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  استئصال شلل األطفال
  
  

  تقرير من األمانة
  

  

  القـرار  ، حــدد   بلـداً  ١٢٥ أكثـر مـن      يتوطن، عندما كان فيروس شلل األطفال       ١٩٨٨في عام     -١
 حثـت   ١٩٩٩ وفي عام    . مرمى يتعين بلوغه وهو يتمثل في استئصال شلل األطفال من العالم           ٢٨-٤١ع ص ج

وفي عـام   . ، جميع الدول األعضاء على التعجيل بأنشطة استئصاله       ٢٢-٥٢ج ص ع   في القرار    ،جمعية الصحة 
طفال في البلدان التي مازالت متأثرة به مستوى         األنشطة الرامية إلى وقف انتقال فيروس شلل األ        بلغت،  ٢٠٠٥

  .غير مسبوق
  
 طـوال في أفريقيا، لم يتم اكتشاف أي انتقال لفيروس شلل األطفال الواطن في مـصر أو النيجـر                  و  -٢
 عدد مـن     فيروس شلل األطفال الوافد في     التخلص من  وتم   .أن انتقاله توقف فيها    شهور ويبدو    ٦ لىيزيد ع  ما

، وذلك نتيجة   ٢٠٠٣ بلداً كانت قد شهدت حاالت وفود الفيروس منذ عام           ١٥و ١٠ ة يتراوح بين  البلدان األفريقي 
 بلداً تحت إشـراف االتحـاد       ٢٥ ضد شلل األطفال أجريت في       للتطعيملسلسلة تتألف من خمس حمالت منسقة       

/ ين األول  ضد شلل األطفال على المستوى الوطني فـي تـشر          التطعيموفي أعقاب استئناف حمالت      .األفريقي
حتى هذا التاريخ  في نيجيريا، انخفض عدد الواليات التي أبلغت عن وجود فيروس شلل األطفال ٢٠٠٤أكتوبر 

نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩بالمقارنة مع   (٪  ٢٠صابات بشلل األطفال بنسبة     إل٪ وعدد ا  ٣٢ بنسبة   ٢٠٠٥من عام   
٢٠٠٤.(  

  
، لم  )mOPV1 (1 النمطفال الفموي األحادي التكافؤ من      وفي آسيا، ومنذ البدء باستعمال لقاح شلل األط         -٣

 - مومبـاي    -المتبقية في الهند    الثالثة  مستودعات  اليكتشف فيروس شلل األطفال المنتقل محلياً في واحد من          
ولم يكتشف في باكستان في      ١. في أتار براديش وبيهار    مقاطعات ١٠٧ من أصل    ١٤ومن ثم اقتصر ذلك على      

، وانخفـض   مقاطعـة ١٢٦ في تسع مقاطعات من أصل ١ من فيروس شلل األطفال١ط النم سوى ٢٠٠٥عام  
 فـي   ،وتـم . ٢٠٠٤٪ بالمقارنة مع عام     ٥٧ البري المتنقل بنسبة     النمطعدد سالالت فيروس شلل األطفال من       

ي ف  ٣ و ١ النمطين بسبب فيروسات شلل األطفال من       الشللي اكتشاف بضع إصابات بشلل األطفال       ،أفغانستان
  .٢٠٠٥منطقة الجنوبية في عام ال
  
صابات إل اثنا عشر بلداً عن وجود فيروس الشلل الوافد ألول مرة، وكان عدد ا   أبلغ ٢٠٠٥وخالل عام     -٤

 مقابـل   ٨٧٣( مما هو عليه في البلدان التي يتوطنها المرض          أعلىبشلل األطفال في البلدان المتأثرة به حديثاً        
  ).٢٠٠٥نوفمبر  /ني تشرين الثا٢٢ إصابة حتى تاريخ ٦٥٥

                                                      
 .٢٠٠٥يوليو  / تموز١ ، البريالنمط إلى بداية موسم االنتقال الشديد لفيروس شلل األطفال من المعطيات  تعود هذه  ١



   EB117/4    ١١٧/٤ت م

2 

  القضايا المطروحة
  
يشكل شمال نيجيريا آخـر      . البري في أفريقيا   النمطوقف االنتقال المحلي لفيروس شلل األطفال من          -٥

لنمطي  الكبير الوحيد المتبقي     المستودعا ويبدو أنه    ـ البري في أفريقي   النمط لفيروس شلل األطفال من      مستودع
الـضرورة  فـإن    وبالنظر إلى عبء المرض الشديد وخطر تصديره،       .م كله  في العال   مجتمعين ٣ و ١الفيروس  
 التكميلي بلقاح فموي مناسب لشلل األطفال يجمع بـين اللقـاحين            للتطعيملقيام بأنشطة واسعة النطاق     اتقتضي  

  . أسابيع إلى أن يتم وقف انتقال فيروس الشلل هذا٦ إلى ٤األحادي التكافؤ والثالثي التكافؤ كل 
  
يقتصر انتقال فيروس شـلل      . البري في آسيا   النمط االنتقال المحلي لفيروس شلل األطفال من        وقف  -٦

، في أيـة    ٣ أو   ١ البري في أفغانستان والهند وباكستان حالياً على نمط مصلي واحد، النمط             النمطاألطفال من   
٪ ٩٥ تشمل ما يزيد علىاق  تكميلي واسعة النطتطعيموتقتضي الضرورة القيام بأنشطة  .بعينهامنطقة جغرافية 

ل أربعة  ك بلقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ المناسب         التي توجد فيها العدوى   من األطفال في المناطق     
  . أن يتوقف انتقال هذا الفيروسىإلى ستة أسابيع إل

  
الفموي فيما   عن استعمال لقاح شلل األطفال       التوقف استئصال شلل األطفال و     على شهادلإلاالستعداد    -٧
 البري، أن تعمد جميع البلدان إلى تنفيـذ  النمطسراع في استئصال فيروس شلل األطفال من إل يتعين، مع ا  .بعد

األنشطة الموصى بها الحتواء فيروس شلل األطفال هذا بيولوجياً، وتعزيز ومواصلة الترصـد فيمـا يخـص                 
  . ضد شلل األطفال الطويلة األمدالتطعيمسياسة فيروسات شلل األطفال المتنقلة، وتقييم الخيارات في مجال 

  
 بالتمويـل   لاللتـزام  حاجة   هناك ."شهادإلامرحلة االجتثاث و   "٢٠٠٨-٢٠٠٦تأمين التمويل للفترة      -٨

 مليون دوالر أمريكـي للفتـرة       ٧٥٠ التمويلية المتبقية البالغة     االحتياجاتالمرن على مدى سنوات عدة لتلبية       
والحاجـة  . ٢٠٠٦ألنشطة عام    أمريكي البد من توفيرها على الفور        ون دوالر  ملي ٢٠٠ منها،  ٢٠٠٨-٢٠٠٦

 ضـد شـلل األطفـال،       التطعـيم  األموال لشراء لقاح شلل األطفال الفموي، واالضطالع بحمالت          ماسة لهذه 
لفاشيات الطارئة، وإدامة عملية الترصد الشديدة الحساسية للمرض، وتوفير الدعم التقنـي للـدول              ا ولمواجهة

  .عضاءاأل
  
أجـرت   . البري على المستوى الـدولي     النمطوضع حدود النتشار انتقال فيروس شلل األطفال من           -٩

صابات بشلل األطفـال    إل٪ من جميع ا   ٥٧إدراكاً منها بأن     اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شلل األطفال،     
لية من هذا المرض فيمـا مـضى،         في بلدان كانت خا    دثت نتيجة فاشيات ح   جاءت ٢٠٠٥غ عنها في عام     لّالمب

اللجنة أن احتمال خطر االنتقال      ورأت. ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣هذه الفاشيات بين عامي     لعملية مواجهة   تحليالً مسهباً   
مـدى  ) ١: (المطول وازدياد انتشار فيروس شلل األطفال على المستويين الوطني والدولي يتعلق بمـا يلـي              

نـسبة األطفـال    ) ٣(،  المواجهـة النطاق الجغرافي لعملية    ) ٢(،  التمنيعالسرعة في االستجابة األولية بإجراء      
اح شلل األطفال الفموي األحادي التكـافؤ،       ـتعمال لق ـاس) ٤(تهدفين،  ـكان المس ـاط الس ـ في أوس  المطعمين

ولذا فقد أصدرت اللجنة توصيات دائمة للدول األعـضاء         .  التي تم القيام بها    التطعيممجموع عدد جوالت    ) ٥(
 توصيات للمـدير    وضعتكما  .  في المناطق الخالية منها    الساريةخصوص االستجابة لفيروسات شلل األطفال      ب

صـابات  إغ عن   لّ فاشيات شلل األطفال في الدول األعضاء التي تب        والجهات الشريكة الرائدة بدعم مواجهة    العام  
يمكن أن تنظر فـي اعتمادهـا البلـدان     على التدابير التي  وأكدت مجدداً بشلل األطفال سببها فيروسات وافدة،      

 ويتطلب تنفيذ هـذه     ١.ارطالمعرضة بصورة خاصة للخطر الشديد بوفود الفيروسات إليها بغية الحد من االخت           
 يـشكل خطـراً     سارٍ من فيروسات شلل األطفـال     دراك الفوري بأن أي فيروس      إلالتوصيات على نحو فعال ا    

  .األوضاع على النحو المالئمومواجهة هذه محتمالً على الصحة الدولية، 
                                                      

، ٢٠٠٥؛ و٢٩١-٢٨٩: )٣٢(٧٩، ٢٠٠٤، السجل الوبائي األسـبوعي الطالع على التوصيات الكاملة في  يمكن ا   ١
 .قيد الطبع) ٤٧(٨٠، ٢٠٠٥ و،٣٣١-٣٣٠: )٣٨(٨٠
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 جراء المطلوب من المجلس التنفيذيإلا
  
  : النظر في مشروع القرار التاليإلىالمجلس التنفيذي مدعو   -١٠
  

  المجلس التنفيذي،  
    

  ١ل، باستئصال شلل األطفاالخاصبعد النظر في التقرير 
  

  :اليجمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسين باعتماد القرار الت يوصي  
  

  جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون،  
  

   باستئصال شلل األطفال؛الخاصبعد النظر في التقرير   
  

عالن جنيف بشأن استئصال شلل األطفال، الذي ألزم البلدان الستة التـي            إوإذ تذكر ب    
 نتقال فيروس شـلل   ال بقطع السالسل النهائية     والجهات الشريكة الرائدة  يتوطنها هذا المرض    

   ضد شلل األطفال؛التطعيماألطفال بتكثيف حمالت 
  

 لتكثيـف   نتيجةنادراً بصورة متزايدة    أمراً  وإذ تدرك أن حدوث شلل األطفال أصبح          
تعمد إلى تعزيز أنـشطة     أنشطة استئصاله على الصعيد العالمي، وأن جميع الدول األعضاء          

 تنفيذ أنشطة ترمـي إلـى     تعكف على    وأنها   السارية لكشف فيروسات شلل األطفال      الترصد
  حتوائها بيولوجياً؛ا

  
 فيروس شلل األطفال إلى المناطق الخالية مـن هـذا           حاالت وفود وإذ تشير إلى أن       

  المرض يشكل مخاطر صحية محتملة على المستوى الدولي؛
  

وإذ تذكر بالتوصيات الدائمة الصادرة عن اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شلل             
  ٢.األطفال

  
 جميع الدول األعضاء الخالية من هذا المـرض علـى االسـتجابة الـسريعة               تحث  -١

  : من خاللالساريةالكتشاف فيروسات شلل األطفال 
  

إجراء استقصاء أولي، وتنشيط االستجابات المحلية وطلب إجراء تقييم من            )١(
  ساعة من التأكيد على حدوث حالة      ٧٢ خالل   االختطارقبل الخبراء الدوليين لعامل     

  دالة بهدف وضع خطة عمل عاجلة؛
  

 واسعة النطاق من بيت إلى بيت على أقل تعـديل           تطعيمتنفيذ ثالث جوالت      )٢(
باستعمال لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ، بحيث تجرى الجولة األولـى            

ـ                ةخالل أربعة أسابيع من تاريخ التأكيد على وجود حالة دالة، مع فاصل مدته أربع
  أخرى؛ين جولة وأسابيع ب

  
 تقل أعمارهم  ماليين طفل على األقل من الذين        ةاستهداف مليوني إلى خمس     )٣(

   والمناطق المجاورة؛الموبوءةعن خمس سنوات في المناطق الجغرافية 
                                                      

 .١١٧/٤م ت    الوثيقة ١
) ٤٧(٨٠، ٢٠٠٥ و،٣٣١-٣٣٠: )٣٨(٨٠ ٢٠٠٥؛ ٢٩١-٢٨٩: )٣٢(٧٩، ٢٠٠٤، السجل الوبائي األسـبوعي      ٢

 .قيد الطبع
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تم تحقيق تغطية تمنيعية ال تقـل       إذا  الرصد المستقل للبت فيما     اللجوء إلى     )٤(
  ؛الً أو٪ ٩٠ عن

  
 ضد شلل األطفال على     جوالت التطعيم  جولتين تامتين من     التأكد من إجراء    )٥(

   بعد آخر اكتشاف لفيروس شلل األطفال؛األقل
  

  : القيام بما يلي المدير العامإلى تطلب  -٢
  

االضطالع ضمان توفير الخبرات التقنية الالزمة لدعم الدول األعضاء في            )١(
  اشية؛التخطيط واالستجابة العاجلة المتعلقتين بأية فبأنشطة 

  
  المساعدة على حشد األموال لتنفيذ االستجابة العاجلة ألية فاشية؛  )٢(

  
للمخـاطر   على كـل تقيـيم       ًء بنا المختطرة،إسداء النصح للدول األعضاء       )٣(

 على الـصعيدين    المحتملة والتي البد، واألمر كذلك، من اتخاذ تدابير إضافية بشأنها         
روس شلل األطفال، مع أخـذ توصـيات        الوطني والدولي للحد من زيادة انتشار في      

  .اللجنة االستشارية المعنية باستئصال شلل األطفال بعين االعتبار
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

=     =     =  

  .٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني٢٢ الواردة إلى المقر الرئيسي للمنظمة حتى المعطيات

دمة في عرض المواد المبينة في الخريطة على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب منظمة الصحة                 ال تنطوي التسميات المستخ   
. العالمية فيما يتعلق بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو بسلطاتها أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهـا                      

 .ون أو ال يكون هناك اتفاق تام بصددهاوتمثل الخطوط المتقطعة خطوط الحدود التقريبية التي قد يك

عن حدوث إصابات بشلل األطفال خالل موسم ذروة اشتداد انتقال فيروس شلل األطفال فيها البلدان التي ُأبلغ 
 )٢٠٠٥يوليو /  تموز١اعتباراً من ( البري النمطمن 

 الشللي حالة من شلل األطفال ٢٠٠ منأكثر
 الشللي حالة من شلل األطفال ٣٠  منأقل

          فاشيات المرض بعد وفود فيروسه


