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  استئصال شلل األطفال
  
  
  
الخطــة االســتراتيجية  التــي تــنص عليهــايقــدم هــذا التقريــر أحــدث المعلومــات عــن الوضــع الــراهن لألهــداف   -١

للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله. ويلخــص التحــديات البرمجيــة والوبائيــة والماليــة التــي 
د ُأعّد تقرير منفصل عن العمليـة الجاريـة من شلل األطفال على الدوام. وق تواجه الجهود المبذولة إليجاد عالم خالٍ 

 ١،لوضع خطة عمل استراتيجية بشأن المرحلة االنتقالية واستراتيجية لما بعد اإلشهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال
  ).٢٠١٧) (٩(٧٠ج ص عكي تنظر فيه جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون وفقًا للمقرر اإلجرائي 

  
  األطفال ووقف سريانهالكشف عن فيروس شلل 

  
  سريان فيروس شلل األطفال البري

  
خـر آتستمر الجهود الرامية إلى استئصال جميع سالالت فيروس شلل األطفال البري الباقية. وقد ُبّلغ عـن   -٢

تـم اإلشـهاد الرسـمي و ، ١٩٩٩فـي عـام  ٢حاالت شلل األطفال النـاجم عـن فيـروس شـلل األطفـال البـري مـن الـنمط 
. ولــم ُيكتشــف فيــروس شــلل ٢٠١٥فــي أيلــول/ ســبتمبر  ٢فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط  علــى استئصــال

خــر أ، عنــدما ُبلّــغ عــن ٢٠١٢فــي أي مكــان مــن العــالم منــذ تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ٣األطفــال البــري مــن الــنمط 
فيــروس شــلل تســبب  حــاالت شــلل األطفــال الناجمــة عــن هــذه الســاللة فــي واليــة يــوبي بنيجيريــا. ومنــذ ذلــك الحــين،

 حيـثجميع حاالت شلل األطفال الشللي الناجمة عن فيروس شلل األطفال البـري،  في ١األطفال البري من النمط 
  ستمر سريانه في ثالثة بلدان يتوطنها المرض، وهي: أفغانستان ونيجيريا وباكستان.ا
  
ـــ وفـــي نيجيريـــا،  -٣ فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري مـــن د أي حـــاالت جديـــدة لشـــلل األطفـــال النـــاجم عـــن لـــم تؤكَّ

فـي واليـة بورنـو (ارتبطـت  ٢٠١٦، بعد اكتشـاف الحـاالت التـي حـدثت فـي آب/ أغسـطس ٢٠١٧في عام  ١ النمط
التي سبق اكتشافها في  ١الفيروسات المعزولة ارتباطًا وثيقًا بإحدى سالالت فيروس شلل األطفال البري من النمط 

فنظـرًا لوجــود فجـوات مسـتمرة فــي الترصـد فـي المنــاطق الشـديدة التعــرض  ). ومـع ذلــك،٢٠١١واليـة بورنـو فــي عـام 
للمخــاطر والتــي يصــعب الوصــول إليهــا، فــإن الســريان المســتمر غيــر المكتشــف لهــذه الســاللة ال يمكــن اســتبعاده. 

ة بالتنســـيق الوثيـــق مـــع البلـــدان المجـــاورة علـــى صـــعيد منطقـــ ريـــا تنفيـــذ اســـتجابة قويـــة للفاشـــيةوتواصـــل حكومـــة نيجي
تضـرر منهـا هـذه المنطقـة دون تق األزمـة اإلنسـانية األوسـع نطاقـًا التـي احوض بحيـرة تشـاد دون اإلقليميـة، فـي سـي

اإلقليميــة. ومــازال التحــديان الرئيســيان يتمــثالن فــي عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى العديــد مــن المنــاطق فــي واليــة بورنــو 
ليـة الجـودة فـي تلـك المنـاطق. ومـازال أحـد األهـداف الرئيسـية عمليـات التطعـيم والترصـد العا تنفيـذوعدم القدرة علـى 

إلــى أجــزاء أخــرى مــن المنطقــة دون اإلقليميــة، ويجــري اتخــاذ تــدابير إضــافية يتمثــل فــي الوقايــة مــن انتشــار الفاشــية 
إخضــاع ي؛ التاليــة: تعزيــز الترصــد البيئــ لزيــادة حساســية الترصــد وتعزيــز مســتويات المناعــة، بمــا فــي ذلــك التــدابير

األفــراد األصــحاء لالختبــار (بمــا فــي ذلــك البــالغون) عنــد خــروجهم مــن المنــاطق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا؛ إنشــاء 

                                                           
 .١٤٢/١١م تالوثيقة    ١
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إلــى المنــاطق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا مــن أجــل تطعــيم األطفــال  المؤديــة مراكــز التطعــيم فــي المعــابر الرئيســية
نيــع الجتثــاث المــرض كلمــا ســنحت الفرصــة أو صــار مــن المســارعة بــإجراء حمــالت التمســنًا؛ واألشــخاص األكبــر 

  الممكن الدخول إلى هذه المناطق.
  
، كـان قـد ُبلّـغ ٢٠١٧أيلـول/ سـبتمبر  ٢٧عـامالن ككتلـة وبائيـة واحـدة. ففـي ومازالت أفغانستان وباكستان تُ   -٤

فــي باكســتان،  ١عــن خمــس مــن حــاالت شــلل األطفــال الشــللي النــاجم عــن فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط 
. ٢٠١٦؛ وســت حــاالت فــي أفغانســتان، مقارنــة بــثالث عشــرة حالــة فــي عــام ٢٠١٦مقارنــة بعشــرين حالــة فــي عــام 

قدم قوي، وتؤكد األفرقة التقنية االستشارية المسـتقلة إمكانيـة وقـف سـريان سـالالت فيـروس تويواصل البلدان إظهار 
ســـيتوقف علـــى الوصـــول إلـــى جميـــع األطفـــال الـــذين لـــم  شـــلل األطفـــال المتبقيـــة بســـرعة. ولكـــن تحقيـــق هـــذا الهـــدف

يحصــلوا بعــد علــى التطعــيم. ويعكــف البلــدان علــى تنســيق أنشــطتهما تنســيقًا وثيقــًا، مــع تركيــز الجهــود علــى تحديــد 
، ووضـع الخطـط التشـغيلية للتغلـب علـى تحديـدًا واضـحاً  األطفال الذين فـاتهم التمنيـع واألسـباب التـي أدت إلـى ذلـك

ات. ويســتمر التركيـز بصــفة خاصــة علــى الوصـول إلــى المجموعــات السـكانية المتنقلــة الشــديدة التعــرض هـذه التحــدي
ممري عبور  فيللمخاطر التي تسافر داخل البلدين وعبر الحدود. وينحصر سريان الفيروس حاليًا في المقام األول 

اضــعة لــإلدارة االتحاديــة فــي باكســتان، خيبــر بيشــاور والمنــاطق القبليــة الخبحــدوديين، يــربط األول شــرق أفغانســتان 
مقاطعة بالوشيستان في باكستان. واسـتمر التحّسـن ب مجمع كويتاب(قندهار وهيلماند)  ويربط الثاني جنوب أفغانستان

علــى صــعيد الدولــة والمقاطعــات واألقــاليم، وفيمــا بــين  ٢٠١٧فــي تنســيق برنــامج استئصــال شــلل األطفــال فــي عــام 
التركيـز علـى تطعـيم المجموعـات السـكانية المتنقلـة الشـديدة  وكـانمرات االنتقال المشـتركة، المناطق الحدودية في م

التعرض للمخاطر وتلك التي تعيش على امتداد الحدود. ويجب أيضًا التصدي بصفة عاجلة للتحديات التـي تواجـه 
 فــي والترصــد العاليــة الحفــاظ علــى مســتويات المناعــة جــودة العمليــات فــي مجمــع كويتــا. وفــي الوقــت ذاتــه، يجــب

اسـتمرار سـريان المناطق الخالية من شلل األطفال فـي كـال البلـدين. ويؤكـد الترصـد البيئـي فـي كـال البلـدين مخـاطر 
 ل كاراتشــــيمثــــمــــن منــــاطق المســــتودعات المتبقيــــة. وت وفــــوداً لفيــــروس فــــي المنــــاطق الخاليــــة مــــن شــــلل األطفــــال، ا

(باكســتان) مصــدرًا خــاص للقلــق، نظــرًا الســتمرار الكشــف عــن العينــات البيئيــة اإليجابيــة وتأكيــد حالــة شــلل أطفــال 
، ُتعد األولى في منطقة كاراتشي الكبرى منـذ ٢٠١٧شللي ناجم عن فيروس شلل األطفال البري في آب/ أغسطس 

الوطنيـــة لمواجهـــة الطـــوارئ  عملهمـــاخطـــط ل بتعـــديأفغانســـتان وباكســـتان قامـــت . وقـــد ٢٠١٦ون الثـــاني/ ينـــاير كـــان
عمليـــات  عزيـــزوبـــالتركيز علـــى تيتعلـــق باستئصـــال شـــلل األطفـــال وبلورتهـــا باالســـتناد إلـــى العبـــر المستخلصـــة  فيمـــا
امج أثنـــاء موســـم ضـــعف ســـريان المـــرض (مـــن تشـــرين األول/ أكتـــوبر إلـــى أيـــار/ مـــايو). وتركـــز خطـــط العمـــل البـــر 

راوالبينـدي فـي باكسـتان،  -ارئ تركيزًا خاصًا على مجمع كويتا وكاراتشي وٕاسالم آبادالوطنية المحّدثة لمواجهة الطو 
واإلقليمـــين الجنـــوبي والشـــرقي فـــي أفغانســـتان. وُيعـــد اســـتمرار الوصـــول إلـــى المجموعـــات الســـكانية المتنقلـــة الشـــديدة 

ل األشـــهر القادمـــة. التعـــرض للمخـــاطر وتطعيمهـــا فـــي أفغانســـتان وباكســـتان ضـــروريًا لوقـــف ســـريان الفيـــروس خـــال
وســيكون دعــم اســتمرار القيــادة الفّعالــة علــى جميــع المســتويات فــي كــال البلــدين عــامًال آخــر حاســم األهميــة إلحــراز 

  بات الوطنية القادمة في باكستان.النجاح، بما في ذلك طوال فترة االنتخا
  

  سريان فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات
  
 اتأثر بلــــدان جديــــدان بســــريان فيــــروس شــــلل األطفــــال الــــدائر المشــــتق مــــن اللقاحــــ، تــــ٢٠١٧فــــي عــــام   -٥

حالـــة  ٤٠)، وهمـــا الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، حيـــث بّلـــغ البلـــدان عـــن ٢ (الـــنمط
 ٢مـــن الــــنمط  اتحـــاالت بالترتيـــب. ومـــازال رصـــد ســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال الـــدائر المشـــتق مـــن اللقاحـــ ٩و

ــ قة علــى صــعيد العــالم لســحب مكــون لقــاح واالســتجابة لــه ُيعــد أولويــة اســتراتيجية عالميــة، بعــد تنفيــذ العمليــة المنّس
بـــالتحول مــن لقــاح شــلل األطفــال الفمـــوي  ،٢٠١٦فــي نيســان/ أبريــل  ٢فيــروس شــلل األطفــال الفمــوي مـــن الــنمط 

الثالثة لفيروس شـلل األطفـال) إلـى لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثي التكافؤ (الذي يحتوي على األنماط المصلية 
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وتتــوافر بروتوكــوالت االســتجابة للفاشــيات المتفــق عليهــا دوليــًا ). ٣و ١الثنــائي التكــافؤ (الــذي يحتــوي علــى النمطــين 
بعـد  في حقبـة مـا ٢للتمكين من االستجابة السريعة لسالالت فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحات من النمط 

التحــــول، وتشــــمل حفــــظ مخزونــــات احتياطيــــة عالميــــة مــــن لقــــاح شــــلل األطفــــال الفمــــوي األحــــادي التكــــافؤ المضــــاد 
وفـي . وتجري اآلن استجابة للفاشـية فـي كـال البلـدين لوقـف الفاشـيات الناجمـة عـن هـذه السـالالت بسـرعة. ٢ للنمط

وقـف فاشــية شــلل األطفــال  نجــاحها التـي أدت إلــى الجمهوريـة العربيــة الســورية ُتسـتخدم اســتراتيجيات االســتجابة نفســ
، التـي شـهدتها المنطقـة نفسـها مـن ٢٠١٤-٢٠١٣فـي الفتـرة  ١الناجمة عن فيروس شلل األطفال البري من الـنمط 

طفـل فـي محـافظتي  ٣٥٠ ٠٠٠إلـى تطعـيم أكثـر مـن  ٢٠١٧وأدت حملة تطعيم مبدئية فـي آب/ أغسـطس  البالد.
جراء المزيد من حمالت االستجابة للفاشية. وتؤكد هذه الفاشيات استمرار المخاطر التـي دير الزور والرقة، وُيعتزم إ

ي التمنيع في أي مكان من العالم. وفي المناطق التي تحظى بمستويات المناعة الكافية، يكشف فتطرحها الفجوات 
المسـتمر والسـريع فـي  من أي مصدر، عـن التراجـع ٢ترصد فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحات من النمط 

  وجود هذه السالالت.
  

  دولياً  اً طارئة صحية عمومية تسبب قلق
  
عـن أن االنتشـار الـدولي لفيـروس شـلل األطفـال البـري يشـكل طارئـة  ٢٠١٤إن اإلعالن الصادر فـي عـام   -٦

)، ٢٠٠٥يـــة (صـــحية عموميـــة تثيـــر قلقـــًا دوليـــًا، والتوصـــيات المؤقتـــة التـــي ُنشـــرت فـــي إطـــار اللـــوائح الصـــحية الدول
نــوعي فيــروس شــلل األطفــال المشــتق مــن  أحــدالبلــدان المتضــررة حاليــًا مــن ســريان  ســاريين. وقــد أعلنــت كــل مــازاال

اللقاحــات أن تلــك األحــداث تشــكل طــوارئ صــحية عموميــة علــى الصــعيد الــوطني، وتنفــذ هــذه البلــدان خطــط العمــل 
  الوطنية لمواجهة طوارئ شلل األطفال.

  
 التخّلص على مراحل من لقاحات شلل األطفال الفموية

  
شمل التحول من لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ إلى لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ،  -٧

بلــدًا وٕاقليمــًا وُيتوقــع أن يعــود بفوائــد كبيــرة علــى  ١٥٥، ٢٠١٦أيــار/ مــايو  ١نيســان/ أبريــل إلــى  ١٧فــي الفتــرة مــن 
حالة  ٢٠٠تقريبًا من جميع حاالت شلل األطفال الشللي الناجمة عن اللقاح (حوالي  ٪٤٠لصحة العمومية. وكان ا

مـن فاشـيات فيـروس شـلل األطفـال الـدائر المشـتق مـن اللقاحـات التـي حـدثت خـالل السـنوات العشـر  ٪٩٠سنويًا) و
ثـي التكـافؤ. وينبغـي أال تحـدث هـذه الحـاالت من لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثال ٢الماضية مرتبطة بمكون النمط 

د أي ظهـور لفيـروس شـلل األطفـال الـدائر المشـتق مـن وتستمر الجهود المبذولة من أجل مـا يلـي: ترّصـمرة أخرى. 
(كما تبين من الفاشيات التي حدثت مؤخرًا في الجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو  ٢من النمط  اتاللقاح

واالحتفاظ بقدرة قوية على االستجابة للفاشيات باستخدام لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي األحـادي التكـافؤ  الديمقراطية)؛
 ؛ وضمان أال يستمر استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ المتبقي في أي مكان.٢المضاد للنمط 

  
التكــافؤ، ألزمــت جميــع البلــدان نفســها باعتمــاد واســتعدادًا للتحــول إلــى لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي الثنــائي   -٨

ل فــي برامجهـــا الخاصــة بـــالتمنيع الروتينــي. وأدت القيـــود عطَّـــجرعــة واحــدة علـــى األقــل مـــن لقــاح شـــلل األطفــال المُ 
عين التوّســع فــي المصــنّ  التــي واجهتهــا محاولــة تقنيــةالصــعوبات للنتيجــة  إمــدادات اللقــاحالعالميــة المفروضــة علــى 

عين، فـإن جميـع البلـدان التـي في بعض البلدان. واستنادًا إلى التوقعات الحالية للمصنّ  تاإلمدادااإلنتاج، إلى تأخر 
. وأثنـاء الفتـرة التـي شـهدت العجـز، ُأعطيـت ٢٠١٨في الربـع األول مـن عـام  تحصل عليهاتأخرت إمداداتها سوف 

ض التمنيـــع الروتينـــي فـــي المنـــاطق األشـــد تعرضـــًا لفاشـــيات فيـــروس شـــلل األولويـــة فـــي اإلمـــدادات المتـــوفرة ألغـــرا
العالميـــة  مـــن المخـــاطر). وتواصـــل المبـــادرة ٢و ١(بلـــدان الـــدرجتين  ٢مـــن الـــنمط  اتاألطفـــال المشـــتق مـــن اللقاحـــ
التعــاون مــع الــدول األعضــاء والمكاتــب اإلقليميــة التابعــة للمنظمــة علــى تقصــي إمكانيــة الستئصــال شــلل األطفــال 



  EB142/37    ١٤٢/٣٧م ت

4 

وضــع اســتراتيجيات لالقتصــاد فــي إعطــاء الجرعــات، مثــل إعطــاء جرعــة جزئيــة مــن لقــاح شــلل األطفــال الُمعطَّــل 
بحقنها داخل األدمة، على نحو ما أوصى به فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع. وتعتمـد الـدول 

ســـري النكـــا، والبلـــدان فـــي إقلـــيم األمـــريكتين. األعضـــاء هـــذا الـــنهج علـــى نحـــو متزايـــد، وخاصـــًة بـــنغالديش والهنـــد و 
ويســاعد هــذا الــنهج علــى ضــمان تــوافر لقــاح شــلل األطفــال الُمعطَّــل فــي هــذه البلــدان بكميــات تكفــي لالســتمرار فــي 

  تمنيع كامل مجموعات المواليد لديها.
  

 احتواء فيروسات شلل األطفال
  
، ٢٠١٧و ٢٠١٦تـدريجيًا فـي عـامي  ٢ل مـن الـنمط ذت الجهود الرامية إلى احتواء فيروس شلل األطفـاُنفّ  -٩

استرشــادًا بخطــة العمــل العالميــة للمنظمــة بشــأن التقليــل إلــى أدنــى حــد مــن مخــاطر فيــروس شــلل األطفــال المرتبطــة 
بــالمرافق عقــب استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن نمــط معــين والوقــف المتتــابع الســتعمال اللقــاح الفمــوي 

ويجري وضع الصـيغة النهائيـة لإلرشـادات الخاصـة  ١ألطفال (خطة العمل العالمية الثالثة).المضاد لفيروس شلل ا
ي ُيحتمـل أن تنقـل العـدوى لحد مـن مخـاطر جمـع العينـات التـبشأن اة بفيروس شلل األطفال بالمرافق غير المختصّ 

المتبقيــة  ٢شــلل األطفــال، دعمــًا للخطــوات األخيــرة فــي عمليــة تحديــد فيروســات شــلل األطفــال مــن الــنمط  بفيــروس
فيروســات، أو اســتبقائها فــي هــذه المرافــق. وقــد هــذه الوتــدميرها أو نقلهــا إلــى المرافــق األساســية المعتمــدة لالحتفــاظ ب

 احتـواء الفيـروس علـى الصـعيدة اإلشـراف علـى قبلت اللجنة العالمية لإلشهاد على استئصال شـلل األطفـال مسـؤولي
دعمًا لخطة العمـل العالميـة للمنظمـة الحتـواء  ،، بعد انتهاء برنامج اإلشهاد على استيفاء متطلبات االحتواءالعالمي

وقــد ُأنشــئ فريــق استشــاري معنــي بــاالحتواء ليتنــاول المســائل التقنيــة المتعلقــة بخطــة العمــل  ٢فيــروس شــلل األطفــال.
ة الثالثــة وأوصــى بإدخـــال بعــض التعــديالت علــى الخطـــة. وتعكــف األمانــة علــى دعـــم تعزيــز القــدرة التقنيـــة العالميــ

للسلطات الوطنية في مجال االحتواء بتدريب المـراجعين علـى خطـة العمـل العالميـة وبرنـامج اإلشـهاد علـى اسـتيفاء 
 متطلبات االحتواء. 

بأي من فيروسات شلل األطفال  بأنه لم يعد يحتفظوٕاقليمًا بلدًا  ١٧٤ أفاد، ٢٠١٧أيلول/ سبتمبر  ١٨في  -١٠
بلـــدًا بأنـــه يعتـــزم اســـتبقاء فيروســـات شـــلل األطفـــال مـــن  ٢٩ أفـــاد، و ٢البريـــة أو المشـــتقة مـــن اللقاحـــات مـــن الـــنمط 

دة همـا. وسـينبغي إعـايمـازاال يسـتكمالن تقرير  اثنـان مرفقًا أساسيًا لالحتفاظ بالفيروس، وكـان بلـدان ٩٦في  ٢ النمط
بعـد وقـف سـريان الفيـروس، فـي جميـع البلـدان التـي  ٢فيروسات شلل األطفال من النمط  جرد المواد المحتوية على

. ومــن بــين البلــدان التســعة ٢مــن الــنمط  اتتضــررت مــن فاشــيات فيــروس شــلل األطفــال الــدائر المشــتق مــن اللقاحــ
لسلطات بلدًا تقدمًا كبيرًا في تأسيس ا ١٨أحرز  ،٢والعشرين التي تعتزم استبقاء فيروسات شلل األطفال من النمط 

عينــة ، وتســتعد هـذه البلـدان للحصـول علـى اإلشــهاد علـى أن مرافقهـا األساسـية المُ ء الفيـروسالوطنيـة المعنيـة بـاحتوا
 لالحتفاظ بالفيروس تستوفي شروط االحتواء التي تنص عليها خطة العمل العالمية الثالثة.

                                                           
العمل العالمية للمنظمة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بـالمرافق عقـب استئصـال  خطة   ١

فيـروس شــلل األطفـال البــري مـن نمــط معــين والوقـف الالحــق السـتعمال اللقــاح الفمــوي المضـاد لفيــروس شـلل األطفــال (خطــة 
    ٢٠١٥؛ العمل العالمية الثالثة). جنيف: منظمة الصحة العالمية

)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/GAPIII_2014.pdf تشرين األول/  ١٧، تم االطالع في
 ).٢٠١٧أكتوبر 

حتــواء لــدعم خطــة العمــل العالميــة للمنظمــة الحتــواء فيــروس شــلل األطفــال. برنــامج اإلشــهاد علــى اســتيفاء متطلبــات اال   ٢
    ٢٠١٧جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 

)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/03/CCS_19022017-EN.pdf تشـــــرين  ١٧، تـــــم االطـــــالع فـــــي
 ).٢٠١٧األول/ أكتوبر 
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تنفيــذ  ُخطــى االهتمــام والجهــود التــي يبــذلها أصــحاب المصــلحة كافــة، فــإن تســريعوعلــى الــرغم مــن زيــادة  -١١
عملية احتواء فيروسات شلل األطفال يتطلب التزامًا كبيـرًا مـن جميـع الـدول األعضـاء حتـى يمكـن أن تحصـل علـى 

امـل للقـرار وسـوف يـؤدي التنفيـذ الك اإلشهاد على استئصال شـلل األطفـال وأن تحـافظ علـى هـذا الوضـع إلـى األبـد.
) بشــأن شــلل األطفــال إلــى تــأمين كامــل الفوائــد اإلنســانية والصــحية واالقتصــادية المرتبطــة ٢٠١٥( ٣-٦٨ص ع  ج

باستئصــال شــلل األطفــال، فلــن يعــاني أي طفــل مــرة أخــرى مــن الشــلل مــدى الحيــاة بســبب أي مــن ســالالت فيــروس 
وهــي  -أمريكــي، معظمهــا فــي البلــدان الناميــة  مليــار دوالر ٥٠شــلل األطفــال، وســوف يحقــق العــالم وفــورات قــدرها 

 حة للصحة العمومية.أموال يمكن االستفادة منها في تلبية سائر االحتياجات الملّ 
  

 تمويل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال
  

لت ميزانية األنشطة المقررة لعام  -١٢ وسـاط بالكامـل بفضـل الـدعم المسـتمر والسـخي الـذي تقدمـه األ ٢٠١٧ُموِّ
اإلنمائيـة الدوليــة، بمـا فــي ذلــك الـدول األعضــاء (والسـيما البلــدان الموطونــة بشـلل األطفــال والبلـدان المانحــة بســخاء 
ــــة، والمصــــارف اإلنمائيــــة،  ــــال)، والمنظمــــات المتعــــددة األطــــراف والثنائي ــــادرة العالميــــة الستئصــــال شــــلل األطف للمب

ـــة. وفـــي ـــاري الدولي ـــة، ومنظمـــة الروت ـــذي ُعقـــد فـــي حزيـــران/  المؤسســـات الوقفي ـــة ال ـــاري الدولي مـــؤتمر منظمـــة الروت
فــي واليــة أتالنتــا بجورجيــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، انضــم العديــد مــن الشــركاء مــن القطــاعين  ٢٠١٧ يونيــو

العام والخاص من شتى أنحاء العالم إلى منظمة الروتاري الدولية في اإلعالن عن تعهدات تاريخيـة بمبـالغ جديـدة، 
مليـــون دوالر أمريكـــي، مـــن أجـــل تغطيـــة الميزانيـــة اإلضـــافية البالغـــة  ١٢٠٠ليصـــل إجمـــالي التبرعـــات المعلنـــة إلـــى 

مليـون  ٤٥٠ق عليها مجلس مراقبة شلل األطفال. وتشمل التبرعات الجديـدة مليون دوالر أمريكي التي صدّ  ١٥٠٠
يكــــي مــــن منظمــــة الروتــــاري الدوليــــة، مليــــون دوالر أمر  ١٥٠دوالر أمريكــــي مــــن مؤسســــة بيــــل وميلينــــدا غيــــتس، و

مليــون دوالر أمريكــي مــن  ٣٠مليــون يــورو مــن المفوضــية األوروبيــة، و ٥٥مليــون دوالر كنــدي مــن كنــدا، و ١٠٠و
مليون دوالر أسـترالي مـن أسـتراليا. ومنـذ ذلـك الحـين تعهـد المجتمـع العـالمي بتقـديم  ١٨اإلمارات العربية المتحدة، و

ـــد مـــن التبرعـــات، علـــى  ـــالي: المزي ـــين دوالر  ٥مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن المملكـــة المتحـــدة، و ١٣٠النحـــو الت مالي
أمريكـــي مـــن نيوزيلنـــدا. ولضـــمان إيجـــاد عـــالم خـــاٍل مـــن شـــلل األطفـــال والحفـــاظ عليـــه، ستواصـــل المبـــادرة العالميـــة 

 الستئصال شلل األطفال حشد المزيد من االلتزامات.
  
 

 اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
 

 .هذا التقريربالمجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا  -١٣
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