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  استئصال شلل األطفال
  
  

  األمانةتقرير من 
  
  

  
  معلومات عامة

  
وعنـدما  .  العالم من المتمثل في استئصال شلل األطفال       تحديد للهدف  ٢٨-٤١ج ص ع   القرار   جاء في   -١

وفي .  بلداً ١٢٥ أكثر من    يتوطن كان فيروس شلل األطفال من النوع البري         ١٩٨٨ القرار في عام      ذلك اعتمد
، جميع الدول األعضاء إلى التعجيـل بأنـشطة         ٢٢-٥٢ج ص ع  عت جمعية الصحة، في قرارها       د ١٩٩٩عام  
 في المبادرة العالمية     الرواد الشركاءو المدير العام    قام كل من   ٢٠٠٤يناير  /  كانون الثاني  ١٥وفي  . ستئصالاال

 علـى   ، بـالتوقيع  ووزراء الصحة في البلدان الستة التي مازال يتوطنها هذا المرض         الستئصال شلل األطفال    
نتقـال فيـروس شـلل      الالنهائية  سل  السالبقطع   في ذلك     ملتزمين ،إعالن جنيف بشأن استئصال شلل األطفال     

  . التمنيعحمالتاألطفال، وذلك عن طريق تكثيف 
  
.  في آسـيا   جيداً كانت أنشطة االستئصال المكثفة تحرز تقدماً        ٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٠وفي    -٢

 التـوزع   وقد أدت زيادة جودة وحجم حمالت مكافحة شلل األطفال في أفغانستان والهند وباكستان إلى الحد من               
 ١٢٠الجغرافي لفيروس شلل األطفال من النوع البري في تلك البلدان، حيث لم يتم اإلبالغ إال عما مجموعـه                   

وفي مصر انخفض معـدل انتقـال    . ٢٠٠٣ عام   من حالة في الفترة ذاتها      ٢٦٦مقابل  ) انظر الشكل (حالة فقط   
.  حمالت مكافحة شلل األطفال    ي نوعية التحسن المطرد ف   وذلك بفضل    ،فيروس شلل األطفال إلى أدنى مستوى     

 نتيجة   بشكل وبائي   شلل األطفال  حدوثوعلى النقيض من ذلك شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى           
في والية كانو بنيجيريـا،     ) ٢٠٠٤يوليو  /  تموز ٣١ إلى   ٢٠٠٣أغسطس  / من آب (لوقف التمنيع ضد المرض     

ونتيجة لذلك زادت حاالت شـلل األطفـال        . عض البلدان المجاورة  وانخفاض التغطية التمنيعية الروتينية في ب     
 مقابل  ،٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٠ حالة بحلول    ٦٩٩ لتصل إلى     ونيجيريا المبلّغ عنها في كل من النيجر     

 حالة في عشرة من البلدان التي كانت خالية من شلل           ٩٨ وحدثت   ؛٢٠٠٣الة في الفترة نفسها من عام        ح ٢٤٢
وفي أربعة من تلك البلـدان      .  الحاالت الوافدة من فيروس شلل األطفال من النوع البري         بسبب وذلك   األطفال،

فيروسات شلل األطفال من جديد ليصبح متوطنـاً        عاد انتقال   ) بوركينا فاصو وتشاد وكوت ديفوار والسودان     (
 هو جمهورية أفريقيا الوسـطى،      ، بلداً خامساً  ٢٠٠٤نوفمبر  /  تشرين الثاني  ١٦ كما أن هناك اعتباراً من       .فيها

  .بدأ يعاني، على نحو مطرد، من شدة انتقال فيروس شلل األطفال
  
يونيـو  / وفي حزيـران  . ٢٠٠٤وقد زاد الدعم الدولي المقدم من أجل مكافحة شلل األطفال في عام               -٣

٢٠٠٤ وفـي الـشهر    . ال التزامهم بتمويل أنشطة االستئص    الدول الصناعية الثماني الكبرى   د قادة مجموعة     جد
 ١٦-١٤اسـطنبول، تركيـا،      (رجية في دورته الحادية والثالثـين     ذاته اعتمد المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخا     
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 أطلـق زعمـاء     ٢٠٠٤أكتوبر  / وفي تشرين األول  . قراراًَ ثانياً بشأن استئصال شلل األطفال     ) يونيو/ حزيران
 بلداً في ٢٣ في البلدان األفريقية ضد شلل األطفال في حملة التمنيع المتزامندول أو حكومات االتحاد األفريقي 

  . وغربيهاوسط أفريقيا
  
 تمت مراجعة آليات    ٢٠٠١،١المضطلع في عام    واستجابة لبحث المجلس التنفيذي للتقييم الموضوعي         -٤

مازال  وتم إنشاء أفرقة استشارية تقنية من أجل إرشاد كل دولة من الدول التي            . مراقبة استئصال شلل األطفال   
 يتوطنها المرض، إلى جانب تقديم اللجنة االستشارية المخصصة المعنية باستئصال شـلل األطفـال المـشورة            

 استعمال اللقاح الفمـوي     والتوقف المتزامن عن   بشأن األولويات االستراتيجية الستئصال شلل األطفال        العالمية
  .المضاد لشلل األطفال في خاتمة المطاف

  
  القضايا المطروحة

  
   . العالمفي جميع أنحاءنتقال فيروس شلل األطفال من النوع البري ال النهائية السالسلقطع   -٥
  

وبناء على ذلك البد مـن      .  شلل األطفال في مصر والهند فعاالً بوجه خاص        اتيعد انتقال فيروس    •
٪ من األطفال إلعطائهم اللقـاح الفمـوي        ٩٥تنفيذ حمالت جموعية للوصول إلى ما يربو على         

في المناطق التي تنتشر فيها العدوى، وذلك كل ستة أسابيع إلى أن يتوقف             المضاد لشلل األطفال    
  .انتقال المرض

  
، ويقتضي   وباكستان  أفغانستان يشترك فيهما كل من    لفيروس شلل األطفال     هناك مستودعان اثنان    •

، واسـعة النطـاق  ونـة   تنفيذ أنشطة تطهير متزام   أثناء مستوى مرتفعاً من التغطية التمنيعية    ذلك  
  .باإلضافة إلى حمالت استئصال شلل األطفال الجارية على الصعيد الوطني في كل من البلدين

  
. ونيجيريا النيجركان مستوى التغطية التمنيعية المضادة لشلل األطفال منخفضاً للغاية في كل من               •

 ثقة المجتمعات المحليـة      إعادة بناء   العمل بسرعة على   ويتطلب وقف انتقال فيروس شلل األطفال     
في مأمونية لقاح شلل األطفال، وتعزيز التغطية إلى حد بعيد أثناء ست جوالت على األقل مـن                 

  .٢٠٠٥حمالت التمنيع في عام 
  
حمالت التمنيـع وتحـسين     تحتاج بوركينا فاصو وتشاد وكوت ديفوار والسودان إلى زيادة عدد             •

تنفيذها فـي   المزمع  سلة أيام التمنيع الوطنية المتزامنة       وخصوصاً أثناء سل   نوعيتها، إلى حد بعيد،   
  .٢٠٠٥ بلداً من وسط أفريقيا وغربيها في عام ٢٣

  
 في وسط أفريقيا من اكتشاف      ٢٠٠٤ إن ما تم في عام       .تعزيز ترصد حاالت شلل األطفال وفيروساته       -٦

 وبين أحد فيروسات شلل األطفـال والـذي   ما وتوجد صلة جينية بينه ٣ و ١ ينفيروس لشلل األطفال من النوع    
كان يعتقد أنه تم القضاء عليه قبل ذلك بثالث سنوات، قد برهن على أن الترصد الذي ال يفي بمعايير اإلشهاد                    

ويتعين تعزيز ترصـد    . يمكن أن يفشل في اكتشاف انتقال فيروس شلل األطفال الذي يجري في ظروف معينة             
، وخصوصاً في وسـط أفريقيـا       في اآلونة األخيرة  لدان التي توطنها المرض      في جميع الب    الرخو الحاد  الشلل

                                                           
 ).النص اإلنكليزي(، ٣المحضر الموجز للجلسة العاشرة، الفرع ، ٢/سجالت /١٠٩/٢٠٠٢م ت   انظر الوثيقة ١
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 أية سالسل النتقال فيروس شلل األطفال مـن االكتـشاف،           عدم إفالت ومنطقة القرن األفريقي، وذلك لضمان      
  .واالستعداد لإلشهاد اإلقليمي على االستئصال

  
 أوصـت اللجنـة     .المضاد لـشلل األطفـال    االستعداد للتوقف المتزامن عن استعمال اللقاح الفموي          -٧

االستشارية المخصصة المعنية باستئصال شلل األطفال بالتوقف المتزامن عن استعمال اللقاح الفموي بعد ثالث              
 العـالم، ألن االسـتمرار فـي         جميع أنحاء  سنوات من وقف انتقال فيروس شلل األطفال من النوع البري في          

 الحية التي يحتوي عليها اللقاح قد ال يتسق في نهايـة المطـاف مـع    هنةال الموَّاستعمال فيروسات شلل األطف 
ومن شأن التوقف عن استعمال اللقاح الفموي أن يقلل خطر حدوث فاشيات شلل األطفال . مقتضيات االستئصال

في المستقبل نتيجة فيروسات شلل األطفال التي تنتشر ويكون مصدرها اللقاح، وأن يقضي أيضاً على خطـر                 
وسيقتـضي التوقـف المـأمون عـن        . الذي يتسبب في حدوث الشلل    و  المرتبط باللقاح  صابة بشلل األطفال  اإل

 سالالت فيروس شلل األطفال لجميعاالحتواء المالئم ) ١: (استعمال اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال ما يلي
المختبرات ومرافق إنتـاج اللقـاح،     في  ) سابينمن النوع البري، ومن النوع الذي مصدره اللقاح، ومن النوع           (
االحتفاظ بمخزون يشترك في إدارته كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من اللقاحـات الفمويـة                ) ٢(

في جميع  االحتفاظ،  ) ٣(األحادية التكافؤ مع توفير آليات متفق عليها دولياً الستعمالها،          المضادة لشلل األطفال و   
العمليـات  ) ٤(ترصد فيروس شلل األطفال والتبلّيغ عنه، تفي بالمعايير الدوليـة،           بأنحاء العالم، بقدرة خاصة     

اتخاذ جميع ) ٥(، لفموي المضاد لشلل األطفال على نطاق العالمالخاصة بالتوقف المتزامن عن استعمال اللقاح ا
 في مجال التمنيع    ة األمد ها الطويل تالبلدان التي تستعمل اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال قرارات بشأن سياس          

وسيتم اقتراح توصيات المجلس التنفيـذي      . لتوقف عن استعمال اللقاح الفموي    لضد شلل األطفال للفترة التالية      
  .بشأن هذه القضايا في المستقبل القريب لضمان التأهب على الصعيدين القطري والعالمي

  
فال من النوع البري على الصعيد الدولي فـي          نظراً النتشار فيروس شلل األط     .تأمين التمويل الكافي    -٨

 حتـى عـام    للتمنيع ضد شلل األطفال       المقترحة  األنشطة التكميلية  تمديدوسط أفريقيا وغربيها تم إلى حٍد بعيد        
 تكـاليف وقـف انتقـال        من وقد زادت هذه األنشطة اإلضافية    . ٢٠٠٦ وكذلك تمديدها حتى نهاية عام       ٢٠٠٥

حتى نهايـة عـام      مليون دوالر أمريكي     ٢٠٠ بمقدار   نطاق العالم  البري على    فيروس شلل األطفال من النوع    
 نهاية عـام    الالزمة حتى  وتحديد األموال الالزمة ألنشطة اإلشهاد       مواجهة النقص التمويلي  ومن أجل   . ٢٠٠٥
ـ        في نهاية المطاف  ، وتأمين التمويل الالزم للتوقف      ٢٠٠٨ ال،  عن استعمال اللقاح الفموي المضاد لشلل األطف

 قطع، و تماماًااللتزامات الحالية   ب الوفاءوخصوصاً تجميع مخزون من اللقاح الفموي األحادي التكافؤ، البد من           
 جديدة على أنفسهم، ومشاركة جهات مانحة إنمائية        لتعهداتالشركاء الحاليين في مجال استئصال شلل األطفال        

  .دولية أخرى
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  .المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علماً بالتقرير  -٩
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  ٢٠٠٤البلدان التي تم التبليغ فيها عن حاالت شلل األطفال الناجمة عن فيروس شلل األطفال من النوع البري، 
  

  
  .٢٠٠٤ نوفمبر/ الثاني تشرين ١٠منظمة الصحة العالمية حتى ل المقر الرئيسي الواردة إلىالبيانات 

 الواردة في هذه الخريطة وطريقة عرض محتواها ال يقصد بها مطلقاً التعبير عن أي رأي من ِقبل منظمة الصحة العالمية                     والتسمياتإن الحدود   
وطـة  وتمثل الخطوط المنق  .  أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد تخومها أو حدودها                بلدبشأن الوضع القانوني ألي     

  .  اتفاق تام بشأنهاإبرامعلى الخرائط حدوداً حدودية تقريبية قد ال يكون تم بعد 
  .جميع الحقوق محفوظة. ٢٠٠٤ منظمة الصحة العالمية ©
  
  
  

=     =     =  

 ٣: أفغانستان

 ٣٦:باكستان
  ٢٠ :السند
  ٨ :بنجاب

  المقاطعة الواقعة على الحدود 
 ٨ :الشمالية الغربية

 ٢١ :النيجر

  ٦٧٨:نيجيريا
 ١٥٧: كانو

 ١: مصر
 ٨١:الهند

  ٥٥: أوتار باراديش
 ١٦: بيهار

 ) الجملةفي حالة ٨٢٠( األطفال البلدان التي يتوطنها شلل
 ) الجملةفي حالة ٥٩(البلدان التي عاد فيها انتقال فيروس شلل األطفال من النوع البري 
 ) الجملةفي حالة ٣٩(البلدان التي سجلت فيها حاالت وافدة 


