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  تنفيذ خطط عمل استئصال شلل األطفال في حاالت الطوارئ
  
أيـار/  ٢٤يـوم  ٢٠١٣-٢٠١٢ في حـاالت الطـوارئ شلل األطفالستئصال خطة العمل العالمية الُأطِلقت   -٣

خطـــط العمـــل الوطنيـــة وذلـــك دعمـــًا لتنفيـــذ جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الخامســـة والســـتين، أثنـــاء انعقـــاد  ٢٠١٢ مـــايو
 وهي: أفغانستانأال لمرض، ة التي التزال موطونة باالثالثبلدان المن  طفال في حاالت الطوارئشلل األالستئصال 

العاملـة بالتشـارك مـن أجـل استئصـال  وكـاالت األساسـية الخمـسال على الصعيد الـدوليوقامت نيجيريا وباكستان. و 
توجيــه إدارة المخــاطر و لغــرض وارئ ألطفــال فــي حــاالت الطــبإنشــاء اللجنــة التوجيهيــة المعنيــة بشــلل اشــلل األطفــال 

 رقابـة شـلل األطفـال مجلـسالمـذكورة التـي تشـكل عضـوية  اللجنة تقارير إلى رؤسـاء الوكـاالتوتقدم هذه العمليات. 
علـــى مســـتوى جميـــع  عمليـــات الطـــوارئو/ أو إجـــراءات تفعيـــل مراكـــز وجـــرى . ةربـــع ســـنويالـــذي يعقـــد اجتماعـــات 

عامـــل إضـــافي لـــدعم  ٢٥٠٠ تولـــت منظمـــة الصـــحة العالميـــة (المنظمـــة) توظيـــفالوكـــاالت الشـــريكة األساســـية، و 
أفغانســتان المتضــررة بــالمرض مــن منــاطق الشــلل األطفــال فــي التــي تبــذلها الحكومــات مــن أجــل استئصــال جهــود ال

 علىما يزيد  على إشراك اليونيسفوعملت . فاشياتهخطر اندالع المناطق التي يتعاظم فيها  ونيجيريا وباكستان أو
واستضـاف األمــين  المجـاالت ذات األولويـة.تلـك فـي  التعبئـة المجتمعيــةجهـة أخـرى مـن الجهـات المعنيـة ب ٥ ٠٠٠

رفيــع المســـتوى بشــأن استئصــال شـــلل األطفــال فـــي  اجتماعــاً  ٢٠١٢ســـبتمبر أيلــول/  ٢٧العــام لألمــم المتحـــدة يــوم 
تعزيــز االلتــزام الــوطني بهــدف  ين للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدةلســتالــدورة الســابعة واأثنــاء انعقــاد حــاالت الطــوارئ 

 رؤســاء الــدول الــثالثجتمــاع . وحضــر االلــذلك وحشــد التمويــل الــالزمالمقطــوع بشــأن استئصــال المــرض والــدولي 
  .أصحاب المصلحةغيرها من ورؤساء الوكاالت الشريكة والجهات المانحة و  المرضالموطونة ب

  
بتعيـــين مســـؤول  البلـــدان الثالثــة المـــذكورة أعـــاله مـــنواحـــد كـــل وقــام رئـــيس الدولـــة أو رئـــيس الحكومـــة فــي   -٤

قطاعات أخرى من الحكومة واإلدارة العامة بإشراك شلل األطفال، و ستئصال الجهود الوطنية الاتصال يشرف على 
كــل مــن فــي ُأنِشــئت فة إلــى ذلــك لطــوارئ. وٕاضــاالستئصــال المــرض فــي حــاالت اوطنيــة العمــل اللــدعم تنفيــذ خطــة 
ز وضــمان مســاءلة الســلطات لتقيــيم التقــدم المحــر ة وأخــرى تابعــة لــرئيس الــوزراء رئاســيفرقــة عمــل  نيجيريــا وباكســتان

إنشـاء آخـر دون وطنـي فـي واليـة بأبوجـا بـالتالزم مـع وطنـي لعمليـات الطـوارئ ُأنِشـئ مركـز في نيجيريـا، و  المحلية.
لرصـد موضـع التنفيـذ نظـم جديـدة عت ِضـووُ لة. ءة والمسـامراقبـعمليـات التخطـيط والكانو من أجـل مواصـلة تحسـين 

شـلل الفموي المضـاد للقاح الباستخدام  ةما إذا كانت أنشطة التمنيع التكميليمسألة تتبع ) ١لتحقيق ما يلي: (األداء 
 سـريعةالتصـحيحية الجـراءات اإلتوجيه ) ٢(المرض،  سريان وقفالالزمة لبالتمنيع تغطية قد بلغت عتبة ال األطفال

شــباط/ فبرايــر  ٪ فــي٧٠إلــى  ٢٠١٢ شــباط/ فبرايــر٪ فــي ١٠مــن فقــد ازدادت  فــي نيجيريــاأمــا . فــي هــذا المضــمار
وصـلت  التـيفيروس المرض و  سريان نسبة المناطق التابعة للحكومة المحلية التي ترتفع فيها للغاية خطورة ٢٠١٣
فيـــروس مـــا يخـــص وقـــف ســـريان ٪ في٨٠بنســـبة رة والمقـــدّ العتبـــة المســـتهدفة  إلـــى التغطيـــة باللقاحـــات معـــدالتفيهـــا 

فيـروس  سـريان المقاطعـات المعرضـة بشـكل كبيـر لخطـرفـي باكسـتان نسـبة ، بينما ازدادت في ذلك الموقع المرض
كــانون الثــاني/ ينــاير  ٪ فــي٥٩مــن ، ذلــك الموقــع ٪ فــي ٩٥بنســبة  رةالمقــدّ و المســتهدفة عتبــة المــرض والتــي بلغــت ال

 ٢٠١٢فـي أواخـر عـام  تفـاقم انعـدام األمـنسـفر فـي تشـرين األول/ أكتـوبر؛ وأ٪ ٧٤إلى ذروة بلغت نسـبتها  ٢٠١٢
فــي و . ٢٠١٣ينــاير كــانون الثــاني/ شــهر حتــى  عــن أنشــطة الرصــدالقــدرة علــى جمــع بيانــات مماثلــة عــن تقــويض 
فـــي جنـــوب فيـــروس شـــلل األطفـــال باســـتمرار والواقعـــة  ســـريان عشـــرة األكثـــر عرضـــة لخطـــر اإلحـــدى المقاطعـــات
فيروس إعطاء اللقاح الفموي المضاد لحمالت م أثناء يصعب الوصول إليه، انخفض عدد األطفال الذين أفغانستان
/ ولاأل كـانونشـهر بحلول طفل  ١٥ ٠٠٠ إلى نحو ٢٠١١عام طفل في أواخر  ٨٠ ٠٠٠ من أكثر منالمرض، 
  .٢٠١٢ ديسمبر

  
مـن حـاالت  كـليبلـغ عـدد وأفضت هـذه الجهـود المبذولـة الستئصـال المـرض فـي حـاالت الطـوارئ إلـى أن   -٥

فــي  اإلطــالق ها علــىســجلت أدنــى مســتوياتشــهد حــاالت إصــابة بــه البلــدان التــي تعــدد شــلل األطفــال و اإلصــابة ب
أي ، ٢٠١٢فــي عــام  إصــابة بــالمرض حالــة ٢٢٢ بوقــوع علــى الصــعيد العــالميوُأبِلــغ . ٢٠١٣شــباط/ فبرايــر  ١٤
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 ٢٠١٢فــي عــام إصــابة بــالمرض حــاالت بوقــوع بلــدان  خمســة تأفــادو . ٢٠١١عــام ب ٪ مقارنــة٦٦نســبته  انخفــاضب
ــدًا مقارنــة  فــي ، ٪ علــى التــوالي٥٣و ٪٧٠و ٪٩٦عــدد الحــاالت بنســبة وانخفــض . ٢٠١١فــي عــام بســتة عشــر بل
تشـــاد ، هـــي التـــي انبعـــث فيهـــا مجـــددًا ســـريانهالموطونـــة بفيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري أو  ة مـــن هـــذه البلـــدانثالثـــ

من نفسها لفترة با٪ مقارنة ٩٥بنسبة  نيجيرياعدد الحاالت في  وارتفع .٢٠١١ بعام مقارنةبال، وباكستان وأفغانستان
فـي البرنـامج أداء  بفعـل التحّسـن الكبيـر الـذي طـرأ علـى ٢٠١٢ولكن عددها استقر بحلول نهايـة عـام  ،٢٠١١عام 
ت حالـة واحـدة عـوق ٢٠١٢ر عـام فـي أواخـو التي اسـتأثرت بأسـوأ مسـتويات األداء مـن الناحيـة التاريخيـة.  مجاالتال

فـي مصـر أمـا فـي شـمال نيجيريـا. الناشـئ فيـروس شـلل األطفـال البـري ذات صلة بالنيجر، في البلد الخامس، وهو 
ُجِمعـت مياه الصرف الصـحي من من باكستان في عينات وافد فيروس شلل األطفال البري الفقد ُكِشف النقاب عن 

حـاالت شـلل مـن حالـة  ةأيـ؛ ولـم ُيبلّـغ عـن في القاهرة الكبرىاثنتين منطقتين من  ٢٠١٢ديسمبر في كانون األول/ 
النمطـــين المصـــليين المتبقيـــين مـــن  ٣حالـــة ناجمـــة عـــن الـــنمط المصـــلي  ٢٢وُأِفيـــد حصـــرًا بوقـــوع . األطفـــال الشـــللي

وقد  في باكستان.حاالت  ٣في نيجيريا وحالة  ١٩بواقع  -) ٣والنمط  ١(وهما النمط  لفيروس شلل األطفال البري
حيــــث وقعــــت أحــــدثها فــــي ُكِشــــف عــــن جميــــع الحــــاالت الــــثالث التــــي وقعــــت فــــي باكســــتان فــــي المقاطعــــة نفســــها، 

  .٢٠١٢سان/ أبريل ني ١٨
  
والتغطيــة بتلــك أنشــطة التمنيــع التكميلــي نوعيــة علــى ٢٠١٢فــي عــام ُأدِخــل مــن تحســينات كبيــرة مــا وبــرغم   -٦

اســتكمال مــن أهميــة بوصــفها خطــرًا أكبــر فيهــا انعــدام األمــن مشــكلة ظهــرت فقــد  تضــررةفــي المنــاطق الماألنشــطة 
 فـي خيبـر بختـون ُشـّنت هجمـاتأسـفرت  ٢٠١٢ديسمبر كانون األول/ في ففيروس شلل األطفال البري. ستئصال ا

أخـرى ، فيما أسفرت هجمـات التلقيح ضد شلل األطفالتسعة أفراد من المعنيين بمقتل ، عن باكستانبخوا وكراتشي 
مّمـن كـانون أشـخاص  ١٠عـن مقتـل على مركزين صحيين في والية كانو بنيجيريـا  ٢٠١٣فبراير شباط/ في ُشّنت 

شــأن بالــذي تحقــق غطيــة الضــرر بمســتوى التاألحــداث تلــك وألحقــت أنشــطة استئصــال شــلل األطفــال. ضــطلعون بي
لتصـــدي لـــذاك ل شـــعبمتعـــدد اللـــذا ُشـــِرع فـــي اتبـــاع نهـــج لتمنيـــع التكميلـــي فـــي بعـــض المنـــاطق. ل الالحقـــةاألنشـــطة 
شـلل األطفـال؛ مكافحـة مـالت حالرئيسـية لمالمح من التقليل للعمليات الي بعض المناطق هيكلة فُأِعيدت الخطر. و 

تخــص لمخــاطر ات لتقييمــاعُتِمــدت و  واليــات؛العلــى صــعيد المقاطعــات/ آليــات لتنســيق الجوانــب األمنيــة  أنشــئتو 
 مبـادرات واسـعة النطـاق لحشـد علـى جميـع المسـتوياتواتُِّخـذت توجيـه العمليـات. غـراض ألمقاطعات فـي حـد ذاتهـا 

بــاألخص فيمــا بــين صــفوف الجماعــات الســكانية المســلمة شــلل األطفــال، و دعــم أشــد مــن لــدن المجتمــع الستئصــال 
ز إلــى إنجــاز أعمــال ترتكــ الجديــدةتــدابير هــذه الويجــري فــي إطــار تنفيــذ والمؤسســات اإلســالمية. المســلمين قــادة الو 
 المواجهـةسائر التحـديات التصدي لإدارة البرنامج و القدرة على التي تتخلل الثغرات ُأحِرز مؤخرًا من تقدم في سد  ما

 .منذ أمد طويل في مجال التطبيق
  

  ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصاله من األخير لشوطوا األطفال شلل على للقضاء االستراتيجية الخطة
  
 وضــععمليــة تنســيق  ٢٠١٣وشــباط/ فبرايــر  ٢٠١٢يونيــو ت المنظمــة فــي الفتــرة الواقعــة بــين حزيــران/ توّلــ  -٧

البلــدان بالتشــاور مــع  ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصــاله مــن األخيــر لشــوطوا األطفــال شــلل علــى للقضــاء اســتراتيجية خطــة
لقاحـات والوكـاالت التنظيميـة الشـركات المصـنعة لوأصـحاب المصـلحة والجهـات المانحـة و  شلل األطفـالالمتضررة ب

الروتينــي ضــد هــذا منيــع شــلل األطفــال والتالمعنيــة باستئصــال الوطنيــة والدوليــة االستشــارية عــدد مــن الهيئــات مــع و 
األهـداف  بـالتمنيع المعنـي االسـتراتيجي االستشـاري الخبـراء فريـق، أيـد ٢٠١٢ كـانون األول/ ديسـمبر فيو المرض. 

  وهي:أال األربعة الرئيسية للخطة االستراتيجية والمعالم المرتبطة بها، 
  

وتحديد الموعد الفعلي المسـتهدف لوقـف سـريان الكشف عن فيروس شلل األطفال وقطع سريانه،   )١(
  ؛٢٠١٤بحلول نهاية عام جميع حاالت فيروس شلل األطفال البري 
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، مـع شـلل األطفـالالفمـوي الثالثـي التكـافؤ المضـاد لقـاح اللوسـحب برامج التمنيع الروتينية تعزيز   )٢(
بــرامج جميــع ن مــالمــذكور الفمــوي قــاح اللمــن  ٢ مكــون الــنمط األساســي المســتهدف لســحبتحديــد الموعــد 

  ؛٢٠١٦بحلول منتصف عام  الروتينيةمنيع الت
  
بأنشـــطة احتـــواء الفيـــروس واإلشـــهاد علـــى استئصـــاله، مـــع تحديـــد الموعـــد األساســـي االضـــطالع   )٣(

المستهدف لإلشهاد على استئصال حاالت فيروس شلل األطفال البري كافة في كـل األقـاليم السـتة التابعـة 
  ؛٢٠١٨لمنظمة الصحة العالمية بحلول منتصف عام 

  
األولـي المسـتهدف لوضـع اسـتراتيجية معنيـة  ة، مـع تحديـد الموعـدالعالميـث المبادرة مورو  تخطيط  )٤(

  .٢٠١٥بالموروث موضع التنفيذ بحلول نهاية عام 
  
ستئصــال التخطــيط مــن أجــل اميــدان مــن التطــورات الرئيســية فــي  اً الخطــة االســتراتيجية الجديــدة عــددوتقــدم   -٨

المبــادرة تنفيــذ الســتكمال  اً ونهجــًا ملموســًا سداســي الســنوات زمنيــ جــدوالً تبــّين الخطــة بإيجــاز ، أوالً فــشــلل األطفــال. 
سواء الناجم منها ، ل األطفال الشلليشلحاالت القضاء على جميع وسائل منها العالمية الستئصال شلل األطفال، ب

، ثانيــاً و . ســابينمــن ســاللة فيروســات شــلل األطفــال م عــن اللقــاح أأم المشــتق مــن  البــريعــن فيــروس شــلل األطفــال 
البلــدان المتضــررة مــن الناحيــة الجغرافيــة الــذي ينصــب حاليــًا علــى  خطــة االســتراتيجيةلاتركيــز وّســع نطــاق محــور يُ 
التــي تســتخدم  بلــداً  ١٤٤ البــالغ عــددهاشــمل البلــدان يلوذلــك ، تلــك التــي ترتفــع فيهــا خطــورة انتشــارهشــلل األطفــال و ب
فـي يشـمل جميـع البلـدان ، و لوطنيةاالتمنيع الروتينية في برامج  شلل األطفالالفموي الثالثي التكافؤ المضاد لقاح الل

أولويــة ُتعطــى ، ثالثــاً و . اإلشــهاد علــى استئصــالهالعــالمي و الفيــروس علــى الصــعيد مــن أجــل احتــواء نهايــة المطــاف، 
 وتلـكالبنيـة التحتيـة للقـائم مـن مـوارد منهجـي التطبيق بفضل الالروتيني منيع لرفع معدالت التغطية بالتللغاية عالية 

 هــذا الهــدف فــي ســياق خطــة العمــل العالميــةعلــى  استئصــال شــلل األطفــالالراميــة إلــى لجهــود العالميــة لالبشــرية 
 سياسـاتالتحـديث  جـري، يالتعـاون مـع التحـالف العـالمي مـن أجـل اللقاحـات. وأخيـراً فـي إطـار و الخاصة باللقاحـات 
 المعنـــي االســـتراتيجي االستشـــاري الخبـــراء فريـــقعلـــى توصـــية بنـــاء الروتينـــي ضـــد شـــلل األطفـــال المتعلقـــة بـــالتمنيع 

وهذه على األقل من لقاح شلل األطفال المعطل. بإعطاء جرعة واحدة  بلدانجميع الالقاضية بضرورة قيام  بالتمنيع
مـن  ٢الـنمط مكـون ه إثـر سـحب ظهـور عـودة أو شـلل األطفـال فيروس رجوع مخاطر معّدة لغرض تخفيف السياسة 

 المخــاطر.التــي ُيحتمــل أن تترتــب علــى تلــك علــى الصــعيد العــالمي، والحــد مــن العواقــب د لــه الفمــوي المضــالقــاح ال
بــالمرافق المرتبطــة  فيــروس شــلل األطفــالتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن مخــاطر خطــة العمــل العالميــة للتُنّقح مســودة ســو 

فـي إطـار فيـروس شـلل األطفـال إعطـاء اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيروس شلل األطفال البري ووقـف عقب استئصال 
  .٢٠١٤النهائية بحلول عام  تهاصيغالخطة في تلك التمنيع الروتيني، وسُتوضع مسودة 

  
 أفغانسـتان ونيجيريـا وباكسـتان فقد قامـت ،الجديدة هدف األول من الخطة االستراتيجيةتحقيق الوسعيًا إلى   -٩

العبــر و الفضــلى االبتكــارات والممارســات تضــمينها فــي حــاالت الطــوارئ ل الخاصــة بهــاخطــط العمــل الوطنيــة  بتنقــيح
عمليــات البـرامج وقبــول منـذ أمــد بعيـد تـي تواجههــا ، كيمـا يتســنى التصـدي للتحــديات ال٢٠١٢فـي عــام المستخلصـة 

اإلشـراف ، هذه التحسـيناتمشمولة بت الالمجاالومن . المجتمع في بعض المناطق المتبقية الموبوءة بعدوى المرض
 ،دارة البيانــاتإ ، و ة تخطيطــًا مفصــالً التكميليــة والروتينيــالتمنيــع أنشــطة صــد والمســاءلة، وتخطــيط علــى البــرامج والر 

ثمـة تكتيكـات جديـدة تتصـدى و  .وٕاشراكها فـي هـذا المضـمار المتنقلةتلك الفئات السكانية المحرومة و ى والوصول إل
خطــط فـي تأييـد بيئـات غيــر آمنـة. وستسـتمر الوكـاالت الشـريكة العمـل فـي للمخـاطر المتعاظمـة الجسـامة المقترنـة ب

والمواظبة على تزويدها بقدر أكبر مـن الـدعم التقنـي الكامل ها بتنفيذالعمل الوطنية في حاالت الطوارئ عن طريق 
وتعزيـــز تطـــوير وتطبيـــق عمليـــات تقيـــيم أنشـــطة التمنيـــع  ؛يـــذ آليـــات الـــدفع مباشـــرةعدة فـــي تنفمســـاتقـــديم الو  الـــالزم؛
التــي تتخلــل أنشــطة ومعالجــة الثغــرات  ة وأداء تلــك األنشــطة فــي الوقــت الحقيقــي، والتأهــب لالضــطالع بهــا؛التكميليــ
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قـيح الخطـط المتعلقـة وتنالقـدرات الالزمـة لتحسـين قبـول المجتمـع؛ بنـاء و الترصد الحساسـة، والتقـدم بمبـادرات جديـدة 
بموجــب جــدول زمنــي  ةأنشــطة التمنيــع التكميليــســوف يتواصــل تنفيــذ . و فــي المنــاطق غيــر اآلمنــةالمنّفــذة عمليــات بال

وفـود فيـروس والتي ُقيِّمت على أنها من أكثر البلـدان عرضـة لخطـر  بلداً  ٣٠مكثف في جميع البلدان البالغ عددها 
  .٢٠١٤-٢٠١٣ الثنائيةها خالل شلل األطفال فياندالع فاشيات و إليها شلل األطفال 

  
في أقـرب وقـت ممكـن مـن  ل األطفالالفموي المضاد لشللقاح المن  ٢مكون النمط أهمية سحب وتعزّزت   -١٠

نجمت عـن سـريان  ٢٠١٢م في عافاشيات لشلل األطفال  خمسفي العالم إثر الكشف عن الروتينية منيع برامج الت
البلـدان طفـًال بالشـلل فـي  ٣٧. وأدت الفاشـيات إلـى إصـابة ٢شلل األطفال المشـتق مـن اللقـاح الحـاوي علـى الـنمط 

 وانطــوتكينيــا ونيجيريــا وباكســتان والصــومال. الديمقراطيــة و  جمهوريــة الكونغــوو  تشــادأفغانســتان و التاليــة:  الســبعة
 ٣٦كثر من أل ٢ نمطفيروس من الال سريان على استمرار في نيجيريا والصومالفاشيتان من تلك الفاشيات اندلعتا 

لحو يــزال الحظــر المفــروض علــى حمــالت التمنيــع الواســعة النطــاق فــي المنــاطق التــي يهــيمن عليهــا مســالو . شــهراً 
  الصومال.رض في األجزاء الوسطى والجنوبية من يعرقل وقف فاشيات الم) Al-Shabaab(حركة الشباب مجموعة 

  
للقاحـات والهيئـات التنظيميـة تصـنيع اشـركات سلسلة مكثفة من المناقشـات مـع  منظمة وشركاؤهاعقدت الو   -١١

كــي ، وهــو شــرط أساســي للقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــلٕاتاحــة لقــدرة علــى تحمــل التكــاليف و ا تعزيــزمــن أجــل 
إحـدى علـى ذلـك أعلنـت  . ورداً شـلل األطفـالالفمـوي المضـاد للقـاح المن  ٢مكون النمط في نهاية المطاف ُيسحب 

، حاليـــة مـــن اللقاحـــاتأســـعار منتجاتهـــا الة عـــن تخفـــيض كبيـــر فـــي شـــلل األطفـــال المعطلـــشـــركات تصـــنيع لقاحـــات 
الجرعـة الواحـدة إلـى سـعر سـينطوي تخفـيض . و دوالر أمريكـي ١,١٥خفضت ثمن الجرعـة الواحـدة مـن اللقـاح إلـى و 

مـس إعطـاء خُ  إمـا مـن خـاللمجـزأة، اسـتخدام جرعـات علـى  في المـدى القريـبواحد بكثير  دوالر أمريكيأدنى من 
مــادة حقــن منــتج فــي العضــل يحتــوي علــى داخــل األدمــة مــن لقــاح فيــروس شــلل األطفــال المعطــل أو جرعــة كاملــة 

ة داخـل شلل األطفال المعطل اتلقاحإعطاء تابعة ترخيص مللقاحات على اتفقت ثالث شركات مصنعة و مساعدة. 
علمــًا بــأن الســعر الروتينــي، ألغــراض التمنيــع اســتخدامها فــي حــاالت الطــوارئ، وفــي حالــة واحــدة األدمــة ألغــراض 

ــ ٥٠المســتهدف ُحــدِّد بمبلــغ  لتطــوير اللقاحــات جــدول زمنــي فــي إطــار مريكــي للجرعــة الواحــدة األدوالر ســنتًا مــن ال
معطــل مضــاد لقــاح تان اثنتــان لتصــنيع اللقاحــات علــى تطــوير شــركوافقــت . وقــد شــهراً  ٣٦و ٢٤دتــه بــين تتــراوح م

ســنتًا مــن  ٧٥و ٥٠وحــددت ســعره المســتهدف بمــا يتــراوح بــين  فيــروس شــلل األطفــال يحتــوي علــى مــادة مســاعدةل
شـريطة تقـديم دعـم ، شـهراً  ٤٨و ٣٦عّينـت إطـارًا زمنيـًا لتطـويره تتـراوح مدتـه بـين و الواحـدة جرعة الدوالر األمريكي لل

تسـريع إجـراءات تطــوير النظــر فـي ، فيمـا تعكـف شـركة ثالثــة لتصـنيع اللقاحـات علـى فـي حالـة واحــدةخـارجي كبيـر 
ة مــن لقــاح شــلل رخيصــلتطــوير جرعــة  انتخططــهنــاك شــركتين اثنتــين لتصــنيع اللقاحــات رغم أن وبــ. منــتج مماثــل

فـــإن أيـــًا مـــن هـــذه ، التكـــافؤ ةسداســـيالخاصـــة بهـــا مـــن اللقاحـــات ال فـــي إطـــار تصـــنيع المنتجـــاتاألطفـــال المعطـــل 
تكنولوجيــا النقــل دعــم عمليــة منظمــة التواصــل و الخطــة االســتراتيجية الجديــدة. تنفيــذ خــالل فتــرة المنتجــات لــن ُيتــاح 

ن سلسـلة مـ باستخدام فيروسات شـلل األطفـالإلى البلدان النامية لقاح فيروس شلل األطفال المعطل إلنتاج الجديدة 
الخطــة االســتراتيجية تنفيــذ فيــروس شــلل األطفــال خــالل فتــرة تُتــاح هــذه اللقاحــات المعطلــة ل. ومــن المتوقــع أن ســابين
؛ علــى أنــه يلــزم إنجــاز أعمــال إضــافية فــي مجــال تطــوير اللقاحــات مــن أجــل وضــع الصــيغة النهائيــة ألطــر الجديــدة

مــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل  غيرهــاومــع جهــود هــذه الي مــع بــالتواز و المتوقعــة. تحديــد أســعارها و تطويرهــا الزمنيــة 
منظمــة واليونيســيف ، تعكــف البــالتمنيع المعنــي يعلمــال االستشــاري الخبــراء فريــقعمــًال بتوصــية ، و تطــوير اللقاحــات

التمويـل معنيـة باإلمـداد و اسـتراتيجية علـى وضـع بيل وميلينـدا غيـتس مؤسسة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات و 
المنتجــات المتاحــة حاليــًا مــن باســتخدام  فــي الوقــت المناســبالمعطــل لقــاح فيــروس شــلل األطفــال مــن أجــل اســتقدام 

  عند اللزوم.لفترة انتقالية الكاملة من اللقاح الجرعات 
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ألهــداف الرئيســية ا فسيصــبو إلــى تحقيــقالمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال مــوروث تخطــيط أمــا   -١٢
  : الثالثة التالية

  
بشـــأن شــلل األطفـــال المتصـــلة باستئصـــال  عمــالاألموميـــة بــرامج الصـــحة العمـــن  لقـــائمضــمين ات  )١(

  ؛تخزين واالحتواءأنشطة الو وترصد المرض والتصدي له، ، أنشطة التمنيع الروتينية
  
االستفادة من المعارف المكتسبة من البرنامج والعبر المستخلصة منه في مجال تشخيص  ضمان  )٢(

ل والسـكان المهمشـين والوصـول إلـيهم بالتـدخالت الصـحية األساسـية، فـي تنفيـذ بـرامج أخـرى معنيـة األطفا
  بالصحة العمومية؛

  
لصــالح أولويــات صــحية نقــل القــدرات والعمليــات والموجــودات ذات الصــلة التــي أنشــأها البرنــامج   )٣(

  ف.في نهاية المطااختتامها و ل ستئصال شلل األطفاالعالمية المبادرة الوذلك بعد أن ُتستكمل أخرى، 
  

أصـحاب  كـل مـنمع موروث الخطة االستراتيجية تخطيط حول  يةعملية تشاور  ٢٠١٣ي عام وسُتستهل ف  -١٣
من أجل تقديم مدخالت بشـأن ورقـة نقـاش  والشركاء المنفذين وسائر المبادرات الصحية المصلحة والجهات المانحة

عــن طريــق العمليــة التشــاورية حصــائل تلــك عرض تُ . وســإلــى الــدول األعضــاء لكــي تستعرضــها فــي اللجــان اإلقليميــة
ُيجرى تقيــيم مســتقل للبنيــة التحتيــة للمــوارد . وســ٢٠١٤ي عــام درســها فــلكــي ت لــى جمعيــة الصــحةع اللجــان اإلقليميــة

  ١درة العالمية الستئصال شلل األطفال، لالستفادة من التقييم في التخطيط الطويل األجل.البشرية الممولة من المبا
  

 األطفــال شــلل علــى لقضــاءل للخطــة االســتراتيجية ليــون دوالر أمريكــيم ٥ ٥٢٥وُتخّصــص ميزانيــة قــدرها   -١٤
دوالر  مليـــون ١ ٠٥٤بمبلـــغ تبلغ ذروتهـــا ســـالتكـــاليف علمـــًا بـــأن ، ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصـــاله مـــن األخيـــر لشـــوطوا

كبــر أوتتعلــق . ٢٠١٨عــام مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٧٦٠ســنويًا إلــى تراجع ســتثــم ، ومــن ٢٠١٣ي عــام فــأمريكــي 
لقــــاح فيــــروس شــــلل األطفــــال المعطــــل هــــا اســــتقدام األخــــرى، بمــــا فيمنيــــع التكميليــــة واألنشــــطة أنشــــطة التالنفقــــات ب

وقــدرات التصــدي أنشــطة الترصــد ٪)، و ٣٦)، تليهــا المهــام األساســية والبنيــة التحتيــة (اإلجماليــة مــن الميزانيــة ٪٤٧(
الحفاظ على المستويات الحالية لالشتراكات السـنوية من شأن ٪). و ١(اإلشهاد االحتواء و أنشطة ٪) و ١٦للفاشيات (

مـن دوالر أمريكـي  مليـون ٣ ١٠٠حـوالي  يـَؤمِّنأن استئصـال شـلل األطفـال المتكبـدة عـن الدولية والنفقـات الوطنيـة 
نفيــذ خطــة وضــع وتجــل تعبئــة المــوارد ألفرقــة عمــل مشــتركة بــين الوكــاالت معنيــة ب نشــئت. وقــد أُ جماليــةالميزانيــة اإل

ومــن أكثــر األولويــات إلحاحــًا فــي هــذا التمويليــة المتبقيــة.  الفجــوةتســد التمويــل الحــالي و تحــافظ علــى مســتوى تمويــل 
ــدِّر نقــصهــو . و ٢٠١٣حتــى نهايــة عــام استئصــال المــرض أنشــطة  نقــص التمويــل فــيالميــدان ســد   ٦٦٠بمبلــغ  ُق

 ٥٢٠توقعـات مؤكــدة بتـأمين مبلـغ إجمـالي بنحــو  تقابلـه، ٢٠١٣شــباط/ فبرايـر  ١٤مليـون دوالر أمريكـي لغايـة يـوم 
  .أمريكيمليون دوالر 

  
  
  جمعية الصحة جراء المطلوب مناإل
  

  إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير. ةمدعو  جمعية الصحة   -١٥

=     =     =  
                                                           

 ١انظــــر المحضــــر المــــوجز لــــدورة المجلــــس التنفيــــذي الثانيــــة والثالثــــين بعــــد المائــــة، الجلســــة الخامســــة عشــــرة، الفــــرع     ١
 .(باإلنكليزية)


