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  الــل األطفــلـال شـاستئص
  

  العام المدير من تقرير
  
  
الخطة االســـــــــــتراتيجية  التي تنص عليهايقدم هذا التقرير أحدث المعلومات عن الوضـــــــــــع الراهن لألهداف   -١

. ويلخص (خطة الشـــــــوط األخير) ٢٠١٨-٢٠١٣ للقضـــــــاء على شـــــــلل األطفال والشـــــــوط األخير من اســـــــتئصـــــــاله
من شــــــــــــــلل األطفال على الدوام.  التحديات البرمجية والوبائية والمالية التي تواجه الجهود المبذولة إليجاد عالم خالٍ 

تقرير عن  هناكو  ١.تقريرال أحاط المجلس التنفيذي في دورته الثانية واألربعين بعد المائة بنسخة سابقة من هذاوقد 
ما بعد اإلشـــهاد على اســـتئصـــال اســـتراتيجية  ُيســـلط الضـــوء على ســـتراتيجية بشـــأن المرحلة االنتقاليةاالعمل الخطة 

عالم يها للحفاظ على إلبقاء علاالدول األعضـــاء  على تعينحدد الوظائف األســـاســـية التي ســـيالتي تُ  ،شـــلل األطفال
 يناإلجرائي ينوفقًا للمقرر  الحاليةجمعية الصـــــــحة العالمية  ُيقدَّم على نحو منفصـــــــل إلى  ٢،األطفالخال من شـــــــلل 

  .)٢٠١٨) (٢(١٤٢م تو )٢٠١٧) (٩(٧٠ص ع  ج
  
شــــــلل  من خلوال مشــــــارفإلى بالعالم  ٣االســــــتراتيجيات الموضــــــحة في خطة الشــــــوط األخير وصــــــلتقد و   -٢

االســـتراتيجية مالئمة  مازالتو من شـــلل األطفال على الدوام.  خلوهاألســـس الالزمة للحفاظ على  توضـــعاألطفال، و 
 أن يتم اإلشــــــهاد على وبعد شــــــهاد العالمي على اســــــتئصــــــال المرض.حتى اإلاّتباعها  ســــــتمروســــــي ،لتحقيق النجاح

زم األنشــطة التي يل تحديدفي  ٢اإلشــهاداســتراتيجية ما بعد ب يســترشــد العالمســ اســتئصــال فيروس شــلل األطفال البري
 األمانة ســــتمروســــتمن شــــلل األطفال.  خلو العالمبقاء عليها من أجل الحفاظ على تنفيذها والوظائف التي يجب اإل

، كافة تقرير ســــنوي إلى جمعية الصــــحة بشــــأن التقدم الُمحرز صــــوب تحقيق أهداف خطة الشــــوط األخير ديمتق في
  .البري شلل األطفال فيروس استئصال على اإلشهاد العالمييتم  لى أنإ
  

  الكشف عن فيروس شلل األطفال ووقف سريانه
  

  سريان فيروس شلل األطفال البري
  
خر آتستمر الجهود الرامية إلى استئصال جميع سالالت فيروس شلل األطفال البري الباقية. وقد ُبّلغ عن   -٣

تم اإلشــــهاد الرســــمي و ، ١٩٩٩في عام  ٢حاالت شــــلل األطفال الناجم عن فيروس شــــلل األطفال البري من النمط 
                                                           

 ، الجلســـــة الثالثةفي دورته الثانية واألربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي ةالموجز  المحاضـــــر، انظر ١٤٢/٣٧م تالوثيقة    ١
 .ية)(باإلنكليز  ٣، الفرع عشرة

-http://polioeradication.org/polioشلل األطفال، متاحة على الرابط التالي:  استئصال ما بعد اإلشهاد علىاستراتيجية    ٢

today/preparing-for-a-polio-free-world/transition-planning/polio-post-certification-strategy/ )آذار/   ١٥م االطالع في ت
  ).٢٠١٨مارس 

 ١للجلســــــة التاســــــعة للجنة "أ"، الفرع  ةضــــــر الموجز ا، المح٣ســــــجالت/ /٦٦/٢٠١٣ج ص عو ٦٦/١٨انظر الوثيقتين ج   ٣
 .(باإلنكليزية)
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. ولم ُيكتشــــف فيروس شــــلل ٢٠١٥في أيلول/ ســــبتمبر  ٢على اســــتئصــــال فيروس شــــلل األطفال البري من النمط 
خر حاالت أ، عندما ُبّلغ عن ٢٠١٢مبر في أي مكان من العالم منذ تشرين الثاني/ نوف ٣األطفال البري من النمط 

فيروس شــــــلل األطفال تســــــبب شــــــلل األطفال الناجمة عن هذه الســــــاللة في والية يوبي بنيجيريا. ومنذ ذلك الحين، 
ســـتمر ا حيثجميع حاالت شـــلل األطفال الشـــللي الناجمة عن فيروس شـــلل األطفال البري،  في ١البري من النمط 

  يتوطنها المرض، وهي: أفغانستان ونيجيريا وباكستان.سريانه في ثالثة بلدان 
  
 ١  جديدة لشــــلل األطفال الناجم عن فيروس شــــلل األطفال البري من النمط ةد أي حاللم تؤكَّ  وفي نيجيريا،  -٤

في والية بورنو (ارتبطت الفيروسات  ٢٠١٦، بعد اكتشاف الحاالت التي حدثت في آب/ أغسطس ٢٠١٧في عام 
التي سبق اكتشافها في والية بورنو  ١باطًا وثيقًا بإحدى سالالت فيروس شلل األطفال البري من النمط المعزولة ارت

). ومع ذلك، فنظرًا لوجود فجوات مستمرة في الترصد في المناطق الشديدة التعرض للمخاطر والتي ٢٠١١في عام 
ال يمكن اســـتبعاده. وتواصـــل حكومة  يصـــعب الوصـــول إليها، فإن الســـريان المســـتمر غير المكتشـــف لهذه الســـاللة

بالتنسيق الوثيق مع البلدان المجاورة على صعيد منطقة حوض بحيرة تشاد دون  ريا تنفيذ استجابة قوية للفاشيةنيجي
تضرر منها هذه المنطقة دون اإلقليمية. ومازال التحديان تق األزمة اإلنسانية األوسع نطاقًا التي ااإلقليمية، في سي

عمليات  تنفيذيتمثالن في عدم إمكانية الوصول إلى العديد من المناطق في والية بورنو وعدم القدرة على الرئيسيان 
التطعيم والترصـــــــــد العالية الجودة في تلك المناطق. ومازال أحد األهداف الرئيســـــــــية يتمثل في الوقاية من انتشـــــــــار 

اذ تدابير إضـــافية لزيادة حســـاســـية الترصـــد وتعزيز الفاشـــية إلى أجزاء أخرى من المنطقة دون اإلقليمية، ويجري اتخ
إخضــاع األفراد األصــحاء لالختبار (بما في التالية: تعزيز الترصــد البيئي؛  مســتويات المناعة، بما في ذلك التدابير

 ذلك البالغون) عند خروجهم من المناطق التي يتعذر الوصـــــــول إليها؛ إنشـــــــاء مراكز التطعيم في المعابر الرئيســـــــية
المســارعة بإجراء ســنًا؛ إلى المناطق التي يتعذر الوصــول إليها من أجل تطعيم األطفال واألشــخاص األكبر  ديةالمؤ 

  حمالت التمنيع الجتثاث المرض كلما سنحت الفرصة أو صار من الممكن الدخول إلى هذه المناطق.
  
من حاالت  ثمانيُبّلغ عن ، ٢٠١٧ عامعامالن ككتلة وبائية واحدة. ففي ومازالت أفغانســــــتان وباكســــــتان تُ   -٥

في باكســـتان، مقارنة بعشـــرين حالة في  ١شـــلل األطفال الشـــللي الناجم عن فيروس شـــلل األطفال البري من النمط 
كانون الثاني/  ٣١وفي  .٢٠١٦في أفغانســــــــــــــتان، مقارنة بثالث عشــــــــــــــرة حالة في عام  ةحال ١٤و؛ ٢٠١٦عام 
ُبّلغ عن ثالث من حاالت شـــلل األطفال الشـــللي الناجم عن فيروس شـــلل األطفال البري من كان قد ، ٢٠١٨  يناير

قدم قوي، وتؤكد األفرقة التقنية االســـــــــتشـــــــــارية تويواصـــــــــل البلدان إظهار  .٢٠١٨في عام  في أفغانســـــــــتان ١النمط 
س شــــلل األطفال المتبقية بســــرعة. ولكن تحقيق هذا الهدف ســــيتوقف المســــتقلة إمكانية وقف ســــريان ســــالالت فيرو 

على الوصول إلى جميع األطفال الذين لم يحصلوا بعد على التطعيم. ويعكف البلدان على تنسيق أنشطتهما تنسيقًا 
، واضـــــــــــحاً تحديدًا  وثيقًا، مع تركيز الجهود على تحديد األطفال الذين فاتهم التمنيع واألســـــــــــباب التي أدت إلى ذلك

ووضع الخطط التشغيلية للتغلب على هذه التحديات. ويستمر التركيز بصفة خاصة على الوصول إلى المجموعات 
الســـــكانية المتنقلة الشـــــديدة التعرض للمخاطر التي تســـــافر داخل البلدين وعبر الحدود. وينحصـــــر ســـــريان الفيروس 

خيبر بيشــــــــــاور والمناطق القبلية بول شــــــــــرق أفغانســــــــــتان ممري عبور حدوديين، يربط األ فيحاليًا في المقام األول 
مقاطعة ب مجمع كويتاب(قندهار وهيلماند)  الخاضـــعة لإلدارة االتحادية في باكســـتان، ويربط الثاني جنوب أفغانســـتان

على صعيد  ٢٠١٧بالوشيستان في باكستان. واستمر التحّسن في تنسيق برنامج استئصال شلل األطفال في عام 
التركيز على تطعيم  وكانمقاطعات واألقاليم، وفيما بين المناطق الحدودية في ممرات االنتقال المشــــتركة، الدولة وال

المجموعات الســــــــــــكانية المتنقلة الشــــــــــــديدة التعرض للمخاطر وتلك التي تعيش على امتداد الحدود. ويجب أيضــــــــــــًا 
الحفاظ على  تا. وفي الوقت ذاته، يجبالتصـــدي بصـــفة عاجلة للتحديات التي تواجه جودة العمليات في مجمع كوي

المناطق الخالية من شلل األطفال في كال البلدين. ويؤكد الترصد البيئي في  في مستويات المناعة والترصد العالية
من مناطق المستودعات  وفوداً لفيروس في المناطق الخالية من شلل األطفال، استمرار سريان اكال البلدين مخاطر 

منذ للقلق، نظرًا الستمرار الكشف عن العينات البيئية اإليجابية و  اً ل كاراتشي (باكستان) مصدرًا خاصمثالمتبقية. وت
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، ُتعد األولى في ٢٠١٧تأكيد حالة شــــــلل أطفال شــــــللي ناجم عن فيروس شــــــلل األطفال البري في آب/ أغســــــطس 
 عملهماخطط بتعديل أفغانســــــــتان وباكســــــــتان قامت . وقد ٢٠١٦ون الثاني/ يناير منطقة كاراتشــــــــي الكبرى منذ كان
وبالتركيز يتعلق باســتئصــال شــلل األطفال وبلورتها باالســتناد إلى العبر المســتخلصــة   الوطنية لمواجهة الطوارئ فيما

امج أثناء موسم ضعف سريان المرض (من تشرين األول/ أكتوبر إلى أيار/ مايو). وتركز عمليات البر  عزيزعلى ت
راوالبيندي  -ية المحّدثة لمواجهة الطوارئ تركيزًا خاصـــًا على مجمع كويتا وكاراتشـــي وٕاســـالم آبادخطط العمل الوطن

في باكستان، واإلقليمين الجنوبي والشرقي في أفغانستان. وُيعد استمرار الوصول إلى المجموعات السكانية المتنقلة 
 لوقف ســــــريان الفيروس خالل األشــــــهر الشــــــديدة التعرض للمخاطر وتطعيمها في أفغانســــــتان وباكســــــتان ضــــــرورياً 

القادمة. وســــــيكون دعم اســــــتمرار القيادة الفّعالة على جميع المســــــتويات في كال البلدين عامًال آخر حاســــــم األهمية 
  بات الوطنية القادمة في باكستان.إلحراز النجاح، بما في ذلك طوال فترة االنتخا

  
  قاحاتسريان فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من الل

  
 اتفيروس شــــــــلل األطفال الدائر المشــــــــتق من اللقاحفاشــــــــيات جديدان ب اثنان ، تأثر بلدان٢٠١٧في عام   -٦

حــالــة  ٧٤)، وهمــا الجمهوريــة العربيــة الســــــــــــــوريــة وجمهوريــة الكونغو الــديمقراطيــة، حيــث بّلغ البلــدان عن ٢  (النمط
 ٢من النمط  اتبالترتيب. ومازال رصــــــــــــد ســــــــــــريان فيروس شــــــــــــلل األطفال الدائر المشــــــــــــتق من اللقاح ةحال  ١٧و

قة على صــــــعيد العالم لســــــحب مكون لقاح واالســــــتجابة له ُيعد أولوية اســــــتراتيجية عالمية، بعد تنفيذ العملية المنســــــّ 
قاح شـــــــــــلل األطفال الفموي بالتحول من ل ،٢٠١٦في نيســـــــــــان/ أبريل  ٢فيروس شـــــــــــلل األطفال الفموي من النمط 

الثالثي التكافؤ (الذي يحتوي على األنماط المصـــلية الثالثة لفيروس شـــلل األطفال) إلى لقاح شـــلل األطفال الفموي 
وتتوافر بروتوكوالت االســــــــتجابة للفاشــــــــيات المتفق عليها دوليًا ). ٣و ١الثنائي التكافؤ (الذي يحتوي على النمطين 

 ٢الســتجابة الســريعة لســالالت فيروس شــلل األطفال المشــتق من اللقاحات من النمط ل دان والبرنامجالتي توجه البل
حفظ مخزونات احتياطية عالمية من لقاح شــــــــــــــلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ  مثلفي حقبة ما بعد التحول، 

وفي الجمهورية بســـــــرعة. الفاشـــــــيات هذه . وتجري اآلن اســـــــتجابة للفاشـــــــية في كال البلدين لوقف ٢  المضـــــــاد للنمط
وقف فاشــية شــلل األطفال الناجمة عن  نجاحالعربية الســورية ُتســتخدم اســتراتيجيات االســتجابة نفســها التي أدت إلى 

دت وأ ، التي شـــهدتها المنطقة نفســـها من البالد.٢٠١٤-٢٠١٣في الفترة  ١فيروس شـــلل األطفال البري من النمط 
طفل في محافظتي دير الزور  ٣٥٠ ٠٠٠إلى تطعيم أكثر من  ٢٠١٧حملة تطعيم مبدئية في آب/ أغســــــــــــــطس 

نغو و وفي جمهوريــة الك .٢٠١٨وبــدأت المرحلــة الثــانيــة من هــذه االســــــــــــــتجــابــة في كــانون الثــاني/ ينــاير  .والرقــة
لقاح فيذ االســتجابة للفاشــية في المحافظات المتضــررة والشــديدة التعرض للمخاطر، باســتخدام الديُمقراطية، يســتمر تن

، وبما يتماشــى مع بروتوكوالت االســتجابة للفاشــية المتفق عليها ٢لنمط من اشــلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ 
وينصـــب التركيز على الوصـــول إلى األطفال الذين لم يتســـن الوصـــول إليهم من قبل والســـيما األطفال الذين  دوليًا.

ي التمنيع فوتؤكد هذه الفاشيات استمرار المخاطر التي تطرحها الفجوات  يعيشون في المناطق المتضررة المعروفة.
ة الكافية، يكشف ترصد فيروس شلل األطفال في أي مكان من العالم. وفي المناطق التي تحظى بمستويات المناع

  من أي مصدر، عن التراجع المستمر والسريع في وجود هذه السالالت. ٢المشتق من اللقاحات من النمط 
  

  دولياً  اً طارئة صحية عمومية تسبب قلق
  
طارئة عن أن االنتشـــار الدولي لفيروس شـــلل األطفال البري يشـــكل  ٢٠١٤إن اإلعالن الصـــادر في عام   -٧

)، ٢٠٠٥صــــــــحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، والتوصــــــــيات المؤقتة التي ُنشــــــــرت في إطار اللوائح الصــــــــحية الدولية (
نوعي فيروس شـــــلل األطفال المشـــــتق من  أحدالبلدان المتضـــــررة حاليًا من ســـــريان  ســـــاريين. وقد أعلنت كل  مازاال

صـــــــعيد الوطني، وتنفذ هذه البلدان خطط العمل اللقاحات أن تلك األحداث تشـــــــكل طوارئ صـــــــحية عمومية على ال
  الوطنية لمواجهة طوارئ شلل األطفال.
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 التخّلص على مراحل من لقاحات شلل األطفال الفموية
  
شمل التحول من لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ إلى لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ،  -٨

بلدًا وٕاقليمًا وُيتوقع أن يعود بفوائد كبيرة على  ١٥٥، ٢٠١٦أيار/ مايو  ١ل إلى نيســـــــــــــــان/ أبري ١٧في الفترة من 
حالة  ٢٠٠تقريبًا من جميع حاالت شلل األطفال الشللي الناجمة عن اللقاح (حوالي  ٪٤٠الصحة العمومية. وكان 

من فاشـــيات فيروس شـــلل األطفال الدائر المشـــتق من اللقاحات التي حدثت خالل الســـنوات العشـــر  ٪٩٠ســـنويًا) و
من لقاح شــــــلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ. وينبغي أال تحدث هذه الحاالت  ٢الماضــــــية مرتبطة بمكون النمط 

ل األطفال الدائر المشـــتق من د أي ظهور لفيروس شـــلوتســـتمر الجهود المبذولة من أجل ما يلي: ترصـــّ مرة أخرى. 
(كما تبين من الفاشيات التي حدثت مؤخرًا في الجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو  ٢من النمط  اتاللقاح

الديمقراطية)؛ واالحتفاظ بقدرة قوية على االســتجابة للفاشــيات باســتخدام لقاح شــلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ 
 ضمان أال يستمر استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ المتبقي في أي مكان.؛ و ٢المضاد للنمط 

  
واســـــــــتعدادًا للتحول إلى لقاح شـــــــــلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ، ألزمت جميع البلدان نفســـــــــها باعتماد   -٩

تمنيع الروتيني. وأدت القيود ل في برامجها الخاصــــــــــــــة بالعطَّ جرعة واحدة على األقل من لقاح شــــــــــــــلل األطفال المُ 
ع في المصـــــــنّ  التي واجهتها محاولة تقنيةالصـــــــعوبات للنتيجة  إمدادات اللقاحالعالمية المفروضـــــــة على  عين التوســـــــّ

عين، فإن جميع البلدان التي تأخرت لمصــــــــــــــنّ اتوقعات . واســــــــــــــتنادًا إلى بلداً  ٣٥في  تاإلمدادااإلنتاج، إلى تأخر 
. وأثناء الفترة التي شـــــــــهدت العجز، ُأعطيت ٢٠١٨األول من عام  النصـــــــــففي  تحصـــــــــل عليهاإمداداتها ســـــــــوف 

األشــد تعرضــًا لفاشــيات فيروس شــلل األطفال  البلداناألولوية في اإلمدادات المتوفرة ألغراض التمنيع الروتيني في 
التعاون مع الدول األعضاء العالمية الستئصال شلل األطفال  . وتواصل المبادرة٢من النمط  اتقاحالمشتق من الل

اســــتراتيجيات لالقتصــــاد في إعطاء الجرعات، مثل  اعتمادوالمكاتب اإلقليمية التابعة للمنظمة على تقصــــي إمكانية 
األطفال الُمعطَّل بحقنها داخل األدمة، على نحو ما أوصـــــــــى به فريق الخبراء  إعطاء جرعة جزئية من لقاح شـــــــــلل

، وخاصًة بنغالديش بالفعل الدول األعضاء هذا النهجعدد من عتمد ا قداالستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع. و 
. ويساعد هذا النهج على ضمان القيام بذلكبصدد  البلدان في إقليم األمريكتينعدد من هناك والهند وسري النكا، و 

توافر لقاح شــــــــــــــلل األطفال الُمعطَّل في هذه البلدان بكميات تكفي لالســــــــــــــتمرار في تمنيع كامل مجموعات المواليد 
  لديها.

  
 احتواء فيروسات شلل األطفال

  
، ٢٠١٧و ٢٠١٦عامي تدريجيًا في  ٢ذت الجهود الرامية إلى احتواء فيروس شــــــــلل األطفال من النمط ُنفّ  -١٠

اســـــترشـــــادًا بخطة العمل العالمية للمنظمة بشـــــأن التقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شـــــلل األطفال المرتبطة 
بالمرافق عقب اســــــــتئصــــــــال فيروس شــــــــلل األطفال البري من نمط معين والوقف المتتابع الســــــــتعمال اللقاح الفموي 

ويجري وضـع الصـيغة النهائية لإلرشـادات الخاصة  ١ة الثالثة).المضـاد لفيروس شـلل األطفال (خطة العمل العالمي
ي ُيحتمل أن تنقل العدوى لحد من مخاطر جمع العينات التبشــــأن اة بفيروس شــــلل األطفال بالمرافق غير المختصــــّ 

 ٢لخطوات األخيرة في عملية تحديد فيروســـــــــات شـــــــــلل األطفال من النمط ا من أجل دعمشـــــــــلل األطفال،  بفيروس
فيروســــات، أو اســــتبقائها في هذه المرافق. هذه النقلها إلى المرافق األســــاســــية المعتمدة لالحتفاظ بو لمتبقية وتدميرها ا

احتواء الفيروس على وقد قبلت اللجنة العالمية لإلشـــــهاد على اســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال مســـــؤولية اإلشـــــراف على 
                                                           

خطة العمل العالمية للمنظمة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق عقب استئصال    ١
األطفال (خطة  فيروس شـــــلل األطفال البري من نمط معين والوقف الالحق الســـــتعمال اللقاح الفموي المضـــــاد لفيروس شـــــلل

   ٢٠١٥العمل العالمية الثالثة). جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/GAPIII_2014.pdf ٢٠١٨ آذار/ مارس ١، تم االطالع في.( 
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خطة العمل العالمية للمنظمة  معلد ،على اســــــــــــتيفاء متطلبات االحتواءبرنامج اإلشــــــــــــهاد ل وفقاً ، العالمي الصــــــــــــعيد
وقد ُأنشــئ فريق اســتشــاري معني باالحتواء ليتناول المســائل التقنية المتعلقة بخطة  ١الحتواء فيروس شــلل األطفال.

عزيز القدرة التقنية العمل العالمية الثالثة وأوصـــى بإدخال بعض التعديالت على الخطة. وتعكف األمانة على دعم ت
للســــلطات الوطنية في مجال االحتواء بتدريب المراجعين على خطة العمل العالمية وبرنامج اإلشــــهاد على اســــتيفاء 

 متطلبات االحتواء. 

بأي من فيروســــــــــــــات  بأنه لم يعد يحتفظقد أفاد بلدًا وٕاقليمًا  ١٧٤ كان، ٢٠١٨ كانون الثاني/ ينايرفي و  -١١
بلدًا بأنه يعتزم اســـــــتبقاء فيروســـــــات شـــــــلل  ٢٨ أفاد، و ٢شـــــــلل األطفال البرية أو المشـــــــتقة من اللقاحات من النمط 

هما. يمازاال يســــــــتكمالن تقرير  اثنان مرفقًا أســــــــاســــــــيًا لالحتفاظ بالفيروس، وكان بلدان ٩١في  ٢  األطفال من النمط
بعد وقف ســــــريان الفيروس، في  ٢فيروســــــات شــــــلل األطفال من النمط  ية علىوســــــينبغي إعادة جرد المواد المحتو 

. ومن بين ٢من النمط  اتجميع البلدان التي تضــررت من فاشــيات فيروس شــلل األطفال الدائر المشــتق من اللقاح
بلدًا تقدمًا كبيرًا في  ١٨، أحرز ٢والعشـــرين التي تعتزم اســـتبقاء فيروســـات شـــلل األطفال من النمط  الثمانيةالبلدان 

، وتســــتعد هذه البلدان للحصــــول على اإلشــــهاد على أن مرافقها ء الفيروسلســــلطات الوطنية المعنية باحتواتأســــيس ا
 عينة لالحتفاظ بالفيروس تستوفي شروط االحتواء التي تنص عليها خطة العمل العالمية الثالثة.األساسية المُ 

تنفيذ  ُخطى م والجهود التي يبذلها أصـــــــــحاب المصـــــــــلحة كافة، فإن تســـــــــريعوعلى الرغم من زيادة االهتما -١٢
عملية احتواء فيروســـات شـــلل األطفال يتطلب التزامًا كبيرًا من جميع الدول األعضـــاء حتى يمكن أن تحصـــل على 

) ٢٠١٥( ٣-٦٨ص ع  جوسوف يؤدي التنفيذ الكامل للقرار  .يهاإلشهاد على استئصال شلل األطفال وأن تحافظ عل
بشأن شلل األطفال إلى تأمين كامل الفوائد اإلنسانية والصحية واالقتصادية المرتبطة باستئصال شلل األطفال، فلن 
يعاني أي طفل مرة أخرى من الشلل مدى الحياة بسبب أي من سالالت فيروس شلل األطفال، وسوف يحقق العالم 

وهي أموال يمكن االســــــــــــــتفادة منها في تلبية  -مليار دوالر أمريكي، معظمها في البلدان النامية  ٥٠ت قدرها وفورا
  حة للصحة العمومية.سائر االحتياجات الملّ 

  
إمكانية  توقع أنب، و التاريخ ياته على مرأدنى مســــــــــتو حاليًا في  أصــــــــــبح وٕاقرارًا بأن ســــــــــريان شــــــــــلل األطفال -١٣

قد جميع األطراف  َبلقِ فإن التكثيف العاجل ألنشطة االحتواء من توقعًا واقعيًا،  أصبحاستئصاله في المدى القريب 
االحتواء،  متطلباترفع ســـــــريع والكامل أللضـــــــمان التنفيذ الالجهود واألنشـــــــطة  حث خطىيلزم ف. اً ضـــــــروريصـــــــار 

يلتمس توافق  ،قراراً  ولذا فإن األمانة تقترحخروق في االحتواء.  هددهتن خلو العالم من شــــلل األطفال لن لضــــمان أ
 ).١إضافة  ٧١/٢٦(انظر الوثيقة جفيه تنظر  كيعلى جمعية الصحة اآلراء الدولية حول االحتواء، 

  
 تمويل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  
لت ميزانية األنشــطة المقررة لعام  -١٤ الدعم المســتمر والســخي الذي تقدمه األوســاط بالكامل بفضــل  ٢٠١٧ُموِّ

شـــــــــلل األطفال فيروس موطونة ب تمازالالتي  البلدانبما في ذلك اإلنمائية الدولية، بما في ذلك الدول األعضـــــــــاء (
المصـــــارف للمبادرة العالمية الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال)، والمنظمات المتعددة األطراف والثنائية، و والبلدان المانحة 

 األخير المؤســــــــــــــســــــــــــــــات الوقفيـــة، ومنظمـــة الروتـــاري الـــدوليـــة. وفي مؤتمر منظمـــة الروتـــاري الـــدوليـــةو اإلنمـــائيـــة، 
انضــــــــــــــم العديد من الشــــــــــــــركاء من  )٢٠١٧حزيران/ يونيو  ١٤-١٠ الواليات المتحدة األمريكية، ،جورجيا  ،أتالنتا(

                                                           
برنامج اإلشـــــــــهاد على اســـــــــتيفاء متطلبات االحتواء لدعم خطة العمل العالمية للمنظمة الحتواء فيروس شـــــــــلل األطفال.    ١

   ٢٠١٧جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 
)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2017/03/CCS_19022017-EN.pdf تشـــــرين األول/   ١٧، تم االطالع في

 ).٢٠١٧أكتوبر 
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القطاعين العام والخاص من شــــــــــــــتى أنحاء العالم إلى منظمة الروتاري الدولية في اإلعالن عن تعهدات تاريخية 
مليون دوالر أمريكي، من أجــل تغطيــة الميزانيــة  ١٢٠٠ليصــــــــــــــــل إجمــالي التبرعــات المعلنــة إلى  بمبــالغ جــديــدة،

دور النســخة صــومنذ ق عليها مجلس مراقبة شــلل األطفال. ريكي التي صــدّ مليون دوالر أم ١٥٠٠اإلضــافية البالغة 
مليون يورو من  ٢١,٩: ا في ذلكبمتعهد المجتمع العالمي بتقديم المزيد من التبرعات،  الســــــــــــــابقة من هذا التقرير

الدول  ثحَ دوالر أمريكي من اليابان. وتُ  ليونم ٧,٠٦، وليختنشـــــــــــــتاينســـــــــــــويســـــــــــــري من  فرنك ٤٥ ٠٠٠ألمانيا، و
ضــفاء قصــارى جهدها إلبذل  األعضــاء بشــدة على تنفيذ التعهدات وااللتزامات في أســرع وقت ممكن وعلى مواصــلة

. ولضمان إيجاد عالم خاٍل من شلل األطفال والحفاظ دون انقطاعامج نالبر  سيرمخصصاتها لضمان  المرونة على
ميزانيتها المتعددة تنقيح ، ســــــتواصــــــل المبادرة العالمية الســــــتئصــــــال شــــــلل األطفال على النحو األعلى مردوداً  عليه

التمويل، مع حشــــد المزيد من ســــتســــتمر الجهود المبذولة لر الخصــــائص الوبائية، كما الســــنوات باالســــتناد إلى تطوّ 
 .محددةثغرات  التي تستهدفالموارد التركيز بصفة خاصة على تأمين الموارد المرنة و 
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النظر في مشــــــــــــــروع القرار الوارد في ٕالى و  بهـــذا التقريرإلى اإلحـــاطـــة علمـــًا  ةمـــدعو  جمعيـــة الصــــــــــــــحـــة -١٥
 .١إضافة  ٧١/٢٦ج الوثيقة
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