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  شلل األطفال
  

  استئصال شلل األطفال
  

  المدير العامتقرير من 
  
  

  مقدمة
  
في إطار المبادرة العالمية الستئصال شلل  ٢٠٢٣-٢٠١٩استراتيجية استئصال شلل األطفال عقب تقديم   -١

يتضــــــــــمن هذا التقرير أحدث المعلومات عن وضــــــــــع  ٢إلى جمعية الصــــــــــحة العالمية الثانية والســــــــــبعين، ١األطفال
الســـــــتراتيجية ويلخص التحديات المتبقية المحددة في ااألهداف الرئيســـــــية الثالثة اســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال مقابل 

  .من شلل األطفال الحفاظ على عالم خالٍ المواجهة لضمان 
  

  استئصال شلل األطفال
  

  انتقال فيروس شلل األطفال البري
  
في  ٢النمط شـــــــــــــــلل األطفال الناجم عن فيروس شـــــــــــــــلل األطفال البري من إصـــــــــــــــابة ب ةُبّلغ عن آخر حال  -٢

تشـــــــــــــــرين الثاني/ في العالم منذ  ٣فيروس شـــــــــــــــلل األطفال البري من النمط ولم ُيكشـــــــــــــــف عن وجود  .١٩٩٩  عام
حاالت اإلصــــــابة بشــــــلل جميع  ١فيروس شــــــلل األطفال البري من النمط ومنذ ذلك الحين، ســــــبب . ٢٠١٢ نوفمبر

شــــلل األطفال فيروس  وجود ُيكشــــف عن زال، ما٢٠١٩وفي عام . األطفال الناجم عن فيروس شــــلل األطفال البري
  أفغانستان وباكستان.في بعض أنحاء  ١من النمط البري 

  
شــــــــــــرق ، ينتقل الفيروس المتوطن عبر الحدود في ممرين يربط الممر األول أفغانســــــــــــتان وباكســــــــــــتانوفي   -٣

جنوب أفغانســــــــــــتان (قندهار وهيلماند) بمجمع كويتا في والممر الثاني  في باكســــــــــــتان أفغانســــــــــــتان بخيبر باختونخوا
ومع ذلك، يشــير اســتمرار عزل الفيروس عن طريق مقاطعة بالوشــيســتان في باكســتان وكذلك كاراتشــي (باكســتان). 

  أخذ عينات بيئية في أنحاء أخرى من كال البلدين إلى انتقال الفيروس الجغرافي الواسع النطاق.
                                                            

  متاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/english-polio-endgame-strategy.pdf  تـم االطــالع)

  ).٢٠١٩أكتوبر  تشرين األول/ ١٠في 
  .٧٢/٩الوثيقة ج   ٢
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وخصــــــوصــــــًا في  ٢٠١٨و ٢٠١٧مقارنة بعامي  ٢٠١٩غ عنها في عام المبلّ الجديدة والزيادة في الحاالت   -٤
وتعني الثغرات في تنفيذ باكســـــتان تبرز اســـــتمرار انتشـــــار الفيروس الجغرافي (بما في ذلك على المســـــتوى الدولي). 

انتقال يســـــتمر الت و أنشـــــطة التطعيم من الناحية االســـــتراتيجية أن هناك احتماًال كبيرًا أن يتواصـــــل ارتفاع عدد الحا
  .٢٠٢٠عام  حتىالفيروس 

  
إجراء تحليل معمق لجميع جوانب  هو ٢٠١٩في النصــــف الثاني من عام  ومحور التركيز في كال البلدين  -٥

الذي يشهد قلة انتقال الفيروس في منتهى موسم الالعمليات بحلول بداية  عزيزالبرنامج واتخاذ تدابير طارئة جديدة لت
رفيع المســــــــــتوى  اً التزامأن تلتزم الســــــــــلطات المنتخبة حديثًا ومن األســــــــــاســــــــــي . ٢٠٢٠ومســــــــــتهل عام  ٢٠١٩عام 

  وتنفيذ الحلول.تحديد التحديات الخاصة بمناطق معينة بالكامل لباستئصال شلل األطفال 
  
ادرة العالمية الســـتئصـــال شـــلل األطفال "مركزًا" للخبراء مقره ودعمًا للحكومات الوطنية، أنشـــأت شـــراكة المب  -٦

  عمان في األردن لتوفير خدمات الدعم والخبرة المخصصة والسريعة والمنسقة للبلدين المذكورين.
  
 في مجال التكامل من خالل توطيدفي إطاره المبذولة جهود الأيضـــــًا شـــــلل األطفال  مكافحةبرنامج  عززو   -٧
  رات صحية أوسع نطاقًا.دشراكات جديدة مع مباب النهوضمع برامج التمنيع الروتيني و منهجي التعاون ال
  
ُكشـــــف عن وجوده  أن من أي مصـــــدر منذفيروس شـــــلل األطفال البري في أفريقيا وجود ولم ُيكشـــــف عن   -٨

بعض الثغرات في تســـجيل وعلى الرغم من اســـتمرار . ٢٠١٦ســـبتمبر  في أيلول/ شـــمال شـــرق نيجيريافي آخر مرة 
في الوقت الحاضــــــــر هو أرســــــــخ بكثير من الترصــــــــد في الترصــــــــد في بعض أنحاء منطقة بحيرة تشــــــــاد، فالترصــــــــد 

اعتبارًا  اإلقليم األفريقي التابع للمنظمةويمكن اإلشهاد على استئصال فيروس شلل األطفال البري في . ٢٠١٦  عام
  .٢٠٢٠من أوائل عام 

  
  والمشتقة من اللقاحاتفيروسات شلل األطفال السارية 

  
  أفريقيا  

  
الساري والمشتق من اللقاحات  ٢من النمط  فيروس شلل األطفالناجمة عن يتواصل انتشار عدة فاشيات   -٩

تزال فاشـــــــــية ناجمة عن فيروس شــــــــــلل وفي نيجيريا، ال. ٢٠١٩والمتميز وراثيًا على نطاق مختلف األقاليم في عام 
تنتشــــر على المســــتويين الوطني بدأ ظهورها في والية جيغاوا  والمشــــتق من اللقاحاتالســــاري  ٢من النمط  األطفال
فتئت عدة ســـالالت من فيروســـات شـــلل األطفال   ماو في بنن والكاميرون وغانا والنيجر. إذ ُحددت الســـاللة والدولي 

وقد  الكونغو الديمقراطيةفي جمهورية تنتشـــــر على المســـــتوى الوطني الســـــارية والمشـــــتقة من اللقاحات  ٢من النمط 
في أنغوال وجمهورية  الســــــاري والمشــــــتق من اللقاحات ٢من النمط  وجود فيروس شــــــلل األطفالُكشــــــف أيضــــــًا عن 

الســـــــاري  ٢من النمط  شـــــــلل األطفالوجود فيروس  ُكشـــــــف عنوفي القرن األفريقي، أفريقيا الوســـــــطى المجاورتين. 
  في إثيوبيا المجاروة. ت حالة إصابة بهوُأكد ٢٠١٧في عام في البداية في الصومال  والمشتق من اللقاحات

  
من  فيروس شـــــــلل األطفاليشـــــــير اســـــــتمرار انتشـــــــار الفاشـــــــيات الراهنة الناجمة عن وفي جميع الحاالت،   -١٠

الســـــاري  ٢من النمط وظهور ســـــالالت جديدة من فيروس شـــــلل األطفال  الســـــاري والمشـــــتق من اللقاحات ٢  النمط
لقاح شــــــــلل األطفال الفموي الســــــــتجابة للفاشــــــــيات باســــــــتخدام في االجودة غير الكافية إلى  اللقاحاتوالمشــــــــتق من 

خطر اســـــــــــــــتمرار انتشــــــــــــــــار تلك  عاظمويت .ةالروتيني يةالتغطية التمنيعوالثغرات في  ٢األحادي التكافؤ من النمط 
ضــــد فيروس شــــلل مناعة الغشــــاء المخاطي الســــالالت أو ظهور ســــالالت جديدة بســــبب اســــتمرار توســــع الثغرة في 

التحول من اســـــــتخدام لقاح شـــــــلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ إلى اســـــــتخدام في القارة بعد  ٢األطفال من النمط 
  .٢٠١٦  نظيره الثنائي التكافؤ في عام
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من الحالي أفضـــــــــــل أداة متاحة في الوقت هو  ٢األحادي التكافؤ من النمط ولقاح شـــــــــــلل األطفال الفموي   -١١
وهو اللقاح الوحيد المتاح مشـــــتقة من اللقاحات. لا ٢لفاشـــــيات فيروســـــات شـــــلل األطفال من النمط  ســـــتجابةالأجل ا

اســـتمرار يزيد خطر ومع ذلك، لوقف ســـريان الفيروس. الالزمة المخاطي  اءيحفز مناعة الغشـــحاليًا الذي يمكن أن 
إن لم تتســـــــــم في المســـــــــتقبل المشـــــــــتق من اللقاحات وظهورها  ٢انتقال ســـــــــالالت فيروس شـــــــــلل األطفال من النمط 

ق غايات التغطية أو إذا كانت إدارة اللقاحات دون االســـــتجابة للفاشـــــيات باســـــتخدام هذا اللقاح بجودة عالية ولم تحقَّ 
  المستوى.

  
يثير القلق الذي لوضــــــع لالتصــــــدي الرامية إلى  ١االســــــتراتيجيات الراهنة والجديدةباســــــتمرار البرنامج  قّيموي  -١٢

ســـيما من خالل ، والالســـاري والمشـــتق من اللقاحات ٢يتصـــل بفيروس شـــلل األطفال من النمط بصـــورة متزايدة فيما 
لقاح شـــــلل ســـــتخدام ورصـــــد إمدادات اللقاحات عن كثب، وتقدير النطاق الجغرافي الالنمذجة، بيانات يلي: تقييم   ما

مضـــــــــاد لشـــــــــلل وجودة العمليات، ودعم اســـــــــتحداث لقاح فموي جديد  ٢األحادي التكافؤ من النمط األطفال الفموي 
لمرحلة الثانية من التجارب ل في الوقت الحالياللقاح يخضــــع (والترخيص باســــتخدامه بســــرعة  ٢األطفال من النمط 

قد يســــهم في  وهذا أمروإلجراءات إعداد القوائم بأســــماء اللقاحات بغرض اســــتخدامها في حاالت الطوارئ الســــريرية 
خطر انتشــار ســالالت جديدة من فيروس شــلل األطفال من ، مما يحد بشــكل ملحوظ من تعجيل توافره في الميدان)

  المشتق من اللقاحات. ٢النمط 
  

  آسيا  
  

 الجديدة، ُنظمت أنشــــطة منســــقة ومشــــتركة بين األقاليم وعابرة للحدود في مجالفي إندونيســــيا وبابوا غينيا   -١٣
الساري والمشتق  ١من النمط ا فيروس شلل األطفال مالتصدي لفاشيتين منفصلتين سببه بهدفاالستجابة للفاشيات 

وجود م ُيكشـــــــف عن ولهذين البلدين. في من اللقاحات والمتميز وراثيًا وتضـــــــررت منهما المناطق الحدودية المعنية 
(في  ٢٠١٩فبراير  (في بابوا غينيا الجديدة) وشــــــــــــباط/ ٢٠١٨نوفمبر  أي فيروســــــــــــات جديدة منذ تشــــــــــــرين الثاني/

وأشـــــار تقييم مســـــتقل لنشـــــاط االســـــتجابة أن يكون وقف هاتين الفاشـــــيتين قد تكلل بالنجاح. إندونيســـــيا) وال ُيســـــتبعد 
إلى التنســيق الشــديد بين الحكومة ومنظمة الصــحة  ٢٠١٩يونيو  /رانفي بابوا غينيا الجديدة ُأجري في حزي ةللفاشــي

التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع في االســـــــتجابة و ف) ي(اليونيســـــــالعالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة 
مماثلة في  على توجيه أنشــطةة بوتســاعد هذه التجر التمنيع الروتيني بشــكل مســتدام. إلعادة تنشــيط كفرصــة  ةللفاشــي

  سياقات فاشيات أخرى.
  

الساري والمشتق من  ١لفاشية ناجمة عن فيروس شلل األطفال من النمط تجري االستجابة وفي ميانمار،   -١٤
الشــــلل الرخو الحاد من مقاطعة كايين في لدى مريضــــين مصــــابين ب يةســــاللة الفيروســــالشــــف عن الكاللقاحات بعد 

 ٢فيروس شــــــــلل األطفال من النمط معزولة من معزوالت تتصــــــــدى الحكومة لوفي الصــــــــين، . ٢٠١٩يوليو  تموز/
إصــــــــابة بفيروس شــــــــلل حالة ُأكدت . وفي الفلبين، ٢٠١٩يوليو  في تموز/ تالســــــــاري والمشــــــــتق من اللقاحات ُأكد

ن من ياثنت وجرى اســـــــــتقصـــــــــاء ٢٠١٩ســـــــــبتمبر  في أيلول/الســـــــــاري والمشـــــــــتق من اللقاحات  ١األطفال من النمط 
  المشتق من اللقاحات وتقرر التصدي لهما على النحو المالئم. ٢فيروس شلل األطفال من النمط معزوالت 

  
  

                                                            
ـــتُ    ١ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــتراتيجية مكافحة سـ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــودة اسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلل األطفال من النمط تاح مســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــتق من اللقاحات ٢فيروس شـ ـــ ــ ــ ـــ ــاري والمشـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ    الســ

ــافة  ٢٠٢١-٢٠١٩للفترة  ــ ــ ــ ــلل األطفال كإضـ ـــ ـــ ــال شـ ــ ــ ــتئصـــ ـــ ــ ــتراتيجية اســ ــ ـــ ـــف كانون األول/  ٢٠٢٣-٢٠١٩الســ ــ ــ بحلول منتصــ
ــمبر ــ ــ ــ ـــ ـــ ــرين الثــاني/  ٢٥(تم االطالع في  /http://polioeradication.orgعلى الموقع اإللكتروني التــالي:  ٢٠١٩  ديســ ــ ــ ـــ ــ ــ تشـــ

  ).٢٠١٩  نوفمبر
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  التكامل
  

التكامل هو هدف من األهداف الرئيســـــــــية الثالثة المحددة في االســـــــــتراتيجية الجديدة يبرز األهمية المعلقة   -١٥
  جهات فاعلة أخرى بانتظام واستمرار.في إطار المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال على العمل مع 

  
مليون  ٨٢ر وتوفَّ عريق في التعاون مع المبادرات الصحية األخرى. ولبرنامج مكافحة شلل األطفال تاريخ   -١٦

من األدويــة الطــاردة للــديــدان مليون قرص  ٣٤لحصـــــــــــــــبــة وامليون جرعــة من لقــاح  ٦٤و Aجرعــة من الفيتــامين 
ناموســـــية معالجة ماليين  ٤وذوفان الكزاز ماليين جرعة من لقاح  ٥لقاح الحمى الصـــــفراء وماليين جرعة من   ٧و

أنشـــطة مكافحة شـــلل األطفال. خالل  لقاح شـــلل األطفال الفمويفي المتوســـط ســـنويًا إلى جانب  بمبيدات الحشـــرات
األحد عشــر بلدان لاالحصــبة في ســبعة من  بلقاح شــلل األطفال/المتكاملة للتمنيع التكميلي نشــطة األتنفيذ  نجحوقد 

  .٢٠١٩المقرر استهدافها في عام 
  

من وقتهم للعمـــل على  ٪٥٠في الميـــدان حوالي فـــال المعنيون بمكـــافحـــة شـــــــــــــــلـــل األطالموظفون  كرسوي  -١٧
ودعم أنشــــــــــطة االســــــــــتجابة للفاشــــــــــيات مجاالت أخرى للتدخالت المتصــــــــــلة باألمراض مثل ترصــــــــــد أمراض أخرى 

كثيرًا ما ُتســــتخدم البنية التحتية والقدرة التخطيطية وٕاضــــافة إلى ذلك، والمســــاعدة على التصــــدي للكوارث الطبيعية. 
ســيما أنشــطة مكافحة الحصــبة بمســتضــدات أخرى (وال لبرنامج مكافحة شــلل األطفال لتنفيذ أنشــطة التمنيع التكميلي

يستدعي التركيز و رصد في الغالب بدعم شديد من البنية التحتية لبرنامج مكافحة شلل األطفال). وتُ ذ ر وتنفَّ التي تقرَّ 
أن يضمن برنامج مكافحة شلل األطفال اتباع أسلوب منهجي للتكامل في إطار االستراتيجية الجديدة على التكامل 
دعم تنفيذ تدخالت ترمي إلى تلبية االحتياجات الصـــــــحية لوثق مع البرامج الشـــــــريكة األخرى، والســـــــيما والتعاون األ
واالســـــتفادة من التطعيم على نطاق نطاقًا والنهوض بالمشـــــاركة المعززة لمكافحة شـــــلل األطفال وســـــع األ المجتمعية

  أوسع.
  

األصــــول البشــــرية والمادية والنظم والخبرات في إطار على التكامل من للتركيز محور الجديد الوســــيســــتفيد   -١٨
تدعيم خدمات التمنيع وتحســــــــين من خالل حماية الســــــــكان من أجل المبادرة العالمية الســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال 

ويضـــــــــــمن التعاون مع المجموعات المعنية بالتمنيع الروتيني والترصـــــــــــد وحاالت في حاالت الطوارئ. االســـــــــــتجابة 
مخاطر الفاشيات الجديدة في المناطق  الطوارئ الحفاظ على القدرات األساسية وتعزيزها ويساعد على تخفيف وطأة

  ذات التمنيع الروتيني الضعيف.
  

فيروس شلل األطفال من  الناجمة عنو  ٢٠١٩-٢٠١٨في الفترة  بابوا غينيا الجديدةالمسجلة في والفاشية   -١٩
النتائج التي يمكن تحقيقها بفضــــــل التعاون المنهجي هي مثال جلي على الســــــاري والمشــــــتق من اللقاحات  ١النمط 

وٕاضــــــافة إلى والمبكر مع الجهات الشــــــريكة األخرى من حيث وقف الفاشــــــيات والوقاية من ظهورها في المســــــتقبل. 
التحالف عمل برنامج مكافحة شـــــــــلل األطفال مع جهات شـــــــــريكة مثل ، متفق عليها دولياً  ةللفاشـــــــــيتنفيذ اســـــــــتجابة 

ومراكز ف يواألفرقة المعنية بالتمنيع والتابعة لمنظمة الصــــــحة العالمية واليونيســــــ للقاحات والتمنيعالعالمي من أجل ا
من أجل التصـــــــــــــدي للســـــــــــــبب الجذري للفاشـــــــــــــية أي  مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات المتحدة األمريكية

ويجب اعتبار تحســـــــــــين التمنيع الروتيني في المناطق المهمشـــــــــــة. معدالت التغطية التمنيعية الروتينية غير الكافية 
ومكن النهج جزءًا رئيســــيًا من االســــتجابة في حاالت الطوارئ من أجل وقف الفاشــــيات واســــتئصــــال شــــلل األطفال. 

توفير لقاح شلل األطفال ب مقترنةالمتبع في بابوا غينيا الجديدة من تنفيذ تدخالت أخرى في مجال الصحة العمومية 
ولقاحات أخرى، بضـــــــــمان اســـــــــتمرار البنية التحتية التي ُأرســـــــــيت لوقف الفاشـــــــــية في األمد  A مثل إتاحة الفيتامين

. ويلتزم البرنامج باتباع هذا النموذج بالنســـــــــــــــبة إلى جميع الفاشـــــــــــــــيات األخرى الناجمة عن في الوقت ذاته األطول
  في المستقبل.فيروس شلل األطفال الساري والمشتق من اللقاحات 
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توســــيع دورًا مهمًا في  لتحتية الحالية لبرنامج مكافحة شــــلل األطفال في مجال الترصــــد أيضــــاً وأدت البنية ا  -٢٠
هذه البنية ن وتحسّــ ترصــد شــلل األطفال. وتعزيزه ليتجاوز مراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات نطاق ترصــد األ

الخلقية واألمراض األخرى التي مانية لالتحتية الترصــــــد الحالي للحصــــــبة والحصــــــبة األلمانية ومتالزمة الحصــــــبة األ
وتدعم االســــــــــتراتيجية الجديدة المســــــــــتجدة واألمراض التي تعاود الظهور. يمكن الوقاية منها باللقاحات أو األمراض 

  سائر نظم الترصد.دمج الترصد الميداني والمختبري لشلل األطفال في 
  

 وســـاطألالعالمية الســـتئصـــال شـــلل األطفال واعلى مســـتوى المبادرة إطار مشـــترك للمســـاءلة ويجري وضـــع   -٢١
إشــــــــــــــراف برنامج المنظمة للتمنيع. ب ،التمنيع لدعم رصــــــــــــــد هدف التكامل الوارد في االســــــــــــــتراتيجية وتنفيذهالمعنية ب

تتبع التقدم يالحاســـمة ألغراض التنفيذ في الوقت المناســـب و األنشـــطة يتبّين وســـيحدد اإلطار األدوار والمســـؤوليات و 
  المحرز.

  
  االحتواء واإلشهاد

  
عملها واســتعراض تكثيف  ٢٠١٩اللجنة العالمية لإلشــهاد على اســتئصــال شــلل األطفال في عام واصــلت   -٢٢

وفي بد من اســـتيفائها لإلشـــهاد على اســـتئصـــال فيروس شـــلل األطفال البري على الصـــعيد العالمي. المعايير التي ال
بعد اإلشــــهاد ( ي على اســــتئصــــال فيروس شــــلل األطفال البريإلشــــهاد التدريجلبعملية أوصــــت اللجنة هذا الســــياق، 

وتأكيد عدم وجود ) ٢٠١٥على الصــعيد العالمي في عام  ٢على اســتئصــال فيروس شــلل األطفال البري من النمط 
، مما يعقب اإلشـــهاد على اســـتئصـــال فيروســـات شـــلل األطفال البرية فيروســـات شـــلل األطفال المشـــتقة من اللقاحات

  األطفال الفموي الثنائي التكافؤ على الصعيد العالمي. وسحب لقاح شلل
  

، ٢٠١٢من أي مصــــــــــــدر منذ عام  ٣وٕاذ لم ُيكشــــــــــــف عن وجود فيروس شــــــــــــلل األطفال البري من النمط   -٢٣
اســــتئصــــال هذه الســــاللة على الصــــعيد  ٢٠١٩ أكتوبر اســــتنتجت اللجنة في اجتماعها الذي ُعقد في تشــــرين األول/

  العالمي.
  

 وفي تموز/. ٢٠١٩في عـــام  ٢وُكثفـــت الجهود الراميـــة إلى احتواء فيروس شـــــــــــــــلـــل األطفـــال من النمط   -٢٤
من مرفقــًا  ٧٨في  ٢شـــــــــــــــلــل األطفــال من النمط االحتفــاظ بمواد فيروس يعتزم بلــدًا  ٢٦ ، كــان هنــاك٢٠١٩  يوليو

التي وضـــعتها . وتســـترشـــد الجهود بخطة العمل العالمية المرافق األســـاســـية المعينة لالحتفاظ بفيروس شـــلل األطفال
للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شــــلل األطفال ذات الصــــلة بالمرافق عقب اســــتئصــــال نمط معين المنظمة 

خطة العمل العالمية ( من فيروســــــات شــــــلل األطفال البرية والوقف التدريجي الســــــتعمال لقاح شــــــلل األطفال الفموي
التقليل إلى أدنى حد من المخاطر في المرافق المعنية بجمع المواد التي بشـــــــــــــــأن إرشـــــــــــــــادات المنظمة وب ١،)الثالثة

الفريق االستشاري المعني باالحتواء ويظل  بفيروسات شلل األطفال أو مناولتها أو تخزينها. تنقل العدوىيحتمل أن 
  وتنفيذها. الثالثةبتفسير خطة العمل العالمية يسدي المشورة بشأن المسائل المتعلقة 

  
ُمنحت شـــهادات ، ٢٠١٨في عام  برنامج اإلشـــهاد العالمي على اســـتيفاء متطلبات االحتواءوبعد اســـتهالل   -٢٥

نع اللقاحاتمعنية بلمرافق لإلشــــــهاد  معتمدة من اللجنة العالمية موجودة في في إندونيســــــيا والســــــويد ولمختبرات  صــــــُ
تعترف بها كجهات مرشـــــــحة مالئمة لتصـــــــبح مرافق أســـــــاســـــــية لالحتفاظ جنوب أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية 

  إضافية تستعرضها اللجنة.ترشيح وهناك طلبات بفيروس شلل األطفال. 
                                                            

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. Available at http://apps.who.int/iris/handle/10665/208872 (accessed 24 
July 2019).                                                                                                                                                    
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وتيرة تكثيف الجهود الرامية إلى تســـــــــريع ب )٢٠١٨( ١٦-٧١ج ص عالقرار والتزمت الدول األعضـــــــــاء في   -٢٦
بلدًا من أصــــــــــــل  ٢٥وُأنشــــــــــــئت هيئات وطنية معنية باالحتواء في . التقدم في مجال احتواء فيروس شــــــــــــلل األطفال

وُتمنح المرافق األساســية . ٢عتزم االحتفاظ بمواد فيروس شلل األطفال من النمط التي تبلدًا يستضيف المرافق   ٢٦
للمشـــــاركة في برنامج اإلشـــــهاد  ٢٠١٩ديســـــمبر  ألول/كانون ا ٣١لالحتفاظ بفيروس شـــــلل األطفال مهلة أقصـــــاها 

من خالل تقديم طلبات المشــاركة في البرنامج إلى هيئاتها الوطنية المعنية العالمي على اســتيفاء متطلبات االحتواء 
  باالحتواء.

  
تقليص عدد  إلىالدعوة وتثابر الجهات الشـــــــــريكة في المبادرة العالمية الســـــــــتئصـــــــــال شـــــــــلل األطفال على   -٢٧

 حلقات دراســـــــــــــــيةُنظمت دورات تدريبية و قد و . ٢المرافق التي تعتزم االحتفاظ بفيروس شـــــــــــــــلل األطفال من النمط 
بخطة العمل العالمية الثالثة والمخاطر والتكاليف المرتبطة باالحتفاظ بمواد فيروس شـــلل األطفال متصـــلة  إلكترونية
اختار مرفقان من ونتيجة لذلك، . ي للمنظمةألوروباإلقليم األمريكتين و امرفقًا في إقليم  ٢٧واســــتهدفت  ٢  من النمط

 ٢  التخلص من مواد فيروس شــــــلل األطفال من النمطلالحتفاظ بفيروس شــــــلل األطفال المعينة المرافق األســــــاســــــية 
  يبية إضافية.قطرية ودورات تدر ومن المزمع تنظيم زيارات أو نقلها إلى مرافق أخرى بدًال من االحتفاظ بها. فيهما 

  
إلجراء عمليات المراجعة التي تقتضـــــــــيها خطة العمل العالمية الثالثة على بناء القدرات وتســـــــــاعد المنظمة   -٢٨

 وقد نظمت. ٢مرافق تعتزم االحتفاظ بمواد فيروس شـــــــــــلل األطفال من النمط  تســـــــــــتضـــــــــــيففي جميع البلدان التي 
منها أربع  ٢٠١٩أكتوبر  حتى تشرين األول/ العمل العالمية الثالثةلخطة وفقًا دورة تدريبية للمراجعين  ١٣المنظمة 

مراجعين مؤهلين بصــــــفتهم جعين المدربين ليصــــــبحوا اوتتيح المنظمة أيضــــــًا الفرص للمر . ٢٠١٩دورات خالل عام 
   خاضعة لإلشراف.اللمرافق ا ةمراجععمليات لرئيسيين وفقًا لخطة العمل العالمية الثالثة من خالل إجراء 

  
 ١من النمطين البري جرد مواد فيروس شـــلل األطفال  موتواصـــلت الجهود الوطنية المبذولة الســـتكمال قوائ  -٢٩
في  ٣وفي ضوء إشهاد اللجنة العالمية على استئصال فيروس شلل األطفال البري من النمط . ٢٠١٩في عام  ٣و

وبعد . ٣فيروس شـــــــــــلل األطفال من النمط  مواد قوائم جرد دإلعداُمنحت األولوية ، ٢٠١٩أكتوبر  تشـــــــــــرين األول/
فيروس شلل األطفال على إعداد قوائم جرد مواد  البدايةاإلشهاد على استئصال الفيروس ستركز جهود االحتواء في 

فيروس أو التخلص منها الب تنقل العدوىالتي تكون معدية أو يحتمل أن المشــــــــــتق من اللقاحات  ٣البري من النمط 
ويجب على البلدان التي تعتزم االحتفاظ بهذه المواد ضمن مرفق أساسي لالحتفاظ بفيروس شلل األطفال أو نقلها. 

اإلشــــــــــــهاد العالمي على أن تســــــــــــجل جميع المرافق في برنامج أن تنشــــــــــــئ هيئة وطنية معنية باالحتواء وينبغي لها 
  .استيفاء متطلبات االحتواء

  
  توطيد الشراكات وعوامل التمكين الجديدة

  
وقد تزال شـــــراكة المبادرة العالمية الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال تعزز هياكلها لتصـــــريف الشـــــؤون واإلدارة. ال  -٣٠

بانضمام التحالف إلى مجلس  التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيعضفي الطابع الرسمي على التنسيق مع أُ 
هدف التكامل الوارد في في صــــــــميم وســــــــيكون هذا التعاون الموطد . ٢٠١٩مراقبة شــــــــلل األطفال رســــــــميًا في عام 

  على النحو المالحظ في إطار الجهود المشتركة المبذولة في بابوا غينيا الجديدة. االستراتيجية الجديدة 
  

السياسية المتواصلة الستئصال ا مإرادتهمجموعة العشرين و مجموعة الدول السبع أبدت ، ٢٠١٩في عام و   -٣١
مايو في باريس بفرنســـا  الذي ُعقد في شـــهر أيار/لمجموعة الدول الســـبع اجتماع وزراء الصـــحة  عبرشـــلل األطفال 

المقطوعة سابقًا بشأن استئصال شلل األطفال ومن خالل رؤساء الدول في  المجموعة خالله التزاماتالوزراء وتابع 
نؤكد يونيو في أوســــــــــاكا باليابان ما يلي: " الذي ُعقد في حزيران/ا في مؤتمر قمتهم مجموعة العشــــــــــرين الذين أعلنو 
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على المجموعتين في مجال الصـــــحة العالمية هاتين وتركز التزامات مجددًا التزامنا باســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال...". 
وتعمل المبادرة العالميـة وٕاحراز التقدم من أجل تحقيق التغطية الصـــــــــــــــحية الشــــــــــــــــاملة.  ٢٠٣٠الخطة لعام تنفيذ 

توفير دعم األولويات الرئيســـــية للتغطية الصـــــحية الشـــــاملة عن طريق تحســـــين من أجل الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال 
كل المواجهة المشـــوتطوير البنية التحتية الصـــحية وتوســـيع نطاقها وتعبئة الموارد المحلية بفعالية الخدمات الصـــحية 
  الصحية الرئيسية.

  
في أبو ظبي في اإلمارات العربية  "الميل األخير" ســــــــــــــيركز منتدى، ٢٠١٩نوفمبر  لثاني/وفي تشــــــــــــــرين ا  -٣٢

ومنظمات المجتمع المدني، المتحدة االنتباه الدولي على التصـــــــــــــــدي لألمراض المعدية ويتيح فرصـــــــــــــــة لقادة العالم 
من مســــــــار  خيراأل الشــــــــوطهذه الجهود، للمســــــــاهمة في بلوغ  تعد مصــــــــدر منظمة الروتاري الدولية التيوالســــــــيما 

في إطار المبادرة العالمية الســــتئصــــال  ٢٠٢٣-٢٠١٩وتحدد مبررات االســــتثمار للفترة صــــال شــــلل األطفال. ئاســــت
التي حققتها جهود استئصال شلل  وٕاضافة إلى الوفوراتاستئصال شلل األطفال. تأثير االستثمار في شلل األطفال 

الحفاظ على ســــيؤدي مليار دوالر أمريكي،  ٢٧دت قيمتها على وزافي التكاليف الصــــحية  ١٩٨٨األطفال منذ عام 
مليار دوالر أمريكي بحلول  ١٤قدرها  فإلى تحقيق وفورات تراكمية متوقعة في التكالي عالم خال من شــــلل األطفال

  إلى أجل غير مسمى.بالتكاليف التي ستتحملها البلدان لمكافحة الفيروس مقارنة  ٢٠٥٠عام 
  

 الجنس نوعزيادة التركيز على  هوشـــــــــلل األطفال اســـــــــتئصـــــــــال  فيعوامل التمكين  ر منوهناك عامل آخ  -٣٣
بتحديد ويلتزم البرنامج متغير حاســـــــــم في حصـــــــــائل التطعيم. كو  الصـــــــــحية التماس الخدماتكعامل محدد لســـــــــلوك 

بنوع الجنس وتحول دون التمنيع والتواصـــل وترصـــد األمراض واالرتقاء بالمســـاواة بين الجنســـين  ترتبطالعقبات التي 
في ظل المبادرة العالمية الستئصال  ٢٠٢٣١-٢٠١٩وتتيح استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة والتصدي لها. 

ج المتعلق بوضــــــــــــع برامج مراعية شــــــــــــلل األطفال وخطة التنفيذ إطارًا واضــــــــــــحًا للعمل من أجل توجيه عمل البرنام
  للجنسين.

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  التقرير.هذا المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا ب  -٣٤
  
 

=     =     =  

                                                            
  المتاحة على الموقع اإللكتروني التالي:    ١
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