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      شلل األطفال
  األمانةتقرير من 

  
  
) كان التقـدم مسـتمرًا بقـوة نحـو تحقيـق كـل غايـة ٢٠١٥في وقت كتابة هذا التقرير (تشرين الثاني/ نوفمبر  -١

 ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصـاله مـن األخيـر والشـوط األطفـال شـلل على للقضاء االستراتيجيةمن الغايات األربع للخطة 
إنه لم يعـد شـلل األطفـال يتـوطن إال أفغانسـتان وباكسـتان فقـد أصـبح سـريان فيـروس  (خطة الشوط األخير). وحيث

غ عنهــا إلــى أدنــى عــدد علــى شــلل األطفــال البــري عنــد أدنــى مســتوياته التاريخيــة، حيــث وصــل عــدد الحــاالت المبّلــ
ال، الـذي طفـبشـأن شـلل األ ٣-٦٨ج ص عاإلطالق في أقـل عـدد مـن الـدول المتضـررة علـى اإلطـالق. وفـي القـرار 

أقرت جمعية الصحة العالمية بالتقدم المحرز نحو وقف سريان المرض ونحو اإلنهاء  ٢٠١٥ اعُتمد في أيار/ مايو
التــدريجي للقاحـــات شـــلل األطفــال الفمويـــة، وحثـــت الـــدول األعضــاء علـــى التمويـــل والتنفيــذ الكـــاملين لخطـــة الشـــوط 

 األخير.
  
االنتشار الدولي لفيروس شلل األطفال البري يشكل طارئـة قف بعد سريان كل من اإلعالن عن أن و ولم يت -٢

ـــة ( صـــحية ـــوائح الصـــحية الدولي ـــة التـــي ُنشـــرت بموجـــب الل ـــًا، والتوصـــيات المؤقت ـــًا دولي ـــة تثيـــر قلق ). ٢٠٠٥عمومي
 األطفـــال شـــلل الستئصـــال العالميـــة للمبـــادرة التـــابع األطفـــال شـــلل مراقبـــة مجلـــسقـــام  ٢٠١٥أيلـــول/ ســـبتمبر  وفـــي

باســـتعراض التقـــدم المحـــرز، وخلـــص إلـــى أن مـــن األرجـــح أن يـــتم وقـــف ســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري فـــي 
. ومــن شــأن هــذا التــأخير أن يرحــل الموعــد المســتهدف لإلشــهاد علــى االستئصــال ٢٠١٥ال فــي عــام  ٢٠١٦ عــام

مليـون  ١٥٠٠طفـال بمقـدار ، ويزيد تكلفة استكمال مهمة استئصال شـلل األ٢٠١٩العالمي لشلل األطفال إلى عام 
 والتابع بالتمنيع المعني االستراتيجي االستشاري الخبراء فريقأكد  ٢٠١٥دوالر أمريكي. وفي تشرين األول/ أكتوبر 

فـــي الفتـــرة مـــن  ٢توصـــيته بـــأن يـــتم ســـحب لقاحـــات شـــلل األطفـــال الفمويـــة المحتويـــة علـــى مكـــون الـــنمط  للمنظمـــة
في جميع البلدان التي تستخدم لقاح شلل األطفـال الفمـوي الثالثـي مـن  ٢٠١٦أيار/ مايو  ١نيسان/ أبريل إلى  ١٧

خــالل عمليــة إحــالل متفــق عليهــا دوليــًا يســتعاض فيهــا عــن هــذا اللقــاح بلقــاح شــلل األطفــال الفمــوي الثنــائي. وأكــد 
واعيــد النهائيــة الفريــق مجــددًا علــى أنــه لــدى التحضــير لــذلك الحــدث العــالمي مــن المهــم للغايــة أن تفــي البلــدان بالم

، وتدمير جميع ٢المحددة لتسمية المرافق التي تحتفظ بفيروس شلل األطفال البري أو المشتق من اللقاح من النمط 
، وكـذلك، وعنـد اللـزوم فقـط، القيـام بـاالحتواء السـليم لفيـروس شـلل األطفـال ٢مواد فيروس شلل األطفـال مـن الـنمط 

 .٢ية بفيروس شلل األطفال من النمط في المرافق األساسية المعن ٢من النمط 
  

  وقف سريان فيروس شلل األطفال البري
  
حالــة مــن شــلل األطفــال المســبب للشــلل والتــي  ٥١تــم اإلبــالغ عــن  ٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ٢٠فــي  -٣

حالـة فـي نفـس الفتـرة مـن  ٢٤٦نتجت عن فيروس شلل األطفال البري على نطاق العالم خالل السنة، وذلك مقابـل 
. وقد تم اإلبالغ عن كـل الحـاالت مـن أفغانسـتان وباكسـتان، وتسـبب فيهـا فيـروس شـلل األطفـال البـري ٢٠١٤ عام

أعلنــت اللجنـة العالميـة لإلشــهاد علـى استئصـال شــلل األطفـال عــن  ٢٠١٥أيلـول/ سـبتمبر  ٢٠. وفــي ١مـن الـنمط 
إصـابات بفيـروس شـلل األطفـال البـري  . ولـم ُتكشـف٢االستئصال العالمي لفيروس شـلل األطفـال البـري مـن الـنمط 

 .٢٠١٢على نطاق العالم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣من النمط 
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  وباكستان أفغانستان – البلدان اللذان يتوطنهما شلل األطفال
  
حالـــــة فـــــي باكســـــتان، مقابـــــل  ٣٨تشـــــرين األول/ أكتـــــوبر اإلبـــــالغ عـــــن  ٢٠حتـــــى  ٢٠١٥تـــــم فـــــي عـــــام  -٤

حالـة فـي  ١٢حالـة، مقابـل  ١٣. أمـا فـي أفغانسـتان فـتم اإلبـالغ عـن ٢٠١٤ام في نفس الفتـرة مـن عـ حاالت ٢٠٩
. ويعتمــد وقــف ســريان فيــروس شــلل األطفــال البــري فــي باكســتان وأفغانســتان علــى ســد ٢٠١٤نفــس الفتــرة مــن عــام 

لوصـول الثغرات المزمنة فـي تنفيـذ االسـتراتيجية، والـتمكن مـن تطعـيم األطفـال فـي المنـاطق الموبـوءة التـي يصـعب ا
 إليها بسبب انعدام األمن.

  
لطوارئ شـلل األطفـال. شراف المباشر على خطة عمل وطنية وفي باكستان يقوم مكتب رئيس الوزراء باإل -٥

وتضمن مراكز عمليات الطـوارئ علـى المسـتوى االتحـادي ومسـتوى المقاطعـات رصـد األنشـطة فـي الوقـت الحقيقـي 
تقريبًا وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية وتعزيـز المسـاءلة والملكيـة علـى جميـع المسـتويات. واألهـم فـي هـذا الصـدد هـو 

الــذين فــاتهم التطعــيم باســتمرار، واألســباب الكامنــة وراء ذلــك، واتبــاع  أن الخطــة الوطنيــة تركــز علــى تحديــد األطفــال
نهــوج تركــز علــى منــاطق بعينهــا مــن أجــل التغلــب علــى تلــك التحــديات. ونتيجــة لــذلك يجــري اســتحداث االبتكــارات 

وصـول والتصحيح المتزايد لمواطن النقص في البرنامج، كما يستمر تحسين اإلتاحة في المناطق التي كان يتعذر ال
مــن كــل حــاالت اإلصــابة بفيــروس شــلل  ٪٨٠نســبة  ٢٠١٥إليهــا. وبــالرغم مــن ذلــك فــإن باكســتان ســجلت فــي عــام 

األطفال البري على نطاق العالم. ومازالت هناك ثغرات في التغطية بالتطعيم في المناطق التالية: بيشاور في خيبر 
المنـاطق القبليـة ذات اإلدارة االتحاديـة؛ وكراتشـي  باختونخوا؛ وكالة خيبر، وشـمال وزيرسـتان وجنـوب وزيرسـتان فـي

 وشمال السند؛ ومناطق بالوشيستان.
  
وفــي أفغانســتان يفــت التطعــيم األطفــال بســبب تعــذر الوصــول ومــواطن الــنقص العمليــة فــي المنــاطق التــي  -٦

ميـة تـم حـل يتيسر الوصول إليها. وبفضل تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الحيادية في جهود الصـحة العمو 
محليـين فـي بعـض منـاطق اإلقلـيم الجنـوبي. وبـالرغم المـن جانـب الزعمـاء طة التطعـيم شـألنشكلة التعليـق المؤقـت م

من وضع خطة عمل وطنية لطوارئ شـلل األطفـال فـإن تنفيـذها لـم يكتمـل بعـد. ومـن الضـروري تقويـة التنسـيق مـن 
واتخاذ اإلجـراءات التصـحيحية فـي الوقـت المناسـب خالل تحسين عمل مركز عمليات الطوارئ للتمكين من الرصد 

 والمساءلة، وذلك بهدف الوصول إلى األطفال الذين يفوتهم التطعيم باستمرار.
  

  نيجيريا - البلدان التي يتوطنها المرض في اآلونة األخيرة
  
 تمـــوز/ ٢٤فـــي نيجيريـــا منـــذ  ١لــم تحـــدث أيـــة حالـــة ناجمـــة عــن فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري مــن الـــنمط  -٧

؛ وبنـــاًء علـــى ذلـــك ُحـــذف اســـم نيجيريـــا رســـميًا مـــن قائمـــة البلـــدان التـــي يتوطنهـــا شـــلل األطفـــال فـــي ٢٠١٤ يوليـــو
 .٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢٥
  

  االنتشار الدولي لفيروس شلل األطفال البري
  
ر أفغانسـتان وباكسـتان صـدّ حيـث تُ  ٢٠١٥استمرت نوبات االنتشار الدولي لفيروس شلل األطفال في عـام  -٨

س عبر حدودها. ويقتضي التقليل إلى أدنى حد من مخاطر وعواقب حدوث انتشار دولي جديد لفيروس شلل و الفير 
زالــت موبــوءة؛ والتطبيــق الشــامل ات االستئصــال فــي المنــاطق التــي مااألطفــال مــا يلــي: التنفيــذ الكامــل الســتراتيجي

)؛ الترصــد المعــزز علــى ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (للتوصــيات المؤقتــة التــي أصــدرتها المــديرة العامــة بموجــب اللــوائح 
ة الطـوارئ المعنيـة بـاللوائح الصـحية نـالصعيد العـالمي لتيسـير تنفيـذ اسـتجابة سـريعة للحـاالت الجديـدة. وأحاطـت لج

، بالفاشـيات الراهنـة الناتجـة ٢٠١٥تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ١٠الدولية علمًا مع القلـق، أثنـاء اجتماعهـا المعقـود فـي 
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، وبظهور هاتين الساللتين في ثالثة من ٢و ١ان فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحات من النمطين عن سري
، وخصوصًا في هذه المرحلة من الشوط األخير الستئصال شـلل األطفـال. وأوصـت ٢٠١٥أقاليم المنظمة في عام 

اشـيات (كانـت التوصـيات تقتصـر فـي اللجنة بتوسيع نطاق التوصيات المؤقتة ليشمل البلـدان المتضـررة مـن تلـك الف
 السابق على البلدان المتضررة من فيروس شلل األطفال البري).

  
  ١ر المشتق من اللقاحات من النمط فيروس شلل األطفال البري الدائ

  
 البــري األطفــال شــللتــم اإلبــالغ فــي مدغشــقر عــن تســع حــاالت جديــدة لإلصــابة بفيــروس  ٢٠١٥فــي عــام  -٩

، والـذي توجـد صـلة جينيـة بينـه وبـين فيروسـات معزولـة مـن نفـس السـاللة ١ النمط من اللقاحات من المشتق الدائر
حزيــران/  ٣٠. وفــي أوكرانيــا تــم اإلبــالغ عــن حــالتين، حيــث بــدأ ظهــور الشــلل فــي ٢٠١٤التــي ُكشــفت أوًال فــي عــام 

غ عــــن حــــالتين فــــي . وفــــي جمهوريــــة الو الديمقراطيــــة الشــــعبية تــــم اإلبــــال٢٠١٥تمــــوز/ يوليــــو  ٧و ٢٠١٥يونيــــو 
. ٢٠١٥تشــرين األول/ أكتــوبر  ٧أيلــول/ ســبتمبر و ٧ فــي الشــلل ظهــور بــدأ حيــث، ٢٠١٥األول/ أكتــوبر  تشــرين

 الديمقراطيـة الو جمهوريـةويتواصل تكثيف الجهود الوطنية في مدغشـقر بغيـة وقـف الـدوران الممتـد للفيـروس. وفـي 
أمـــا فـــي أوكرانيـــا فقـــد بـــدأت غ عنهـــا. ر تأكيـــد أول حالـــة مبلَّـــفقـــد تـــم اســـتهالل اســـتجابة شـــاملة للفاشـــية فـــو  الشـــعبية

 بعد تأخر استمر عدة أسابيع. ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٢١االستجابة للفاشية في 
  

  ٢ النمط من اللقاحات من المشتق الدائر البري األطفال شلل فيروس
  

 المشـتق الـدائر البـري األطفـال شـلل فيـروسمن األمور ذات األهمية الحاسمة أن يتم وقف جميـع فاشـيات   –١٠
في لقاح شـلل األطفـال الفمـوي فـي  ٢قبل تنفيذ ما هو مخطط له من إزالة لمكون النمط  ٢ النمط من اللقاحات من

 المشـتق الـدائر البـري األطفـال شـلل. وفي نيجيريا تم اإلبالغ عن حالة إصابة واحدة بفيـروس ٢٠١٦نيسان/ أبريل 
، وهـي حالـة ذات صــلة بسـاللة تــم ٢٠١٥أيـار/ مــايو  ١٦، حيـث بــدأ ظهـور الشــلل فـي ٢ الـنمط مــن اللقاحـات مـن

 ناجمـــة عـــن واحـــدة حالـــة ُكشـــفت غينيـــا وفـــي. ٢٠١٤عزلهـــا للمـــرة األولـــى مـــن العينـــات البيئيـــة فـــي آب/ أغســـطس 
/ تمــوز ٢٠ فــي الشــلل ظهــور بــدأ حيــث ،٢ الــنمط مــن اللقاحــات مــن المشــتق الــدائر البــري األطفــال شــلل فيــروس
. وفي نيجيريا تتم االستجابة ٢٠١٤ أغسطس/ آب في في البلد ُكشفت بساللة صلة ذات حالة وهي ،٢٠١٥ يوليو

للفاشية في إطار خطة عمل وطنية للطوارئ يشرف عليها مكتب الرئيس. وفي غينيا والمنـاطق الحدوديـة مـع مـالي 
وُكشـفت سـاللة معزولـة مـن حالـة بـدأ ظهـور الشـلل تم استهالل االستجابة في غضون أسبوعين من تأكيـد الفاشـية. 

 البـري األطفـال شـلل فيـروسفي جنوب السودان، ويجري النظر فيها كساللة دائرة ( ٢٠١٥عليها في نيسان/ أبريل 
)، وهي تنطوي على مخاطر استمرار االنتشار في المناطق المتضررة من ٢ النمط من اللقاحات من المشتق الدائر

ة االسـتجابة مسـتمرة، ولـم يـتم كشـف الســاللة منـذ نيسـان/ أبريـل. وال يظهـر فيـروس شـلل األطفــال النزاعـات. وأنشـط
المشــتق مــن اللقاحــات إال عنــدما تكــون التغطيــة بــالتمنيع الروتينــي منخفضــة، األمــر الــذي يبــرز أهميــة تعزيــز نظــم 

  التمنيع الروتيني.
  

، وبعـد التشـاور الوثيـق مـع المعنيـين بـاألمر، أجـرت المبـادرة العالميـة ٢٠١٥النصـف األول مـن عـام  وفـي  -١١
الستئصال شلل األطفال استعراضًا في منتصف المدة للتقدم المحرز في تنفيذ خطة الشـوط األخيـر. وخلصـت إلـى 

فـال موجـودة بالفعـل، ولكنهـا حـددت أن العناصر االستراتيجية الرئيسية الالزمة من أجل تحقيق استئصال شلل األط
ثغــرات تتطلــب إعــادة تركيــز األولويــات، وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بســد الثغــرات فــي الترصــد، والوصــول إلــى األطفــال 
الذين فاتهم التمنيع، وتعزيز التأهب واالستجابة للفاشيات في المناطق ذات المخاطر الشـديدة. ويجـري وضـع خطـة 

  ستعراض منتصف المدة.شاملة من أجل تفعيل توصيات ا
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  في لقاح شلل األطفال الفموي ٢سحب مكون النمط 
  

أعلنـــت اللجنـــة العالميـــة لإلشـــهاد علـــى استئصـــال شـــلل األطفـــال أنـــه تـــم  ٢٠١٥أيلـــول/ ســـبتمبر  ٢٠فـــي   -١٢
تشــرين  ٢٠. وفــي ١٩٩٩، حيــث ُكشــفت آخــر حالــة فــي عــام ٢استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط 

ــــــاري الخبـــــراء فريـــــقاســـــتعرض  ٢٠١٥األول/ أكتـــــوبر  ــــــي االستشــ ــــــع المعنـــــي االستراتيجــ الوضـــــع الخـــــاص  بالتمنيـــ
، والتقدم المحرز نحو الجاهزية العالمية لإلنهاء المنسق ٢بفيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاحات من النمط 

، مــن خــالل ٢ســحب لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي مــن الــنمط  والتــدريجي للقاحــات شــلل األطفــال الفمويــة، وأكــد أن
 ١التحول عن استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي إلى استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي (النمطان 

، في كل البلدان التي تستخدم لقاح شلل األطفـال ٢٠١٦أيار/ مايو  ١نيسان/ أبريل و ١٧)، ينبغي أن يتم بين ٣و
  لفموي الثالثي.ا
  

 األطفــال شــلل لقــاحتجهيــز اإلمــدادات العالميــة مــن اللقاحــات مــن أجــل التحضــير للتحــول عــن اســتخدام 
  الثنائي الفموي األطفال شلل لقاحإلى استخدام  الثالثي الفموي

  
 شـــلل لقـــاحاســـتخدام  إلـــى الثالثـــي الفمـــوي األطفـــال شـــلل لقـــاح اســـتخدام عـــنمـــن أجـــل التحضـــير للتحـــول   -١٣

التزمت جميع البلدان بإدراج لقاح فيروس شلل األطفال المعطل في برامج التمنيع الروتينـي  الثنائي الفموي األطفال
 االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــقالتابعــة لهــا. وكــان مســتوى التــزام البلــدان ببلــوغ هــذا الهــدف اســتثنائيًا. وأحــاط 

المعطـل بسـبب صـعوبات تقنيـة صـادفها الصـانعون فـي  األطفـال شـلل لقـاحعلمـًا بخفـض إمـدادات  بالتمنيع المعني
مــن خــالل ضــمان  المعطــل األطفــال شــلل فيــروس لقــاحزيــادة اإلنتــاج. ونصــح الفريــق بإعطــاء األولويــة الســتخدام 

 فيــروس لقــاحمــن المخــاطر العليــا قبــل عمليــة التحــول؛ والحفــاظ علــى مخزونــات  ٢و ١إدخالــه فــي بلــدان الــدرجتين 
فاشـية فيـروس شـلل مـن أجـل االسـتجابة ل ٢ولقاح شـلل األطفـال الفمـوي األحـادي مـن الـنمط  المعطل فالاألط شلل

؛ وتقليل التأخر في اإلمداد بلقـاح ٢ النمط من األحادي الفموي األطفال شلل لقاحبعد سحب  ٢ط األطفال من النم
ن التـأخر. وتنـدرج البلـدان المتضـررة البلـدان المتضـررة مـل المعطـل إلـى أدنـى حـد ممكـن وعـدد فيروس شلل األطفـا

نيا. ونظرًا ألن مناعـة السـكان ضـد فيـروس شـلل األطفـال من المخاطر الدُ  ٣و ٢من التأخر ضمن بلدان الدرجتين 
مرتفعة في تلك البلدان (بفضل التغطية التمنيعيـة الروتينيـة العاليـة دائمـًا) فـإن مخـاطر ظهـور فيـروس  ٢من النمط 

ألدنــى. ومــن المتوقــع أن تســتلم كــل وانتشــاره تظــل عنــد حــدها ا ٢مــن اللقاحــات مــن الــنمط شــلل األطفــال المشــتق 
البلــدان إمــدادات لقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل فــي غضــون ثالثــة شــهور تقريبــًا مــن عمليــة التحــول. وينبغــي 

  االضطالع بالتطعيم االستدراكي عندما تتاح اإلمدادات الكافية.
  

موقفــه المتمثــل فــي أنــه ينبغــي تكــوين  بــالتمنيع المعنــي االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــقعــزز مجــددًا   -١٤
والحفـاظ علـى ذلـك المخـزون مـن  ٢مخزون احتياطي من إمدادات لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي األحـادي مـن الـنمط 

تبــاع نهــج إزاء ، ا٣-٦٨ج ص عفــي قرارهــا  وأيــدت جمعيــة الصــحةأجــل تيســير االســتجابة للفاشــيات عنــد الضــرورة. 
إدارة هــذا المخــزون االحتيــاطي واإلفــراج عنــه. وتعاقــد اليونيســيف ومنظمــة الصــحة العالميــة مــع اثنــين مــن صــانعي 

مليــــون جرعــــة. وســــتتاح، قبــــل نيســــان/  ٥٠٠اللقاحــــات قامــــا بتكــــوين مخــــزون احتيــــاطي عــــالمي بالجملــــة ليشــــمل 
وتتواصــل أعمــال التحضــير لضــمان إتاحــة لقــاح مليــون جرعــة فــي قنينــات جــاهزة لالســتعمال.  ٥٠، ٢٠١٦ أبريــل

فيروس شلل األطفال الفموي الثنائي لالستعمال في جميع برامج البلدان للتمنيع الروتينـي فـي الوقـت المحـدد لعمليـة 
  .٢٠١٦التحول في نيسان/ أبريل 
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  تعزيز التمنيع الروتيني
  

مشــتركًا للعمــل مــع التحــالف العــالمي مــن أجــل  مجــاً ااســتهل البرنــامج العــالمي الستئصــال شــلل األطفــال برن  -١٥
بلـدان "موضـع تركيـز" ولـديها  ١٠اللقاحات والتمنيع ومع شركاء آخرين لدعم الجهود الرامية إلى تعزيـز التمنيـع فـي 

موارد كبيرة فيما يتعلق بشلل األطفال. وأعدت ستة من تلـك البلـدان، أال وهـي تشـاد وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
الخاصـة بشـلل األطفـال لتحسـين  األصـولتان، خطط تمنيـع وطنيـة سـنوية تسـتند إلـى سيا والهند ونيجيريا وباكوٕاثيوب

في عدد األطفال الذين يفوتهم التمنيـع  ٪٢٢بلوغ أهداف التمنيع األوسع نطاقًا، وقد أسفر ذلك عن انخفاض نسبته 
لموظفـون المعنيـون بشـلل األطفـال فـي تلـك وقـد أنفـق ا ٢٠١٣.١، مقارنة بعام ٢٠١٤في بعض المناطق، في عام 

  من وقتهم في أنشطة التمنيع األوسع نطاقًا وفي المسائل الخاصة بالصحة العمومية. ٪٥٠البلدان 
  

  االحتواء
  

، حثـــت اللجنـــة العالميـــة لإلشـــهاد علـــى استئصـــال شـــلل ٣-٦٨ج ص ع، وعمـــًال بـــالقرار ٢٠١٥فـــي عـــام   -١٦
، على تسريع تنفيذ خطـة العمـل العالميـة التـي بالتمنيع المعني االستراتيجي االستشاري الخبراء فريقاألطفال، هي و 

حــد مــن مخــاطر فيــروس شــلل األطفــال ذات الصــلة بــالمرافق بعــد االستئصــال  وضــعتها المنظمــة للتقليــل إلــى أدنــى
ال الفمـوي (خطـة العمـل المحدد النمط لفيروسات شلل األطفـال البريـة واإلنهـاء المتتـالي السـتعمال لقـاح شـلل األطفـ

. وينبغـي، بالتحديـد، أن تسـتكمل جميـع الـدول األعضـاء المرحلـة (GAP III)العالمية الحتواء فيروس شلل األطفـال 
وضع قائمة جـرد للمرافـق التـي تحـتفظ  تشمل )، والتي٢األولى (التحضير الحتواء فيروس شلل األطفال من النمط 

، وتــدمير جميــع مــواد فيــروس شــلل األطفــال مــن ٢٠١٥لــول نهايــة عــام بكــل مــواد فيــروس شــلل األطفــال البــري بح
. وينبغي أن يتم احتواء أية مواد لفيروس شلل األطفال ٢٠١٦من ساللة سابين بحلول نهاية تموز/ يوليو  ٢النمط 

لــة الثانيــة . ولتنفيــذ المرحق "األساســية لفيــروس شــلل األطفــال"لــم يــتم تــدميرها احتــواًء مؤمنــًا فــي المرافــ ٢مــن الــنمط 
) ينبغــي أن تقــوم الــدول األعضــاء التــي تستضــيف مرافــق فيــروس ٢(فتــرة احتــواء فيــروس شــلل األطفــال مــن الــنمط 

المسـتودعات) بتسـمية سـلطة احتـواء وطنيـة، وسـن لـوائح و  شلل األطفال األساسية (مرافق إنتـاج اللقاحـات وبحوثهـا،
ميـة الحتـواء فيـروس شـلل األطفـال، واإلشـهاد علـى االحتـواء البيولوجية تتسق مـع خطـة العمـل العال المخاطرإلدارة 

  المؤمن لمواد فيروس شلل األطفال. وتدعم األمانة الدول األعضاء في تنفيذ خطة العمل العالمية.
  

  التخطيط لموروث شلل األطفال
  

أن يخدم التخطيط لمـوروث شـلل  استمر تسريع التخطيط لموروث شلل األطفال. وينبغي ،٢٠١٥في عام   -١٧
األطفال ثالثة أغراض. أوًال، ينبغي أن يضمن أن الوظائف الالزمة للحفاظ على العالم خاليًا من شلل األطفال بعد 
استئصاله (علـى سـبيل المثـال التمنيـع والترصـد والتأهـب واالسـتجابة للفاشـيات واحتـواء فيروسـات شـلل األطفـال فـي 

يار العام للبرامج الصحية العمومية الوطنية المستمرة. ثانيـًا، ينبغـي أن يضـمن أن المعرفـة المرافق) تندرج ضمن الت
المكونــة مــن الــدروس المســتفادة مــن أنشــطة استئصــال شــلل األطفــال يــتم تبادلهــا مــع المبــادرات الصــحية األخــرى. 

ليـات مـن أجـل دعـم األولويـات االقتضاء، نقل القدرات واألصول والعمينبغي أن يضمن، حيثما أمكن وحسب  ثالثًا،
  الصحية األخرى.

  

                                                           
١    Global Polio Eradication Initiative Semi-Annual Status Report, January to June 2015, available at 

www.polioeradication.org (accessed 26 November 2015).                                                                         
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ويلزم أن يتم التخطيط لموروث شلل األطفال في األساس علـى المسـتوى الـوطني. ويكتسـي الـدور القيـادي   -١٨
الذي تقوم بـه الـدول األعضـاء أهميـة حاسـمة فـي هـذه العمليـة. وٕاذا تـم التخطـيط لمـوروث شـلل األطفـال علـى نحـو 

ي استئصــال شــلل األطفــال ســتفيد األهــداف اإلنمائيــة األخــرى فــي األمــد الطويــل. وللمــوارد جيــد فــإن االســتثمارات فــ
البشرية والمرافق والعمليات الممولة من خالل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال دور كبير في أداء وظائف 

ابة للطــوارئ. ومــن شــأن استئصــال أمــراض غيــر شــلل األطفــال، وخصوصــًا فــي مجــاالت التمنيــع والترصــد واالســتج
بصورة ناجحة أن يضمن استمرارية تلك الوظـائف األساسـية بعـد أن يتوقـف تمويـل  األطفال شلل لموروث التخطيط

استئصـــال شـــلل األطفـــال. ولـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي عمليـــة التخطـــيط لمـــوروث شـــلل األطفـــال وضـــعت المبـــادرة 
  ١طة االنتقالية.مبادئ توجيهية للخالعالمية الستئصال شلل األطفال 

  
  األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرةتمويل وٕادارة 

  
 الستئصــال العالميــة المبــادرةبفضــل الــدعم المســتمر والســخي مــن جانــب األوســاط اإلنمائيــة الدوليــة تلقــت   -١٩
مليون دوالر أمريكي في شكل مساهمات، مع التعهـد  ٢٦٨٢مبلغًا وقدره  ٢٠١٥حتى حزيران/ يونيو  األطفال شلل

، والتـــي يبلـــغ مجموعهـــا ٢٠١٨-٢٠١٣مليـــون دوالر أمريكـــي علـــى أســـاس الميزانيـــة األصـــلية للفتـــرة  ٢١٨٥بـــدفع 
 العالميــــة لمبــــادرةلية لمليــــون دوالر أمريكــــي. وقــــيم اســــتعراض منتصــــف المــــدة االحتياجــــات الماليــــة المســــتقب ٥٥٠٠

أيـد  األطفـال شـلل مراقبـة مجلـس علـى. وبعد أن ُعرضـت نتـائج اسـتعراض منتصـف المـدة األطفال شلل الستئصال
الســيناريو المــالي المعــدل. فقــد أســفر التــأخر فــي تحقيــق وقــف ســريان فيــروس شــلل األطفــال البــري عــن الحاجــة إلــى 
سنة إضافية من األنشـطة المكثفـة الستئصـال شـلل األطفـال، األمـر الـذي أدى بـدوره إلـى زيـادة المتطلبـات الميزنيـة 

مــل والســريع لجميــع التعهــدات القائمــة تظــل هنــاك فجــوة مليــون دوالر أمريكــي. وحتــى مــع الوفــاء الكا ١٥٠٠بمقــدار 
. وبــدأ شــركاء ٢٠١٩مليــون دوالر أمريكــي حســب المتطلبــات الميزنيــة الجديــدة خــالل عــام  ١٩٩٦تمويليــة مقــدارها 

كـــــي يعتمـــــده مجلـــــس مراقبـــــة شـــــلل األطفـــــال فـــــي شـــــباط/  ٢٠١٩-٢٠١٦للفتـــــرة  المـــــاليالمبـــــادرة فـــــي التخطـــــيط 
  .٢٠١٦ فبراير

    
  لمطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء ا

  
وٕالـــى أن يحـــث الــدول األعضـــاء علـــى ضــمان التنفيـــذ التـــام المجلــس مـــدعو إلــى اإلحاطـــة علمـــًا بــالتقرير،   -٢٠

 .٣-٦٨ج ص ع للقرار
  
  

=     =     =  
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