطعيماتالتي تثبت 
  
 في اإلعداد لحقبة ما بعد االستئصال، بما في ذلك إدخال تحسينات كبير تقدم ٢٠٠٦وقد ُأحرز في عام   -٦

على االستراتيجيات الرامية إلى التقليل من المخاطر التي تهدد استئصال شلل األطفال على المـدى الطويـل                 
دة الطبعة الثالثة من خطة عمل منظمة الصحة العالمية         و أن مس  ،اص بوجه خ  والجدير بالذكر، . 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              

للقاحات الفموية األحادية التكافؤ المضادة لفيروس شلل األطفال في الحقبة التي تعقب االستئصال والتوقف عن               ا
  .استخدام اللقاح الفموي

                                                      
 .٢٠٠٦نيف، منظمة الصحة العالمية، ج. ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاني١الوضع القائم حتى : السفر الدولي والصحة    ١
 .WHO/V&B/03.11الوثيقة ): ٢٠٠٣(الطبعة الثانية     ٢
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  القضايا المطروحة
  
 اًسـعي .  أفغانستان والهند ونيجيريا وباكـستان     المتوطن في  سراية فيروس شلل األطفال البري       قطع  -٧

طفال الواطن البري في المناطق المتبقية التي تمثل مستودعات لهذا المرض، يجب            سراية فيروس شلل األ    لقطع
رفع مستويات تغطية تلقيح األطفال وتطعيمهم ضد المرض إلى مستويات مساوية على األقل لتلك السائدة فـي                 

ت مـن أنـشطة     تنفيذ ما بين سبع وثمان جوال     المناطق الخالية منه والواقعة في البلدان المذكورة، ويجب أيضاً          
التطعيم التكميلي ضد شلل األطفال في المناطق الموبوءة، باستخدام مزيج مناسب من اللقاحات الفموية األحادية               

قيق هذا الغرض، وذلـك مـن أجـل          مكيفة لتح  أساليبواتباع  التكافؤ والثالثية التكافؤ المضادة لشلل األطفال،       
 اإلسراع في تنظـيم   وسيقتضي  . طفال خالل كل تدخل    من األ  ٪٩٥أكثر من   إلى   التغطية    وصول نسبة  ضمان

 لحـشد وإدارة    على الصعيدين المحلـي والـوطني      القياداتألنشطة التي تبلغ تلك النسبة من التغطية إشراك         ا
وزيادة إشراك المجتمعات المحلية التـي تعـاني مـن هـذا     الموارد الضرورية من مختلف وزارات الحكومة     

أيـام  "وفي المناطق التي ينعدم فيها األمن، سيسهل التفاوض على          . كانية الفرعية  الس الفيروس لبلوغ كل الفئات   
  . ضد شلل األطفاللتطعيمهمالوصول إلى األطفال " الهدنة

  
 عودة  مخاطر من   للتقليل.  انتشار فيروس شلل األطفال البري على المستوى الدولي        مخاطرالحد من     -٨

ال تظهـر   و خالية منه عن طريق أولئك الذين يحملون الفيروس       كانت  فيروس شلل األطفال البري إلى مناطق       
 جميـع المـسافرين     بتلقيعليهم أعراض المرض، أوصت اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شلل األطفال           

 واعتمـد  . ضد شلل األطفـال قبـل الـسفر   كل التطعيماتالقادمين من المناطق التي يسري فيها هذا المرض   
 يوصي جمعية الصحة    قراراً، الذي يتضمن    ١ق١٢٠م ت ه العشرين بعد المائة القرار      دورتالمجلس التنفيذي في    

ـ     ة العام ةبحث الدول األعضاء على تطبيق هذه السياسة، ويطلب أيضاً إلى المدير           ة  استهالل تطبيـق الممارس
، )٢٠٠٥( الدولية   في إطار اللوائح الصحية   تحقيقاً لهذا الغرض،     توصية دائمة    الرامية إلى توفير إمكانية وضع    

 الحاليـة ويكمل هذان اإلجراءان توصيات اللجنة . ٢٠٠٧يونيو  /بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ في حزيران   
 أنشطة التطعـيم  وذلك باالستمرار في تنفيذ عودة فيروس شلل األطفال البري،       عواقبالتي وضعت للتقليل من     

، تكملها حمالت للتطعيم ضد المرض في المناطق دالت مرتفعة بمعالروتيني ضد شلل األطفال في جميع البلدان
  . الهندية والنيجيرية التي يسري فيها فيروس شلل األطفالالمتاخمة للمناطق

  
.  ما بعد االستئصال   لحقبة سراية فيروس شلل األطفال المتوطن واإلعداد        لقطعضمان التمويل الالزم      -٩

يتعـين   مليون دوالر أمريكـي،  ٥٧٥ إلى تمويل إضافي قدره ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ الممتدة بين عاميتحتاج الفترة   
اعتبـاراً مـن     (٢٠٠٧ في النصف األول من عام       ستنفذ مليون دوالر أمريكي منها لألنشطة التي        ١٠٠ توفير
  ).٢٠٠٧فبراير / شباط ٢٧
  
عـد  الشروع في اإلجراءات الرامية إلى السيطرة على مخاطر انبعاث شلل األطفال في حقبـة مـا ب                  -١٠

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

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

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

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

. والتقليل منها إلى أبعد الحدود المطلوبة للسيطرة على مخاطر انبعاث شلل األطفال في حقبة ما بعد االستئصال        
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ومن وجهة النظر التقييسية يمكن النظر، على سبيل المثال، في إضافة مرفق إلى اللـوائح الـصحية الدوليـة                   
 منها فيما يتعلق باإلبالغ عن حدوث أمراض ٢ في المرفق حيث إن شلل األطفال قد تم إدراجه بالفعل) ٢٠٠٥(

  .محددة
  

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
  .١ق١٢٠م تجمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -١١
  
  
  

=     =     =  


