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)، يعرض هذا التقرير أحـدث المسـتجدات عـن وضـع األغـراض األربعـة ٢٠١٨( ١٦-٧١ج ص عبالقرار  عمالً   -١

(خطــة الشــوط  ٢٠١٨-٢٠١٣للخطــة االســتراتيجية للقضــاء علــى شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله للفتــرة 
التـــي تواجـــه الجهـــود المبذولـــة إليجـــاد عـــالم خـــاٍل مـــن شـــلل ويلخـــص التحـــديات البرمجيـــة والوبائيـــة والماليـــة  ١األخيـــر).

األطفال على الدوام. وقد جعلـت االسـتراتيجيات الموضـحة فـي خطـة الشـوط األخيـر العـالم قـاب قوسـين أو أدنـى مـن أن 
 يكون خاليًا من شلل األطفال، ووضعت األساس الستمرار خالئه من شلل األطفال إلى األبد.

 
إذا كـان  إلـى أن سـريان فيـروس شـلل األطفـال البـري لـم يتوقـف بعـد، فقـد أصـبح مـن الضـروري تقيـيم مـا ونظراً   -٢

هـذا التطـوير مـن  لتوجيـه العـالم إلـى اإلشـهاد. وينفـذ ٢٠١٨من الالزم تعديل استراتيجيات خطة الشوط األخير بعد عـام 
ة الضــــوء علــــى األنشــــطة التــــي يتعــــين . وستســــلط االســــتراتيجي٢٠٢٣-٢٠١٩خــــالل وضــــع اســــتراتيجية تغطــــي الفتــــرة 

االضــطالع بهــا ومــا يلــزم أن تفعلــه المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال بطريقــة مختلفــة لإلشــهاد علــى استئصــال 
شـــلل األطفـــال، الســـيما فـــي ســـياق عمليـــات الكشـــف األخيـــرة عـــن فيـــروس شـــلل األطفـــال الـــدائر المشـــتق مـــن اللقاحـــات. 

لحة علـى نحـو واسـع النطـاق أهميـة بالغـة فـي وضـع االسـتراتيجية. وقـد بـدأ العمـل علـى وسيكون إلشراك أصحاب المصـ
ات . وسيســـاعد إجـــراء تقيـــيم مســـتقل الســـتراتيجي٢٠١٩ ، وسيســـتمر فـــي أوائـــل عـــام٢٠١٨االســـتراتيجية فـــي أواخـــر عـــام 

للمبــادرة العالميــة  أوصــى بــه المجلــس المســتقل للرصــد التــابع تــزال موطونــة، وهــو مــااالستئصــال فــي المنــاطق التــي ال
، فـــي إثـــراء عمليـــة وضـــع تلـــك الخطـــة الموســـعة ٢٠١٨الستئصـــال شـــلل األطفـــال وُنفِّـــذ خـــالل الربـــع الثالـــث مـــن عـــام 

بالمعلومات. وفيما يتعلق بمناطق معينة، ثمة حاجة ملحة إلى استئصال فيروسـات شـلل األطفـال البريـة فـي أسـرع وقـت 
الت علــى مســتوى العــالم، وللتمكــين فــي الوقــت نفســه مــن الوقــف الســريع ممكــن، وذلــك لمنــع معــاودة ظهــور تلــك الســال

الســتخدام لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي، ومــن ثــم، منــع المخــاطر الطويلــة األجــل لفاشــيات فيروســات شــلل األطفــال الــدائر 
تيجية فــي ). وفــي إطــار االســتجابة لــذلك، سُتوضــع مســودة االســترا١٢إلــى  ٣المشــتق مــن اللقاحــات (انظــر الفقــرات مــن 

بعــد عمليــة تشــاور، وســتُقدم إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الثانيــة والســبعين فــي  ٢٠١٩صــيغتها النهائيــة فــي أوائــل عــام 
. وبعد اإلشهاد على استئصال شلل األطفـال، سـتوجه اسـتراتيجية مـا بعـد اإلشـهاد، التـي أشـارت إليهـا ٢٠١٩ مايو أيار/

العـالم فيمـا يتعلـق باألنشـطة والوظـائف التـي يجـب  ٢٠١٨،٢فـي أيـار/ مـايو جمعية الصحة العالميـة الحاديـة والسـبعون 
االستمرار فيها من أجل الحفاظ على خالء العالم من شلل األطفـال. وستواصـل األمانـة تقـديم تقـارير سـنوية إلـى جمعيـة 

العـــالمي علـــى  الصـــحة العالميـــة، مـــن خـــالل المجلـــس التنفيـــذي حســـب االقتضـــاء، بشـــأن التقـــدم المحـــرز حتـــى اإلشـــهاد
  استئصال شلل األطفال.

                                                           
، فقــد ُمــدد اســتعراض منتصــف المــدة الــذي ٢٠١٨-٢٠١٣علــى الــرغم مــن صــياغة خطــة الشــوط األخيــر لتغطــي الفتــرة    ١

حتـــى  الخطـــَة رســـمياً  ٢٠١٥أجــراه مجلـــس مراقبـــة شـــلل األطفـــال التـــابع للمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال فـــي عـــام 
  ).١٣٨/٢٥م ت(انظر الوثيقة  .٢٠١٩ عام

، والجلســة ٣انظــر المحاضــر المــوجزة لجمعيــة الصــحة العالميــة الحاديــة والســبعين، اللجنــة "ب"، الجلســة الرابعــة، الفــرع    ٢
 (باإلنكليزية) ٣الفرع  ، والجلسة السادسة،١الخامسة، الفرع 
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طارئة مزدوجة تخص فيروس شلل األطفال  -استئصال شلل األطفال على الصعيد العالمي 
  البري واآلخر المشتق من اللقاحات في مناطق معينة

 
  سريان فيروس شلل األطفال البري

 
غ فـــي ِلـــاألطفـــال البـــري. وقـــد أبُ تتواصـــل الجهـــود الستئصـــال جميـــع الســـالالت المتبقيـــة مـــن فيـــروس شـــلل   -٣

 ، وُأشـِهد رسـمياً ٢عن آخـر حالـة إصـابة بشـلل األطفـال بسـبب فيـروس شـلل األطفـال البـري مـن الـنمط  ١٩٩٩ عام
عالميـًا منـذ  ٣. ولم يكتشف وجود فيروس شلل األطفال البري من النمط ٢٠١٥سبتمبر  على استئصاله في أيلول/

عن آخر حالة مصابة بشلل األطفال بسبب هذه الساللة في والية يـوبي  غبلِ أُ ، عندما ٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر 
في نيجيريا. ومنذ ذلك الحين، كانت جميع حاالت شلل األطفال المسبب للشلل الناجمة عـن فيـروس شـلل األطفـال 

ســتان منــه، حيــث يســتمر فــي الســريان فــي ثالثــة بلــدان يتوطنهــا المــرض، وهــي: أفغان ١البــري ناجمــة عــن الــنمط 
 ونيجيريا وباكستان.

 
وفي نيجيريا، لم تتأكد أي حالة جديدة من حاالت شلل األطفـال الناجمـة عـن فيـروس شـلل األطفـال البـري   -٤

ومنذ الكشف عن الفيروس لدى طفل من  ٢٠١٦منذ الكشف عنها في والية بورنو في آب/ أغسطس  ١من النمط 
ونتيجــة الســتمرار الفجــوات فــي الترصــد فــي المنــاطق المعرضــة . ومــع ذلــك، ٢٠١٦ســبتمبر  األصــحاء فــي أيلــول/

بشدة لخطر اإلصابة بشلل األطفال والمناطق التي يتعذر الوصول إليها، ال يمكن استبعاد عدم الكشف عن سريان 
هــذه الســاللة واســتمراره. وتواصــل حكومــة نيجيريــا تنفيــذ اســتجابة شرســة للفاشــية فــي إطــار مــن التنســيق الوثيــق مــع 

طقـة دون ان مجاورة عبر منطقة بحيرة تشـاد دون اإلقليميـة، فـي سـياق الطـوارئ اإلنسـانية األوسـع نطاقـًا فـي المنبلد
يزال التحديان الرئيسيان همـا تعـّذر الوصـول والعجـز عـن االضـطالع بأنشـطة عاليـة الجـودة اإلقليمية المتضررة. وال

و. ويظـل منـع انتشـار الفاشـية إلـى منـاطق أخـرى فـي في مجـالي التطعـيم والترصـد فـي كثيـر مـن منـاطق واليـة بورنـ
المنطقة دون اإلقليمية يشكل أحد األغراض الرئيسية. ويجري اتخاذ تدابير إضـافية لزيـادة حساسـية الترصـد وتعزيـز 
مستويات المناعة، بما في ذلك التدابير التالية: توسـيع نطـاق الترصـد البيئـي؛ وٕاخضـاع األفـراد األصـحاء لالختبـار 

فــي ذلــك البــالغون) عنــد خــروجهم مــن المنــاطق التــي يتعــذر الوصــول إليهــا؛ وٕانشــاء مراكــز تطعــيم فــي المعــابر  (بمــا
الرئيســـية المؤديـــة إلـــى المنـــاطق التـــي يتعـــذر الوصـــول إليهـــا مـــن أجـــل تطعـــيم األطفـــال واألشـــخاص األكبـــر ســـنًا؛ 

صـار مـن الممكـن الـدخول إلـى هـذه والمسارعة بإطالق حمـالت التمنيـع الجتثـاث المـرض كلمـا سـنحت الفرصـة أو 
 المناطق.

 
، ُأبلــغ عــن أربــع ٢٠١٨والتــزال أفغانســتان وباكســتان تعــامالن علــى أنهمــا كتلــة وبائيــة واحــدة. وفــي عــام   -٥

فــي باكســتان  ١حــاالت إصــابة بشــلل األطفــال المســبب للشــلل النــاجم عــن فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط 
ـــا فـــي ٢٠١٧)، مقارنـــًة بخمـــس حـــاالت وقعـــت فـــي الفتـــرة نفســـها فـــي عـــام ٢٠١٨ســـبتمبر  (حتـــى نهايـــة أيلـــول/ ؛ أمَّ

. وزاد عدد الحاالت ٢٠١٧حالة، مقارنًة بستة حاالت وقعت في الفترة نفسها من عام  ١٥أفغانستان، فقد أبلغ عن 
ال تفـوتهم أنشـطة المبلغ عنها في أفغانستان مقارنًة بالسنة السابقة، ويرجع ذلك إلى أن جيوبـا مستعصـية تضـم أطفـا

التمنيــع التكميلــي فــي النــواحي الشــديدة التعــرض للمخــاطر فــي المنطقتــين الجنوبيــة والشــرقية. ويواصــل كــال البلــدين 
تنســيق أنشــطة التمنيــع والترصــد. وعلــى الــرغم مــن أن أفرقــة استشــارية تقنيــة مســتقلة تؤكــد جــدوى المســارعة بوقــف 

فــإن تحقيــق تلــك الغايــة يعتمــد علــى الوصــول إلــى جميــع األطفــال  ســريان ســالالت فيــروس شــلل األطفــال المتبقيــة،
الذين لم ُيطعموا وتحديد جميع مستودعات السريان المتبقية والقضـاء عليهـا. وفـي باكسـتان، سـيكون مـن الضـروري 

لبيئـي االلتزام الرفيع المستوى باستئصـال شـلل األطفـال. ويؤكـد الترصـد ا للغاية أن تواصل السلطات المنتخبة حديثاً 
مـــن منـــاطق  فـــي كـــال البلـــدين خطـــر اســـتمرار ســـريان الفيـــروس إلـــى المنـــاطق الخاليـــة مـــن شـــلل األطفـــال انطالقـــاً 

المستودعات المتبقية التي تعد موطنًا للتجمعات التي يتعذر للغاية الوصول إليها. وتركـز الجهـود المبذولـة فـي كـال 
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األســباب التــي أدت إلــى ذلــك بوضــوح، ووضــع الخطــط  علــى تحديــد األطفــال الــذين فــاتهم التمنيــع وكشــف نالبلــدي
التنفيذيـــة الالزمـــة للتغلـــب علـــى هـــذه التحـــديات. ويســـتمر التركيـــز بصـــفة خاصـــة علـــى الوصـــول إلـــى المجموعـــات 

نظر إلــى أن المنــاطق الســكانية المتنقلــة الشــديدة التعــرض للمخــاطر التــي تتحــرك داخــل البلــدين وعبــر الحــدود. وبــال
ـــال هـــي مـــوطن تجمعـــات بشـــرية يتعـــذر للغايـــة الوصـــول إليهـــا، فـــإن هـــذه تـــزال بهـــا فيالتـــي ال روســـات شـــلل األطف

المجموعــات الســكانية ال تســتطيع فــي كثيــر مــن األحيــان الحصــول علــى الــدعم الــالزم لتلبيــة احتياجاتهــا الصــحية 
فـي هـذه المنـاطق  األساسية. ومن شأن توطيد أواصر التعـاون بـين بـرامج مكافحـة شـلل األطفـال والبـرامج اإلنسـانية

ــًا مــع زيــادة إتاحــة التطعــيم المضــاد لشــلل األطفــال وتوســيع نطــاق قبولــه  أن تــدعم األهــداف اإلنمائيــة األوســع نطاق
. وينحصر سريان الفيروس حاليًا في المقام األول في ممري عبور حـدوديين: األول يـربط شـرق أفغانسـتان مجتمعياً 

عة لإلدارة االتحادية في باكستان، والثاني يربط جنوب أفغانسـتان (قنـدهار بخيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاض
ــا بمقاطعــة بالوشيســتان فــي باكســتان وكــذلك كاراتشــي (باكســتان). وقــد اســتمر التحّســن فــي  وهيلمانــد) بمجمــع كويت

فيمـا بـين علـى صـعيد الدولـة والمقاطعـات واألقـاليم، وكـذلك  ٢٠١٨تنسيق برنامج استئصال شلل األطفـال فـي عـام 
المنـاطق الحدوديـة فـي ممـرات السـريان المشـتركة، مـع التركيـز علـى تطعـيم المجموعـات السـكانية الشـديدة التعــرض 

  للمخاطر وتلك التي تعيش على امتداد الحدود.
 

  سريان فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات
 
األطفــال البــري بنجــاح، اليــزال ســريان فيروســات مــع اقتــراب العــالم مــن القضــاء علــى ســريان فيــروس شــلل   -٦

زالت مستويات الترصد جديدة، يكتسي أهمية إضافية. وما شلل األطفال المشتقة من اللقاح، رغم أنه ال يمثل ظاهرة
الروتينـــي غيـــر الكافيـــة المقترنـــة بـــالفجوات علـــى المســـتوى دون الـــوطني فـــي الترصـــد فـــي البلـــدان الشـــديدة التعـــرض 

العاملين الرئيسيين لخطر ظهور فيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاحات أو استمرار سريانها. للمخاطر تمثل 
ويجــب بــذل جهــود مكثفــة لمعالجــة كــال العــاملين. ومــع ذلــك، فــإن الطريــق األوحــد واألضــمن لمنــع ســريان فيروســات 

طفـال الفمـوي علـى وجـه السـرعة، شلل األطفال المشتقة من اللقاحات في المستقبل هي وقف استخدام لقاح شلل األ
وهــو مــا ال يمكــن أن يحــدث إال بعــد القضــاء علــى فيروســات شــلل األطفــال البريــة بنجــاح. وعلــى هــذا النحــو، يواجــه 

، تجدد انـدالع فاشـيات بسـبب فيـروس ٢٠١٨استئصال فيروس شلل األطفال البري اآلن طارئة مزدوجة. وفي عام 
ات أو اســـتمرت فـــي االنـــدالع فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة والقـــرن شـــلل األطفـــال الـــدائر المشـــتق مـــن اللقاحـــ

األفريقي (حيث ُكشف عن الفيروس في كينيا والصومال) والنيجر ونيجيريا والجمهورية العربية السورية وبابوا غينيـا 
 الجديدة. 

 
 األطفـــال شـــلل فيـــروس بســـبب مندلعـــة مختلفـــة فاشـــيات ثـــالث هنـــاك الديمقراطيـــة، الكونغـــو جمهوريـــة وفـــي  -٧

 حزيــران/ فــي األمــر بــادئ فــي عنهــا وُأبلــغ ُكشــف ســاللة، انتشــرت فقــد .٢ الــنمط مــن اللقاحــات مــن المشــتق الــدائر
 ةعـــمقاط ونحـــو ٢٠١٧ عـــام أواخـــر فـــي تنغانيقـــا مقاطعـــة نحـــو العليـــا لومـــامي مقاطعـــة مـــن منطلقـــةً  ،٢٠١٧ يونيـــو
 حزيــــران/ فــــي إيتــــوري مقاطعــــة فــــي نفســــه الفيــــروس وتأكــــد .التــــوالي علــــى ،٢٠١٨ عــــام بدايــــة فــــي العليــــا كاتانغــــا
 المسـتوى علـى الفيـروس انتشـار خطـر فـي كبيـرة زيـادة إلـى أدى ممـا أوغنـدا، مـع الحدود من بالقرب ،٢٠١٨ يونيو

 وكـان ٢٠١٧ عـام فـي حـالتين وقـوع تأكـد حيـث منفصـلة، فاشية اندالع جراء من مانييما مقاطعة وتتضرر الدولي.
ـــم اآلن، وحتـــى .٢٠١٧ أبريـــل نيســـان/ ١٨ فـــي مـــريض لـــدى للللشـــ ظهـــور آخـــر ـــة أي ُتكتشـــف ل ـــدة حال  فـــي جدي
 فاشــية أحــدث وهــي الثالثــة، الفاشــية وانــدلعت جغرافيــًا. الفيــروس انتشــار مواصــلة علــى دليــل يوجــد وال ،٢٠١٨ عــام

 مــريض مــن ٢ الــنمط مــن اللقاحــات مــن المشــتق األطفــال شــلل فيــروس وعــزل مونغــاال؛ مقاطعــة فــي عنهــا، يكشــف
 األصــحاء مــن اثنــين ومــن ،٢٠١٨ أبريــل نيســان/ ٢٦ فــي بالشــلل اإلصــابة بدايــة مــع الحــاد الرخــو بالشــلل مصــاب

 تلــك وقــف فــي اآلن حتــى ُنِفــذت التــي للفاشــية االســتجابة أنشــطة تــنجح ولــم المحلــي. المجتمــع فــي لــه المخــالطين
 ويـؤدي واحـد). آن فـي الجغرافـي المـدى حيـث مـنو  الحـاالت عـدد حيـث (من بالفعل إحداها توسعت فقد الفاشيات؛
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 السـلطات ُتطالـب حيـث االسـتجابة، تعقيـد زيـادة إلى نفسه الوقت في إيبوال فيروس مرض فاشيات من فاشية اندالع
 أن الحكومـة أعلنـت ،٢٠١٨ فبرايـر شباط/ وفي واحد. وقت في عديدة عمومية صحية لطوارئ باالستجابة الوطنية
 التشــغيلية الثغــرات ســد بهــدف وذلــك الــوطني، الصــعيد علــى عموميــة صــحية طارئــة تشــكل األطفــال شــلل فاشــيات
 فـــي المقاطعـــات حكـــام اعتمـــد الفاشـــيات، بهـــذه المرتبطـــة للمخـــاطر وٕادراكـــاً  للفاشـــية. االســـتجابة نوعيـــة فـــي الكائنـــة
 فيـه أنفسهم على واقطع الذي التطعيم، وتعزيز األطفال شلل على للقضاء كينشاسا إعالن ٢٠١٨ يوليو تموز/ ٢٦
 للفاشـية االسـتجابة نوعية بتحسين المسارعة أجل من المستويات" جميع على منسقة إجراءات "اتخاذ بضمان ماً االتز 

  الفيروسات. هذه سريان ووقف
 
ويتضـــرر القـــرن األفريقـــي بالفاشـــيات بســـبب فيروســـات شـــلل األطفـــال الـــدائرة المشـــتقة مـــن اللقاحـــات، مـــن   -٨

ــ ٣و ٢النمطــين  مــن  ٢ى حــد ســواء. وقــد ُعــزل فيــروس شــلل األطفــال الــدائر المشــتق مــن اللقاحــات مــن الــنمط عل
حاالت مصابة بالشلل الرخو الحاد وكذلك من عينات بيئية في مقديشو (الصومال) ومـن عينـات بيئيـة فـي نيروبـي 

، ممـا يؤكـد ٢٠١٦ذ عـام (كينيا). ويشير التسلسل الجيني لهذه الساللة إلى أنها كانت سارية دون الكشـف عنهـا منـ
مخاطر وجود ثغرات في الترصد على المستوى دون الوطني. وٕاضافًة إلى فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من 

مـن حـاالت مصـابة بالشـلل الرخـو الحـاد وكـذلك مـن عينـات بيئيـة  ٣، ُعزل نظيره من الـنمط ٢اللقاحات من النمط 
 تنفيـذ أنشـطة االسـتجابة للفاشـيات علـى الصـعيد اإلقليمـي فـي مواجهـة السـاللتين، تمشـياً  في مقديشو. ويجـري حاليـاً 

. وقــد أعلنــت كــل مــن الصــومال وكينيــا وٕاثيوبيــا أن تلــك الفاشــيات تشــكل مــع المبــادئ التوجيهيــة المتفــق عليهــا دوليــاً 
 طوارئ صحية عمومية على الصعيد الوطني. 

 
ندالع فاشيتين منفصلتين بسبب فيـروس شـلل األطفـال الـدائر المشـتق ا ٢٠١٨وفي نيجيريا، تأكد في عام   -٩

. ففــي واليــة ســوكوتو، ُعــزل أربعــة فيروســات ذات صــلة جينيــة مــن أربــع عينــات بيئيــة ٢مــن اللقاحــات مــن الــنمط 
؛ ولم ُيكشف أي حالة مرتبطـة بالشـلل الرخـو الحـاد، ٢٠١٨مايو  أيار/ ٩نيسان/ أبريل و ٢٤ُجمعت في الفترة بين 

حيث ُعزل الفيروس من العينـات البيئيـة دون غيرهـا. ومـن جهـة أخـرى يتضـرر البلـد مـن انـدالع فاشـية مختلفـة فـي 
) وثـالث عينـات ٢٠١٨أبريـل  نيسـان/ ١٥والية جيغاوا. وكانت إحدى حاالت الشلل الرخو الحاد (بداية الشـلل فـي 

) مصــــابة بهــــذه الســــاللة مــــن ٢٠١٨مــــارس  آذار/ ٢٠ينــــاير و كــــانون الثــــاني/ ١٠بيئيــــة (ُجمعــــت فــــي الفتــــرة بــــين 
. وتُنفذ أنشطة االستجابة للفاشية، باستخدام مـزيج مـن تركيبـات اللقـاح، مـن أجـل مكافحـة سـالالت فيـروس ٢ النمط

، ولمنع احتمال استمرار سريان فيروس شـلل األطفـال البـري ٢شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 
، ورد تأكيـد علـى االنتشـار الـدولي لفيـروس شـلل األطفـال الـدائر المشـتق ٢٠١٨ل/ سـبتمبر . وفي أيلـو ١من النمط 

من مركزه في جيغـاوا نحـو النيجـر، وبـدأ تنفيـذ أنشـطة االسـتجابة للفاشـيات علـى  انطالقاً  ٢من اللقاحات من النمط 
 الفور. 

 
ــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية، فلــم يكشــف عــن أي حالــة جديــدة  -١٠ مــن حــاالت فيــروس شــلل األطفــال  أمَّ

، بعــــد تأكيــــد انــــدالع فاشــــية فــــي ٢٠١٨ســــبتمبر  حتــــى نهايــــة أيلــــول/ ٢الــــدائر المشــــتق مــــن اللقاحــــات مــــن الــــنمط 
 . وتتواصل جهود االستجابة للفاشية، بما في ذلك تكثيف حساسية الترصد على الصعيد دون الوطني. ٢٠١٧ عام
 
في بابوا غينيا الجديدة، فقد تأكد اندالع فاشية فيروس شلل األطفال الدائر المشـتق مـن اللقاحـات مـن  وأمَّا  -١١

، حيــث ُعــِزل الفيــروس فــي البدايــة مــن حالــة مصــابة بالشــلل الرخــو الحــاد ومــن ٢٠١٨يونيــو  فــي حزيــران/ ١الــنمط 
لـى الفـور عـن انـدالع الفاشـية بوصـفها اثنين من األصحاء المخالطين له في المجتمع المحلـي. وأعلنـت الحكومـة ع

طارئة صحية عمومية على الصعيد الوطني، وأطلقت استجابة طارئة شاملة للفاشية. ومنذ التأكيد األولـي للفيـروس 
يونيــو، تأكــدت حالتــان إضــافيتان فــي منــاطق أخــرى، ممــا دفــع الحكومــة إلــى توســيع نطــاق االســتجابة  فــي حزيــران/

  لتشمل الحمالت الوطنية. 
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  ارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دولياً ط
 

عن أن االنتشار الدولي لفيروس شلل األطفال البري يشـكل  ٢٠١٤كٌل من اإلعالن في عام  يزال سارياً ال  -١٢
). ٢٠٠٥( قلقًا دوليًا، والتوصيات المؤقتة التي ُنشرت بموجب اللوائح الصحية الدولية تسببطارئة صحية عمومية 
نظيره المشـتق مـن اللقاحـات  المتضررة حاليًا من سريان إمَّا فيروس شلل األطفال البري وٕامَّا وقد أعلنت كل البلدان

أن تلك األحداث تشكل طوارئ صحية عمومية على الصعيد الوطني، وتعكف هذه البلدان على تنفيذ خطـط العمـل 
حية ل يشـــكل طارئـــة صـــالوطنيـــة المخصصـــة للطـــوارئ. واإلعـــالن عـــن أن االنتشـــار الـــدولي لفيـــروس شـــلل األطفـــا

منـــذ أربـــع ســـنوات (وهـــو اســـتخدام اســـتثنائي لإلعـــالن عـــن طارئـــة صـــحية  يـــزال ســـارياً عموميـــة تســـبب قلقـــًا دوليـــًا ال
عمومية تسبب قلقًا دوليًا). وفي ضوء ذلك، طلبت لجنة الطوارئ التي ُدعيت إلى االنعقاد بموجـب اللـوائح الصـحية 

أن  ٢٠١٨لعالمية فـي اجتماعهـا األخيـر فـي الـذي ُعقـد آب/ أغسـطس ) من أمانة منظمة الصحة ا٢٠٠٥الدولية (
تســتعرض مــا إذا كــان مــن الممكــن وضــع نهــوج أو أدوات بديلــة لتحقيــق الحصــائل نفســها التــي ُطلــب تحقيقهــا فــي 

 ١التوصيات المؤقتة.
 

  التخّلص على مراحل من لقاحات شلل األطفال الفموية
 

الطويلــة األجــل لفيروســات شــلل األطفــال المشــتقة مــن اللقاحــات وشــلل  فــي إطــار القضــاء علــى المخــاطر  -١٣
الـتخلص مـن لقاحـات شـلل األطفـال الفمويـة علـى مراحـل.  األطفال المسبب للشلل المـرتبط باللقاحـات، يجـري حاليـاً 

ائي التكـافؤ وقد ُنفذت المرحلة األولى من التحـول مـن اللقـاح الثالثـي التكـافؤ المضـاد لشـلل األطفـال إلـى نظيـره الثنـ
. وبمجـرد أن يـتم استئصـال جميـع بـؤر سـريان فيـروس ٢٠١٦مـايو  أيـار/ ١نيسـان/ أبريـل حتـى  ١٧في الفترة مـن 

شلل األطفال البري المتبقية، وُيشـهد علـى خـالء العـالم مـن شـلل األطفـال، سـُيوقف اسـتخدام اللقـاح الفمـوي المضـاد 
، تشــجع الــدول خدام اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال تمامــاً . وٕالــى أن ُيوقــف اســتلشــلل األطفــال المتبقــي تمامــاً 

األعضاء على تقليل المخاطر والعواقب المتصلة بفيروسات شلل األطفال المحتملة إلى أدنى حد ممكن عن طريق 
ال ألي ظهور لفيـروس شـلل األطفـ ضمان توفير درجة عالية من التغطية التمنيعية الروتينية، وتنفيذ الترصد تحسباً 

 المشتق من اللقاحات، واستبقاء القدرات الالزمة لالستجابة القوية للفاشيات.
 
في الفترة التي تسبق التحول إلى لقاح شلل األطفال الفمـوي الثنـائي التكـافؤ، بـرزت قيـود عالميـة مفروضـة   -١٤

زيـــادة اإلنتـــاج. علـــى لقـــاح فيـــروس شـــلل األطفـــال المعطـــل بســـبب الصـــعوبات التقنيـــة التـــي واجههـــا الصـــانعون فـــي 
ونتيجــًة لــذلك، شــهدت بعــض الــدول تــأخيرات فــي التوريــد. وقــد تحســنت حالــة العــرض فــي األشــهر األخيــرة، وأصــبح 
بإمكـــان جميـــع البلـــدان اآلن الحصـــول علـــى اإلمـــدادات الالزمـــة لبـــرامج التمنيـــع الروتينـــي بهـــا. ثـــم تحقـــق مزيـــد مـــن 

الــدول األعضــاء بشــكل متزايــد اســتراتيجيات االقتصــاد فــي  التحســن فــي الحالــة العالميــة لإلمــدادات بفضــل اعتمــاد
الجرعات، مثل إعطاء جرعة جزئية من لقاح شلل األطفال الُمعطَّل بحقنها داخل األدمـة، علـى نحـو مـا أوصـى بـه 
فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع. وقد اعتمدت دول أعضاء عديدة بالفعل هذا النهج، والسـيما 

نغالديش وكوبــا وٕاكــوادور والهنــد ونيبــال وســري النكــا، كمــا أن العديــد مــن البلــدان األخــرى فــي جميــع أنحــاء إقلــيم بــ
 التزامـاً  ٢٠١٨يونيـو  األمريكتين بصدد ذلك. وقـد قطـع التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع، فـي حزيـران/

. وتواصــل ٢٠٢١بتقــديم دعــم إضــافي فــي مجــال لقــاح شــلل األطفــال المعطــل فــي البلــدان ذات األولويــة حتــى عــام 
المبادرة العالمية الستئصـال شـلل األطفـال وشـركاؤها استكشـاف نهـوج جديـدة فـي مجـال لقـاح فيـروس شـلل األطفـال 

                                                           
ــاللوائح الصــحية الدوليــة فيمــا يتعلــق باالنتشــار الــدولي لفيــروس شــلل    ١ انظــر بيــان لجنــة الطــوارئ الثامنــة عشــرة المعنيــة ب

  األطفال 
http://www.who.int/news-room/detail/15-08-2018-statement-of-the-eighteenth-ihr-emergency-
committee-regarding-the-international-spread-of-poliovirus   

  .)٢٠١٨أكتوبر  تشرين األول/ ٢٣تم االطالع في (
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ع نّ َصــشــهاد، مـن خـالل اسـتخدام لقـاح مُ المعطـل مـن أجـل ضـمان تـوفير إمــدادات ميسـورة التكلفـة ومسـتدامة بعـد اإل
مــن ســالالت ســابين مــن فيــروس شــلل األطفــال أو مــواد غيــر معديــة مثــل الجزيئــات الشــبيهة بــالفيروس علــى ســبيل 

 المثال. 
 

  احتواء فيروسات شلل األطفال
 

 ٢٠١٧و ٢٠١٦فــي عــامي  تــدريجياً  ٢ذت الجهــود المبذولــة الحتــواء فيــروس شــلل األطفــال مــن الــنمط فِّــنُ   -١٥
، مسترشدًة بخطة العمل العالمية التي وضـعتها المنظمـة للتقليـل إلـى أدنـى حـد ٢٠١٨وتكثفت تلك الجهود في عام 

مــن مخــاطر فيــروس شــلل األطفــال ذات الصــلة بــالمرافق عقــب استئصــال نمــط معــين مــن فيروســات شــلل األطفــال 
لل األطفــال (خطــة العمــل العالميــة الخاصــة البريــة والوقــف التــدريجي الســتعمال اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــ

وقــد نشــرت منظمــة الصــحة العالميــة ١بلقاحــات األنفلــونزا لمنظمــة الصــحة العالميــة (خطــة العمــل العالميــة الثالثــة)).
إرشادات لتقليـل المخـاطر فـي المرافـق التـي تجمـع المـواد التـي يحتمـل أن تكـون معديـة بفيروسـات شـلل األطفـال أو 

تخزنهـا، وذلـك لمسـاعدة تلـك المرافـق فـي تقيـيم مخـاطر المـواد التـي فـي حيازتهـا ويحتمـل أن تكـون تتعامل معها أو 
ُمعدية بفيروس شلل األطفال ولتنفيذ القدر المالئم من الحد من المخاطر بما يتفق مع خطة العمل العالمية الثالثـة. 

، ١٦-٧١ع  ص  جالقرار  ٢٠١٨مايو  أيار/وقد اعتمدت جمعية الصحة العالمية الحادية والسبعون التي ُعقدت في 
الذي حثت فيه الدول األعضـاء علـى أن تكثّـف جهودهـا الراميـة إلـى تسـريع وتيـرة التقـدم الُمحـرز فـي اإلشـهاد علـى 
احتواء فيروسات شـلل األطفـال مثلمـا هـو مبـّين فـي المتطلبـات الوطنيـة وكـذلك فـي خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة. 

ت موصــى بهــا لجميــع الــدول األعضــاء واإلجــراءات المحــددة للــدول األعضــاء التــي تخطــط ويتضــمن القــرار إجــراءا
لالحتفاظ بفيروس شلل األطفال من أجل المهام الحيوية في المرافـق األساسـية المخصصـة لالحتفـاظ بفيـروس شـلل 

ائم جـرد فيروسـات األطفال، وكذلك الطلبات المقدمة إلى المدير العام. وحثت الـدول األعضـاء علـى أن تسـتكمل قـو 
وتــدّمر المــواد غيــر الالزمــة مــن هــذا الــنمط، وأن تســتهل إعــداد قــوائم جــرد المــواد غيــر  ٢شــلل األطفــال مــن الــنمط 

وتدّمر تلك المواد وفقًا ألحدث إرشادات المنظمة؛ وأن تقّلل إلـى أدنـى حـد عـدد المرافـق  ٣و ١الالزمة من النمطين 
 ٢٠١٨ال، وأن تعّين في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه أواخر عـام الُمخّصصة لالحتفاظ بفيروس شلل األطف

ســلطة وطنيــة مختّصــة ُتعنــى بــاالحتواء؛ وأن تطلــب مــن المرافــق التــي تخطــط لالحتفــاظ بفيــروس شــلل األطفــال مــن 
ثـة أن تشارك رسميًا في برنامج اإلشـهاد علـى اسـتيفاء متطلبـات االحتـواء ضـمن خطـة العمـل العالميـة الثال ٢النمط 

شـاركت اللجنـة العالميـة لإلشـهاد علـى استئصـال شـلل األطفـال، المسـؤولة  . وقد٢٠١٩ عامفي موعد أقصاه نهاية 
التوقيـــع علـــى أول شـــهادة مشـــاركة فـــي برنـــامج اإلشـــهاد علـــى اســـتيفاء فـــي  عـــن المراقبـــة العالميـــة علـــى االحتـــواء،
لتنفيــذ خطــة العمــل  لــه أن يكــون معتمــداً  اً يد مقــر لقــاح الــذي يتخــذ مــن الســو لمتطلبــات االحتــواء، مؤكــدًة نيــة صــانع ا

العالميــة الثالثــة. ومــن المتوقــع أن تتخــذ جميــع المرافــق األخــرى المعينــة لالحتفــاظ بفيــروس شــلل األطفــال خطــوات 
مشــاركة مشــابهة. وقــد أوصــى الفريــق االستشــاري المعنــي بــاالحتواء، الــذي أنشــئ لمعالجــة القضــايا التقنيــة المتعلقــة 

ل العالميـة الثالثـة، بـإجراء بعـض التعـديالت علـى المتطلبـات التـي نشـرت والتـي ينبغـي قراءتهـا بـاالقتران بخطة العم
مع الوثيقة األساسية للخطة. وتواصل األمانة على دعم تعزيـز القـدرة التقنيـة للسـلطات الوطنيـة فـي مجـال االحتـواء 

 .ء متطلبات االحتواءبتدريب المراجعين على خطة العمل وبرنامج اإلشهاد على استيفا
 

، تعكف جميع البلدان والمناطق التي أبلغت عن عدم احتفاظها بعـد بفيـروس ٢٠١٨وحتى آب/ أغسطس   -١٦
ســـواء البـــري أو نظيـــره المشـــتق مــن اللقاحـــات علـــى تحـــديث قـــوائم جردهـــا بعـــد صـــدور  ٢شــلل األطفـــال مـــن الـــنمط 

من مرافق فيروس شـلل  أساسياً  مرفقاً  ٨١ رسمياً  بلداً  ٢٩، عينت حكومات اإلرشادات عن جمعية الصحة. وٕاجماالً 
                                                           

١   WHO global action plan to minimize poliovirus facility-associated risk after type-specific 
eradication of wild polioviruses and sequential cessation of oral polio vaccine use: GAPIII. Geneva: 
World Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/handle/10665/208872, accessed 3 October 
2018). 
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. وسـيتعين إعـادة جـرد المـواد المحتويـة علـى فيروسـات ٢األطفال لالحتفاظ بمـواد فيـروس شـلل األطفـال مـن الـنمط 
، بعد وقف سريان الفيـروس، فـي جميـع البلـدان التـي تضـررت مـن فاشـيات فيـروس شـلل ٢شلل األطفال من النمط 

. ومن بين البلدان التسعة والعشرين التي تعتزم استبقاء فيروسـات ٢ر المشتق من اللقاحات من النمط األطفال الدائ
بلــدًا تقــدمًا كبيــرًا فــي تأســيس الســلطات الوطنيــة المعنيــة بــاحتواء الفيــروس،  ٢٠، أحــرز ٢شــلل األطفــال مــن الــنمط 

الُمعينـة لالحتفـاظ بـالفيروس تسـتوفي شـروط وتستعد هذه البلدان للحصول علـى اإلشـهاد علـى أن مرافقهـا األساسـية 
 االحتواء التي تنص عليها خطة العمل العالمية الثالثة.

 
ومع اإلقرار بأن مستويات سريان شلل األطفال أصبحت حاليًا في أدنى مستوياتها على مر التاريخ، وبأن   -١٧

جميـع األطـراف أن تعجـل بتكثيـف أنشـطة  توقع إمكانية استئصاله في المدى القريب أصبح توقعًا واقعيًا، فـإن علـى
) بتسريع تنفيذ احتواء فيروس ٢٠١٨( ١٦-٧١ج ص عاالحتواء. وقد قوبلت دعوة جمعية الصحة الواردة في القرار 

شــلل األطفــال بــالتزام قــوي مــن جميــع الــدول األعضــاء، حتــى يتســنى تحقيــق اإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال 
 وضمان استمراريته. 

 
  لمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالتمويل ا

 
الــدول األعضــاء (ســواء تلــك بفضــل الــدعم المســتمر والســخي مــن المجتمــع اإلنمــائي الــدولي، بمــا فــي ذلــك   -١٨

فيـــروس شـــلل األطفـــال وكـــذلك الـــدول المانحـــة للمبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال)،  يـــزال يتوطنهـــاالتـــي ال
والمنظمــــــات المتعــــــددة األطــــــراف والثنائيــــــة ومصــــــارف التنميــــــة والمؤسســــــات الوقفيــــــة ومنظمــــــة الروتــــــاري الدوليــــــة 

لت فـي مـؤتمر منظمـة روتـاري . و ٢٠١٧بالكامل الميزانية الالزمة لالضطالع باألنشطة الُمزمع تنفيذها في عام  ُموِّ
  (أطالنطــــــــــا، جورجيـــــــــا، الواليــــــــــات المتحـــــــــدة األمريكيــــــــــة،  ٢٠١٧الدوليـــــــــة الـــــــــذي ُعِقــــــــــد فـــــــــي حزيــــــــــران/ يونيـــــــــو 

)، انضم العديـد مـن الشـركاء مـن القطـاعين العـام والخـاص مـن جميـع أنحـاء العـالم ٢٠١٧يونيو  حزيران/ ١٤-١٠
ريخيــة بتقــديم مزيــد مــن األمــوال، ويتواصــل الوفــاء بتلــك إلــى منظمــة الروتــاري الدوليــة فــي اإلعــالن عــن تعهــدات تا

، تعهـــد قــادة مجموعـــة الــدول الســـبع ومجموعــة الكومنولـــث ومجموعــة العشـــرين فـــي ٢٠١٨التعهــدات. وخـــالل عــام 
مؤتمر قمة كل منهم بمواصلة دعمهم لهذا الجهد. وُتشجع الدول األعضاء بشدة على الوفاء بالتعهدات وااللتزامات 

ممكن وعلى مواصلة بذل قصارى جهدها إلضفاء المرونة على مخصصاتها لضمان سير عمليـات  في أسرع وقت
البرنـــامج دون انقطـــاع. ومـــن أجـــل ضـــمان الشـــفافية والمردوديـــة، تُقـــيِّم باســـتمرار المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل 

ية المتزايدة. وفي آخـر اآلونـة، اعتمـد األطفال احتياجاتها من الموارد المالية، في مواجهة التطورات البرمجية والوبائ
وكــي  ٢٠١٨.١ســبتمبر  مجلــس مراقبــة شــلل األطفــال ســيناريوهات ماليــة جديــدة فــي اجتماعــه الــذي عقــد فــي أيلــول/

يتحقق هدف إخالء العالم من فيروسات شلل األطفال البرية واألخرى المشـتقة مـن اللقاحـات علـى السـواء واسـتمرار 
 هذه االحتياجات المالية جميعها وعلى وجه السرعة.  ذلك، فالبد من الحصول على

 
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

 
المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. وعلى وجه الخصوص، قد يرغب المجلس فـي تركيـز مداوالتـه   -١٩

وتنفيـــذها بالكامـــل علـــى جميـــع  ٢٠٢٣-٢٠١٩علـــى أهميـــة التأكـــد علـــى تمويـــل االســـتراتيجية التـــي تغطـــي الفتـــرة 
  .دائمال على أساس المستويات، من أجل تحقيق اإلشهاد على خالء العالم من جميع فيروسات شلل األطف

  
=     =     =  
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