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  األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية شلل 
  الستئصال شلل األطفال

  
  تقرير من األمانة

  
  
وقــد  ١.فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة هــذا التقريــرلســابق  إصــداربأحــاط المجلــس التنفيــذي علمــًا  -١

  ي ضوء تلك المناقشات.ونقح ف يالوارد فيما يلحّدث النص 
  
 ٢٠١٨٢-٢٠١٣ِعــّدت الخطــة االســتراتيجية الستئصــال شــلل األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله أُ و   -٢

خطـة ال. ويلخص هذا التقرير حالـة كـل غـرض مـن األغـراض األربعـة التـي تصـبو إليهـا ٥-٦٥ج ص علقرار لتلبية 
  .٢٠١٤لعام ووضع التمويل الحالي واألولويات والعقبات التي تعترض سبيل بلوغ المعلمات 

  
  األطفال ووقف انتشاره: الكشف عن فيروس شلل ١الغرض 

  
 ٢٠١٣فــي عــام بــالمرض بســبب فيــروس شــلل األطفــال البــري إلصــابة لغ عنهــا المبّلــحــاالت لاعــدد ارتفــع   -٣

)، وازداد عدد البلـدان التـي أبلغـت عـن حالة ٢٢٣ مقارنة بما مقداره تحاال ٤٠٥( ٢٠١٢عام ب٪ مقارنة ٨٢بنسبة 
عــن  هــذه الزيــادة ونجمــت. ٢٠١٢عــام بلــدان فــي ة خمســبحــاالت إصــابة بشــلل األطفــال إلــى ثمانيــة بلــدان مقارنــة 

األطفـال مـؤخرًا اندالع فاشيات المرض من جراء االنتشار الدولي لفيروسات شلل و  ارتفاع في الحاالت في باكستان
حـاالت  ٩وحالـة أخـرى فـي كينيـا  ١٤حالة إصابة بـالمرض فـي الصـومال و ١٩٣من نيجيريا إلى القرن األفريقي (

فـي الجمهوريـة العربيـة أبلغت عنها كـل المصـادر حالة  ٣٨في إثيوبيا) وانتشارها من باكستان إلى الشرق األوسط (
لشــلل األطفــال البــري فــي عينــات بيئيــة ُجِمعــت فــي إســرائيل ا ُكِشــف عــن فيروســات مصــدرها باكســتان كمــ .)الســورية

ُكِشـف فـي الكـاميرون عـن أربـع حـاالت لإلصـابة بـالمرض ناجمـة عـن وفـود فيـروس و  واألرض الفلسطينية المحتلـة.
ــــة) مقارنــــة  ٩٣٪ فــــي باكســــتان (لترتفــــع إلــــى ٦٠بنســــبة  بــــالمرضوازدادت حــــاالت اإلصــــابة . شــــلل األطفــــال حال

. ٪ علـى التـوالي فـي نيجيريـا وأفغانسـتان٦٢٪ و٥٧فيما انخفضت حاالت اإلصابة بـالمرض بنسـبتي ، ٢٠١٢ عامب
 حالــة مســجلة فــي نيجيريــا بــين شــهري أيلـــول/ ٥٣ت حــاالت فقــط مــن أصــل اإلبــالغ عــن ســوتجــدر اإلشــارة إلــى 

وأبلـــغ عــــن  ســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال)."ذروة موســـم" (أي فـــي فتـــرة  ٢٠١٣ديســـمبر  ســـبتمبر وكـــانون األول/
ديســـمبر  ســـبتمبر وكـــانون األول/ شـــهري أيلـــول/حالـــة مســـجلة فـــي باكســـتان بـــين شـــهري  ٩٣حالـــة مـــن أصـــل  ٦٠

  خوا. بختونيبر خ ٕاقليمخاضعة لإلدارة االتحادية و حالة منها المناطق القبلية ال ٤٨وخصت 
  

                                                           
(الوثيقـة  ٣، الفـرع عشـرة المائـة، الجلسـة الثانيـةة والثالثين بعـد رابعالفي دورته لمجلس التنفيذي لالمحضر الموجز انظر    ١
 .(باإلنكليزية) )٢/سجالت/١٣٤/٢٠١٤ت  م

كــانون  ٤(تــم االطــالع فــي  http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspxانظــر العنــوان    ٢
 ).٢٠١٣األول/ ديسمبر 
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، قــد ســبب جميــع حــاالت اإلصــابة ١أن نمطــًا مصــليًا واحــدًا، هــو الــنمط تــاريخ الوتبــّين للمــرة األولــى فــي    -٤
؛ وكانـــت أحـــدث حالـــة لإلصـــابة بـــالمرض مـــن جـــراء ٢٠١٣بشـــلل األطفـــال الناجمـــة عـــن الفيـــروس البـــري فـــي عـــام 

ووقـــع فــي نيجيريـــا.  ٢٠١٢تشــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ١٠م قــد وقعـــت يـــو  ٣مـــن الـــنمط فيــروس شـــلل األطفـــال البــري 
والمشـتقة مـن  ٢حـاالت المـرض الناجمـة عـن فيروسـات شـلل األطفـال الـدائرة مـن الـنمط  مـنحالة  ٦٣مجموعه  ما

المنطقــة الحدوديــة المتاخمــة للكــاميرون فــي و فــي باكســتان الحــاالت  ذه هــ وتكثــف تركيــز فــي ســبعة بلــداناللقاحــات 
  وتشاد والنيجر ونيجيريا.

  
انعــدام األمــن و/ أو شــن هجمــات تســتهدف العــاملين الصــحيين و/ أو فــرض حظــر مــن الســلطات أســفر و   -٥

خاضـعة لـإلدارة فـي المنـاطق القبليـة السـبل الوصـول  عـن تـدهور المحلية على حمالت التمنيع ضـد شـلل األطفـال 
الضـــعف المـــزمن لمســـتوى تنفيـــذ وظـــل االتحاديـــة وٕاقلـــيم خيبـــر بختـــون خـــوا الباكســـتاني وواليـــة بورنـــو فـــي نيجيريـــا. 

 ٕاقلـــيم بلوشســـتانو  فـــي مجـــاالت أخـــرى ذات أولويـــة، والســـيما فـــي واليـــة كـــانو بنيجيريـــاحرجـــًا يطـــرح تحـــديًا األنشـــطة 
طفــل مّمـــن  ٥٣٠ ٠٠٠مجموعــه  مـــا ظــل وتشــير التقــديرات إلـــى أنــهبباكســـتان.  ندييومدينــة كراتشــي فـــي إقلــيم ســ

 تعّذرت تغطيتهم بأنشطة التلقيح ضد شلل األطفال في المناطق المتضررة بالفيروس فـي كـل مـن باكسـتان ونيجيريـا
طفل بتلك األنشـطة فـي المنـاطق الواقعـة جنـوب الصـومال ووسـطه التـي  ٥٠٠ ٠٠٠ أكثر من تعّذرت تغطية فيما 
   ١.فيها المرضبعدوى ال ظهور عاود

  
(والســيما  ٕان خطـورة انتشـار المـرض علــى الصـعيد الـدولي ال تــزال مرتفعـة، وخصوصـًا فــي وسـط أفريقيـاو    -٦

فـي دورتهـا اللجنة اإلقليمية في إقليم شـرق المتوسـط أعلنت عليه، والشرق األوسط والقرن األفريقي.  من الكاميرون)
طارئـــة لجميـــع الـــدول  يمثـــل حالـــةانتقـــال شـــلل األطفـــال أن  ٢٠١٣الســـتين التـــي ُعِقـــدت فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر 

عقــد وعقــب مــداوالت المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الرابعــة والثالثــين بعــد المائــة،  ٢األعضــاء بــإقليم شــرق المتوســط.
فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع المعنــي بشــلل األطفــال والتــابع لالمــدير العــام الفريــق العامــل 

البلــدان تطعــيم المســافرين القــادمين مــن لتحــديث توصــيات المنظمــة بشــأن ) ٢٠١٤باط/ فبرايــر شــ ٦و ٥(جنيــف، 
دورة جمعيـة قبل ) ٢٠٠٥للطوارئ بموجب اللوائح الصحية الدولية (ومن المقرر عقد لجنة  الموبوءة بشلل األطفال.

فيـروس شـلل الحد من انتشار بشأن تدابير إسداء المشورة إلى المدير العام الصحة العالمية السابعة والستين بهدف 
  على الصعيد الدولي. األطفال البري

  
  : تعزيز نظم التمنيع وسحب اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال٢الغرض 

  
مـن اللقـاح الفمـوي  ٢مكـون الـنمط اعُتِمَدت خمسة معايير لقيـاس مـدى االسـتعداد لسـحب  ٢٠١٣في عام   -٧

علـى النحـو التـالي: إعطـاء جرعـة واحـدة علـى األقـل مـن  ٢٠١٦٣من العالم في مطلع عـام  المضاد لشلل األطفال
؛ وٕاتاحــة لقــاح فمــوي آخــر ثنــائي التكــافؤ مضــاد للمــرض ُيــرّخص بإعطائــه فــي إطــار لقــاح شــلل األطفــال المعّطــل

واالســـتجابة لمقتضـــياته  ٢طة التمنيـــع الروتينـــي؛ وتنفيـــذ بروتوكـــوالت لترصـــد فيـــروس شـــلل األطفـــال مـــن الـــنمط أنشـــ
)؛ وٕاتمــام ٢(بوســائل منهــا تكــديس مخــزون مــن اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال األحــادي التكــافؤ مــن الــنمط 

                                                           
 ظهرت من جديد في بلدان القرن األفريقي عدوى فيروسات شلل األطفال الوافدة من شمال نيجيريا. ٢٠١٣في عام    ١
 ، تفاقم طارئة شلل األطفال في إقليم شرق المتوسط.٣-/ق٦٠إ ل/ م شالقرار    ٢
االســـــتنتاجات  – ٢٠١٣فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاري االســـــتراتيجي المعنـــــي بـــــالتمنيع، تشـــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر  اجتمـــــاع   ٣

 .١٦-١): ١(٨٩؛ ٢٠١٤، السجل الوبائي األسبوعيوالتوصيات. 
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واإلشهاد على  ١كما ينبغي؛ ٢المواد المتبقية من النمط  ةمناولبفيروس شلل األطفال من أنشطة احتواء  ١المرحلة 
سـحب مكـون ريخ نهـائي لالـدافع لتحديـد تـاكون فـي العـالم. وسـي ٢استئصال فيروس شلل األطفـال البـري مـن الـنمط 

أمـده سـتة أشـهر علـى األقـل لجميـع من اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفال على الصعيد العالمي غيـاب  ٢النمط 
  الدائمة الدوران والمشتقة من اللقاحات. ٢فيروسات شلل األطفال من النمط 

  
لدعم تعزيز  من أجل اللقاحات والتمنيع التحالف العالميبالتعاون مع في تنفيذ برنامج عمل مشترك  رعوشُ   -٨

 االسـتفادة مـن اسـتثماراتب ٢نظم التمنيع الروتيني في البلدان العشرة ذات األولوية المحددة في خطة الشوط األخيـر
المساعدة التقنية الكبيرة المنتشرة بفضـل المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل و ألغراض تعزيز النظم الصحية التحالف 

هي تشاد وجمهورية الكونغو  –من تلك البلدان ة ستخطط التمنيع المطبقة في  ٢٠١٣األطفال. وخضعت في عام 
  .لتتكيف مع هذه الموارد لالستعراض والتنقيح –والهند ونيجيريا وباكستان وٕاثيوبيا الديمقراطية 

  
بوضــع الصــيغة النهائيــة لتوصــياته السياســية وقــام فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع   -٩

بشأن وأيد االستراتيجية التي ُوَضعت  ٣لقاح شلل األطفال المعّطل في سياق جداول التمنيع الروتينية إعطاء بشأن 
األولويـة االسـتراتيجية تعطـي و  ٣علـى الصـعيد العـالمي.ه ئوٕاعطافال المعّطل وتوريده تمويل لقاح فيروس شلل األط

بلـدًا ال تسـتخدم حاليـًا إال لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي علـى أربعـة مسـتويات، وذلـك علـى أسـاس  ١٢٦لبلدان عددها 
٪ مـن ٧٢نسـبة تتركـز و  والمشـتقة مـن اللقاحـات ٢الـدائرة مـن الـنمط خطورة ظهور وانتشار فيروسات شلل األطفال 

بـين األمـوال المقدمـة مـن ستراتيجية اال. وتجمع ٢و ١بلدًا من المستويين  ٣٣في السكان المستهدفين باالستراتيجية 
ذات المشـتريات الكبيـرة  بلـدانالخالل التحالف العالمي من أجـل اللقاحـات والتمنيـع والعمليـات المعجلـة فيمـا يخـص 

وعمليــات الشــراء المنفــذة بمســاعدة اليونيســف لصــالح لــى الــدعم بلــدًا والمؤهلــة للحصــول ع ٧٣البــالغ عــددها الحجــم 
فبرايــر  وفــي شــباط/ .األطفــال المعّطــل بــأدنى ســعر ممكــنشــلل فيــروس بلــدان أخــرى مــن أجــل الحصــول علــى لقــاح 

 دوالرًا واحدًا من الدوالرات األمريكية(ما يناهز يورو لكل جرعة  ٠,٧٥يمته سعر شراء قف يأعلنت اليونيس، ٢٠١٤
 رعــاتج ١٠تحتــوي علــى قــوارير  فــي األطفــال المعّطــلشــلل فيــروس لقــاح مــن لكــل جرعــة بســعر الصــرف الحــالي) 

وســعرًا تتــراوح قيمتــه بــين للحصــول علــى دعــم التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع لفائــدة البلــدان المؤهلــة 
ف الحـالي) لكـل جرعـة لفائـدة البلـدان بسـعر الصـر تقريبًا  اً أمريكي اً دوالر  ٣,٢٨و ٢,٠٤ ما بينيورو ( ٢,٤٠و ١,٤٩

دوالرًا  ١,٩٠بســـعر قيمتـــه  جرعـــات ٥قـــوارير تحتـــوي علـــى كميـــات أيضـــًا ف يمنحـــت اليونيســـو المتوســـطة الـــدخل. 
اعتبــارًا مــن الفصــل الرابــع ويتوقــع إتاحتهــا البلــدان ذات الــدخل المــنخفض والمتوســط  وتســتهدفأمريكيــًا لكــل جرعــة 

لقـاح شـلل فيـروس األطفـال إلعداد وترخيصها  نهج جديدةو تطوير منتجات  من أجلواصل العمل يتو . ٢٠١٤ لعام
فـي األمـد المتوسـط (أي  مزيد من التخفيضات في تكلفة لقاح شلل األطفال المعّطلفي حتى مما قد يسهم  المعّطل

  ).٢٠١٨ما بعد عام 
  
  

                                                           
بالمرافق عقب استئصـال (مسودة) خطة العمل العالمية للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة    ١

فيروس شلل األطفـال البـري ووقـف إعطـاء اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال فـي إطـار التمنيـع الروتينـي. (انظـر 
، تــــــــــــــــم http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf العنــــــــــــــــوان:

 ).٢٠١٣/ ديسمبر كانون األول ٤االطالع في 

الموارد هائلة من بنية تحتية ، ولديها في العالمتأوي هذه البلدان العشرة ذات األولوية معظم األطفال المنقوصي التمنيع    ٢
جمهورية الكونغو و  تشادو  أنغوالو  : أفغانستان، وهي كالتاليالبشرية التي تمولها المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  .السودانوباكستان والصومال وجنوب  ونيجيريا ية وٕاثيوبيا والهندالديمقراط
االســـــتنتاجات  – ٢٠١٣، تشـــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاري االســـــتراتيجي المعنـــــي بـــــالتمنيع اجتمـــــاع   ٣

 .١٦-١): ١(٨٩؛ ٢٠١٤، السجل الوبائي األسبوعيوالتوصيات. 
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  : أنشطة االحتواء واإلشهاد٣الغرض 
  

خطـــة العمـــل العالميـــة للتقليـــل إلـــى أدنـــى حـــد مـــن مخـــاطر فيـــروس شـــلل األطفـــال  دةمســـوّ يجـــري تحـــديث   -١٠
المرتبطة بالمرافق عقب استئصال فيـروس شـلل األطفـال البـري ووقـف إعطـاء اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل 

وذلــك لمواءمــة األنشــطة الُمضــطلع بهــا مــع اســتراتيجية االستئصــال واألطــر  ١لروتينــي،األطفــال فــي إطــار التمنيــع ا
. عــامال وقــت الحــق خــالل هــذا الزمنيــة لخطــة الشــوط األخيــر. وســتُتاح الخطــة المحدثــة للتشــاور حولهــا عمومــًا فــي

بحلول  ١األولوية المعطاة في الوقت الحالي ألنشطة االحتواء هي لضمان االنتهاء من أنشطة المرحلة وعمليًا فإن 
، وهــي تشــمل إعــداد جــرد بجميــع المرافــق التــي تحــتفظ بمــواد ناقلــة لعــدوى فيــروس شــلل األطفــال البــري ٢٠١٥عــام 

ما تبقى من فيروسات شلل األطفال البري،  أو ُيحتمل أن تنقل عدواه، واتخاذ تدابير تكفل المناولة اآلمنة لجميع  و/
ـــنمط المصـــلي  ـــة عـــام . ٢وخصوصـــًا ال ـــدول األعضـــاء أنشـــطة المرحلـــة  ٢٠١٣ وفـــي نهاي ، ١اســـتكملت جميـــع ال

  األفريقي. بلدًا في اإلقليم ٣٧بلدين اثنين في إقليم شرق المتوسط وباستثناء 
  

علــى الطريــق القــويم لإلشــهاد علــى يســير إقلــيم جنــوب شــرق آســيا كــان  ،٢٠١٤فبرايــر  شــباط/ ٢٨فــي و   -١١
ة العالميـة لإلشـهاد علـى استئصـال شـلل اللجنـستستعرض و . ٢٠١٤ مارس آذار/ هايةنفي استئصال شلل األطفال 

للبـت فـي مـا إذا  ٢٠١٥وأوائـل عـام  ٢٠١٤فـي أواخـر عـام بيانات مقدمة من جميع أقـاليم المنظمـة السـتة  األطفال
علـى الصـعيد  ٢كانت هناك بّينات كافية لالستدالل رسميًا علـى استئصـال فيـروس شـلل األطفـال البـري مـن الـنمط 

  العالمي. 
  

  : تخطيط موروث المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال٤الغرض 
  

ـــرامج الصـــحة   -١٢ ـــادرة إلـــى ضـــمان أن تســـتمر ســـائر ب ـــة تخطـــيط مـــوروث المب ـــة، عقـــب تهـــدف عملي العمومي
استئصال شلل األطفال، في االسـتفادة مـن المعـارف والقـدرات والعمليـات واألصـول المنشـأة بفضـل  أعمالاستكمال 

معلومـات  بصـياغة ورقـةبـإجراء عمليـة تشـاورية  ٢٠١٣المبادرة العالمية الستئصـال شـلل األطفـال. وُشـِرع فـي عـام 
توافق  ينشأو اللجان اإلقليمية التابعة للمنظمة. إلى  لتقديمهامحتملة بشأن الموروث  تأساسية تحدد ثالثة سيناريوها

ومواردهـا مـن أنه ينبغـي فـي نهايـة األمـر نقـل أصـول مبـادرة استئصـال شـلل األطفـال وعبرهـا  مفادهمتناٍم في اآلراء 
  خالل الحكومات الوطنية في المقام األول، وذلك لكي تعود بالفائدة على سائر األولويات الصحية القائمة.

  
دراسة مستقلة بشأن طاقم األفـراد الـذين نشـرتهم المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال والبـالغ وُأجريت   -١٣

وتــواتر بشــكل كبيــر استشــهاد  ٢فــرد تعاقــدت المنظمــة بشــأنهم. ٧٠٠٠فــرد، بمــن فــيهم أكثــر مــن  ٢٢ ٠٠٠عــددهم 
بما تؤديه تلـك القـوى العاملـة مـن الوكاالت المانحة وسواها من المبادرات الصحية و الحكومات الوطنية كبار ممثلي 

لمــا لهــا مــن أهميــة  ،٪)٤٦٪) والتعبئــة االجتماعيــة (٥٠٪) وشــؤون المختبــرات (٨٦وظــائف فــي مجــاالت الترصــد (
يمكن أن تسهم في نقلها إلى مبـادرات صـحية أخـرى. وأفـاد ثلثـا المجيبـين بأنـه ينبغـي أن تتكفـل الحكومـات الوطنيـة 

  ذه البنية التحتية الخاصة بالموارد البشرية.في المستقبل بمسؤولية إدارة ه
  

                                                           
بالمرافق عقب استئصـال المرتبطة  فيروس شلل األطفالتقليل إلى أدنى حد من مخاطر لل(مسودة) خطة العمل العالمية    ١

(انظــر  فــي إطــار التمنيــع الروتينــيفيــروس شــلل األطفــال إعطــاء اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال البــري ووقــف 
، تـــــــــــــــــم http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf العنــــــــــــــــوان:

 )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٤االطالع في 

 .١٣٤/٤٩م تانظر الوثيقة    ٢
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إنجــاز األعمــال المتعلقــة بمــوروث شــلل األطفــال فــي إطــار إجــراء مزيــد مــن  ٢٠١٤وسيتواصــل فــي عــام   -١٤
المعــارف  وزيــادة توثيــق أصــول المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال وقــدراتها والتعمــق فــي دراســةالمشــاورات 

تخطيط موروث مبادرة استئصـال شـلل لالمكتسبة والعبر المستخلصة. وستشكل تلك المدخالت أساس إطار عالمي 
قبيـل  ٢٠١٤األطفال على الصعيدين الـوطني والـدولي. وسـُيعّد مشـروع إطـار لتنظـر فيـه اللجـان اإلقليميـة فـي عـام 

  .٢٠١٥ الثامنة والستين في عامانعقاد جمعية الصحة العالمية 
  

  التمويل وٕادارة الموارد
  

البلـدان المتضـررة بشـلل األطفـال فـي مـؤتمر حكومـات تعّهدت الجهات المانحة و  ٢٠١٣في نيسان/ أبريل   -١٥
مليــون دوالر  ٤٠٤٠) بتخصــيص مبلــغ ٢٠١٣نيســان/ أبريــل  ٢٥و ٢٤ظبــي،  أبــو(القمــة العــالمي بشــأن اللقاحــات 

كمــا جــرى التعّهــد بمبلــغ آخــر  .مليــون دوالر أمريكــي ٥٥٣٠أمريكــي مــن أجــل ميزانيــة خطــة الشــوط األخيــر البالغــة 
مليون دوالر أمريكي منذ ذلك الحـين. وسـعيًا إلـى تنفيـذ تلـك التعهـدات وحشـد تمويـل إضـافي لسـد الفجـوة  ٤٩٠قدره 

ت المنظمة وشركاؤها في المبادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـال مليون دوالر أمريكي قام ١٠٠٠المتبقية بمبلغ 
بتعزيز قدراتهم في ميدان تعبئة الموارد واالتصـاالت االسـتراتيجية وٕاعـادة تركيـز أنشـطة الفريـق المعنـي بالـدعوة إلـى 

فريــق عمــل معنــي بالتمويــل ويضــمن مكافحــة شــلل األطفــال والمشــترك بــين الوكــاالت علــى تكثيــف تعبئــة المــوارد. 
  .تعزيز مراقبة التكاليف وتدعيم المساءلة وٕادارة المواردومشترك بين الوكاالت 

  
تجـاوزت الطلبـات المجّمعـة بشـأن تمويـل أنشـطة استئصـال  ٢٠١٣شهر تشرين الثاني/ نوفمبر نهاية  فيو   -١٦

 مليــــون دوالر ٢٦٨مليــــون دوالر أمريكــــي بمقــــدار  ١٠٣٣قيمــــة الميزانيــــة البالغــــة  ٢٠١٤شــــلل األطفــــال فــــي عــــام 
توفيــق هــذه الطلبــات مــع التمويــل المتــاح بــذل جهــد كبيــر فــي مجــال إعــادة جدولــة أنشــطة التمنيــع  واســتلزم. أمريكــي

البلدان وتخصـيص جـزء مـن أمـوال البرنـامج التقديريـة المحـدودة لغـرض إدخـال لقـاح فيـروس  كثير منالتكميلي في 
ئصـال الخاصة بأنشـطة استالثغرة النقدية قيمة  ، كانت٢٠١٤يناير  كانون الثاني/ ٢٣وفي  .شلل األطفال المعّطل
البالغـة قيمتهـا  ٢٠١٤مليون دوالر أمريكي مقابل ميزانية عام  ٤٩٧,٥٢ساوي تزال تال ٢٠١٤المرض المقررة لعام 

  التمويل.لجهود لتنفيذ تعهدات تطلب تكثيف امليون دوالر أمريكي، مما ي ١٠٣٣
  

  ٢٠١٤المخاطر الرئيسية واألولويات البرمجية لعام 
  

فيما يلي: حاالت الحظر المفروضة على المرض تمثلت المخاطر الرئيسية المحدقة ببلوغ غاية استئصال   -١٧
حمــالت التمنيــع فــي وكالــة شــمال وزيرســتان بباكســتان وأصــقاع مــن جنــوب الصــومال ووســطه؛ واســتمرار اســتهداف 

فـي باكسـتان؛ والعمليـات العسـكرية الجاريـة فـي ومدينـة كراتشـي الجهات المعنية بالتلقيح في إقليم خيبر بختـون خـوا 
الخاضـعة لـإلدارة االتحاديـة) فـي باكسـتان؛ وانعـدام األمـن فـي المنطقـة الشـرقية  المنـاطق القبليـةوكالة خيبـر (داخـل 

التــي تتخلــل مــن أفغانســتان وواليــة بورنــو فــي نيجيريــا؛ والصــراع المحتــدم فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية؛ والثغــرات 
. وتتفـاقم هــذه وفــي مسـتوى أداء االســتجابة لمقتضـيات الفاشــية فـي الكــاميرون أداء البرنـامج فــي واليـة كــانو بنيجيريـا

بفعل الثغرات التي تتخلل ترصد المرض واستمرار تهديد فيروس شلل األطفـال البـري باالنتشـار دوليـًا مـن المخاطر 
   .جديد

  
مج استئصــال شــلل األطفــال فــي البلــدان وتنطــوي إدارة هــذه المخــاطر علــى تحقيــق ملكيــة وطنيــة كاملــة لبــرا  -١٨

المتضررة بعدوى المرض كافة، بالتالزم مع إرساء مشـاركة جميـع الـوزارات واإلدارات التنفيذيـة ذات الصـلة وتكليـف 
السلطات المحلية بكامل مسؤولية االضطالع بأنشطة عالية الجودة في هذا الميدان، وخصوصـًا فـي المنـاطق التـي 

. أمـا الوصـول إلــى األطفـال وتلقـيحهم فـي المنــاطق بنيجيريـا وفــي الكـاميرون ثــل واليـة كـانويسـهل الوصـول إليهـا، م
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غير اآلمنة والمتضررة بالنزاعات فسـيتطلب كـذلك المشـاركة الكاملـة للهيئـات الدوليـة ذات الصـلة والزعمـاء الـدينيين 
ـــةو  فيمـــا يخـــص منـــاطق محـــددة بعينهـــا وتوليـــد مزيـــد مـــن الطلـــب خطـــط تنفيـــذ مـــن أجـــل  اإلنســـانية الجهـــات الفاعل

اشـى مـع السـياقات المحليـة. بمـا يتموالمشاركة بين صفوف المجتمع المحلي وتكييف نهوج استئصال شلل األطفـال 
وللتقليـــل إلـــى أدنـــى حـــد مـــن المخـــاطر والعواقـــب المترتبـــة علـــى انتشـــار فيـــروس شـــلل األطفـــال دوليـــًا ُتشـــّجع الـــدول 

  بشأن تمنيع المسافرين على وجه تام. توصيات الوتنفيذ والتمنيع ترصد الأنشطة األعضاء على تعزيز 
  

، ُتشـّجع ٢٠١٦عـام  بحلول ٢ب مكون لقاح فيروس شلل األطفال الفموي من النمط لعملية سحواستعدادًا   -١٩
برامجها الدول األعضاء على وضع خطط بشأن إدراج جرعة واحدة على األقل من لقاح شلل األطفال المعّطل في 

بترتيبـــات التمويـــل المعقـــدة واألطـــر الزمنيـــة الضـــيقة بشـــأن توريـــد اإلمـــدادات ّلم ُســـذ وإ  الخاصـــة بـــالتمنيع الروتينـــي. 
ل األطفال وتلـك المعرضـة بأن تقوم البلدان الموطونة بشل يأوصالالزمة إلدخال هذا اللقاح على الصعيد العالمي، 

بشــكل كبيــر بوضــع خطــة بشــأن إدخــال لقــاح شــلل األطفــال المعّطــل بحلــول منتصــف عــام  معــاودة ظهــوره لمخــاطر
   ١، وبأن تضع جميع البلدان األخرى تلك الخطط بحلول نهاية العام المذكور.٢٠١٤

  
واإلشــراف عليهــا شــرع مجلــس وســعيًا إلــى مواصــلة تعزيــز تصــريف شــؤون مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال   -٢٠

رقابة شلل األطفـال المؤلفـة عضـويته مـن رؤسـاء الجهـات الشـريكة الخمـس األساسـية فـي عقـد اجتماعـات شخصـية 
ٕاجراءات لصنع القرار تسهل على المانحين وأصـحاب و  عملية منهجية الستعراض المخاطر واستهل كل ستة أشهر

مبـــادرة لومســـتقل  شـــاملإداري اســـتعراض  ســـُيجرىو ومـــن بطـــابع أكثـــر منهجيـــة. المصـــلحة تقـــديم مـــدخالت تتســـم 
علــى نطــاق صــنع القــرارات البرمجيــة عمليــة غيــة تحســين هــذا العــام ب لربــع الثــاني مــنااستئصــال شــلل األطفــال فــي 

الشـوط األخيـر مـن استئصـال فقد أنشأ المدير العام فرقة مشتركة بين المجموعات إلدارة  األمانةأما داخل  المبادرة.
شـــلل األطفـــال بغيـــة تعزيـــز الـــدعم التنظيمـــي إلدارة البـــرامج وتنفيـــذ االســـتراتيجيات وتعبئـــة المـــوارد وٕادارتهـــا فـــي هـــذا 

  المضمار.
  
  

  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

الموبوءة بشلل األطفال جميع الدول األعضاء وتشجيع  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير ةمدعو جمعية الصحة    -٢١
 اللقاح الفموي المضاد لشلل األطفالتوفير تعرقل دابير طارئة فورية للتغلب على العوائق المتبقية التي اتخاذ تعلى 

فقـط  اللقـاح الفمـوي المضـاد لشـلل األطفـالوجميع الدول األعضاء التي تستخدم في الوقت الحالي  ؛ألطفالجميع ال
جرعــة واحــدة علــى األقــل مــن لقــاح شــلل األطفــال المعّطــل فــي دراج إل ٢٠١٤وضــع خطــة بحلــول نهايــة عــام علــى 

 ١المرحلـة أنشـطة لى تنفيذ وجميع الدول األعضاء ع؛ ٢٠١٥نهاية عام  حلولب برامجها الخاصة بالتمنيع الروتيني
الترصــد العــالي الحساســية لفيروســات شــلل ضــمان علــى و  ٢٠١٥بحلــول نهايــة عــام  فيــروس شــلل األطفــالحتــواء ال

  .تنفيذ التوصيات ذات الصلة بشأن تطعيم المسافرين ضد شلل األطفالعلى و األطفال 
  
  
  

=     =     =  
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