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  EB125/4   من جدول األعمال المؤقت ١-٥البند 
  
  
  
  

  التخلص من الحصبة على الصعيد العالمي
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 أن تقدم   ،٢٠٠٨مايو  /  المعقودة في أيار   ن بعد المائة   في دورته الثالثة والعشري    ،طلب المجلس التنفيذي    -١

 تقريرا عن إمكانية التخلص     ٢٠٠٩مايو   / في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في أيار        المديرة العامة إليه  
 السائدة والمشكالت المطروحة  والحالة  المبذولة   هذا التقرير الجهود     ويبين ١.من الحصبة على الصعيد العالمي    

  . إمكانية التخلص من الحصبة على الصعيد العالميكما يبينوقت الراهن، في ال

اً  جهـود  هناك عالمي للتخلص من الحصبة في الوقت الراهن، فإن          مرمىوعلى الرغم من عدم وجود        -٢
 على الوضع القائم أو تحقيق التقـدم نحـو الـتخلص مـن     إلى المحافظة على صعيد األقاليم وهي ترمي      تُبذل

 إقليم األمريكتين التابع للمنظمة في التخلص من الحصبة على الصعيد اإلقليمي فـي عـام                وفققد  ول. الحصبة
واإلقلـيم  ) ٢٠١٠(إقليم شرق المتوسـط     :  للتخلص منها وهي   مراميوضعت ثالثة أقاليم أخرى      كما. ٢٠٠٢

مرمى  ٢٠٠٨ي عام أما اإلقليم األفريقي فقد وضع ف). ٢٠١٢(وإقليم غرب المحيط الهادئ ) ٢٠١٠( األوروبي
 ٢٠١٢٪ بحلول عـام     ٩٨ بنسبة   جراء الحصبة  من الحصبة، ويقصد به تقليص الوفيات        يسبق عملية التخلص  

لم يحدد بعد مرمى فـي      ويبقى إقليم جنوب شرق آسيا اإلقليم الوحيد الذي         . ٢٠٠٠بالمقارنة مع تقديرات عام     
 تقلـيص   مرمـى ز جهوده حالياً على تحقيق      وهو يرك .  من الحصبة  هذا الصدد أو مرمى يسبق عملية التخلص      

  .  الصعيد العالمي علىجراء الحصبةالوفيات 

  الحصبةجراء نجاح جهود تقليص الوفيات 

، وذلك  ٪٧٤ بنسبة   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠الحصبة على صعيد العالم بين عامي       جراء   الوفيات    معدل تراجع  -٣
وسجلت أعلى نسبة مئوية لتقلص    . ٢٠٠٧ وفاة عام    ١٩٧ ٠٠٠ إلى   ٢٠٠٠ وفاة عام    ٧٥٠ ٠٠٠مما قدر بنحو    

، مما يمثـل    )٪٨٩(واإلقليم األفريقي   ) ٪٩٠( خالل تلك الفترة في إقليم شرق المتوسط         جراء الحصبة الوفيات  
وبلغت التغطية الروتينيـة    .  على الصعيد العالمي   جراء الحصبة ص الوفيات   ي على التوالي من تقل    ٪٦٣ و ٪١٦

، حيـث   ٢٠٠٧٪ فـي عـام      ٨٢ على مستضد الحصبة نسبة      الذي يحتوي ح  العالمية بالجرعة األولى من اللقا    
 الذي يحتـوي  وارتفعت نسبة التغطية بالجرعة األولى من اللقاح        . ٢٠٠٠٪ المسجلة عام    ٧٢ارتفعت عن نسبة    

 في السبعة واألربعين بلداً التي تـشكل        ٢٠٠٧٪ في عام    ٧٢ إلى   ٢٠٠٠٪ عام   ٥٨على مستضد الحصبة من     
جـراء  ٪ من المجموع المقدر لعدد الوفيـات        ٩٨، والتي سجلت    )انظر الملحق ( ذا أولوية    الحصبة فيها مجاالً  

  .٢٠٠٧ في العالم عام الحصبة

                                                      
  .)النص اإلنكليزي(، ١، المحضر الموجز للجلسة الثانية، الفرع ١/سجالت/ ١٢٣/٢٠٠٨ت مانظر الوثيقة     ١
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 ٣,٦ في مجال الصحة العمومية على تجنب ما يقدر بنحـو             التي تحققت  ولقد ساعدت هذه اإلنجازات     -٤
قها إلى تركيز الشركاء في مجال      ويعود الفضل في تحقي   . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠ بين عامي    الحصبةجراء  مليون وفاة   

التطعيم على مكافحة الحصبة على وجه السرعة مع التأكيد على األقاليم التي سجلت فيهـا أعلـى مـستويات                   
التزام الدول ) أ: (الحصبة نتيجة لما يليالناجمة عن وجاء االنخفاض الحاد في الوفيات . لحصبةجراء االوفيات 

قيام الـدول   ) ب( الطفولة الروتيني؛    لقاحالحصول على   فرص  إزاء تحسين   األعضاء الشديدة التأثر بالحصبة     
 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين تـسعة        ٥٧٦ قدر بأنها أتاحت تطعيم زهاء       ١األعضاء بأنشطة تطعيم تكميلية   

 فـي البلـدان الـسبعة واألربعـين ذات          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠ عاما باللقاح المضاد للحصبة بين عامي        ١٤أشهر و 
 ٢٠٠١ عـام    أقيمتالدعم التقني والمالي المقدم من خالل مبادرة مكافحة الحصبة، وهي شراكة            ) ج (األولوية؛
منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والصليب األحمر األمريكي ومراكز مكافحة األمراض           بتوجيه من وتعمل  

المرض  ترصد   نفيذ  ت) د(لمتحدة؛  ومؤسسة األمم ا  )  الواليات المتحدة األمريكية   ،أتالنتا، جورجيا (والوقاية منها   
  .المسند بالفحص المختبري

وقد أدت  .  قوة دافعة كبرى لبقاء األطفال على قيد الحياة        جراء الحصبة وشكلت جهود تقليص الوفيات       -٥
 مليون جرعـة مـن الفيتـامين        ٣٥ إلى توزيع أكثر من      ٢٠٠٨أنشطة التطعيم التكميلي ضد الحصبة في عام        

 مليون ناموسية معالجـة بمبيـدات       ٥,٦ للديدان وما ال يقل عن       الطاردةعة من األدوية     مليون جر  ٣٠، و "ألف"
يساعد على تقليص التكاليف وتحسين الفعالية ويـسهم        كما  ويعزز هذا التكامل المساواة أمام الصحة       . الحشرات
شاملة بنسبة الثلثـين     من المرامي اإلنمائية لأللفية، والذي يستهدف تقليص وفيات األطفال ال          ٤ الهدففي بلوغ   

  .١٩٩١ بالمقارنة مع مستواها في عام ٢٠١٥بحلول عام 

  جراء الحصبة أمام جهود تقليص الوفيات الماثلةالتحديات 

 من التغطية الروتينية بالجرعة األولى من اللقاح الذي         ٪٨٢على الرغم من تحقيق نسبة عالمية بلغت          -٦
 التي تقل عن المستوى المستهدف وهو       -باينت هذه التغطية     فقد ت  ٢٠٠٧يحتوى على مستضد الحصبة في عام       

 شرق آسيا أعلى نسبة     اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب   فبينما حقق   .   بين المناطق الجغرافية   اً واسع اً تباين - ٪٩٠>
، فإن تقديرات نسبة التغطيـة فـي هـذين          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠مئوية من الزيادة في التغطية الروتينية بين عامي         

وفيما يخص األطفال الرضع الذين لم يحصلوا على الجرعة األولى من           . ٪٨٠ بقيت دون    ٢٠٠٧مين عام   اإلقلي
 على مستضد الحصبة عند حصولهم على خدمات تطعيمهم األولى قبل الشهر الثاني عـشر               الذي يحتوي اللقاح  

 يقطنـون ) ٪٥٦ ( مليون مـنهم ١٥,٣ مليون طفل، فإن ٢٣,٢ بنحو   ٢٠٠٧من العمر، والذين قدر عددهم عام       
مليـون  (ثيوبيا  إ، و )مليون طفل (، والصين   )مليونا طفل (، ونيجيريا   ) مليون طفل  ٨,٥(الهند  : ثمانية بلدان هي  

، ) مليـون  ٠,٦(، وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة       ) مليون ٠,٨(، وباكستان   ) مليون ٠,٩(ندونيسيا  إ، و )طفل
  ). مليون٠,٥(وبنغالديش 

 ٪٩٠ وفـاة، مـن بينهـا        ١٧٩ ٠٠٠ بنحـو    ٢٠٠٧ عام   جراء الحصبة ية  وقدر عدد الوفيات العالم     -٧
وهو رقم يمكن تقليـصه بمجـرد تـوافر         . وفاة حدثت لدى أطفال ال تتجاوز أعمارهم الخامسة       ) ١٧٧ ٠٠٠(

                                                      
وهم غالباً األطفال الذين    (صعيد البلدان جميع األطفال من فئة عمرية معينة         تستهدف أنشطة التطعيم التكميلي على           ١

. والغرض منها هو القضاء على قابلية التأثر بالحصبة لدى عامة الـسكان           )  عاماً ١٤تتراوح أعمارهم بين تسعة أشهر و     
 أنشطة المتابعـة عـادة علـى        وتنفذ. وتستهدف أنشطة المتابعة الدورية جميع األطفال المولودين منذ آخر نشاط تكميلي          

 شهراً، مع هـدف     ٥٩ أشهر و  ٩صعيد البلدان كل سنتين أو أربع سنوات وتستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين              
التخلص من أي قابلية للتأثر بالحصبة قد تظهر لدى المواليد األتراب وكذلك لوقاية األطفال الذين لم يستجيبوا لتطعيمهم                  

  .األولي ضد الحصبة



   EB125/4    ١٢٥/٤ت م

3 

جـراء  تقليص الوفيـات    التي ترمي إلى    تحقيق النجاح في تنفيذ األنشطة السريعة       ) ١: (الشروط الهامة التالية  
ند، ألن هذا البلد هو البلد الرئيسي من بين البلدان التي تسهم في العبء العالمي لمرض الحصبة   في اله  الحصبة

 من الرضع في العالم ضد الحصبة مـن         ٪٩٠تحسين نظام التطعيم لضمان تلقيح ما يزيد على         ) ٢(في العالم؛   
دان ذات األولوية أن تواصل      البل يتعين على ) ٣(خالل الخدمات الصحية قبل بلوغهم السنة األولى من حياتهم؛          

كل سنتين إلى أربع سنوات استهداف المواليد الذين يولدون منذ آخر حملة تطعيم، وذلك إلى أن تتمكن نظمهـا                   
الـذي   – العجـز المـالي  سد ) ٤( من جميع األطفال؛  ٪٩٠ الروتيني من بلوغ نسبة تتجاوز       الخاصة بالتطعيم 

 أمريكي منه  مليون دوالر    ٣٥ توفير   والذي يتعين  ٢٠١٠-٢٠٠٩  مليون دوالر أمريكي للفترة    ١٧٦اآلن   يبلغ
  . ٢٠٠٩لعام 

   المطروحة والتحديات المحرزالتقدم:  التخلص من الحصبة على الصعيد اإلقليميمرامي

 فيروس الحصبة داخل إقليمها في عـام        سرايةتمكنت بلدان إقليم األمريكتين التابع للمنظمة من وقف           -٨
 هذا اإلنجاز الكبيـر بفـضل   تيسروقد .  نجحت في التخلص من الحصبة في ذلك اإلقليم        افإنه، وبالتالي   ٢٠٠٢

نجاح تنفيذ استراتيجية التطعيم ضد الحصبة والحصبة األلمانية، التي تضمنت تعزيز خدمات التطعيم الروتيني              
 على األقل من اللقـاح       لسكانها جرعتين  اإلقليمونتيجة لذلك وفرت جميع بلدان      . وتنفيذ أنشطة التطعيم التكميلي   

 بفـضل ولقد ساعدت التغطية الواسعة، التي تحققت       .  على مستضدي الحصبة والحصبة األلمانية     الذي يحتوي 
المحـرز  حمالت التطعيم الروتيني وأنشطة التطعيم التكميلي، على تعزيز التخلص من الحصبة وتحقيق التقدم              

وقـد أدى التنفيـذ الفعـال       . ٢٠١٠في اإلقليم نحو بلوغ هدفه في التخلص من الحصبة األلمانية بحلول عـام              
 والـذي   - بـشأنها    المبلّـغ الستراتيجية التطعيم إلى تحقيق عدد منخفض لم يسبق تسجيله من حاالت الحصبة             

 من  وافدة وهي حاالت    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣ في الفترة الممتدة بين عامي       اً حالة سنوي  ٢٣٧حالة إلى    ٨٥تراوح بين   
مازالت من األمراض التي تتوطن األقاليم األخرى التابعة للمنظمة، فإن          وبالنظر إلى أن الحصبة     . خارج اإلقليم 

 المرض وضرورة مواصلة استراتيجيته للتخلص من الحـصبة         وفودالقلق يساور إقليم اإلمريكتين إزاء خطر       
  .تمكن جميع األقاليم األخرى من التخلص من هذا المرضيترتب عليها من تكاليف إلى أن ت وما

 في الوفيـات    ٪٩٠ العالمي لتسجيل انخفاض بنسبة      المرمىوحقق إقليم شرق المتوسط التابع للمنظمة         -٩
 اإلقليمي للتخلص مـن الحـصبة       المرمى نحو بلوغ    اً جيد اً تقدم أحرز، كما   ٢٠٠٧ بحلول عام    جراء الحصبة 

 على مستـضد  الذي يحتويالتغطية اإلقليمية بالتطعيم بالجرعة األولى من اللقاح وتوسعت  . ٢٠١٠بحلول عام   
 أي مـن  ٪٨٣  بنـسبة الحصبةب بينما تناقصت اإلصابات ٢٠٠٧ عام ٪٨٤ إلى  ١٩٩٧ عام   ٪٧٠الحصبة من   

. ٢٠٠٧ فـي عـام      ١ ٠٠٠ ٠٠٠ إصابة لكل    ٢٥ إلى   ١٩٩٨ في عام    ساكن ١ ٠٠٠ ٠٠٠ إصابة لكل    ١٤٦
 بسبب  ٢٠١٠ التخلص من الحصبة بحلول عام       مرمىك، يحتمل أن يخفق اإلقليم في بلوغ        وعلى الرغم من ذل   

مواصلة حدوث الفاشيات في العديد من بلدانه وبالنظر لتباين مستوى تنفيذ تلك البلدان الستراتيجية التخلص من                
 أفغانـستان  اوالسـيم  -ولقد واجهت بعض البلدان صعوبة في وضع أنشطة شاملة لمكافحة الحصبة           . الحصبة

 كـوارث طبيعيـة وتنـافس       بسبب القالقل المدنية وحـدوث     وذلك   -والعراق وباكستان والصومال والسودان     
  .األولويات في مجال الصحة العمومية

 اإلقليمي في التخلص من الحصبة بحلـول        مرماهوخطا اإلقليم األوروبي خطوات واسعة نحو تحقيق          -١٠
 إصـابات لكـل     ١٠ وهو أقـل مـن       غير مسبوق  إلى رقم    الحصبةبإذ انخفض عدد اإلصابات     . ٢٠١٠عام  
 اً شهر ١٢ألطفال البالغين   اباإلضافة إلى ذلك، بلغت تغطية      و. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ في عامي    ساكن ١ ٠٠٠ ٠٠٠
 على مستضد الحصبة نسبة     الذي يحتوي بالجرعة األولى من اللقاح     بالتطعيم الروتيني    من العمر    اً شهر ٢٣إلى  

 في الفترة   ٪٩١، وهي نسبة تتجاوز مثيلتها التي بلغت        ٢٠٠٨-٢٠٠٧ في الفترة    ٪٩٤ إلى   ٪٩٣ امرتفعة قدره 
:  التخلص من الحـصبة وهمـا      مرمى تحديان هامان مازاال يعترضان بلوغ       هناكمع ذلك،   و. ٢٠٠٤-٢٠٠٢
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 ٪٩٥ التغطيـة بنـسبة      مرمـى  من بلدان اإلقليم في بلوغ       ٪٣٢مستوى التغطية دون األمثل، حيث أخفق        )١(
 مما أدى إلى تواصـل حـدوث        ٢٠٠٧ على مستضد الحصبة في عام       الذي يحتوي الجرعة األولى من اللقاح     ب

أوجه التراجع في تنفيذ أنـشطة      ) ٢( في بعض بلدان أوروبا الغربية؛       اًالفاشيات ومعاودة ظهور الحصبة محلي    
 فضالً عن الهواجس  ة والدينية،   وتعتبر المعتقدات الفلسفي  . ٢٠٠٨التطعيم التكميلي في أوروبا الشرقية في عام        

  . التخلص من الحصبةمرمىإزاء مأمونية اللقاحات، من العقبات الرئيسية التي تعترض بلوغ 

 اإلقليمي للتخلص من الحصبة فـي عـام         مرماه نحو   اً ملحوظ اًوحقق إقليم غرب المحيط الهادئ تقدم       -١١
 في اإلقليم من تحقيـق      اً بلد ٢١ من أصل    اًلد ب ١٥ تمكن   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ففي الفترة الممتدة بين عامي      . ٢٠١٢

وارتفع عـدد   .  على مستضد الحصبة   الذي يحتوي  بالتطعيم بالجرعة األولى من اللقاح       ٪٩٠تغطية ال تقل عن     
 اً بلـد  ٢٧ إلى   اً بلد ٣١ على مستضد الحصبة من      الذي يحتوي البلدان التي تطبق جرعتين روتينيتين من اللقاح        

، نفذت سبعة من البلـدان ذات األولويـة أنـشطة التطعـيم             ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧فترة بين   وفي ال .  الفترة نفسها  في
التكميلي، وهذه البلدان هي كمبوديا والصين وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدة               

 أو  ٪٩٥يميـة بلغـت     وحققت جميع هذه البلدان، باستثناء بابوا غينيا الجديدة، تغطية تطع         . والفلبين وفييت نام  
 وقد سجل عبء الحصبة األكبر في كـل         .التزال هناك مشكالت مطروحة   وعلى الرغم من هذا النجاح      . أعلى

 البلدان  نويسهم هذا .  المسجلة في اإلقليم   الحصبةب من جميع اإلصابات     ٪٩٧من الصين واليابان اللذين يمثالن      
 سـاكن  ١ ٠٠٠ ٠٠٠إصابة لكل    ٨١,٥إلقليم والتي بلغت     في حاالت الحصبة المبلغ بشأنها في ا       اً كبير اًإسهام

أما جمهورية الو الديمقراطية الـشعبية      . كما يعاني هذان البلدان من أوبئة الحصبة المتواصلة       . ٢٠٠٨في عام   
 على مستضد الحـصبة     الذي يحتوي ة فإن تحسين التغطية فيهما بالجرعة األولى من اللقاح          دوبابوا غينيا الجدي  

  . البنى األساسية الصحية وعملية ترصد الحاالت تعزيزيقتضي

   التخلص من الحصبة على الصعيد العالمي؟بلوغ مرمىهل يمكن 

 القيـام   سـيتعين  كبرى،   آمال التخلص من الحصبة على الصعيد العالمي من         مرمىبالنظر لما يمثله      -١٢
في تطبيـق   األمانة شرعتولقد . صددبتحليل دقيق وشامل لمدى إمكانية تلبية االحتياجات ومالءمتها في هذا ال   

دراسة المسائل المتصلة بالتخلص من الحصبة على الصعيد العالمي، وهو يشتمل على            إلى  برنامج عمل يرمي    
استعراض الجوانب البيولوجية ومردودية التخلص من هـذا المـرض علـى الـصعيد العـالمي                 )أ: (ما يلي 

دراسة أثر أنشطة التخلص من     ) ب( من إمدادات لقاح الحصبة؛      واالحتياجات الراهنة والتي ستنشأ في المستقبل     
عقد مـشاورة   ) ج(الحصبة على الصعيد العالمي فيما يخص برامج التطعيم الروتيني والنظم الصحية الوطنية؛             

 التخلص من الحـصبة علـى      مرمى استعراض البينات وتقييم إمكانية ومالءمة تحقيق        من أجل عالمية للخبراء   
 إليها وسيعرض علـى     الخلوص النتائج والتوصيات التي سيتم      يبين مجمل وسيتم إعداد تقرير    . لميالصعيد العا 

  .٢٠١١  عامالمجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية في

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  . بهذا التقريراً علمإلى أن يحيطالمجلس التنفيذي مدعو   -١٣
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  الملحق
  

  الحصبة مجال ولوية فيالبلدان ذات األ
  

  :لحصبةبا األشد تأثراً ذات األولوية  واألربعونة السبعفيما يلي البلدان
  

ا يرون، جمهورية أفريق  يأفغانستان، أنغوال، بنغالديش، بنين، بوركينا فاصو، بوروندي، كمبوديا، الكام        
ة، جيبوتي، غينيـا االسـتوائية،      الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبي        

ندونيـسيا، كينيـا، جمهوريـة الو الديمقراطيـة         إبيساو، الهند،    -ثيوبيا، غابون، غانا، غينيا، غينيا      إريتريا،  إ
الشعبية، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موزامبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، باكستان، بابوا غينيا الجديـدة،              

، توغو، أوغندا، جمهورية تنزانيـا المتحـدة،        لشتي -اليون، الصومال، السودان، تيمور   رواندا، السنغال، سير  
  .فييت نام، اليمن، زامبيا

  
  
  

=     =     =  


