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  شلل األطفال
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

أعلنــت المــديرة العامــة أن االنتشــار الــدولي لفيــروس شــلل األطفــال البــري يشــكل  ٢٠١٤أيــار/ مــايو  ٥فــي  -١
طارئة صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا، وأصدرت توصيات مؤقتة من أجل الحد من المخاطر. ويعرض هذا التقريـر 

فيــــروس شــــلل األطفــــال البــــري، أحـــدث المعلومــــات عــــن التقــــدم المحــــرز فــــي الحــــد مــــن مخــــاطر االنتشــــار الــــدولي ل
خيــــر مــــن استئصــــاله والشــــوط األ األطفــــالوبخصــــوص جوانــــب أخــــرى مــــن الخطــــة االســــتراتيجية الستئصــــال شــــلل 

فـي اللقـاح الفمـوي المضـاد  ٢سيما الجاهزيـة العالميـة للسـحب المنسـق للمكـون الخـاص بـالنمط ، وال٢٠١٨-٢٠١٣
 .٢٠١٦لشلل األطفال، والمقرر إنجازه في نيسان/ أبريل 

  
  البري األطفالوقف سريان فيروس شلل 

  
البـــــري فـــــي الشـــــهور الثالثـــــة األولـــــى  األطفـــــالانطالقـــــًا مـــــن القلـــــق إزاء االنتشـــــار الـــــدولي لفيـــــروس شـــــلل  -٢

) ٢٠٠٥عقــــدت المــــديرة العامــــة اجتماعــــًا للجنــــة الطــــوارئ بمقتضــــى اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة ( ،٢٠١٤ عــــام مــــن
ــــومي ــــل  ٢٩و ٢٨ ي ــــم ُيكــــبح جماحــــه، . ٢٠١٤نيســــان/ أبري ــــؤدي، إذا ل ــــأن الوضــــع يمكــــن أن ي ــــة ب وأشــــارت اللجن
أيـار/  ٥اإلخفاق في االستئصال العالمي لواحد من أخطر األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات. وفـي  إلى

 عموميـة صـحية طارئـة يشـكل البـري األطفـال شـلل لفيـروس الـدولي االنتشـارأعلنت المديرة العامة أن  ٢٠١٤مايو 
 ١.مؤقتة توصيات وأصدرت دوليًا، قلقاً  تثير

  
 شـلل لفيـروس الـدولي االنتشـاروتضمنت التوصـيات المؤقتـة نصـيحة بخصـوص تـدابير الحـد مـن مخـاطر  -٣

، مثــل اإلعــالن عــن الحــدث والتعامــل معــه باعتبــاره طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا، وتطعــيم البــري األطفــال
رة ضــــد شــــلل األطفــــال. وُحــــددت معــــايير لتصــــنيف البلــــدان التــــي ســــُتطبق عليهــــا المســــافرين مــــن البلــــدان المتضــــر 

التوصــيات. وهنــاك ثالثــة بلــدان اســتوفت فــي البدايــة معــايير الــدول التــي يصــدر منهــا حاليــا فيــروس شــلل األطفــال 
ايير عنـــدما البـــري، أال وهـــي: الكـــاميرون وباكســـتان والجمهوريـــة العربيـــة الســـورية، واســـتوفت غينيـــا االســـتوائية المعـــ

. واستوفت ستة بلدان معايير الدول المتضـررة مـن ٢٠١٤تموز/ يوليو  ٢٨اجتمعت لجنة الطوارئ للمرة الثانية في 
، أال وهي: أفغانستان وٕاثيوبيا، والعراق، وٕاسـرائيل، ونيجيريـا، ر منها حالياً دّ ولكنه ال يص فيروس شلل األطفال البري

 والصومال.
  

                                                           
 شـــلل لفيـــروس الـــدولي االنتشـــارالبيـــان الصـــادر عـــن اجتمـــاع لجنـــة الطـــوارئ المعنيـــة بـــاللوائح الصـــحية الدوليـــة بشـــأن     ١

 /http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en:. متــــاح فــــي الــــرابط التــــاليالبــــري األطفــــال
 ).٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٩االطالع في  (تم
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آب/  ٣لطـــــوارئ مـــــددت المـــــديرة العامـــــة التوصـــــيات المؤقتـــــة األصـــــلية فـــــي وبنـــــاًء علـــــى نصـــــيحة لجنـــــة ا -٤
تشــرين الثــاني/ نــوفمبر ُأكملــت التوصــيات  ١٣. وفــي ٢٠١٤تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  ١٣ثــم فــي  ٢٠١٤ أغســطس

المستمر  المؤقتة بتدابير محددة لباكستان بسبب تصاعد سريان فيروس شلل األطفال البري في ذلك البلد والتصدير
فيــروس عبــر الحـــدود إلــى أفغانســتان. وانطالقـــًا مــن القلــق إزاء التنفيـــذ المتفــاوت للتوصــيات المؤقتـــة ذكــرت لجنـــة لل

الطــوارئ أنــه ســيجري النظــر فــي تــدابير إضــافية، مثــل الفــرز عنــد الــدخول، عنــدما تجتمــع اللجنــة مجــددًا فــي نهايــة 
 .٢٠١٥الثاني/ يناير  كانون

  
حالة إصـابة بشـلل األطفـال النـاجم  ٣١٦كان قد تم اإلبالغ عن  ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ٧وبحلول  -٥

ونتجـت كـل . ٢٠١٣حالة في نفس الفتـرة مـن عـام  ٣٥٥البري على نطاق العالم، مقابل  األطفالعن فيروس شلل 
كسـتان، حيـث يجـري ) فـي با٪٨٥، وحدثت غالبية الحاالت (١االت عن فيروس شلل األطفال البري من النمط الح

السـريان بشـكل مكثـف. وُأبلــغ عـن ثـالث وعشــرين حالـة فـي أفغانسـتان، وذلــك أساسـًا مـن جــراء وفـود الفيـروس عبــر 
ــــد اآلخــــر الوحيــــد الــــذي مــــا الحــــدود. زال يتوطنــــه شــــلل األطفــــال، أي نيجيريــــا، أســــفر التطبيــــق المنهجــــي وفــــي البل

االت، حيـث ُأبلـغ عـن سـت حـاالت حتـى اآلن، وحـدثت الستراتيجيات االستئصال عـن انخفـاض كبيـر فـي عـدد الحـ
 .٢٠١٤تموز/ يوليو  ٢٤آخر حالة شلل في 

  
هــا الحــاالت أو حــدث فيهــا الســريان عقــب وفــود يكمــا أفــادت بــإحراز تقــدم البلــدان التــي كانــت قــد ظهــرت ف -٦

قـــة القـــرن فـــذت تـــدابير االســـتجابة للفاشـــية. وفـــي منط، ونُ ٢٠١٤و ٢٠١٣فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري فـــي عـــامي 
 ؛٢٠١٤آب/ أغســطس  ١١ فــي بالبلــداألفريقــي أبلــغ الصــومال عــن خمــس حــاالت، وُســجل أحــدث ظهــور للمــرض 

. وفـــي وســـط أفريقيـــا أبلـــغ ٢٠١٤ كـــانون الثـــاني/ ينـــاير ٥وفـــي إثيوبيـــا تـــم اإلبـــالغ عـــن حالـــة وحيـــدة ظهـــرت فـــي 
أيـار/  ٣تمـوز/ يوليـو و ٩حـدثها فـي ، ظهـرت أفي كل واحدة منهمـا الكاميرون وغينيا االستوائية عن خمس حاالت

)، ٢٠١٤نيسان/ أبريل  ٧، بالترتيب؛ وفي الشرق األوسط أبلغ العراق عن حالتين (ظهرت أحدثها في ٢٠١٤مايو 
)؛ أما فـي إسـرائيل فقـد ُجمعـت ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير  ٢١وأبلغت الجمهورية العربية السورية عن حالة واحدة (

 . ٢٠١٤ في آذار/ مارس أحدث عينة بيئية إيجابية
  
وإلكمال استئصال فيروس شلل األطفال البري في قارة أفريقيا يلزم اتخـاذ اإلجـراءات التاليـة: تعزيـز النهـوج  -٧

االبتكاريــة المتبعـــة فـــي الوصــول إلـــى جميـــع األطفـــال فــي شـــمالي نيجيريـــا؛ والحفـــاظ علــى التـــدابير المكثفـــة الحاليـــة 
أفريقيـا ومنطقـة القـرن األفريقـي؛ وتـدعيم الترصـد فـي المنـاطق التـي تبلـغ فيهـا الخاصة باالستجابة للفاشية في وسط 

مخــاطر الســريان غيــر المكتشــف ذروتهــا، وخصوصــًا فــي الكــاميرون وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وغينيــا االســتوائية 
ن ضـد شـلل وغابون والصومال. وفي الشرق األوسـط تواصـل حمـالت التمنيـع المنسـقة المتعـددة تعزيـز تمنيـع السـكا

األطفال والحد من مخاطر حدوث فاشـيات جديـدة، وخصوصـًا فـي المنـاطق المنكوبـة باألزمـة الحاليـة التـي تشـهدها 
في أنحاء العراق ولبنـان والجمهوريـة  حساسية الترصدالجمهورية العربية السورية، مع إيالء اهتمام إضافي لتحسين 

 العربية السورية وتركيا. 
  
سريان فيروس شلل األطفال البري، على نحـو متزايـد، علـى قـدرة باكسـتان علـى سـد وفي آسيا يعتمد وقف  -٨

الثغرات المزمنة في تنفيذ االستراتيجية والتصـدي للتهديـدات والهجمـات المسـتمرة علـى البرنـامج فـي المنـاطق القبليـة 
ومدينـة كراتشـي. وبـالرغم مـن التقـدم الكبيـر المحـرز  ستانيلوشاوب باختونخواو  خيبرالخاضعة لإلدارة االتحادية، أي 

مــن أجــل الوصــول إلــى األطفــال فــي هــذه المنــاطق مــن خــالل اتبــاع نهــوج إضــافية، مثــل حمــالت  ٢٠١٤فــي عــام 
زالت مناعة للمشردين داخليًا ما والتطعيم العابرباألمن الكافي في بيشاور الكبرى  ةالتمنيع المخططة بعناية والمزود

ن الحــد األدنــى الــالزم لوقــف الســريان. أمــا فــي أفغانســتان فتتمثــل األولويــة المتبقيــة فــي وقــف الفيــروس الســكان دو 
 المتوطن المتبقي في اإلقليم الجنوبي، والتصدي للحاالت الجديدة الوافدة عبر الحدود من باكستان.
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كامــــل الســــتراتيجيات البريــــة التنفيــــذ ال األطفــــالوســــيتطلب منــــع االنتشــــار الــــدولي الجديــــد لفيروســــات شــــلل  -٩
والتطبيـق الشـامل للتوصـيات المؤقتـة الصـادرة  ؛االستئصال في المناطق الموبوءة المتبقية، وخصوصـًا فـي باكسـتان

 وتعزيز الترصد على المستوى العالمي بغية تيسير االستجابة السريعة للحاالت الجديدة. ؛عن المديرة العامة
  

  لفموي المضاد لفيروس شلل األطفالفي اللقاح ا ٢سحب المكون الخاص بالنمط 
  
باسـتعراض  ١بـالتمنيع المعنـي االسـتراتيجي االستشـاري الخبـراءقام فريـق  ٢٠١٤تشرين األول/ أكتوبر  في -١٠

في اللقاح  ٢التقدم المحرز بشأن المعايير الخمسة لتقييم الجاهزية العالمية للسحب المنسق للمكون الخاص بالنمط 
الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال، وتحديــدًا مــا يلــي: إدخــال جرعــة واحــدة علــى األقــل مــن لقــاح شــلل األطفــال 

ثنـائي مضـاد لفيـروس شـلل األطفـال للتمنيـع الروتينـي؛ وتكـوين  المعطل فـي جميـع البلـدان؛ والتـرخيص بلقـاح فمـوي
وبروتوكــوالت  ٢مخــزون احتيــاطي عــالمي مــن اللقــاح الفمــوي األحــادي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال مــن الــنمط 

اصـــة بشـــلل األطفـــال البـــري مـــن اســـتعماله؛ واالحتـــواء الســـليم والمناولـــة الســـليمة للمـــواد المعديـــة وغيـــر المعديـــة الخ
 الخبـراءعلى نطاق العالم. وخلص فريق  ٢؛ والتحقق من استئصال فيروس شلل األطفال البري من النمط ٢ طالنم

إلــى أن األعمــال التحضــيرية ال تســير حســبما هــو مخطــط لــه مــن أجــل الســحب العــالمي  االســتراتيجي االستشــاري
، وأوصـى بـأن ٢٠١٦أبريل  في اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال في نيسان/ ٢للمكون الخاص بالنمط 

  تسرع الدول األعضاء األعمال التحضيرية.
  

، باســتثناء ثــالث منهــا، قــد ول األعضــاءجميــع الــدانــت ك، ٢٠١٤كــانون األول/ ديســمبر  ٧وبحلــول يــوم   -١١
تســتأثر البلــدان . و ٢٠١٥بحلــول نهايــة عــام بشــأن إدخالــه خطــة  اقــاح شــلل األطفــال المعطــل أو لــديهل أدخلــت فعــالً 

خطـر كبيـر عرضـة لمليسـت هـي و أتراب المواليد على الصعيد العـالمي، ٪ من ٠,٠٥الثالثة المعنية بنسبة تقل عن 
بلـدًا طلبـات موفقـة مـن  ٦٦وقـّدم . والمشـتق مـن اللقـاح ٢الدوار من النمط  فيروس شلل األطفالفي أن يظهر فيها 

إدخــال لقــاح بشــأن العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع  للحصــول علــى دعــم مــن التحــالف مــؤهالً  بلــداً  ٧٣أصــل 
ستئصـال شـلل العالميـة اللمبـادرة التـابع لرقابـة شـلل األطفـال مجلـس وافـق فيمـا  ،فيها فيروس شلل األطفال المعطل

وتلـــك لـــدخل االمنخفضـــة لخمســـة وعشـــرين بلـــدًا آخـــر مـــن البلـــدان  شـــهراً  ١٢ علـــى تقـــديم دعـــم مـــالي لمـــدة األطفـــال
علــى قــدم وســاق مــن أجــل العمــل يجــري . و ٢٠١٥بحلــول نهايــة عــام فيهــا دخــال اللقــاح  إلتســهيالً ة الــدخل المتوســط

الســتفادة مــن باعلــى الصــعيد المحلــي شــلل األطفــال المعطــل فيــروس ج لقــاح إلنتــاالالزمــة تيســير نقــل التكنولوجيــا 
  ، عند اللزوم.فيروسات شلل األطفال من ساللة سابين

  
من نظم  في اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال ٢سحب المكون الخاص بالنمط وسوف ينطوي   -١٢

) ٣و ١مـن النمطـين التكـافؤ ( ةثنائيـبـأخرى التكـافؤ  ةثالثيـال تركيبـة اللقـاحاسـتبدال على العالم في التمنيع الروتيني 
ويتواصل العمل مـع الشـركات  .اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفالزالت تستعمل تي مافي جميع البلدان ال
التابعـة لهـا  الوكـاالت التنظيميـة الوطنيـةو  فيـروس شـلل األطفـالالفموية الثنائية التكافؤ المضادة لالمصنعة للقاحات 

ومـن فـي األنشـطة الروتينيـة. عمالها اسـتلكـي يشـمل  المنتجـاتصـناعة تلـك الرخصة الحاليـة لنطاق تمديد  لمن أج
بعــد اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال عمال البلــدان التــي ترغــب فــي اســتالضــروري أن تســتكمل جميــع 

الثنــائي لقـاح شــلل األطفـال الفمـوي سـتعمال يـة الطنالحصـول علـى رخــص و  متطلبــات، ٢٠١٦أبريـل شـهر نيسـان/ 
لقـاح عمال قبـول اسـتبمنظمـة ال. وتوصـي ٢٠١٥بحلـول نهايـة عـام امج التمنيع الروتينـي الخاصـة بهـا في بر التكافؤ 

                                                           
االســتنتاجات  -٢٠١٤تشــرن األول/ أكتــوبر  ٢٣-٢١، بــالتمنيع المعنــي االســتراتيجي االستشــاري الخبــراءاجتمــاع فريــق     ١

 كــــــــانون األول/ ٢٩طــــــــالع فــــــــي (تــــــــم اال http://www.who.int/wer/2014/wer8950.pdfفــــــــي الــــــــرابط  ةوالتوصــــــــيات. متاحــــــــ
 ).٢٠١٤ ديسمبر
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لصــالحيته مــن المســبق االختبــار  الروتينــي علــى أســاسأنشــطة التمنيــع فــي شــلل األطفــال الفمــوي الثنــائي التكــافؤ 
علـى تخطـيط البروتوكـول لتسـهيل  دّ ِعـعمليـات التسـجيل الوطنيـة. وأُ ي إطـار اسـتمرار االضـطالع بجانب المنظمة فـ

 ي التكـافؤ المضـاد لفيـروس شـلل األطفـالالثـللقـاح الفمـوي الثمرحلـة اسـتعمال امـن عملية االنتقـال الوطني لالصعيد 
  ١في اللقاح. ٢لمكون الخاص بالنمط الُمنّسق ل عالميالسحب الالتكافؤ في سياق إلى استعمال نظيره الثنائي 

  
خزونـات التـي تقضـي بـأن متوصـيته السـابقة فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعنـي بـالتمنيع وعّزز   -١٣

علـى المسـتوى العـالمي حـتفظ بهـا سـوى ويُ ينبغـي أال ُتحـّدد  ٢األحادي التكافؤ من النمط لقاح شلل األطفال الفموي 
سـحب عقـب  ٢مـن الـنمط  يـروس شـلل األطفـاللف مقصـودالغيـر إعـادة اإلدخـال مـن مخـاطر تقليل إلـى أدنـى حـد لل

منظمــة األمــم تعاقــدت م. و العــالمــن  فــي اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال ٢المكــون الخــاص بــالنمط 
جانـب المنظمـة عان منتجات تخضع الختبـار صـالحيتها مسـبقًا مـن مع شركتين تصنِّ  المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

مـن  شـلل األطفـال الفمـوي األحـادي التكـافؤلقـاح مليـون جرعـة مـن  ٥٠٠من مكّون مخزون عالمي تحديد  لمن أج
بشــأن  بروتوكــوالً فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع  د. وأّيــ٢٠١٤بحلــول نهايــة عــام  ٢الــنمط 
التـي تصـرفت ، ةالعامـ ةاتخاذ القـرار إلـى المـدير أسند صالحية األمر الذي من المخزون،  اتلقاحواستعمال إطالق 
كـــان الكشـــف عـــن فيـــروس شـــلل ، للبـــت فيمـــا إذا اختصـــاص صـــريحتتمتـــع ب خبـــراءمـــن اللجنـــة أســـاس مشـــورة علـــى 

  ٢،٣.التطعيمله بواسطة ستجابة يشّكل انتقاًال مؤكدًا أو محتمًال للفيروس ويستدعي اال ٢من النمط األطفال 
  

بوضع الصيغة النهائية للنهج  فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيعقام  ،٢٠١٤ في عامو   -١٤
مــع المعــالم والجــداول بــاالقتران  احتــواء فيــروس شــلل األطفــالمواءمــة التامــة لعمليــة لوالخطــة االســتراتيجيين بشــأن ا

د وأّيـ، ٢٠١٨-٢٠١٣مـن استئصـاله  األخيـر لخطة االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوطالزمنية الرئيسية ل
مــن المخـــاطر المرتبطـــة بشــأن التقليـــل إلـــى أدنــى حـــد لمنظمـــة لخطـــة العمـــل العالميــة الــنهج والخطـــة المــذكورتين. و 

اللقــاح الفمــوي المتتــابع الســتعمال وقــف الو مــن نمــط معــّين  فيــروس شــلل األطفــال البــريبــالمرافق عقــب استئصــال 
مــن  مرحلــة احتــواء فيــروس شــلل األطفــالبشــأن  دةدابير محــدّ هــي خطــة تضــع تــ ٤،لالمضــاد لفيــروس شــلل األطفــا

                                                           
وقـــف اســـتعمال اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال: بروتوكـــول بشـــأن االنتقـــال المنّســـق عالميـــًا مـــن مرحلـــة     ١

استعمال اللقاح الفموي الثالثي التكافؤ المضاد لفيروس شلل األطفـال إلـى اسـتعمال نظيـره الثنـائي التكـافؤ. متـاح علـى الـرابط 
  :  التالي اإللكتروني

http://www.who.int/entity/immunization/sage/meetings/2014/october/2_Switch_Protocol_SAGE_Version_9_Oct14.pdf?ua=1  تـــــم)
 ).٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٩ في االطالع

(أثنـــاء  ٢اإلطـــار التشـــغيلي لنشـــر وتجديـــد اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال األحـــادي التكـــافؤ مـــن الـــنمط     ٢
  األخير من استئصاله) متاح على الرابط اإللكتروني التالي:الشوط 

http://www.who.int/entity/immunization/sage/meetings/2014/october/4_Polio_mOPV2_stockpile_v4_0910_2014.pdf?ua=1  ـــــــــــــم (ت
 ).٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٩ في االطالع

بروتوكــول اإلبــالغ عــن فيــروس شــلل األطفــال وتقيــيم خطــره واالســتجابة لــه بعــد الكشــف عــن فيــروس شــلل األطفــال مــن     ٣
فـــي أعقـــاب التنســـيق عالميـــًا لوقـــف اســـتعمال اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال والحـــاوي علـــى الـــنمط  ٢الـــنمط 

  الرابط اإللكتروني التالي:. متاح على ٢المصلي 
http://www.who.int/entity/immunization/sage/meetings/2014/october/6_Type_2_response_protocol_14_oct_clean.

pdf?ua=1 ٢٠١٤كانون األول/ ديسمبر  ١٩ في (تم االطالع.( 

خطـــة العمـــل العالميـــة للمنظمـــة للتقليـــل إلـــى أدنـــى حـــد مـــن مخـــاطر فيـــروس شـــلل األطفـــال المرتبطـــة بـــالمرافق عقـــب     ٤
وس شـــلل استئصـــال فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري مـــن نمـــط معـــين والوقـــف المتتـــابع الســـتعمال اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــر 

  األطفال. متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:
http://www.polioeradication.org/ResourceLibrary/Posteradicationpolicydocuments.aspx  كـــانون  ٢٢ يفـــ(تـــم االطـــالع

 ).٢٠١٤األول/ ديسمبر 
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لل شـ فيروسـاتالتـي تحـتفظ بمرافق المتعلقـة بـالمتطلبـات في إطار الشوط األخير مـن استئصـاله؛ وتمّيـز ال ٢ النمط
الطويـل فـي علـى األمـد احتـواء فيـروس شـلل األطفـال فيمـا يخـص  عامـة معـايير؛ وتحـّدد األطفال من ساللة سـابين

  .٢٠١٩بعد  فيروس شلل األطفالالفموية المضادة لميع اللقاحات بجلتطعيم ل يئنهاالوقف أعقاب ال
  

وثــائق رســمية تثبــت وقـــف  ٢٠١٥حلــول منتصــف عــام ّدم بالــدول األعضــاء أن تقــاألمانــة مــن  طلبســتو   -١٥
مـن أجـل اإلشـهاد مية كّل فيمـا يخصـه لجانها اإلقليفيها إلى  ٢من النمط  انتقال فيروس شلل األطفال البريسريان 

منهـا الفيروس قد ُفِرغ منها أو سُيفرغ  احتواءمن  ١أنشطة المرحلة أن و على استئصال فيروس شلل األطفال منها؛ 
 نفيروســات متبقيــة مــاحتــواء أي هنــاك خططــًا مناســبة موضــوعة موضــع التنفيــذ بشــأن ؛ وأن ٢٠١٥نهايــة عــام فــي 

خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن التقليـل إلـى على النحو المبين فـي  ٢من النمط  فيروسات شلل األطفال البري
أدنــى حــد مــن المخــاطر المرتبطــة بــالمرافق عقــب استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن نمــط معــّين والوقــف 

تتولى اللجنــة العالميــة المعنيــة باإلشــهاد علــى . وســالمتتــابع الســتعمال اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال
باإلمكــان اإلعــالن عــن  بشــأن مــا إذا كــان رســمي رقــرااتخــاذ و المعنيــة اســتعراض الوثــائق استئصــال شــلل األطفــال 

فــي اللقــاح  ٢ســحب المكــون الخــاص بــالنمط معــايير مــا إذا كانــت و  ٢ مطفيــروس شــلل األطفــال مــن الــناستئصــال 
  قد اسُتوِفيت.ل األطفال الفموي المضاد لفيروس شل

  
فـــي اللقـــاح الفمـــوي  ٢المكـــون الخـــاص بـــالنمط  ٢٠١٦فـــي نيســـان/ أبريـــل ســـحب ومـــن المقـــّرر حاليـــًا أن يُ   -١٦

موعــد ســحبه كيــد أتســيتوقف يروســات شــلل األطفــال). و فموســم انتقــال أثنــاء تــدني (المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال 
المسـتمرة  ٢فيروسات شلل األطفال مـن الـنمط جميع لى األقل وقف قد تم قبل ستة أشهر ع على ما إذا كاننهائيًا 

مـــن فيروســـات شـــلل األطفـــال ، كانـــت ٢٠١٤ يســـمبرولغايـــة كـــانون األول/ د. ة مـــن اللقاحـــاتالمشـــتقفـــي الـــدوران و 
فـي ذلـك الحـين حالـة حتـى  ٢٦سنوات عدة في شـمال نيجيريـا (مستمرة في الدوران لالمشتقة من اللقاحات  ٢ النمط
حالــة حتــى  ٢٠باكســتان (ب) وفــي المنــاطق القبليــة الخاضــعة لــإلدارة االتحاديــة وٕاقلــيم خيبــر بــاختونخوا ٢٠١٤عــام 

حاويـة علـى المكـون لقاحات شلل األطفال الة فيهما بتغطيحقيق أمثل حد من التالبلدان كالهما على اآلن). ويعمل 
، ٢ مطشلل األطفال من الن اتوقف انتقال فيروسبشأن  يالتكميللمقبلة للتمنيع حمالت االخالل  ٢الخاص بالنمط 

 فـي اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل األطفـال ٢سحب المكون الخـاص بـالنمط التمّكن في نهاية المطاف من و 
  .٢٠١٦ام ه المقّرر في عفي موعدعلى مستوى العالم 

  
  تخطيط الموروث

  
فـــي المبـــادرة  الموظفـــة الســـتثماراتتســـتمر اضـــمان أن الغـــرض مـــن تخطـــيط مـــوروث شـــلل األطفـــال هـــو   -١٧

توثيـق ألهـداف اإلنمائيـة علـى المـدى الطويـل مـن خـالل فـي تحقيـق فوائـد لسـائر ا العالمية الستئصال شلل األطفال
تســاعد التــي شــلل األطفــال تحتيــة المســتخدمة فــي استئصــال . ومثــال ذلــك البنيــة الونقلهــا األصــولالمعــارف والعبــر و 

تــوفير المــوظفين لــدعم عــن طريــق  فــي غــرب أفريقيــاالمندلعــة يبــوال مــرض فيــروس اإلفاشــية ســتجابة لالعلــى دعــم ا
الخـــدمات تقـــديم المخـــالطين وٕادارة البيانـــات و تنفيـــذ أنشـــطة الترصـــد وتتبـــع و مكافحـــة الزيـــادة المفاجئـــة فـــي الحـــاالت 

المعني بعمليات الطوارئ مركز الأصول ن أ في نيجيريافاشيات المرض. ويتبّين دارة إ و توزيع اإلمدادات اللوجستية و 
لمسـاعدة علـى وخبرة المـوظفين المتفـانين العـاملين فيـه هـي مـن األمـور الحاسـمة لشلل األطفال المتعلقة باستئصال 

مزيــد مــن المشــاورات مــع الــدول  ٢٠١٤فــي عــام وُعِقــد ك البلــد. افــي ذالمندلعــة يبــوال اإلمــرض فيــروس فاشــية وقــف 
كـــل مـــن ي المفّصـــل فـــ تجريبـــيالالتخطـــيط بشـــأن بعثـــات ُأوِفـــدت و ، اء وأصـــحاب المصـــلحةالشـــرككبـــار األعضـــاء و 

  موروث شلل األطفال.لتخطيط  جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال ضماناً 
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تخطـــيط ضـــرورة أن يعـــود ن بشـــأ ٢٠١٣اســـتنتاجات اللجـــان اإلقليميـــة فـــي عـــام الُمنجـــز العمـــل وقـــد عـــّزز   -١٨
أن تكليلـه و  وقيادتهـا البلـدانًا بـدعم ون مـدفوعأن يكـاألولويـات الصـحية القائمـة و موروث شلل األطفال بالفائدة علـى 

شـلل الالزمـة الستئصـال كبيـرة الصـول ُتمّول فيها األعملية رسمية في جميع البلدان التي سيستدعي إرساء  نجاحبال
ويجـري إعـداد مبـادئ  فـي هـذا المضـمار ع مشـروع إطـارِضـقـد وُ ف لتلـك الغايـة مـوارد خارجيـة. وتحقيقـاً مـن األطفال 
ــــة  باتبــــاع نهــــج علــــى المســــتوى القطــــري مــــوروث شــــلل األطفــــال تخطــــيط انتقاليــــة لكــــي ُيسترشــــد بهــــا فــــي توجيهي
دة إلــــى أدوار ومســــؤوليات محــــدّ وســــيلزم إســــناد والتنفيــــذ. واإلعــــداد  التخطــــيط وصــــنع القــــرارالمراحــــل يضــــم  ثالثــــي
يسّهل  اتحاد مانحبرمتها وٕانشاء  لعمليةللحكومات الوطنية قيادة امع  بالتالزم صحاب المصلحة،واسعة من أ طائفة
المسـاعدة تقـدم و روع إدارة المشـمجـال الخبـرة فـي ن أخـرى تـؤمِّ أو كيانات جديـدة آخرين شركاء وٕايجاد  لمواردا انتقال

  التقنية.
  

أن يتواصــــــــل أداء  ٢٠١٥فــــــــي عــــــــام إلطــــــــار المـــــــوروث العــــــــالمي وســـــــيكفل وضــــــــع الصــــــــيغة النهائيــــــــة   -١٩
مــن أجــل العالميــة الستئصــاله مبــادرة هــو أبعــد مــن اختتــام اللل األطفــال إلــى مــا األساســية الستئصــال شــ الوظــائف
فــي بلــدان موروثــه تخطــيط  إلــى أولويــات أخــرى ودعــم ستئصــالهبرنــامج عمــل نقــل البنيــة التحتيــة الوضــع تســهيل 

  ة.عينم
  

  التمويل
  
للخطــة االســتراتيجية الستئصــال المخصصــة الميزانيــة العامــة  ٢٠١٤كــانون األول/ ديســمبر  ٧فــي ظلــت   -٢٠

المبـــادرة وتلقـــت أمريكـــي. دوالر  مليـــار ٥,٥بمقـــدار  ٢٠١٨-٢٠١٣مـــن استئصـــاله شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر 
آخـر مبلـغ دوالر أمريكـي، وهـي عاكفـة علـى تتبـع  مليـار ٢,٢٣مبلغهـا مساهمات العالمية الستئصال شلل األطفال 

مبلغهــا فجــوة تمويــل إن تحّققــت بالكامــل، ، ســُتوِجد تٕاســقاطاتعهــدات و دوالر أمريكــي فــي شــكل  مليــار ٢,٨٥قــدره 
المدرجـة بعض األنشـطة الضطالع بلالالزمة ، ظلت التدفقات النقدية ٢٠١٤ي عام مليون دوالر أمريكي. وف ٤٥١
لتعهـدات والتكـاليف غيـر سـداد اتـأخر و  تخصـيص التبرعـاتة بسـبب توليفـة مـن العوامـل المتعلقـة بمقّيـد الميزانيةفي 

 فــي المنــاطقســريان المــرض أنشــطة إضــافية للحــد مــن االضــطالع بجديــدة أو المرتبطــة بانــدالع فاشــيات المتوقعــة 
  .بأنها مصابة بعدواه المعروفة

  
الميزانيـة العامـة  مواجهتهـا بشـأن المخـاطر المحتمـلت اشتمل، ٢٠١٤ ديسمبركانون األول/ بحلول شهر و   -٢١

علـــى  ٢٠١٨-٢٠١٣مـــن استئصـــاله المخصصـــة للخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر 
ســيما فــي باكســتان، وتكــاليف إضــافية مرتبطــة ، والالوفــاء بــاألطر الزمنيــة المحــّددة الستئصــال المــرضفــي  اتتــأخير 

. المصـابة بعـدوى المـرض المناطقدعم مكافحة الزيادة المفاجئة في الحاالت باألطفال المعطل و إدخال لقاح شلل ب
أسـاس رساء إل ٢٠١٥في النصف األول من عام المذكورة ل لميزانية الخطة االستراتيجية استعراض مفصّ جرى وسيُ 

  موارد مالية إضافية.الزمًا توفير ما إذا كان للبت في
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  المطلوب من المجلس التنفيذياإلجراء 
  

  المجلس مدعو إلى النظر في مشروع المقرر اإلجرائي التالي:  -٢٢
  

  قّرر ما يلي: ١المجلس التنفيذي، بعد النظر في التقرير الخاص بشلل األطفال،  
  

ستئصـال شـلل شـلل األطفـال علـى تنفيـذ اسـتراتيجيات ابجميـع الـدول األعضـاء المتضـررة تشجيع   )١(
  ؛) تنفيذًا كامالً ٢٠٠٥والتوصيات المؤقتة الصادرة بموجب اللوائح الصحية الدولية (األطفال 

  
ــإدعــوة الــدول األعضــاء   )٢(  ٢٠١٥العــالمي بحلــول نهايــة عــام علــى الصــعيد ســتعداد االضــمان ى ل

عــن طريــق  فــي اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال ٢ســحب المكــون الخــاص بــالنمط لتنســيق 
الموافقة علـى و الروتيني، منيع واحدة على األقل من لقاح شلل األطفال المعطل في جداول التجرعة راج إد

الروتينــي، وتنفيــذ تــدابير مناســبة منيــع فــي أنشــطة التالثنــائي التكــافؤ لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي عمال اســت
فيـروس ف سـريان بوقـلوثـائق ذات الصـلة الـدول ل، وتقـديم ٢من الـنمط  فيروس شلل األطفالبشأن احتواء 

  المعنية باإلشهاد على استئصاله كّل فيما يخّصه.اإلقليمية  هاإلى لجان ٢ مطشلل األطفال البري من الن
  
  
  

=     =     =  

                                                           
 .١٣٦/٢١م تالوثيقة     ١


