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شلل اﻷطفال
استئصال شلل اﻷطفال
تقرير من المدير العام
 -١يتضــمن هذا التقرير أحدث المســتجدات بشــأن اســتئصــال شــلل اﻷطفال ،ويوجز التحديات المتبيقة التشــغيلية
والوبائية والمالية التي تواجه ض ـ ـ ــمان إخﻼء العالم من ش ـ ـ ــلل اﻷطفال بﻼ رجعة .وقد أحاط المجلس التنفيذي علماً،
في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة ،بنسخة سابقة من هذا التقرير ١.وقد ُنقح التقرير ليتضمن مناقشات المجلس
التنفيذي ،التي ركزت على الحاجة إلى تنفيذ جميع أوجه المبادرة العالمية ﻻســتئصــال شــلل اﻷطفال والشــوط اﻷخير
من استئصاله للفترة  ٢٠٢٣-٢٠١٩بالكامل وعلى جميع المستويات لضمان اﻹشهاد العالمي على خلو العالم من
ش ـ ـ ــلل اﻷطفال بحلول نهاية عام  .٢٠٢٣ويتوافر في ص ـ ـ ــورة منفص ـ ـ ــلة تقرير يتناول أحدث المس ـ ـ ــتجدات عن حالة
المرحلة اﻻنتقالية في مجال شلل اﻷطفال٢.
 -٢وقد أدى تنفيذ الخطة اﻻسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية ﻻسـ ـ ـ ـ ـ ــتئصـ ـ ـ ـ ـ ــال شـ ـ ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال والشـ ـ ـ ـ ـ ــوط اﻷخير من اسـ ـ ـ ـ ـ ــتئصـ ـ ـ ـ ـ ــاله
للفترة  ٢٠١٨-٢٠١٣إلى جعل العالم على مشــارف اســتئصــال شــلل اﻷطفال .وتســتند المبادرة العالمية ﻻســتئصــال
شلل اﻷطفال والشوط اﻷخير من استئصاله للفترة  ٣٢٠٢٣-٢٠١٩التي صيغت عبر عملية تشاورية أُجريت على
مدى  ١٢ش ـ ــه اًر ،إلى الدروس المس ـ ــتفادة منذ عام  ،٢٠١٣وتض ـ ــع خارطة طريق لتحقيق اﻹش ـ ــهاد العالمي بحلول
عام .٢٠٢٣
 -٣وتسـ ــلط الخطة اﻻسـ ــتراتيجية الضـ ــوء على اﻷنشـ ــطة التي يلزم تنفيذها ،وما ينبغي أن تؤديه المبادرة العالمية
أداء مختلف ًا لﻺش ــهاد على اس ــتئص ــال فيروس ش ــلل اﻷطفال البري ،واﻻس ــتجابة بس ــرعة
ﻻس ــتئص ــال ش ــلل اﻷطفال ً
وفعالية للكش ــف المس ــتمر عن فيروس ش ــلل اﻷطفال الدائر المش ــتق من اللقاح ،واﻻس ــتعداد ﻹخﻼء العالم من ش ــلل
اﻷطفال ،من خﻼل ض ـ ــمان اس ـ ــتدامة المكاس ـ ــب المحققة .وقد كان ﻹشـ ـ ـراك أص ـ ــحاب المص ـ ــلحة على نحو واس ـ ــع
النطاق أهمية بالغة في وضع اﻻستراتيجية .وساعد إجراء تقييم مستقل ﻻستراتيجيات اﻻستئصال في المناطق التي
ونفﱢذ
ﻻتزال موطونة ،وهو ما أوصــى به المجلس المســتقل للرص ـد التابع للمبادرة العالمية ﻻســتئصــال شــلل اﻷطفال ُ
خﻼل الربع الثالث من عام  ،٢٠١٨في إثراء عملية وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع تلك الخطة الموس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعة بالمعلومات .وتركز المبادرة
 ١انظر الوثيقــة م ت ،٩/١٤٤والمحــاض ـ ـ ـ ـ ـ ــر الموجزة للمجلس التنفيــذي في دورتــه اﻷربعين بعــد المــائــة ،الجلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرابعــة
)باﻹنكليزية(.
 ٢الوثيقة ج.١٠/٧٢

 ٣متاح على الرابط اﻹلكتروني

http://polioeradication.org/tools-and-library/resources-for-polio-eradicators/polio-endgame-strategy-2019-2023/
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العالمية ﻻسـتئصـال شـلل اﻷطفال والشـوط اﻷخير من اسـتئصـاله للفترة  ٢٠٢٣-٢٠١٩على تحسـين اﻷداء في كل
مكان ،بما في ذلك اس ـ ــتخدام أدوات اﻻسـ ـ ــتئصـ ـ ــال ولبنات البناء التي ثبتت كفاءتها ونجحت في القضـ ـ ــاء على هذا
لحة إلى استئصال فيروسات شلل اﻷطفال البرية
المرض في  ٪٩٩من سكان العالم .وتقر الخطة بأن ثمة حاجة ُم ّ
في أسـ ــرع وقت ممكن ،وذلك لمنع معاودة ظهور تلك السـ ــﻼﻻت على مسـ ــتوى العالم ،وللتمكين ،في الوقت نفسـ ــه،
من الوقف الس ـريع ﻻســتخدام لقاح شــلل اﻷطفال الفموي ،ومن ثم ،منع المخاطر الطويلة اﻷجل لفاشــيات فيروســات
شلل اﻷطفال الدائر المشتق من اللقاح.
 -٤وجميع اﻷدوات واﻷسـ ـ ـ ــاليب متوافرة لتحقيق اﻹشـ ـ ـ ــهاد؛ فﻼ توجد عقبات بيولوجية أو تقنية متبقية ،وســ ـ ــيعتمد
النجاح على حشــد ما يكفي من اﻹرادة الســياســية والمجتمعية للتأكد من أن الخطة اﻻســتراتيجية تُ َمﱠول وتَُنفﱠذ بالكامل
على المســتويات كافة .وفي بيان مشــترك صــدر في كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩ســلط رؤســاء الهيئات اﻻســتشــارية
العالمية الرئيس ـ ــية المعنية بش ـ ــلل اﻷطفال ،وهي :لجنة الطوارئ المشـ ـ ـ ّكلة بموجب الوائح الص ـ ــحية الدولية؛ المجلس
المس ــتقل للرص ــد؛ اللجنة العالمية لﻺش ــهاد على اس ــتئص ــال ش ــلل اﻷطفال؛ فريق الخبراء اﻻس ــتش ــاري اﻻس ــتراتيجي
المعني بالتمنيع ،الضوء على أنه" :ما من سبب يبرر استمرار شلل اﻷطفال في أي مكان في العالم .ولكي يتحقق
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبﻼً للتفوق في أداء أدوارهمٕ .واذا
النجاح بحلول عام  ،٢٠٢٣فيجب أن يجد جميع المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين في هذا الجهد ُ
حدث ذلك ،فسيتبعه النجاح"١.
 -٥وتتض ـ ـ ــمن الخطة اﻻس ـ ـ ــتراتيجية ،مع حفاظها على التركيز الكامل على اﻻسـ ـ ـ ــتئص ـ ـ ــال ،اس ـ ـ ــتبقاء عناصـ ـ ـ ــر
للتحض ـ ــير لتحقيق مس ـ ــتقبل خال من ش ـ ــلل اﻷطفال أيضـ ـ ـاً من خﻼل العمل بص ـ ــورة تتس ـ ــم بمزيد من المنهجية مع
المض ـ ــي قُدماً بتحقيق النتائج على المس ـ ــتوى القطري.
البرامج والمبادرات الص ـ ــحية اﻷخرى ،مع دفع التحالفات إلى ُ
ومع اقتراب إنجاز اﻻستئصال ،يصبح التعاون المكثف مع برامج الصحة العمومية اﻷخرى ،تحت قيادة الحكومات
الوطنية ،في ظل وجود أدوار ومسؤوليات وهياكل مساءلة واضحة ،ضرورياً لضمان استدامة اﻻستئصال وفي نقل
المعارف والخبرات والدروس المسـ ــتفادة من اسـ ــتئصـ ــال شـ ــلل اﻷطفال في نهاية المطاف بغية المسـ ــاعدة في حماية
الس ـ ــكان .وس ـ ـ ُـيص ـ ــمم نطاق وطبيعة هذا التعاون الذي يتس ـ ــم بمزيد من المنهجية بما يتناس ـ ــب مع الحاﻻت المحددة
للبلدان ويتحدد حسـ ـ ـ ـ ــب احتياجات الحكومات الوطنية .وفي هذا السـ ـ ـ ـ ــياق ،تبلور الخطة اﻻسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التعاون مع
ويعزز أيضـاً
تحالف اللقاحات الذي ســوف ينضــم إلى مجلس مراقبة شــلل اﻷطفال وتضــفي الصــبغة الرســمية عليهُ .
التعاون المنهجي مع الجهات الفاعلة اﻷخرى في القطاع الصــحي والقطاع غير الصــحي ،وتقطع التزامات لضــمان
تحقيق الش ــفافية الكاملة في الميزانيات الطويلة المدى ،بما في ذلك التكاليف الرئيســية لمرحلة ما بعد اﻹشــهاد ،مثل
المخزونات ولقاح شلل اﻷطفال المعطل.
ـتوجه اســتراتيجية ما بعد اﻹشــهاد ،التي أشــارت إليها جمعية
 -٦وبعد اﻹشــهاد على اســتئصــال شــلل اﻷطفال ،سـ ّ
٢
الص ـ ـ ـ ــحة العالمية الحادية والس ـ ـ ـ ــبعون في أيار /مايو  ،٢٠١٨العالم فيما يتعلق باﻷنش ـ ـ ـ ــطة والوظائف التي يجب
اﻻســتمرار فيها من أجل الحفاظ على خلو العالم من شــلل اﻷطفال .وســتُســاعد اﻷنشــطة واﻻســتراتيجيات الواردة في
الخطة اﻻســتراتيجية ،وبخاصــة التعاون المنهجي مع الشــركاء اﻵخرين ،على تمهيد الطريق لمرحلة انتقالية ناجحة.
وســتواصــل اﻷمانة تقديم تقارير ســنوية إلى جمعية الصــحة العالمية ،من خﻼل المجلس التنفيذي حســب اﻻقتضــاء،
بشأن التقدم المحرز حتى اﻹشهاد العالمي على استئصال شلل اﻷطفال.
 ١البيان المشــترك الصــادر عن رؤســاء كل من لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصــحية الدولية؛ المجلس المســتقل للرصــد؛
اللجنة العالمية لﻺشهاد على استئصال شلل اﻷطفال؛ فريق الخبراء اﻻستشاري اﻻستراتيجي المعني بالتمنيع ،كانون الثاني/
يناير  .٢٠١٩وهو متاح على الرابط اﻹلكتروني:
http://polioeradication.org/news-post/to-succeed-by-2023-extraordinary-joint-statement-to-polio-eradicators/

)تم اﻻطﻼع في  ٦آذار /مارس .(٢٠١٩

 ٢انظر المحاض ـ ــر الموجزة لجمعية الص ـ ــحة العالمية الحادية والس ـ ــبعين ،اللجنة "ب" ،الجلس ـ ــة الرابعة ،الفرع  ،٣والجلس ـ ــة
الخامسة ،الفرع  ،١والجلسة السادسة ،الفرع ) ٣باﻹنكليزية(.
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استئصال شلل اﻷطفال على الصعيد العالمي  -طارئة مزدوجة تخص فيروس شلل اﻷطفال
البري واﻵخر المشتق من اللقاح
سريان فيروس شلل اﻷطفال البري
 -٧تتواص ـ ـ ـ ــل الجهود ﻻس ـ ـ ـ ــتئصـ ـ ـ ـ ــال جميع الســ ـ ـ ــﻼﻻت المتبقية من فيروس شــ ـ ـ ــلل اﻷطفال البري .وقد ُأبلّﻎ في
عام  ١٩٩٩عن آخر حالة إص ــابة بش ــلل اﻷطفال بس ــبب فيروس ش ــلل اﻷطفال البري من النمط  ،٢وأُشـ ـ ِهد رس ــمياً
على استئصاله في أيلول /سبتمبر  .٢٠١٥ولم يكتشف وجود فيروس شلل اﻷطفال البري من النمط  ٣عالمياً منذ
تشرين الثاني /نوفمبر  ،٢٠١٢عندما أُبلِﻎ عن آخر حالة مصابة بشلل اﻷطفال بسبب هذه السﻼلة في وﻻية يوبي
في نيجيريا .ومنذ ذلك الحين ،كانت جميع حاﻻت شــلل اﻷطفال المســبب للشــلل الناجمة عن فيروس شــلل اﻷطفال
البري ناجمة عن النمط  ١منه .ويبقى فيروس شــلل اﻷطفال البري مصــنفاً بوصــفه فيروس ـاً متوطناً في ثﻼثة بلدان،
هي :أفغانسـ ــتان ونيجيريا وباكسـ ــتان .وفي عام ُ ،٢٠١٨ك ِش ـ ـفت عن حاﻻت فيروس شـ ــلل أطفال بري من النمط ١
في أفغانستان وباكستان.
 -٨ففي نيجيريا ،لم تتأكد أي حالة جديدة من حاﻻت شلل اﻷطفال الناجمة عن فيروس شلل اﻷطفال البري من
النمط  ١منذ الكش ـ ـ ــف عنها في وﻻية بورنو في آب /أغس ـ ـ ــطس  ٢٠١٦ومنذ الكش ـ ـ ــف عن الفيروس لدى طفل من
اﻷص ـ ــحاء في أيلول /س ـ ــبتمبر  .٢٠١٦ومع ذلك ،ونتيجة ﻻس ـ ــتمرار الفجوات في الترص ـ ــد في المناطق المعرض ـ ــة
بشدة لخطر اﻹصابة بشلل اﻷطفال والمناطق التي يتعذر الوصول إليها ،ﻻ يمكن استبعاد عدم الكشف عن سريان
هذه الس ــﻼلة واس ــتم ارره .وتواص ــل حكومة نيجيريا تنفيذ اس ــتجابة ش ــرس ــة للفاش ــية في إطار من التنس ــيق الوثيق مع
بلدان مجاورة عبر منطقة بحيرة تش ــاد دون اﻹقليمية ،في س ــياق الطوارئ اﻹنس ــانية اﻷوس ــع نطاقاً في المنطقة دون
اﻹقليمية المتضــررة .وﻻيزال التحديان الرئيســيان هما تع ّذر الوصــول والعجز عن اﻻضــطﻼع بأنشــطة عالية الجودة
في مجالي التطعيم والترص ـ ـ ــد في كثير من مناطق وﻻية بورنو .ويظل منع انتش ـ ـ ــار الفاش ـ ـ ــية إلى مناطق أخرى في
المنطقة دون اﻹقليمية يشـ ّكل أحد اﻷغراض الرئيسـية .ويجري اتخاذ تدابير إضـافية لزيادة حسـاسـية الترصـد وتعزيز
مس ــتويات المناعة ،بما في ذلك التدابير التالية :توس ــيع نطاق الترص ــد البيئي؛ إخض ــاع اﻷفراد اﻷص ــحاء لﻼختبار
)بما في ذلك البالغون( عند خروجهم من المناطق التي يتعذر الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إليها؛ إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مراكز تطعيم في المعابر
الرئيس ـ ـ ـ ـ ــية المؤدية إلى المناطق التي يتعذر الوص ـ ـ ـ ـ ــول إليها من أجل تطعيم اﻷطفال واﻷش ـ ـ ـ ـ ــخاص اﻷكبر س ـ ـ ـ ـ ــنًا؛
المس ـ ــارعة بإطﻼق حمﻼت التمنيع ﻻجتثاث المرض كلما س ـ ــنحت الفرص ـ ــة أو ص ـ ــار من الممكن الدخول إلى هذه
المناطق.
 -٩وﻻتزال أفغانس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان وباكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتان تُعامﻼن على أنهما كتلة وبائية واحدة .وفي عام  ،٢٠١٨أُبلّﻎ عن ثماني
حاﻻت إص ــابة بشـ ــلل اﻷطفال المسـ ــبب للشـ ــلل الناجم عن فيروس شـ ــلل اﻷطفال البري من النمط  ١في باكسـ ــتان،
وهو نفس عدد حاﻻت عام ٢٠١٧؛ أ ﱠما في أفغانس ـ ـ ــتان ،فقد أُبلّﻎ عن  ٢١حالة ،مقارنةً بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ١٢حالة وقعت في
ﻻ
عام  .٢٠١٧وفي أفغانس ـ ـ ــتان ،نتجت الزيادة في عدد الحاﻻت المبلّﻎ عنها عن جيوب مس ـ ـ ــتعص ـ ـ ــية تض ـ ـ ــم أطفا ً
فاتتهم أنشـ ــطة التمنيع التكميلي في النواحي الش ــديدة التعرض للمخاطر في المنطقتين الجنوبية والش ـ ـرقية .ويواصـــل
كﻼ البلدين تنسيق أنشطة التمنيع والترصد .وعلى الرغم من أن أفرقة استشارية تقنية مستقلة تؤكد جدوى المسارعة
بوقف س ـ ـ ـ ـريان س ـ ـ ـ ــﻼﻻت فيروس ش ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال المتبقية ،فإن تحقيق هذا الهدف يعتمد على الوصـ ـ ـ ــول إلى جميع
اﻷطفال الذين لم ُيطعموا وتحديد جميع مستودعات السريان المتبقية والقضاء عليها.
 -١٠وفي باكس ــتان ،سـ ــيكون من الضـ ــروري للغاية أن تواصـ ــل السـ ــلطات المنتخبة حديثاً اﻻلتزام الرفيع المسـ ــتوى
باستئصال شلل اﻷطفال .ويؤكد الترصد البيئي في كﻼ البلدين خطر استمرار سريان الفيروس إلى المناطق الخالية
من ش ــلل اﻷطفال انطﻼقاً من مناطق المس ــتودعات المتبقية التي تعد موطناً للتجمعات التي يتعذر للغاية الوص ــول
إليها .وتركز الجهود المبذولة في كﻼ البلدين على تحديد اﻷطفال الذين فاتهم التمنيع وكشـ ـ ــف اﻷس ـ ـ ــباب التي أدت
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إلى ذلك بوضـ ــوح ،ووضـ ــع الخطط التشـ ــغيلية الﻼزمة للتغلب على هذه التحديات .ويســـتمر التركيز بصـ ــفة خاصـ ــة
على الوصـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى المجموعات السـ ـ ـ ـ ـ ــكانية المتنقلة الشـ ـ ـ ـ ـ ــديدة التعرض للمخاطر التي تتحرك داخل البلدين وعبر
الحدود .وبالنظر إلى أن المناطق التي ﻻتزال بها فيروســات شــلل اﻷطفال هي موطن تجمعات بش ـرية يتعذر للغاية
الوص ــول إليها ،فإن هذه المجموعات الس ــكانية ﻻ تســتطيع في كثير من اﻷحيان الحص ــول على الدعم الﻼزم لتلبية
احتياجاتها الصحية اﻷساسية .ومن شأن توطيد أواصر التعاون بين برامج مكافحة شلل اﻷطفال والبرامج اﻹنسانية
في هذه المناطق أن تدعم اﻷهداف اﻹنمائية اﻷوســع نطاقاً مع زيادة إتاحة التطعيم المضــاد لشــلل اﻷطفال وتوســيع
نطاق قبوله مجتمعياً.
 -١١وينحص ـ ــر سـ ـ ـريان الفيروس حالياً في المقام اﻷول في ممري عبور حدوديين :اﻷول يربط ش ـ ــرق أفغانس ـ ــتان
بخيبر باختونخوا والمناطق القبلية الخاضــعة لﻺدارة اﻻتحادية في باكســتان ،والثاني يربط جنوب أفغانســتان )قندهار
وهيلماند( بمجمع كويتا بمقاطعة بالوشـ ــيسـ ــتان في باكسـ ــتان وكذلك كاراتشـ ــي )باكسـ ــتان( .وقد اسـ ــتمر التح ّس ـ ـن في
تنسيق برنامج استئصال شلل اﻷطفال على صعيد الدولة والمقاطعات واﻷقاليم ،وكذلك فيما بين المناطق الحدودية
في ممرات الس ـريان المشــتركة ،مع التركيز على تطعيم المجموعات الســكانية الشــديدة التعرض للمخاطر وتلك التي
تعيش على امتداد الحدود .وفي كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩سـ ـ ـ ــافر المدير العام لمنظمة الصــ ـ ــحة العالمية ومدير
المكتب اﻹقليمي لشـ ــرق المتوس ـ ــط التابع للمنظمة إلى أفغانسـ ــتان وباكسـ ــتان للقاء رؤسـ ــاء الدول وكبار المس ـ ــؤولين
الحكوميين لمناقش ـ ـ ــة تدابير قطع السـ ـ ــﻼسـ ـ ــل المتبقية من س ـ ـ ـريان فيروس ش ـ ـ ــلل اﻷطفال البري التي تؤثر على كﻼ
البلدين.

سريان فيروس شلل اﻷطفال الدائر المشتق من اللقاح
 -١٢مع اقتراب العالم من القض ـ ــاء على س ـ ـريان فيروس شـ ــلل اﻷطفال البري بنجاح ،ﻻيزال سـ ـ ـريان فيروسـ ــات
شلل اﻷطفال المشتقة من اللقاح ،رغم أنه ﻻ يمثل ظاهرة جديدة ،يكتسي أهمية إضافية .ومازالت مستويات الترصد
الروتيني غير الكافية المقترنة بالفجوات على المسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى دون الوطني في الترص ـ ـ ـ ـ ــد في البلدان الش ـ ـ ـ ـ ــديدة التعرض
للمخاطر تمثل العاملين الرئيس ــيين لخطر ظهور فيروس ــات ش ــلل اﻷطفال المش ــتقة من اللقاح أو اس ــتمرار سـ ـريانها.
ويجب بذل جهود مكثفة لمعالجة كﻼ العاملين .ومع ذلك ،فإن الطريق اﻷوحد واﻷض ـ ـ ــمن لمنع سـ ـ ـ ـريان فيروس ـ ـ ــات
شـ ــلل اﻷطفال المشـ ــتقة من اللقاح في المســـتقبل هي وقف اسـ ــتخدام لقاح شـــلل اﻷطفال الفموي على وجه الســـرعة،
وهو ما ﻻ يمكن أن يحدث إﻻ بعد القض ـ ـ ــاء على فيروس ـ ـ ــات ش ـ ـ ــلل اﻷطفال البرية بنجاح .وعلى هذا النحو ،يواجه
اســتئصــال فيروس شــلل اﻷطفال البري اﻵن طارئة مزدوجة .وفي عام  ،٢٠١٨تجدد اندﻻع فاشــيات بســبب فيروس
شـ ــلل اﻷطفال الدائر المشـ ــتق من اللقاح أو اسـ ــتمرت تلك الفاشـ ــيات في اﻻندﻻع في جمهورية الكونغو الديمقراطية
وكينيا وموزامبيق والنيجر ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة والصـ ـ ـ ـ ـ ــومال .وقد أوقفت بنجاح فاشـ ـ ـ ـ ـ ــية ُك ِش ـ ـ ـ ـ ـ ـف عنها في
عام  ٢٠١٧في الجمهورية العربية الس ــورية من خﻼل اﻻس ــتجابة الش ــاملة للفاش ــية ،ولم ُيبلﱠﻎ عن أي حاﻻت جديدة
منذ أيلول /سبتمبر .٢٠١٧
 -١٣وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية ،هناك فاشـ ـ ــيات مسـ ـ ــتمرة تشــ ــمل أربع سـ ـ ــﻼﻻت متميزة وراثياً من فيروس
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال الدائر المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق من اللقاح من النمط  ،٢في المقاطعات التالية) :أ( كاتانغا العليا) ،ب( مونغاﻻ،
)ج( مانييما )د( لومامي العليا ،وتانغانيكا ،وكاتانغا العليإ ،وايتوري .وقد تأكد حتى اﻵن ما مجموعه  ٤٢حالة في
البلد منذ الكشــف عن أول فاشــية في حزيران /يونيو  ،٢٠١٧وقد ُك ِش ـف عن  ٢٠حالة منها في عام  .٢٠١٨وتفيد
تقديرات المنظمة للمخاطر العامة المحدقة بالصـ ـ ـ ـ ـ ــحة العمومية المرتبطة بهذه الفاشـ ـ ـ ـ ـ ــيات اﻷربع بأنها عالية للغاية
على المســتوى الوطني ،وأن خطر اﻻنتشــار الدولي مرتفع نظ اًر إلى التزايد في الفاشــيات وانتشــارها الجغرافي صــوب
الحدود الدولية .وﻻتزال الثغرات التشـغيلية في اﻻسـتجابة قائمة ،مع بقاء الفئات السـكانية الشـديدة التعرض للمخاطر
ناقصة التمنيع ،وهو ما يجعل اﻻستجابة قاصرة قصو اًر شديداً في مكافحة الفاشيات أو منع انتشارها الجغرافي.
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 -١٤وفي ش ــباط /فبراير  ،٢٠١٨أعلنت الحكومة أن فاش ــيات ش ــلل اﻷطفال تش ـ ـ ّكل طارئة ص ــحية عمومية على
الص ـ ـ ـ ــعيد الوطني ،وذلك بهدف سـ ـ ـ ــد الثغرات التش ـ ـ ـ ــغيلية الكائنة في نوعية اﻻس ـ ـ ـ ــتجابة للفاش ـ ـ ـ ــيةٕ .وادراكاً للمخاطر
المرتبطة بهذه الفاشــيات ،اعتمد حكام المقاطعات في  ٢٦تموز /يوليو  ٢٠١٨إعﻼن كينشــاســا للقضــاء على شــلل
اﻷطفال وتعزيز التطعيم ،الذي قطعوا على أنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم فيه التزاماً بض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمان "اتخاذ إجراءات منس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقة على جميع
المســتويات" من أجل المســارعة بتحســين نوعية اﻻســتجابة للفاشــية ووقف س ـريان هذه الفيروســات .وتُنفﱠذ اﻻســتجابة
لفاش ـ ــية شـ ــلل اﻷطفال خﻼل اﻻس ـ ــتجابة لفاشـ ــية مرض فيروس اﻹيبوﻻ التي اندلعت في مقاطعة كيفو الش ـ ــمالية في
ش ـ ـ ــرق البلد )على مقربة من المقاطعات المنكوبة بفيروس ش ـ ـ ــلل اﻷطفال الدائر المش ـ ـ ــتق من اللقاح من النمط .(٢
وكما هو الحال في السـ ـ ــابق ،تن ِس ـ ـ ـق أفرقة اﻻس ـ ـ ــتجابة في إطار من التعاون الوثيق مع شـ ـ ــبكة الطوارئ اﻹنس ـ ـ ــانية
ضــماناً لﻼســتجابة لكﻼ الفاشــيتين بطريقة منســقة )كما كان الحال خﻼل فاشــية مرض فيروس اﻹيبوﻻ التي اندلعت
في عام  ٢٠١٧في مقاطعة إكواتور ،وتحقق وقفُها بنجاح(.
 -١٥ويتضـ ـ ـ ــرر القرن اﻷفريقي بالفاشـ ـ ـ ــيات بسـ ـ ـ ــبب فيروسـ ـ ـ ــات شـ ـ ـ ــلل اﻷطفال الدائرة المشـ ـ ـ ــتقة من اللقاح ،من
النمطين  ٢و ٣على حد سـ ـواء .وقد ُعزل فيروس ش ــلل اﻷطفال الدائر المش ــتق من اللقاح من النمط  ٢من حاﻻت
مصابة بالشلل الرخو الحاد ،وكذلك من عينات بيئية في مقديشو )الصومال( ومن عينات بيئية في نيروبي )كينيا(.
ويشير تحليل التسلسل الجيني لهذه السﻼلة إلى أنها كانت سارية دون الكشف عنها منذ عام  ،٢٠١٦وهو ما يؤكد
مخاطر وجود ثغرات في الترصد على المستوى دون الوطنيٕ .واضافةً إلى فيروس شلل اﻷطفال الدائر المشتق من
اللقاح من النمط ُ ،٢عزل نظيره من النمط  ٣من حاﻻت مص ـ ــابة بالش ـ ــلل الرخو الحاد وكذلك من عينات بيئية في
مقديشــو .ويجري حالياً تنفيذ أنشــطة اﻻســتجابة للفاشــيات على الصــعيد اﻹقليمي في مواجهة كﻼ الســﻼلتين ،تمشــياً
مع المبادئ التوجيهية المتفق عليها دولياً .وقد أعلن كل من الصـ ـ ـ ـ ــومال وكينيا ٕواثيوبيا أن تلك الفاشـ ـ ـ ـ ــيات تش ـ ـ ـ ـ ـ ّكل
طوارئ صحية عمومية على الصعيد الوطني.
 -١٦وفي نيجيريا ،تأكد في عام  ٢٠١٨اندﻻع فاش ــيتين منفص ــلتين بس ــبب فيروس ش ــلل اﻷطفال الدائر المش ــتق
من اللقاح من النمط  .٢ففي وﻻية ســوكوتوُ ،عزلت أربعة فيروســات ذات صــلة جينية من أربع عينات بيئية ُجمعت
في الفترة بين  ٢٤نيس ـ ــان /أبريل و ٩أيار /مايو ٢٠١٨؛ ولم ُيكش ـ ــف أي حالة مرتبطة بالش ـ ــلل الرخو الحاد ،حيث
ُعزل الفيروس من العينات البيئية دون غيرها .ويتأثر البلد حالياً أيضاً بفاشية أخرى نشأت في وﻻية جيغاوا وامتدت
بعد ذلك إلى وﻻيات أخرى في البلد ،ثم امتدت ،على الصــعيد الدولي ،حتى وص ــلت إلى النيجر المتاخمة له .ومنذ
الكشــف عن الفاش ــية اﻷصــلية في جيغاوا ،أُبلّﻎ عن  ٤٢حالة ،منها  ٣٣حالة في ســت وﻻيات مختلفة في نيجيريا،
ـف عن حالة مرتبطة بهذه الفاش ـ ـية في وﻻية كوارا ،المتاخمة
وتسـ ــع حاﻻت في النيجر .ومما يثير القلق البالﻎ الكشـ ـ ُ
لبنن مباشرةً ،وهو ما يعني تضخم مخاطر انتشارها على الصعيد الدولي.
 -١٧وتُنفذ أنشطة اﻻستجابة للفاشية ،باستخدام مزيج من تركيبات اللقاح ،من أجل مكافحة سﻼﻻت فيروس شلل
اﻷطفال الدائر المشـ ـ ــتق من اللقاح من النمط  ،٢ولمنع احتمال اسـ ـ ــتمرار س ـ ـ ـريان فيروس شـ ـ ــلل اﻷطفال البري من
النمط  .١وأ ﱠما في بابوا غينيا الجديدة ،فقد تأكد اندﻻع فاش ـ ــية فيروس ش ـ ــلل اﻷطفال الدائر المش ـ ــتق من اللقاح من
النمط  ١في حزيران /يونيو  ،٢٠١٨حيث ُع ِزل الفيروس في البداية من حالة مص ـ ـ ـ ـ ــابة بالشـ ـ ـ ـ ــلل الرخو الحاد ومن
اثنين من اﻷص ـ ــحاء المخالطين له في المجتمع المحلي .وأعلنت الحكومة على الفور عن أن اندﻻع الفاش ـ ــية يمثل
طارئة صحية عمومية على الصعيد الوطني ،وأطلقت استجابة طارئة شاملة للفاشية .ومنذ التأكيد اﻷولي للفيروس
في حزيران /يونيو ،تأكدت حالتان إضـ ـ ـ ــافيتان في مناطق أخرى ،مما دفع الحكومة إلى توسـ ـ ـ ــيع نطاق اﻻسـ ـ ـ ــتجابة
لتشـ ـ ـ ـ ــمل الحمﻼت الوطنية  ،وبالنظر إلى قرب الحالتين من المناطق المتاخمة ﻹندونيسـ ـ ـ ـ ــيا ،فما فتئ البلدان ينفذان
أنشطة تطعيم عبر الحدود بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من مخاطر انتشار السﻼلة على الصعيد الدولي .وفي
كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩تأكد اندﻻع فاشــية من فاشــيات فيروس شــلل اﻷطفال الدائر المشــتق من اللقاح الفريد
جينياً من النمط  ١في إقليم بابوا اﻹندونيسـ ـ ـ ـ ـ ــي المتاخم لبابوا غينيا الجديدة .وقد ُعزل الفيروس من طفل يعاني من
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الش ـ ـ ـ ـ ــلل الرخو الحاد ،وكذلك من أحد مخالطيه اﻷص ـ ـ ـ ـ ــحاء في المجتمع المحلي .وقد انطلقت على الفور أنش ـ ـ ـ ـ ــطة
اﻻس ـ ــتجابة للفاش ـ ــية على مس ـ ــتوى المنطقة بعد الكش ـ ــف عن الفاش ـ ــية ،مع اعتزام مواص ـ ــلة اﻻس ـ ــتجابة للفاش ـ ــية في
المقاطعات ذات المخاطر العالية.
 -١٨وفي كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩ورد تأكيد بظهور فيروس ش ـ ـ ــلل اﻷطفال البري الدائر المش ـ ـ ــتق من اللقاح
من النمط  ٢في موزامبيق .وكشـ ـ ـ ـ ــف عن اثنتين من المعزوﻻت المرتبطة وراثياً المأخوذة من حالة شـ ـ ـ ـ ــلل رخو حاد
)مع بداية أعراض الشلل في الظهور في  ٢١تشرين اﻷول /أكتوبر عام  ٢٠١٨على طفلة عمرها ست سنوات من
منطقة مولومبو بمقاطعة زامبزيا ،ولم يسـ ــبق حصـ ــولها على التطعيم( وأحد المخالطين من المجتمع المحلي للحالة.
وأطلقت على الفور و ازرة الصحة والهيئات المحلية المعنية بالصحة العمومية أنشطة استقصاء ميداني لتقدير مدى
سريان الفيروس ومصدره اﻷصلي ،وخططت لﻼستجابة للفاشيات ،وذلك تمشياً مع بروتوكوﻻت اﻻستجابة للفاشيات
المتفق عليها دولياً.

طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً
 -١٩ﻻيزال س ــارياً كل من اﻹعﻼن في عام  ٢٠١٤عن أن اﻻنتش ــار الدولي لفيروس ش ــلل اﻷطفال البري يشـ ـ ّكل
طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً ،والتوصيات المؤقتة التي ُنشرت بموجب اللوائح الصحية الدولية ).(٢٠٠٥
وقد أعلنت كل البلدان المتضررة حالياً من سريان إ ﱠما فيروس شلل اﻷطفال البري ٕوا ﱠما نظيره المشتق من اللقاح أن
تلك اﻷحداث تشـ ـ ـ ـ ّكل طوارئ ص ـ ـ ــحية عمومية على الصـ ـ ــعيد الوطني ،وتعكف هذه البلدان على تنفيذ خطط العمل
الوطنية المخص ـ ـ ـصـ ـ ــة للطوارئ .واﻹعﻼن عن أن اﻻنتشـ ـ ــار الدولي لفيروس شـ ـ ــلل اﻷطفال يش ـ ـ ـ ّكل طارئة صـ ـ ــحية
عمومية تسبب قلقاً دولياً ﻻيزال سارياً منذ أربع سنوات )وهو استخدام استثنائي لﻺعﻼن عن طارئة صحية عمومية
تس ـ ـ ـ ـ ــبب قلقاً دولياً( .وقد انتهت لجنة الطوارئ المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ّكلة بموجب اللوائح الص ـ ـ ـ ـ ــحية الدولية ) (٢٠٠٥في اجتماعها
العشـرين الذي ُعِقد في شـباط /فبراير  ،٢٠١٩إلى أن الحالة ﻻتزال تشـكل طارئة صـحية عمومية تسـبب قلقاً دولياً.
وحذرت لجنة الطوارئ من أن" :هناك خطر يتمثل في الشـعور بالرضـا عما تحقق عالمياً ،حيث ﻻيزال عدد حاﻻت
فيروس شلل اﻷطفال البري منخفضاً وأصبح استئصاله واقعاً ملموساً ١".وحذرت رئيسة اللجنة قائلة" :يساورنا قلق
من الخطر الذي يهددنا بسـ ــبب الشـ ــعور بالرضـ ــا عما حققناه .والحقيقة هي أنه ما من سـ ــبب يبرر عدم قدرتنا على
إنجاز تلك المهمة .وطلبنا الحقيقي للجهات المانحة والشركاء هو :استمروا في دعمكم حتى ننجز تلك المهمة .وقد
تكون مضاعفة جهودنا ٕوانجاز تلك المهمة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى"٢.

التخلّص على مراحل من لقاحات شلل اﻷطفال الفموية
 -٢٠بغية القضـ ــاء على المخاطر الطويلة اﻷجل لفيروسـ ــات شـ ــلل اﻷطفال المشـ ــتقة من اللقاح وشـ ــلل اﻷطفال
المس ـ ـ ــبب للش ـ ـ ــلل المرتبط باللقاح ،يجري حالياً التخلص من لقاحات ش ـ ـ ــلل اﻷطفال الفموية على مراحل .وقد ُنفذت
المرحلة اﻷولى من التحول من اللقاح الثﻼثي التكافؤ المضاد لشلل اﻷطفال إلى نظيره الثنائي التكافؤ في الفترة من
 ١٧نيس ــان /أبريل حتى  ١أيار /مايو  .٢٠١٦وبمجرد أن يتم اس ــتئص ــال جميع بؤر سـ ـريان فيروس ش ــلل اﻷطفال
 ١بيان لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصـ ــحية الدولية ) (٢٠٠٥في اجتماعها بشـ ــأن انتشـ ــار فيروس شـ ــلل اﻷطفال على
النطاق الدولي .وهو متاح على الرابط اﻹلكتروني:
https://www.who.int/ar/news-room/detail/30-11-2018-statement-of-the-nineteenth-ihr-emergencycommittee-regarding-the-international-spread-of-poliovirus

)تم اﻻطﻼع في  ٧آذار /مارس .(٢٠١٩

 ٢تعليقات اﻷستاذة هيلين ريز ،رئيسة لجنة الطوارئ ،في جلسة إحاطة إعﻼمية أعقبت اجتماع اللجنة التاسع عشر الذي
ُعِقد في تشرين الثاني /نوفمبر .٢٠١٨
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البري المتبقية ،واﻹشـ ــهاد على خلو العالم من شـ ــلل اﻷطفال ،سـ ـ ُـيوقف اس ــتخدام المتبقي من اللقاح الفموي المضـ ــاد
لشــلل اﻷطفالٕ .والى أن ُيوقف اســتخدام اللقاح الفموي المضــاد لشــلل اﻷطفال ،تشــجع الدول اﻷعضــاء على التقليل
إلى أدنى حد ممكن من المخاطر والعواقب المتصـ ــلة بفيروسـ ــات شـ ــلل اﻷطفال المحتملة عن طريق ضـ ــمان توفير
درجة عالية من التغطية التمنيعية الروتينية ،وتنفيذ الترص ــد تحسـ ــباً ﻷي ظهور لفيروس ش ــلل اﻷطفال المش ــتق من
اللقاح ،واستبقاء القدرات الﻼزمة لﻼستجابة القوية للفاشيات.
 -٢١وفي الفترة التي سبقت التحول إلى لقاح شلل اﻷطفال الفموي الثنائي التكافؤ ،برزت قيود عالمية مفروضة
على لقاح فيروس شلل اﻷطفال المعطل بسبب الصعوبات التقنية التي واجهها الصانعون في زيادة اﻹنتاج .ونتيجةً
لذلك ،ش ـ ــهدت بعض الدول تأخيرات في التوريد .وقد تحس ـ ــنت حالة العرض في اﻷش ـ ــهر اﻷخيرة ،وأص ـ ــبح بإمكان
جميع البلدان اﻵن الحص ـ ـ ــول على اﻹمدادات الﻼزمة لبرامج التمنيع الروتيني بها .ثم تحقق مزيد من التحس ـ ـ ــن في
الحالة العالمية لﻺمدادات بفض ــل اعتماد الدول اﻷعض ــاء بش ــكل متزايد اس ــتراتيجيات اﻻقتص ــاد في الجرعات ،مثل
المعطﱠل بحقنها داخل اﻷدمة ،على نحو ما أوص ـ ـ ـ ــى به فريق الخبراء
إعطاء جرعة جزئية من لقاح ش ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال ُ
اﻻس ــتشـ ــاري اﻻس ــتراتيجي المعني بالتمنيع .وقد اعتمدت دول أعض ــاء عديدة بالفعل هذا النهج ،وﻻس ــيما بنغﻼديش
وكوبا ٕواكوادور والهند ونيبال وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ﻻنكا ،كما أن العديد من البلدان اﻷخرى في جميع أنحاء إقليم اﻷمريكتين
بص ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ذلك .وقد قطع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع ،في حزيران /يونيو  ٢٠١٨التزاماً بتقديم دعم
إضافي في مجال لقاح شلل اﻷطفال المعطل في البلدان ذات اﻷولوية حتى عام  .٢٠٢١وتواصل المبادرة العالمية
ﻻســتئصــال شــلل اﻷطفال وشــركاؤها اســتكشــاف نهوج جديدة في مجال لقاح فيروس شــلل اﻷطفال المعطل من أجل
صـ ّنع من ســﻼﻻت ســابين
ضــمان توفير إمدادات ميســورة التكلفة ومســتدامة بعد اﻹشــهاد ،من خﻼل اســتخدام لقاح ُم َ
من فيروس شلل اﻷطفال أو مواد غير معدية مثل الجزيئات الشبيهة بالفيروس على سبيل المثال.

اﻻحتواء واﻹشﻬاد
ُ -٢٢كثفت الجهود الرامية إلى احتواء فيروس ش ــلل اﻷطفال من النمط  ٢في عامي  ٢٠١٧و .٢٠١٨وتسـ ــترشـ ــد
هذه الجهود بخطة العمل العالمية التي وضـ ـ ـ ــعتها المنظمة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس ش ـ ـ ــلل اﻷطفال
ذات الصـ ــلة بالمرافق عقب اســـتئص ــال نمط معين من فيروســـات شـ ــلل اﻷطفال البرية والوقف التدريجي ﻻس ــتعمال
اللقاح الفموي المضـ ـ ـ ـ ــاد لفيروس شـ ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال )خطة العمل العالمية الثالثة ) ١((GAP IIIوبإرش ـ ـ ـ ـ ــادات المنظمة
المتعلقة بالتقليل إلى أدنى حد من المخاطر في المرافق التي تجمع المواد التي يحتمل أن تكون معدية بفيروسـ ـ ـ ـ ــات
شــلل اﻷطفال أو تناولها أو تخزنها .وأســفرت مداوﻻت الفريق اﻻســتشــاري المعني باﻻحتواء بشــأن القضــايا المتعلقة
بتنفيذ خطة العمل العالمية الثالثة عن إدخال تعديﻼت على الخطة ستنشر قريباً.
 -٢٣ومن بين المنجزات البارزة التي تحققت على مدى العام الماض ــي الش ــروع في برنامج اﻹش ــهاد العالمي على
ص ـنع
اســتيفاء متطلبات اﻻحتواء ،في أعقاب منح شــهادة معتمدة من هيئة اﻹشــهاد العالمية تعترف بأن أحد مرافق ُ
اللقاحات في السـ ـ ــويد هو أول مرشـ ـ ــح مﻼئم ليصـ ـ ــبح مرفقاً أسـ ـ ــاسـ ـ ــياً لﻼحتفاظ بفيروس شـ ـ ــلل اﻷطفال .وقد قدمت
إندونيس ـ ـ ــيا وجنوب أفريقيا والوﻻيات المتحدة اﻷمريكية أيضـ ـ ـ ـاً طلبات لنيل هذا النوع من اﻻعتراف بالمرافق .وتنظر
اللجنة العالمية لﻺشهاد على استئصال شلل اﻷطفال في تلك الطلبات.

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 7 March 2019).
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 -٢٤وشـ ـ ّكل اعتماد جمعية الص ــحة العالمية الحادية والس ــبعين القرار ج ص ع ،(٢٠١٨) ١٦-٧١الذي تحث فيه
الدول اﻷعض ــاء على تكثيف الجهود الرامية إلى تســريع وتيرة التقدم في مجال احتواء فيروس ش ــلل اﻷطفال ،منج ًاز
رئيسياً آخر .ويتضمن القرار ،الذي يحث على قطع التزام عالمي تجاه القضية ،إجراءات موصى بها لجميع الدول
اﻷعض ــاء وبخاص ــة تلك التي لديها مرافق تخطط لﻼحتفاظ بمواد فيروس ش ــلل اﻷطفال بعد اس ــتئص ــاله .وقد طُلب
من الدول اﻷعضـ ـ ــاء ،ضـ ـ ــمن ما ورد من طلبات في القرار ،أن تسـ ـ ــتكمل قوائم جرد فيروسـ ـ ــات شـ ـ ــلل اﻷطفال من
صـ ـص ــة لﻼحتفاظ
المخ ّ
النمط  ،٢وأن تس ــتهل إعداد قوائم جرد النمطين  ١و ،٣وأن تقلّل إلى أدنى حد عدد المرافق ُ
تعين ،في موعد
بفيروس ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال .وحثت البلدان التي اختارت اﻻحتفاظ بفيروس ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال على أن ّ
صـ ـص ــة أن
المخ ّ
أقصــاه أواخر عام  ،٢٠١٨ســلطة وطنية مخت ّ
صــة غنية بالموارد لﻼحتواء ،وأن تطلب من المرافق ُ
تشارك رسمياً في برنامج اﻹشهاد على استيفاء متطلبات اﻻحتواء المنصوص عليه في خطة العمل العالمية الثالثة
في موعد أقصاه نهاية عام .٢٠١٩
 -٢٥وبحلول كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩كانت  ٢٦دولة عضواً قد أبلغت المنظمة بأنها عينت  ٧٦مرفقاً تؤدي
مهاماً حيوية تتطلب اﻻحتفاظ بمواد فيروس شلل اﻷطفال من النمط  .٢ولم يمتثل من جميع الدول اﻷعضاء البالﻎ
عددها  ٢٦دولة ،التي طُلب منها إنشــاء الســلطات الوطنية المختصــة المعنية باﻻحتواء بحلول الموعد النهائي وهو
نهاية عام  ،٢٠١٨تمشياً مع القرار ج ص ع ،١٦-٧١سوى دولتين .وقد أُبلﻎ أن عدم وجود تشريعات وطنية يش ّكل
سـ ـ ـ ــبباً للتأخير في إنشـ ـ ـ ــاء تلك الهيئات الوطنية وفي تنفيذ اﻻحتواء .وفي الدول اﻷعضـ ـ ـ ــاء التي ليسـ ـ ـ ــت لديها تلك
التشـ ـ ـريعات ،ثبتت فعالية الدعوة والحوار لش ـ ــرح المخاطر والمس ـ ــؤوليات المرتبطة باﻻحتفاظ بفيروس ش ـ ــلل اﻷطفال
واﻻحتياجات من الموارد.
 -٢٦وسـيكون محور تركيز اﻷمانة في الشـهور المقبلة على مسـاعدة السـلطات الوطنية على بناء القدرات الﻼزمة
ﻹجراء أعمال المراجعة التي تقتض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيها خطة العمل العالمية الثالثة عن طريق توفير أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التدريب والتأهيل
للمراجعين .واﻷمانة ملتزمة أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً بالعمل مع الدول اﻷعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين
الس ــلطات الوطنية المســـؤولة عن اﻻحتواء .وبالنظر إلى أن مســـتويات س ـ ـريان فيروس شـ ــلل اﻷطفال هي حالياً في
أدنى مس ــتوياتها في التاريخ وأن اس ــتئص ــال الفيروس على المدى القص ــير أمر ممكن ،فعلى جميع الجهات المعنية
لحة.
أن تكثف أنشطتها في مجال اﻻحتواء باعتبارها مسألة ُم ّ
 -٢٧وقد واص ــلت اللجنة العالمية لﻺش ــهاد على اس ــتئصــال شــلل اﻷطفال ،طوال عام  ،٢٠١٨اس ــتعراض معايير
تحقيق اﻹشهاد العالمي على استئصال شلل اﻷطفال .وقدمت اللجنة سلسلة من التوصيات ،منها ما يتعلق بعملية
اﻹش ـهاد التدريجي على اســتئصــال فيروس شــلل اﻷطفال البري وتأكيد عدم وجود فيروســات شــلل أطفال مشــتقة من
اللقاح ،بعد الوقف العالمي ﻻس ــتعمال اللقاح الفموي المض ــاد لفيروس شــلل اﻷطفال .ومع عدم اﻹبﻼغ عن فيروس
ش ــلل اﻷطفال البري من النمط  ٣في أي مكان في العالم منذ تشـ ـرين الثاني /نوفمبر ُ ،٢٠١٢يمكن أن ُيش ـ َـهد على
استئصال هذه السﻼلة عالمياً في عام  .٢٠١٩وعندما يفيد التقييم وقف سريان فيروس شلل اﻷطفال البري عالمياً،
فإن ذلك ســيكون اﻷســاس ﻻطﻼق اﻷعمال التحضــيرية لوقف اســتخدام االلقاح الفموي المضــاد لشــلل اﻷطفال بكافه
صوره ،وسيتبعه التحقق من عدم وجود فيروسات شلل اﻷطفال المشتقة من اللقاح١.

Statement on attaining and sustaining a world free from all polioviruses, issued after the Nineteenth
١
meeting of the Global Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication, Amman, Jordan, 29–31
October 2018. Available at http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/11/GCC-Statement-26November-2018.pdf (accessed 7 March 2019).
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تمويل المبادرة العالمية ﻻستئصال شلل اﻷطفال
 -٢٨بفضل الدعم المستمر والسخي من المجتمع اﻹنمائي الدولي ،بما في ذلك الدول اﻷعضاء )تلك التي ﻻيزال
يتوطنها فيروس ش ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال وكذلك الدول المانحة للمبادرة العالمية ﻻس ـ ـ ـ ــتئص ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ـ ــلل اﻷطفال( ،والمنظمات
المتعددة اﻷطراف والثنائية ومصـارف التنمية والمؤسـسـات الوقفية ومنظمة الروتاري الدوليةُ ،مﱢولت بالكامل الميزانية
المزمع تنفيذها في عام  .٢٠١٨وﻻيزال الشــركاء من القطاعين الخاص والعام يوفون
الﻼزمة لﻼضــطﻼع باﻷنشــطة ُ
ِ
بالتعهدات التي قطعت في مؤتمر منظمة روتاري الدولية الذي ُعقد في حزيران /يونيو  ،٢٠١٧وهو ما من ش ـ ـ ـ ـ ــأنه
أن يضــمن تمويل البرنامج طوال عام  .٢٠١٩وقد اعتمد مجلس مراقبة شــلل اﻷطفال ســيناريوهات مالية جديدة في
اجتمـاعـه الـذي عقـد في أيلول /س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ١.٢٠١٨ومن المتوقع أن تبلﻎ الميزانيـة العـالميـة الﻼزمـة لتنفيـذ الخطــة
اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة  ٢٠٢٣-٢٠١٩مبلغـا قدره  ٤,٢مليـار دوﻻر أمريكي لم ُيجمع منهـا حتى اﻵن  ٣,٢٧مليـار دوﻻر
أمريكي  .ومن ثم ،س ــوف تكون هناك حاجة إلى اس ــتمرار الدعم المقدم من الش ــركاء الداعمين منذ فترة طويلة ،جنبا
إلى جنب مع وزراء وقادة مجموعة الدول الس ـ ـ ـ ــبع والكومنولث ومجموعة العشـ ـ ـ ـ ـرين ،لض ـ ـ ـ ــمان عدم توقف العمليات
البرمجية الﻼزمة لتحقيق اﻻس ــتئص ــال بحلول عام  .٢٠٢٣وﻻتزال المبادرة العالمية ﻻســتئص ــال شــلل اﻷطفال تثبت
قيمة ما تحققه مقابل ما ينفق من أموال في تحقيقها ،وقد تأكدت الممارســات الســليمة في اﻹدارة المالية المنصــوص
عليها فيها في اﻻستعراضات والمراجعات اﻹيجابية للبرامج.

اﻹجراء المطلوب من جمعية الصحة
 -٢٩جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة مدعوة إلى اﻹحاطة علماً بهذا التقرير .وقد ترغب الجمعية ،على وجه الخص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص ،في
تركيز مداوﻻتها على أهمية التأكد على تمويل اﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التي تغطي الفترة  ٢٠٢٣-٢٠١٩وتنفيذها بالكامل
على جميع المستويات ،لتحقيق اﻹشهاد على خﻼء العالم من جميع فيروسات شلل اﻷطفال على أساس دائم.
=

=

=

 ١الموجز مت ــاح على الرابط اﻹلكتروني التـ ــالي) www.polioeradication.org/financing/ :تم اﻻطﻼع في  ٧آذار/
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