
 
 

 ر طرحهاأسئلة يتكرّ 
 

 عدوى شلل األطفالموبوءة بمن بلدان  للمسافرينطرحها  رأسئلة يتكرّ 
 

 ؟تحديداً  اآلن، ولماذا هذه التوصيات للمسافرين لمنظمة الصحة العالمية ةالعام ةلمدير ِلَم أعّدت ا

علـــى  شـــلل األطفـــال انتشـــار إزاءأعربـــت حكومـــات العديـــد مـــن البلـــدان عـــن قلقهـــا  2014/ ينـــاير كـــانون الثـــانيفــي  •
لجنــة اجتمــاع لعقــد دعو إلــى تــ المنظمــة) أنلمنظمــة الصــحة العالميــة ( ةالعامــ ةمــن المــدير  تطلبــالصــعيد الــدولي، و 

 .رئ بموجب اللوائح الصحية الدوليةلطوال

شــلل األطفــال  أن انتشــارة مؤداهــا العامــ ةدراســة متأنيــة، توصــية إلــى المــدير عقــب  ،لجنــة مــن الخبــراءقــّدمت هــذه ال •
بوصــفه  معــهُيــدرس وُيتعامــل  أن ينبغــي ةتقليديـتــدني مــن الناحيــة المالانتقالــه موسـم مـؤخرًا علــى الصــعيد الــدولي فــي 

أن يوّسـع وٕان لم ُيكبح جماح انتشار هذا النـوع مـن األمـراض علـى الصـعيد الـدولي فـإن بمقـدوره غير عادي".  "حدثاً 
علـــى الصـــحة  ا يشـــكل خطـــراً فيـــروس شـــلل األطفـــال، مّمـــانتقـــال موســـم ارتفـــاع بســـرعة عاليـــة خـــالل رقعـــة انتشـــاره 

 ة.موميالصحة العصون بشأن  إجراءات منسقة دولياً تحتاج إلى أخرى  بلدانمومية في عال

علـى الصـعيد المـرض  انتشـاروقـف كـان خاللهـا التـي  2012عـام مرحلـة مـع  اً صـارخًا تناقضـالوضـع الحـالي مثل ي •
مفـاده رأي . وأعربـت اللجنـة عـن 2013عام انتشاره في موسم انخفاض ومع بعد قاب قوسين أو أدنى،  ىعلالدولي 

إقامـة عـالم خـاٍل مـن شـلل األطفـال تعّد فيـه في وقت  اآلنمقارعة المرض لو عجزت اإلنسانية عن  قعمأساة ستأن 
 .هافي متناول يدإلى األبد لجميع األطفال 

علـى انتشار فيروس شلل األطفـال البـري أن عن  2014/ مايو أيار 5وأعلنت في  اللجنة قييمة بتالعام ةالمدير  تقبل •
مجموعــة مــن ت أصــدر ، كمــا دوليــاً  تثيــر قلقــاً التــي عموميــة الصــحة الطــوارئ مــن حــاالت حالــة هــو الــدولي الصــعيد 

التــي هــذه عموميــة الصــحة الطــوارئ للتصــدي لحالــة  )2005التوصــيات المؤقتــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
 .دولياً  تثير قلقاً 

 
 لسفر الدولي؟ بشأن اجديدة التوصيات الحميني تكيف 

السـكان ه إلـى فئـات قالـسـاعد علـى وقـف انتتالفيـروس و  ضـدّ مـن لقـاح شـلل األطفـال مناعـة مأخوذة كل جرعة ر توفّ  •
تضـاءلت تكـون قـد  هـاتلقيتالتـي حمايـة فـإن ال بالكامـلأخـذت اللقـاح قـد إن كنـت حتـى و ، وخاصة األطفـال. ةالضعيف

إلــى أن تنقلــه يحــول دون عــدوى فيــروس شــلل األطفــال و أن يحميــك مــن اإلصــابة ب تطعــيموبإمكــان ال. زمنمــرور الــب
 آلخرين. ا

ــالنظر إلــى  • ــدانفيــروس شــلل األطفــال مــن حملــة ن و المســافر يكــون أن احتمــال ب قبــل الســفر هم تطعــيمفــإن  بــين البل
لل لإلصـــابة بشـــحمايـــة األطفـــال فـــي بلـــدان أخـــرى مـــن اآلثـــار المعوقـــة القـــدرة علـــى  يضـــاً يمكـــن أن يـــؤمن أ الـــدولي

 .إن هم تعرضوا لهلفيروس لالعابر نقلهم احتمال تقليل عن طريق وذلك األطفال، 
 

  أن أفعله قبل السفر؟يلزمني  ذاما

 أربعـة أسـابيعوزائريهـا مـن المقيمـين فيهـا لمـدة تزيـد علـى  شـلل األطفـاللرة سكان البلدان المصدّ ينبغي إعطاء جميع  •
تسـبق  شـهراً  12بـين أربعـة أسـابيع وفي فتـرة تتـراوح  شلل األطفالالمعّطل المضاد لذاك أو الفموي لقاح الجرعة من 

 هم دوليًا.سفر 

ــة ي • ــدان اللمســافرين مــن ا تطعــيمنبغــي تســجيل حال "الكتّيــب األصــفر" للشــهادة نمــوذج ي فــرة لشــلل األطفــال مصــدّ البل
 مـنإلكترونيـًا  نزيـللتلاح والمتـ، ةالصـحية الدوليـمنظمة الصحة العالميـة/ اللـوائح الخاص بللتطعيم أو االتقاء الدولية 
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ائريهـا مـن المقيمـين فيهـا لفتـرة طويلـة علـى أخـذ ز و الموبـوءة بعـدوى شـلل األطفـال األخرى البلدان سكان أيضًا  عُ شجَّ يُ  •
علـــى ، و شــهراً  12 علــىربعـــة أســابيع وال تزيــد أقبـــل ســفرهم دوليــًا بمــدة ال تقــل عــن جرعــة مــن لقــاح شــلل األطفــال 

 .همتطعيمتثبت مناسبة  شهادةاستحصال 

ــدان المقيمــين فــي ألفــراد ينبغــي ل •  اهإلــى بلــدان أخــرى موبــوءة بعــدو ســفر مّمــن يرومــون الاليــة مــن شــلل األطفــال خبل
ة بلـدهم، ألن جرعـة مـن لقـاح شـلل األطفـال قبـل مغـادر أخـذ سـألة يدرسـوا مألكثر مـن أربعـة أسـابيع أن واإلقامة فيها 

فــي طريــق  شــلل األطفــالالبلــدان الموبــوءة بعــدوى مغــادرة رومــون ينــدما لــب مــنهم عطتُ  التطعــيم قــدهــذا إثبــات شـهادة 
 ديارهم. إلى عودتهم

 
  متى يلزمني أن آخذ اللقاح قبل السفر؟

علــى شــلل األطفــال وبــوءة بعــدوى مــن جميــع البلــدان المينبغــي مــن الناحيــة المثاليــة أن يحصــل المســافرون الــدوليون  •
 تسبق مغادرتهم. شهراً  12بين أربعة أسابيع وفي فترة تتراوح جرعة من لقاح شلل األطفال 

 
 ؟الخارجإلى رحلة في مغادرة فجأة ى اللإ رتاذا لو اضطر م

فـي وقـت المغـادرة إضـافية  جرعـةلحصـول علـى الترتيبـات الالزمـة لاتخـاذ ب عاجـلعلى نحـو سفر من يروم النصح يُ  •
لفـرد علـى ابعض الفوائـد عـود بـتفإنهـا  فـي وقـت متـأخرن ُأِخـذت جرعـة لقـاح شـلل األطفـال حتـى إف ،تقـديرعلـى أقـل 

 على الصعيد الدولي.المرض  من مخاطر انتشار حدّ تو 
 

 ؟ستلزمهاالوثائق التي هي ما و تطعيم؟ ني حاصل على الكيف ستعرف السلطات أن

نمـــــوذج "الكتّيـــــب األصـــــفر" الحصـــــول علـــــى األطفـــــال رة لشـــــلل ن مـــــن البلـــــدان المصـــــدّ و لمســـــافر أن يكفـــــل اينبغـــــي  •
فــــي أعقــــاب  ةمنظمــــة الصــــحة العالميــــة/ اللــــوائح الصــــحية الدوليــــالدوليــــة للتطعــــيم أو االتقــــاء الخــــاص ب للشــــهادة

ــــــــــات  إذ ،التطعــــــــــيم ــــــــــة إثب ــــــــــل وباإلمكــــــــــان ؛ هملتطعــــــــــيمســــــــــيكون بمثاب ــــــــــب تنزي ــــــــــًا الكتي مــــــــــن العنــــــــــوان إلكتروني
 .1TUhttp://www.who.int/ihr/ports_airports/icvp/en/U1T التالي:

 شلل األطفال.موبوءة بعدوى أخرى بلدان لمسافرين من حالة تطعيم ا ثيقة مناسبةي و أن ُتسّجل فنبغي أيضًا ي •
 

الـذي  بـدخول البلـدمـع ذلـك سمح لي هل سيُ شلل األطفال؟  ضدّ التطعيم العمل لو كنت غير حائز على إثبات  ما
 ؟أروم السفر إليه

المملكـة العربيــة مثــل (هـا إلي دخولالــمـن أجـل شـلل األطفــال  ضــدّ التطعـيم فعليــة بشـأن متطلبـات بلــدان بعـض اللـدى  •
، نتشار فيروس شـلل األطفـالًا المنعموضع التنفيذ اآلخر وضع تدابير إضافية ها بعضقد يقّرر الهند)، و و  السعودية

 .السفر إليه ترومون الذيللبلد لمحلية اقنصلية المراجعة لذا ُيرجى 

 األطفال. خالية من شللاللبلدان بشأن امنظمة مؤقتة صادرة عن الال توجد توصيات لكن  •
 

 ؟األطفالشلل المعّطل المضاد للقاح الفموي أو اللقاح الباستخدام ي للتطعيم هل من فرق بين أخذ

 ن من اللقاح مقبول.يشكلالكال ف، ال •
 

 تطعيم؟الأين يمكنني الحصول على 

 السلطة الصحية المحلية أو وزارة الصحة الوطنية.أو  طبيبك المحليستشارة رجى ايُ  •
 ؟منها نيالمسافر تعنى التوصيات بما هي البلدان التي 

الموبـوءة "تلـك شـلل األطفـال" و أسماء البلدان "المصّدرة حاليًا لالتي تبّين ة راهنثة والالمحدّ القائمة يمكن االطالع على  •
 .1TUhttp://polioeradication.org/Infectedcountries/PolioEmergency.aspxU1T" في العنوان التالي: بعدواه في الوقت الحاضر
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هل يلزمني أخذ جرعة إضافية، أو هـل يمكننـي ببسـاطة إبـراز نتـائج فحـص الـدم  خذت التطعيم فعالً إذا كنت قد أ

 ؟في جسمي إلثبات وجود األجسام المضادة لشلل األطفال

 ك المتوقـعسـفر  تـاريختسـبق  شهراً  12قد مضى عليها أكثر من من لقاح شلل األطفال أخذتها جرعة ت آخر إذا كان •
بــين أربعــة خــالل فتــرة تتــراوح  لقــاحالجرعــة إضــافية مــن فعليــك أن تأخــذ شــلل األطفــال يصــّدر بلــد مقيمــًا فــي وكنــت 

 ئــكالحصــانة فــي أمعالتعزيــز ال ُيســتغنى عنهــا جرعــة . فهــذه الدولــيســفر أي فــي قبــل مغادرتــك  شــهراً  12أســابيع و
وجــود ن إ، إذ األطفــالصوصــًا الضــعيفة، وخ الســكان فيــروس شــلل األطفــال إلــى فئــات قــاللوقــف انت ةضــروريوهــي 

 .مع ذلك" حصانة األمعاء"بالضرورة يكفل  المن خالل فحصه لدم ااألجسام المضادة لشلل األطفال في 
 

فـي المطـار قبـل  أمالسـفر  لحصـول علـى تأشـيرةاالتقدم بطلب عند  –التطعيم يلزمني إبراز إثبات مرحلة أي في 
 ؟من السفر يلدى وصولالطائرة أم إقالع 

شــلل ل رةحكومــات جميــع البلــدان المصــدّ أن تكفــل  ةلمنظمــالصــادرة عــن اهــذه التوصــيات المؤقتــة  ســياقينبغــي فــي  •
جرعــة مــن لقــاح شــلل علــى  طــويالً مــن المــاكثين فيهــا زائريهــا و فــي تلــك البلــدان جميــع المقيمــين حصــول األطفــال 

 .اً دولي همقبل سفر ه ضدّ هم تطعيمحالة تثبت وشهادة  طفالاأل

 ضــدّ التطعــيم بشــأن المملكــة العربيــة الســعودية والهنــد) لــديها متطلبــات محــددة كأن بعــض البلــدان ( مالحظــةالرجــاء  •
علـى حـدة بلـدان أخـرى تقـرر قـد بلـدان موبـوءة بعـدوى شـلل األطفـال، فيمـا لمسـافرين مـن تمليهـا علـى اشلل األطفال 

القنصلية المحليـة للبلـد الـذي  رجى مراجعةيُ ، عليه المرضتشار فيروس نًا المنعموضع التنفيذ ضع تدابير إضافية و 
 ترومون السفر إليه.

 
الموبوءة بعدوى شلل األطفال حصـرًا أم السفر على مواطني البلدان شأن ة بوضوعهل تنطبق هذه التوصيات الم

 ؟ كذلكالعاملين فيها أو / ومقيمين على األجانب ال

البلــدان الموبــوءة بعــدوى شــلل األطفــال وعلــى  مــواطنيى لــعمنظمــة المؤقتــة الصــادرة عــن التوصــيات هــذه الطبــق نت •
 .أربعة أسابيعتزيد على مدة فيها لّمن يمكثون جميع زائريها م

 
حيـازة  دونمـن  دولياً السفر شلل األطفال المترتبة على محاولة المسافرين من بلدان موبوءة بعدوى  ما العواقب

 ؟ التطعيمإثبات 

المـرض حمايـة النـاس مـن اسـم لأمـر ح فيـروس شـلل األطفـال البـريمن بلـدان تصـّدر حاليـًا المسافرين تلقيح ضمان  •
 .أخرى في بلدان

ــ • ــًا عــن ال توصــياتالرغم أن ب ــدان الخاليــة مــن شــلل األطفــال تــوعز إلــى منظمــة ال المؤقتــة الصــادرة حالي بفحــص البل
بــإبراز منفــردة ه تطالــب البلــدان الخاليــة منــبعــض فــإن  هضــدّ علــى حالــة تطعــيمهم لوقــوف لالمســافرين الوافــدين مــن 

متطلبــات اطالعــك علــى ضــروري ضــمان مــن ال. و إليهــا لــدخولاأو الســفر تأشــيرة مــن أجــل مــنح إثبــات هــذا التطعــيم 
 المعنية.رجى مراجعة القنصلية يُ  لذا تروم السفر إليه،البلد الذي 

 
 األطفال؟ الفموي المضاد لشلل لقاح الال يأخذوا ينبغي أ فرادفئة من األهل هناك 

 هم.عمر جميع المسافرين بغض النظر عن ينبغي إعطاء اللقاح ل •

ألنــه ال توجــد بّينــات تثبــت أن اللقــاح الفمــوي أو ذاك المعّطــل المضــاد لشــلل األطفــال غيــر تطعــيم الحوامــل البـد مــن  •
 .بعدُ غير المولودين أطفالهن مأمون بالنسبة إليهن وٕالى 

شــديد فــي يعــانون مــن تــدهور لمرضــى الــذين إعطــاء اللقــاح المعّطــل المضــاد لشــلل األطفــال علــى نحــو آمــن لن يمكــ •
دهور يعــانون مــن تــللمرضــى الــذين ال ُيعطــى اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال بغــي أين، فيمــا ةيــوظيفــة المناعال
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نقــص المناعــة األوليــة، أو حــاالت بعـض ، مــن قبيــل أمراض معروفــةاحتمــال اإلصـابة بــبســبب جهـاز المناعــة بشــدة 
 الجسم.في ة جهاز المناعلسبب تدهورًا شديدًا أدوية تالمداومين على أخذ للمرضى 

 
 البالغين جرعة من اللقاح؟ إعطاء لم ينبغي 

ــت • ، كــذلكواألطفــال  لــى البــالغينع بلــدان موبــوءة بعــدواهمــن  لمســافرينلشــلل األطفــال  ضــدّ ق توصــيات التطعــيم نطب
علـــى فـــي انتشـــار فيـــروس شـــلل األطفـــال  هامـــاً  دوراً يـــؤدون  ألفـــراد األكبـــر ســـناً بّينـــات تثبـــت أن اوذلـــك اســـتنادًا إلـــى 

 .تغوطهمفي  فيروس شلل األطفال البريطرحهم لتبّين منهم موثقة لمسافرين حاالت ها الدولي، بما فيالصعيد 
 

 ألسباب طبية؟ الفموي المضاد لشلل األطفال اللقاح آخذ ال أن علّي أطبيبي ن رأى أفعل إماذا 

الفمـــوي المضـــاد لشـــلل  اللقـــاحبالتطعـــيم بشـــأن  دوليـــاً المتفـــق عليهـــا المعمـــول بهـــا و موانـــع المـــن  عـــدد قليـــل جـــداً ثمـــة  •
 األطفال.

فـإن بديلـه هـو اللقـاح المعّطـل  ألسـباب طبيـةعليك أال تأخذ اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفـال  طبيبك أنرأى إذا  •
 المضاد لشلل األطفال.

ــم ُيــتح  إذا • ــًا، طبيبــطلــب مــن عليــك أن تاللقــاح المعّطــل المضــاد لشــلل األطفــال فل علــى أنــه ك أن يعطيــك رأيــه كتابي
الفمـوي اللقـاح بالتطعـيم بشـأن  دوليـاً المعمـول بهـا والمتفـق عليهـا موانع المن  رجى مالحظة أن هناك عدد قليل جداً يُ 

 مقبوًال.قد ال يكون ذلك و المضاد لشلل األطفال، 
 

 كيف ينتشر شلل األطفال؟ 

ببعضــهم األشــخاص إلــى الفــم واتصــال ومــن ثــم البــراز  طريــقعــن انتقــال فيروســه مــن خــالل ينتشــر شــلل األطفــال  •
الفـم ويتكـاثر فـي يـدخل الجسـم مـن الفيـروس فـإن  فيروس شلل األطفال البـريبعدوى ندما يصاب الطفل وع البعض.
المجتمـع، فـي صـفوف  بسـرعةالـذي يمكـن بواسـطته أن يستشـري البـراز عن طريق في البيئة ومن ثم ينتشر  األمعاء

ــن بالكامــل ٕاذا و اإلصــحاح. لنظافــة و ني مســتوى اتــداالت فــي حــصوصــًا وخ شــلل  ضــدّ عــدد كــاف مــن األطفــال ُحصِّ
 .التاليبويموت بعدواه لإلصابة المعرضين  طفالإيجاد األيعجز عن  فيروسالفإن  األطفال

النظـر عـن الفيـروس بصـرف  لنقـل المرحـاض مصـدر جـاهزمن غير المدربين بعُد على اسـتعمال األطفال الصغار  •
 أيضـاً يوجـد و البـراز، ن طريـق عـالطعـام أو الشـراب  تلـّوث ن أن ينتشـر شـلل األطفـال عنـدم. ويمكـالبيئة المحيطة به

 الطعام.من البراز إلى  غير فاعلفيروس بشكل الالذباب نقل بإمكان أن بّينات تثبت 

مصـابون  يـدرك هـؤالء أبـدًا أنهـم الفيـروس شـلل األطفـال عالمـات المـرض و بعـدوى معظم المصـابين ال تظهر على  •
 "بصـمت"عـدواه  واينقلـأن  مم وبمقـدورهأعـراض الفيـروس فـي أمعـائهبعدواه. ويحمل هؤالء المصابون بالمرض بدون 

 .شلل األطفاللإلصابة بأول حالة ظهور خرين قبل األفراد اآلإلى آالف 

سـيما فـي الو  - وبـاءجـود التثبـت و بّينـة يمثـل شلل األطفـال إلصابة بة لتأكيد حالة واحد أن منظمةالترى  لهذا السبب •
 .حاالت قليلة جداً البلدان التي تحدث فيها 

 
 

 من بلدان خالية من شلل األطفال للمسافرينأسئلة يتكّرر طرحها 
 
 ؟ موبوءة بعدواهمناطق إلى توصيات للمسافرين من بلدان خالية من شلل األطفال  ةل هناك أيه

ينبغــي أن يكفــل المســافرون أنــه  "الســفر الــدولي والصــحة"ة الصــادرة عنهــا بعنــوان وثيقــالمنظمــة فــي التوصــي  ،نعــم •
ألخــذ إكمــالهم  ،المــرضفيــروس ينشــط فيهــا ســريان منــاطق قبــل مغــادرتهم إلــى  ،بلــدان خاليــة مــن شــلل األطفــال مــن

الخـاص بكـل واحـد مـنهم.  الـوطنيجـدول التحصـين ل وفقـاً وذلـك ، ة لعمـرهمشـلل األطفـال المناسـب اتلقاحمن سلسلة 
موبـوءة منـاطق  مسـافرين إلـىبـالغين اللإعطاء جرعة معززة أخرى لمرة واحدة من لقـاح شـلل األطفـال لأيضًا ينبغي و 
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قــاح المعّطــل المضــاد الل أوالفمــوي ثــالث جرعــات أو أكثــر مــن اللقــاح مّمــن ســبق أن أخــذوا شــلل األطفــال بعــدوى 
علـيهم  ، فـإنشلل األطفـالمضاد لي لقاح المناطق المذكورة من الذين لم يأخذوا سابقًا أأما المسافرون إلى . للمرض

الموقـع  رجـى زيـارةيُ  مزيـد مـن المعلومـاتقبـل مغـادرتهم. وللحصـول علـى  هضـدّ ًا أوليـًا للتطعـيم زمني جدوالً أن يكملوا 
 .ith/en/http://www.who.intU/التالي: 

لمنظمـة ة لالعامـ ةالمـدير صـادرة عـن لتوصيات المؤقتة الاالمسافرون من بلدان خالية من شلل األطفال غير معنيين ب •
بلـدان أقـاموا فـي إال إذا  موميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـاً ة العالصـححـاالت طـوارئ تناول التي ت 2014ايو أيار/ م 5 في

 أربعة أسابيع.ألكثر من  مرضلاأخرى موبوءة بعدوى 

لتوصــيات المؤقتــة لأخــرى موبــوءة بعــدواه لشــلل األطفــال و رة مصــدّ بلــدان ن لفتــرة طويلــة فــي و المقيمــزوار الــيخضــع  •
جرعـة مـن لقـاح حصـولك علـى أكـد مـن أن تتأي عليـك : السكان المحليينبوصفهم من لمنظمة نفسها الصادرة عن ا

أربعـة فـي غضـون مـدة تتـراوح بـين  المـرض البلـد الموبـوء بعـدوىه قبـل أن تغـادر ضـدّ ك شلل األطفال وٕاثبات تطعيم
تـــروم أو فــي البلـــد الــذي األم فــي بلـــدك إمـــا تطعــيم ويجـــوز لــك أن تحصـــل علــى العلـــى األقــل.  شــهراً  12و أســابيع
 زيارته.

http://www.who.int/ith/en/

