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 تقرير مرحلي حول استئصال شلل األطفال 
 /أبرز النقاطمقدمة. 1
ن يْ يف أماكن قليلة متفرقة يف البلد   واحنصرت التايي،  رْب بلغت سراية فريوس شلل األطفال الربي أدىن مستوياهتا ع   .1

 2017ومها أفغانستان وباكستان. وخالل عام   فيهما يف إقليم شرق املتوسط ا  شلل األطفال متوطنال يزال ن يْ اللذ  
يف اإلقليم  أيبع حاالت من  1وحىت تايخيه  أُبلغ عن ست حاالت فقط من فريوس شلل األطفال الربي من النمط 

 أفغانستان واثنتان من باكستان.

ا شلل األطفال والبلدان املعرضة من فيهن املتوط  يْ فة يف اإلقليم يف البلد  ت أنشطة التمنيع التكميلي املكث  نُفذ  و  .2
  وتضمنت محالت االستجابة للحاالت  وذلك يف الفرتة ما بني نشاطا   31ذة توطنه  وبلغ جمموع األنشطة املنف  خلطر 

 لقاح شلل األطفال.  مليون جرعة من  223  ومت خالهلا إعطاء 2017شهري كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيو 

يف اجلمهويية العربية  2دت مؤخرا  فاشية فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط تأك  و  .3
الوصول إىل حمافظة دير الزوي يف ألكثر من عام  هناك مشاكل كبريةزت يف حمافظة دير الزوي. وكان ترك  و السويية  

 االستجابة للفاشية. هلا  قبل أن تبدأ  واحملافظات اجملاوية

  وأُبلغ عن عديد 2أُبلغ عن حالة واحدة فقط لفريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط و  .4
من خالل   وُأجريت أنشطة استجابة ناجحة للفريوس 2016البيئية من بلدة كويتا بباكستان يف عام  املعزوالتمن 

 التطعيم.

  يأت جلنة الطوايئ املعنية باللوائح الصحية 2017نيسان/أبريل  24ا الثالث عشر الذي ُعِقد يف يف اجتماعهو  .5
بشأن االنتشاي الدويل لفريوس شلل األطفال أن اخلصائص الوبائية احلالية لفريوس شلل األطفال الربي الدولية 

. وعليه تظل ل طايئة صحية عمومية تثري قلقا  دوليا  وفريوسات شلل األطفال الدائرة الـُمشتق ة من اللقاحات ال تزال ُُتث  
جتماع املقبل للجنة الطوايئ. عاد النظر فيها أثناء االالتوصيات املؤقتة بشأن ُتنيع املسافرين سايية املفعول  وسيُ 

تزال كل من أفغانستان وباكستان على قائمة الدول املتأثرة بفريوس شلل األطفال الربي  كما ال تزال باكستان  وال
ضاف اجلمهويية ستُ و . 2على قائمة الدول املصابة بفريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 

بفريوس شلل األطفال الدائر املشتق من  املتأثرةائمة البلدان يف االجتماع القادم للجنة الطوايئ  إىل ق  العربية السويية
 .2اللقاحات من النمط 

من لقاح شلل األطفال الفموي بالكامل يف بعض  2ق بشكل أكرب من سحب مكون النمط ُُيرى حاليا  التحق  و  .6
اللقاح الفموي الثنائي  من اللقاح الفموي الثالثي التكافؤ إىل 2016الدول األعضاء  عقب التحول العاملي يف عام 

 التكافؤ.



 1/وثيقة إعالمية 64ش م/ ل إ
 

2 

مت كل الدول األعضاء حتديثات سنوية أو تقايير مرحلية إىل اللجنة اإلقليمية لإلشهاد على استئصال شلل قد  و  .7
وكل   2دت فيها أنه مت تدمري كل فريوسات شلل األطفال الربي من النمط   أك  2017األطفال يف أياي/مايو 

أو نقلها إىل املرافق   يف خمتربات الدول األعضاء باإلقليم 2ة من اللقاحات من النمط فريوسات شلل األطفال املشتق
 االحتفاظ بفريوسات شلل األطفال.األساسية املعنية ب

ت مجعية الصحة العاملية املدير العام على جعل املرحلة االنتقالية اخلاصة بشلل األطفال   حث  2017يف أياي/مايو و  .8
ى املستويات. وتأيت أيبع دول أعضاء يف اإلقليم ضمن البلدان الستة عشر اليت حتظ   لللمنظمة على كأولوية يئيسية 

بأولوية على الصعيد العاملي فيما يتعلق باملرحلة االنتقالية اخلاصة بشلل األطفال  وهي أفغانستان وباكستان والصومال 
ة االنتقالية اخلاصة بشلل األطفال  وعقدت حىت اآلن لت جلنة توجيهية إقليمية بشأن املرحلوالسودان. وقد تشك  

 اجتماعني للتخطيط للمرحلة االنتقالية.

 وقف سراية فيروس شلل األطفال البري .2
حاالت إصابة بفريوس شلل األطفال الربي  6  أُبلغ على الصعيد العاملي عن 2017حزيران/يونيو  20اعتبايا  من  .9

نهما )أيبع حاالت من أفغانستان وحالتان ال يزال شلل األطفال يتوط  ن يْ اللذ  اإلقليم  يْ   ومجيعها من بلد  1من النمط 
. وحاالت 2016عام  منبلغ عنها من كال البلدين عن نفس الفرتة بتسع عشرة حالة أُ  من باكستان(  وذلك مقاينة  

نذ بدء املبادية العاملية الستئصال شلل هي األقل عددا  م 2017اإلصابة بشلل األطفال اليت أُبلغ عنها إىل اآلن يف عام 
استمراي عزل فريوس شلل األطفال الربي من  2017. ولكن شهد النصف األول من عام 1988األطفال يف عام 

 خالل الرتص د البيئي على نطاق جغرايف كبري يف باكستان.

األطفال عن استئصال فريوس    أعلنت اللجنة العاملية لإلشهاد على استئصال شلل2015أيلول/سبتمرب  20يف و  .10
 على مستوى العامل. 2شلل األطفال الربي من النمط 

 .2012 نوفمربالعامل منذ تشرين الثاين/حول  3ف أي إصابات بفريوس شلل األطفال الربي من النمط مل ُتكش  و  .11

 . فيروسات شلل األطفال الـُمشتقَّة من اللقاحات 3
ل من استخدام اللقاح الفموي الثالثي التكافؤ إىل نظريه الثنائي التكافؤ خالل الفرتة من عقب التحو   .12
)فريوس سابني أو الفريوس  2طفال من النمط األشلل ل  فإن عزل أي فريوس 2016أياي/مايو  1نيسان/أبريل إىل  17

يغ عنه مبوجب اللوائح الصحية الدولية املشتق من اللقاحات أو الفريوس الربي( من أي مصدي أصبح حدثا  ينبغي التبل
 إذا لزم األمر. له (  ويتطلب إجراء تقٍص شامل واالستجابة2005)

يف املناطق املتضرية من  2حدثت فاشية فريوس شلل األطفال الربي الدائر املشتق من اللقاحات من النمط وقد  .13
حالة مصابة بفريوس  17  مت تأكيد إمجايل 2017ونيو حزيران/ي 20واعتبايا  من يف اجلمهويية العربية السويية.  الصراع

حالة واحدة من الرقة(. وكان حالة من دير الزوي و  16) 2 شلل األطفال الربي الدائر املشتق من اللقاحات من النمط
. وُُيرى حاليا  تنسيق االستجابة 2017آذاي/مايس  3تايي، بداية اإلصابة بشلل األطفال ألول حالة معروفة هو 

التقين للجمهويية العربية السويية من خالل الدعم أيضا  م املنظمة وتقد  للفاشية مع احلكومة والشركاء اآلخرين. 
 أجل تلبية االحتياجات املفاجئة.ة للتدخل السريع من البعثات املستعد  
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من منطقة كويتا  2016املشتقة من اللقاحات يف عام  كما مت التبليغ عن فريوسات شلل األطفال الربي الدائرة .14
 . 2017بباكستان  وُتت االستجابة التمنيعية بنجاح يف الربع األول من عام 

ومن باكستان  2016وأُبِلغ عن فريوسات غامضة ُمشتـ ق ة من اللقاحات من باكستان واليمن والصومال يف عام   .15
شتق ة من اللقاحات مت عزهلا من أشخاص يعانون من نقص يف املناعة يف    بينما أُبِلغ عن فريوسات مُ 2017يف عام 

 .2017ومن مصر يف عام  2016كلٍّ من مصر  ومجهويية إيران اإلسالمية  والعراق  ودولة فلسطني يف عام 

ني تقني  م مركز منظمة الصحة العاملية اإلقليمي للطوايئ الصحية واستئصال شلل األطفال تدييبا  للموظفني القد  و  .16
 وفاشياته. 2من الدول األعضاء باإلقليم بشأن االستجابة حلاالت اإلصابة بفريوس شلل األطفال من النمط 

 نهما شلل األطفال. البلدان اللذان يتوط  4
وضعت احلكومتان األفغانية والباكستانية وشركاؤمها التنفيذيون خطط عمل وطنية يصينة للطوايئ تتضم ن  .17

وأولئك الذين يعيشون يف مناطق   مبتكر ة من أجل الوصول إىل األطفال الذين فاهتم التطعيم باستمراياسرتاتيجيات 
 يتعذ ي الوصول إليها. 

من السيدات  على زيادة إمكانية  ساعد بصوية كبرية التطعيم اجملتمعي بواسطة متطوعني ُمعي نني حمليا   خاصة  و  .18
 الوصول إىل األطفال يف مناطق السراية املتوطن فيها شلل األطفال يف باكستان. 

 الوطين ودون الوطين يف كال البلدين بـُْغي ة تنسيق جهود نْي كما أُنِشئت مراكز لعمليات الطوايئ على املستويـ   .19
ْثٍب برْصد تنفيذ خطط العمل الوطنية للطوايئ.  احلكومتني األفغانية والباكستانية وشركائهما  والق  يام عن ك 

ذين يتوطنهما شلل األطفال لال يزال هناك مسائل هامة تتعلق بتعذي الوصول إىل بعض املناطق يف البلدين الو  .20
ض اإلشراف على أنشطة التمنيع من فرص الوصول إىل األطفال  ويقو   مما حيد    وانعدام األمن يف تلك املناطق

 تشكل مستودعات يئيسية للفريوس. صدها يف األماكن الرئيسية اليتوي 

 . البلدان المعرضة للخطر5
هناك ستة بلدان معرضة للخطر  وهي العراق وليبيا والصومال والسودان واجلمهويية العربية السويية واليمن.  .21

عاين من عقبات بديجات متفاوتة من تعذي توصيل اخلدمات أو انعدام األمن  مما يعوق من جهود احلفاظ يومجيعها 
 .دقيقعلى مستوى مرتفع من مناعة السكان وعلى نظام ترصد 

م فريق منظمة الصحة اإلقليمي املعين باستئصال شلل األطفال منوذج حتليل املخاطر لتلك البلدان. وُُيرى صم   .22
 ل مرة كل ثالثة أشهر لرصد التقدم احملرز يف ختفيف املخاطر ووضع االسرتاتيجيات امليدانية. هذا التحلي

املنظمة  مت هلم  وقد  أخرى لتعزيز نظام الرتصد ق أنشطة التمنيع التكميلي وأنشطة  ال تزال البلدان الستة تطب   .23
 .2017و 2016دعما  تقنيا  يف عامي 
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 دالترص   .6
يف كل الدول األعضاء. ويظل نظام الرتص د القوي للشلل الرخو احلاد جاييا  د الشلل الرخو احلاد ال يزال ترص   .24

املقياس الدقيق )عياي الذهب( للكشف عن حاالت اإلصابة بشلل األطفال  ولقد ثبت أيضا  قيمة الرتصد البيئي يف 
ليشمل أيضا  األيدن ولبنان  بعد  2017توسيع نطاق الرتصد البيئي يف عام  فهم خصائص شلل األطفال الوبائية. ومت

أن كان يضم ثالثة بلدان فقط يف اإلقليم )أفغانستان  ومصر  وباكستان(. وُوضعت الرتتيبات الالزمة للبدء يف تطبيق 
د البيئي أن يساعد يف الكشف الرتصد البيئي يف مجهويية إيران اإلسالمية والعراق قبل هناية العام. ومن شأن الرتص  

املبكر عن فريوس شلل األطفال من املناطق املستهدفة  ويف يصد تأثري التدخالت. وتتضمن اخلطط التوسع يف 
 الرتصد ليشمل كل البلدان املعرضة للخطر. 

 مبا   مقاينة  2016شلل يخو حاد يف عام  تحاال 16 005أبلغ نظام ترصد الشلل الرخو احلاد عن وجود و  .25
  استوفت كل الدول 2016. ويف عام %21  أي حدثت زيادة يف التبليغ بنسبة 2015حالة يف عام  13 214جمموعه 

األعضاء  فيما عدا جيبويت واملغرب  مؤشرات الرتصد املطابقة ملعيايي اإلشهاد من حيث معدالت الشلل الرخو احلاد 
ل الرخو احلاد مع عينات كافية  حيث مل تستطع جيبويت غري الناجم عن شلل األطفال والنسب املئوية حلاالت الشل

استيفاء معيايي األداء  ومل تستطع املغرب استيفاء املعياي األول. ويُدع م نظام ترص د الشلل الرخو احلاد بشبكة فعالة 
ق امليدانية ر  فِ من خمتربات معتمدة من منظمة الصحة العاملية  ومستوفية للمعايري العاملية. وهناك تنسيق جيد بني ال

 ق الرتصد املختربي.ر  وفِ 

 . االتصاالت 7
للتوعية لتشجيع  املتوطن فيها شلل األطفال والبلدان املعرضة خلطر توطنه البلدينال تزال ُُترى اتصاالت يف  .26

خالل جمموعة من منافذ  . ومنالتطعيم يفا اجملتمعات احمللية على طلب التطعيم ضد شلل األطفال وتعزيز ثقته
ضد الفريوس املسموعة  ُتت توعية اجملتمعات بأغراض التطعيم و  األخباي املطبوعة  واملنشوية على اإلنرتنت  واملرئية

 . هوبأمهية استمراي 

وباإلضافة إىل املعلومات العامة املتوافرة على املستوى الوطين أو مستوى اجلمهوي يف أفغانستان وباكستان  يتم  .27
ا  توجيه االتصاالت لتتناسب مع املستوى احمللي  مع وضع سياقات اجتماعية وثقافية وسياسية معينة يف االعتباي. أيض

ويف املناطق اليت تضم أعدادا  كبرية  نسبيا  من حاالت يفض التطعيم يف باكستان  تسعى جهود التوعية إىل بناء شعوي 
كما يتم تدييب القائمني على التطعيم على املهايات الشخصية  وكيفية   باأللفة مع القائمني على التطعيم والثقة فيهم.

التعامل مع املخاوف األساسية لآلباء/مقدمي الرعاية  حبيث يتمكنوا من اختاذ قرايات مستنرية بشأن التطعيم ضد 
 شلل األطفال. 

 يونيسف الشريك الرئيسي فيها. ترتبط أنشطة االتصاالت بشكل وثيق جبهود التعبئة االجتماعية  واليت يُعترب الو  .28

ل من استخدام اللقاح الفموي الثالثي التحو   -في لقاح شلل األطفال الفموي  2سحب مكون النمط  .8
 التكافؤ إلى نظيره الثنائي التكافؤ

  أنه قد مت استئصال 2015سبتمرب أيلول/ 20أعلنت اللجنة العاملية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال يف  .29
وبعد مروي شهر  استعرض فريق اخلرباء االستشايي االسرتاتيجي املعين . 2 شلل األطفال الربي من النمط فريوس
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والتقد م الـُمحر ز حنو  2بالتمنيع وضع اخلصائص الوبائية لفريوسات شلل األطفال الـُمشتق ة من اللقاحات من النمط 
التأهب العاملي لإلهناء الـُمنس ق والتديُيي للقاح شلل األطفال الفموي  وأك د الفريق أن سحب لقاح شلل األطفال 

من خالل التحول من  2016أياي/مايو  1نيسان/أبريل و 17ينبغي أن يتم يف الفرتة بني  2الفموي من النمط 
( 3و 1( إىل نظريه الثنائي التكافؤ )النمطني 3و 2و 1فموي الثالثي التكافؤ )األمناط استخدام لقاح شلل األطفال ال

 يف وقت متزامن على الصعيد العاملي يف كل البلدان اليت تستخدم لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ. 

 نف ذت مجيع بلدان اإلقليم عملية التحو ل بنجاح. و  .30

يف البلدان املتضرية بالنزاعات اليت يتعذي الوصول إليها  2ن سحب مكون النمط ق بشكل أكرب مسيتم التحق  و  .31
عقب  2ُتاما   ويف البلدان اليت ال يزال ُيستخدم فيها لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ من النمط 

 التحول. 

من أجل تيسري  2تكوين خمزون احتياطي عاملي من لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ من النمط  متو  .32
 (2015) 68.3 االستجابة للفاشيات  إذا استدعت الضروية ذلك. وأيدت مجعية الصحة العاملية يف قرايها ج ص ع

دول األعضاء على إيساء اإلجراءات الالزمة للتصريح اتباع هْنج إلداية هذا املخزون االحتياطي واإلفراج عنه  وحث ت ال
من املخزون االحتياطي العاملي واستخدامه عقب إجازة  2باسترياد لقاح شلل األطفال األحادي التكافؤ من النمط 

ت هذا املخزون االحتياطي استجابة  لفريوسامن  يستفداملديرة العامة اإلفراج عنه يف حاالت الطوايئ. وحىت اآلن  مل 
 يف اإلقليم  ومها باكستان واجلمهويية العربية السويية.اثنني  ينشلل األطفال الدائرة املشتقة من اللقاحات سوى بلد

ُمعط ل ضد شلل ـل: مت إدياج اللقاح الُمعط ل ضد شلل األطفال عقب فرتة التحو  ـاإلمدادات من اللقاح ال .33
ُموس ع للتمنيع يف كل الدول األعضاء املنفذة للتحول. ولكن  حدث نقص على ـاألطفال يف جدول الربنامج ال

ُمعط ل ضد شلل األطفال نتيجة انتكاسات كربى يف عملية التصنيع. ومن أجل ختفيف ـاملستوى العاملي يف اللقاح ال
ل ضد شلل األطفال ُمعط  ـمن لقاح شلل األطفال الفموي يف ظل نقص اللقاح ال 2املخاطر املرتبطة بسحب النمط 

على املستوى العاملي  أوصى فريق اخلرباء االستشايي االسرتاتيجي املعين بالتمنيع بإعطاء األولوية لتوفري اللقاح 
من املخاطر األعلى  واحلفاظ على خمزون اللقاح املعطل ضد شلل  2و 1ُمعط ل ضد شلل األطفال لبلدان الديجتني ـال

من أجل االستجابة لفاشيات فريوس شلل  2لفموي األحادي التكافؤ من النمط األطفال ولقاح شلل األطفال ا
بعد فرتة التحول. ولقد تأثرت بشكل خاص مصر ومجهويية إيران اإلسالمية من جراء نقص  2األطفال من النمط 

استخدام الكمية البلدان على مد فرتة ع املنظمة تشج  ُمعط ل ضد شلل األطفال على املستوى العاملي. و ـاللقاح ال
األدمة )مما  داخلُمعط ل ضد شلل األطفال من خالل استخدام جرعات جمزأة من اللقاح ـاملتاحة لديها من اللقاح ال

 .يعين استخدام ُُخس اجلرعة فقط(

 . اإلشهاد على استئصال شلل األطفال9
إىل  16عقدت اللجنة اإلقليمية لإلشهاد على استئصال شلل األطفال اجتماعها احلادي والثالثني يف الفرتة من  .34
 يف الداي البيضاء باملغرب.  2017أياي/مايو  18

دولة  21استعرض أعضاء اللجنة وموظفو األمانة التقايير اليت قدمتها مجيع الدول األعضاء البالغ عددها و  .35
صفة مؤقتة قبول كافة التقايير ما عدا تقرير جيبويت. وُقدمت التعليقات على كل تقرير وسيتم التبليغ وفلسطني. ومت ب

 بقبول التقايير يمسيا  عقب تلقي آياء يؤساء جلان اإلشهاد الوطنية بشأن كل منها.
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  . االحتواء10

ى ذلك   ويتماش  2األطفال من النمط رِز تقد م ملحوظ يف اجلهود اليت بُِذلت يف اإلقليم الحتواء فريوس شلل أُح .36
مع خطة عمل املنظمة العاملية الحتواء فريوس شلل األطفال هبدف التقليل إىل أدىن حدٍّ من خماطر فريوس شلل 
األطفال املرتبطة باملرافق بعد االستئصال الـُمحد د النمط لفريوسات شلل األطفال الربية وما يعقبه من إهناء استعمال 

 طفال الفموي. لقاح شلل األ

يف سبيل مساعدة البلدان يف النجاح يف احتواء فريوس شلل األطفال  ُعقد اجتماعان إقليميان وحلقة عمل و  .37
 حول احتواء فريوسات شلل األطفال واملواد اليت حُيتمل أن تكون معدية. 

 2بلدا  يف اإلقليم عن خلوه من فريوس شلل األطفال الربي من النمط  21  أبلغ 2016اعتبايا  من نيسان/أبريل و  .38
 معهد الرازي جبمهويية إيران اإلسالمية مرفقا  وقد ُعني  . 2أو فريوسات شلل األطفال املشتقة من اللقاحات من النمط 

قليم. كما أنه اجلهة الوحيدة يف أساسيا  معنيا  بفريوس شلل األطفال  وهو املرفق الوحيد املعين بإنتاج اللقاحات يف اإل
. ويديس املعهد الوطين للصحة يف باكستان 2اإلقليم املأذون له باالحتفاظ مبواد فريوس شلل األطفال من النمط 

م بطلب لتعيينه كمرفق أساسي معين بفريوس شلل األطفال ملساعدة خمترب شلل األطفال التابع له على مسألة التقد  
 املسوح املصلية.تمراي يف إجراء االس

عمليات  2وث قت مجيع البلدان اليت دم رت مواد فريوسات شلل األطفال املشتقة من اللقاحات من النمط  .39
اليت   2التدمري اليت قامت هبا. ونقلت باكستان عينات فريوسات شلل األطفال املشتقة من اللقاحات من النمط 

 ية والرقابة باململكة املتحدة ألغراض البحث. كانت لديها إىل املعهد الوطين للمعايري البيولوج

ُوِضعت أداة متابعة لر ْصد التقد م يف تنفيذ أنشطة االحتواء مبوجب املرحلة األوىل من خطة العمل العاملية و  .40
 الحتواء فريوس شلل األطفال.

 . عملية محاكاة لفاشية شلل األطفال11
 دة.املية/إجراءات التشغيل املوح  سق مع اإليشادات العت  ي عمليات احملاكاةلد موح  يب ـتدييضع منوذج وُ  .41

. ومن 2017و 2016بلدا  يف عامي  18حلقة عمل يف  21يس ر الفريق اإلقليمي املعين بشلل األطفال إقامة وقد  .42
   تتضمن ثالث دويات تنشيطية.2017ي عقد ُخس حلقات عمل خالل الفرتة املتبقية من عام املقر  

 للمرحلة االنتقالية. التخطيط 12
 إدماجأوال   ضمان يف اإلقليم خلدمة ثالثة أغراض.  التخطيط للمرحلة االنتقالية 2017و 2016بدأ يف عامي  .43

اجلايية برامج الصحة العمومية الوطنية يف الوظائف الالزمة للحفاظ على العامل خاليا  من شلل األطفال بعد استئصاله 
 ب  واالستجابة للفاشيات  واالحتواء  واالشهاد(.د  والتأه  املثال التمنيع  والرتص  )وتشمل هذه الوظائف على سبيل 

ثانيا   ضمان تبادل املعايف املست ح دث ة والديوس املستفادة من أنشطة استئصال شلل األطفال مع املباديات الصحية 
ل األطفال دعما  لألولويات الصحية ثالثا   ضمان نقل القديات واألصول والعمليات اخلاصة بربامج شل األخرى.

 األخرى  حيثما أمكن وحسب االقتضاء.
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أثناء الدوية السبعني للجمعية الصحية العاملية  حثت الدول األعضاء املدير العام على أن تكون املرحلة و  .44
أجل تقدمي خطة االنتقالية اخلاصة بشلل األطفال من ضمن األولويات األساسية للمنظمة على مستوياهتا الثالثة  من 

  ومن أجل تبليغ مجعية الصحة العاملية بانتظام عن التخطيط 2017تنظيمية شاملة للمرحلة االنتقالية حبلول هناية عام 
 للمرحلة االنتقالية وتنفيذها  وذلك من خالل اللجان اإلقليمية واجمللس التنفيذي. 

ما يتعلق بالتخطيط للمرحلة االنتقالية هي أفغانستان بصفة مبدئية  فإن بلدان اإلقليم اليت حتظ ى باألولوية فيو  .45
وباكستان والصومال والسودان  حيث يوجد هبا أصول وِبَن  حتتية هامة خاصة بشلل األطفال. وتأيت هذه البلدان 

 ى باألولوية على املستوى العاملي فيما يتعلق باملرحلة االنتقالية.بلدا  حتظ   16ضمن 

املدير اإلقليمي تشكيل جلنة توجيهية إقليمية بشأن التخطيط للمرحلة االنتقالية لشلل األطفال. وقد عقدت  أقر  و  .46
اللجنة اجتماعني حىت اآلن  وقريت التوسع يف نطاق ختطيط املرحلة االنتقالية إلدياج العراق وليبيا واجلمهويية العربية 

 .السويية واليمن ضمن بلدان اإلقليم ذات األولوية

ى ُيب أن يتم التخطيط للمرحلة االنتقالية اخلاصة بشلل األطفال على املستوى الوطين يف املقام األول. وحيظ  و  .47
بالغة يف هذه العملية. فإذا أجُِنزت عملية التخطيط للمرحلة  الدوي القيادي الذي تقوم به الدول األعضاء بأمهية  

ستثمايات يف جمال استئصال شلل األطفال بالنفع على سائر االنتقالية لشلل األطفال على أحسن وجه  ستعود اال
 أهداف التنمية على املدى الطويل. 

ُتسِهم املوايد البشرية واملرافق والعمليات اليت ُُتو هلا املبادية العاملية الستئصال شلل األطفال إسهاما  كبريا  يف القيام و  .48
الت التمنيع والرتص د واالستجابة للطوايئ  مثل محالت الكولريا بالوظائف اليت ال ترتبط بشلل األطفال خاصة يف جما

واحلصبة يف العراق والصومال. وسوف يضمن النجاح يف عملية التخطيط للمرحلة االنتقالية استمراي هذه الوظائف 
 األساسية بعد أن يتوقف التمويل الـُمخص ص الستئصال شلل األطفال.

 لمعني باستئصال شلل األطفال . الفريق االستشاري اإلسالمي ا13
مع ت .49 أس س الفريق االستشايي اإلسالمي املعين باستئصال شلل األطفال حتت قيادة األزهر الشريف )مصر( وجم 

 وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية.الفقه اإلسالمي الدويل )جدة( بالتعاون مع منظمة التعاون اإلسالمي 

توفري القيادة والتوجيه يفيعي املستوى على الصعيد العاملي لبناء ملكية كان اهلدف من تأسيس هذا الفريق هو و  .50
مقد يات الربامج  وإظهاي التضاُمن وتقدمي الدعم مبا يلزم الستئصال شلل األطفال من أيجاء األمة اإلسالمية  

 دئ اإلسالمية واألحكام الدينية.والتأكيد على أن التطعيم ضد شلل األطفال ال خيالف املبا

د الفريق االستشايي جمددا  دعمه للجهود العاملية   أك  2016 اجتماعه الثالث الذي انعقد يف ُتوز/يوليو يفو  .51
الستئصال شلل األطفال  وقري يف الوقت نفسه توسيع نطاق عمله دعما  للتدخالت الرئيسية املتعلقة بصحة 

ملناقشة  2016يف القاهرة يف تشرين األول/أكتوبر األمهات واألطفال  مبا يف ذلك التمنيع. ولقد ُعقد اجتماع تشاويي 
تدخالت معينة مؤثرة سيدعمها الفريق االستشايي اإلسالمي  وشايك يف هذا االجتماع خمتلف اإلدايات من منظمة 

 على ممثلي الفريق االستشايي. وة  الصحة العاملية واليونيسف وصندوق األمم املتحدة للسكان  عال

الفريق االستشايي اإلسالمي الوطين يف باكستان ضمن أنشطة خطة العمل الوطنية  ُدجمت بصوية جيدة جهود .52
للطوايئ على أدىن مستوى إدايي )جملس االحتاد(  وذلك من خالل الدعم الذي قدمه يجال الدين يف تناول املفاهيم 
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ستان دويا  مماثال  يف اخلاطئة وحاالت يفض تعاطي اللقاح. ويلعب الفريق االستشايي اإلسالمي الوطين يف أفغان
 ولوية.املقاطعات اخلمسة اليت حتظى باأل

 2018و 2017. األولويات اإلقليمية العاجلة الستئصال شلل األطفال في 14
يأيت على يأس األولويات وقف سراية فريوس شلل األطفال الربي يف أفغانستان وباكستان  وتدعيم فرق العمل  .53

 يف بلده. والرصينة للطوايئ  كل   العمل الوطنية الشاملةيف كال البلدين يف تنفيذ خطة 

ن األولويات األخرى احلفاظ على أعلى مستويات املناعة  وحتسني خدمات التمنيع مىت كان ذلك ممكنا  تتضم  و  .54
د الشلل الرخو احلاد؛ وحتسني خطط التأهب ؛ مع ضمان أعلى جودة ممكنة لرتص  "املعرضة للخطر"يف البلدان 

واالستجابة يف كل الدول األعضاء باإلقليم لضمان الكشف املبكر عن أي حدث أو فاشية لفريوس شلل األطفال 
الربي أو فريوسات شلل األطفال الدائرة املشتقة من اللقاحات واالستجابة لذلك؛ وتبسيط إجراءات اإلشهاد 

 ط املرحلة االنتقالية. وعمليات االحتواء؛ وختطي

ة للتدخل السريع من أجل تلبية االحتياجات ق العمل املعنية بشلل األطفال واملوايد البشرية املستعد  ر  ستواصل فِ و  .55
 ولويات الربنامج املذكوية أعاله.ى مع أاملفاجئة يف منطقة الشرق األوسط والقرن اإلفريقي تقدمي دعمها مبا يتماش  

 تمويل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال وإدارته. 15

  سيناييو ماليا  منقحا  يأخذ يف احلسبان احتمال التأُخر يف 2016يف عام   اعتمد جملس يقابة شلل األطفال .56
التمكن من وقف سراية فريوس شلل األطفال الربي مما يؤدي إىل احلاجة لسنة إضافية من أنشطة استئصال شلل 

 ُمكثفة. ـال األطفال

  2019و 2016مليون دوالي أمريكي بني عامي  1500ويتوق ع السيناييو زيادة  يف متطلبات امليزانية العاملية قديها  .57
ملياي دوالي أمريكي. وُيري حاليا  بذل جهود مكثفة  3 864 ليصل بذلك إمجايل تقديرات امليزانية هلذه الفرتة إىل

 هذه األموال. جلمع

 . اإلجراءات المقترحة على اللجنة اإلقليمية الرابعة والستين 16
 اللجنة اإلقليمية مدعوة إىل اإلحاطة علما  هبذا التقرير ولطلب ما يلي: .58

  قيام الدول األعضاء املتوطن فيها شلل األطفال بتحسني جهود وقف سراية شلل األطفال من خالل التنفيذ
 خلاصة هبا. الشامل خلطط العمل الوطنية للطوايئ ا

  قيام الدولة العضو/الدول األعضاء املتأثرة بفريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات بإعالن حالة
 يوما . 120طوايئ وطنية وفقا  للوائح الصحية الوطنية واختاذ كافة التدابري الالزمة لوقف الفاشية يف غضون 

 رضة خلطر توطنه بإعالن ختطيط املرحلة االنتقالية كأولوية قيام الدول املتوطن فيها مرض شلل األطفال واملع
 واالستفادة القصوى من فرص املرحلة االنتقالية.

 :على مجيع الدول األعضاء 

 أفغانستان وباكستان يف تنفيذ خطط العمل الوطنية لديهما للطوايئ.  دعم –
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( بشأن استئصال 2005الدولية الصحية )تيسري تنفيذ التوصيات املؤقتة للجنة الطوايئ املعنية باللوائح  –
شلل األطفال عن طريق طلب ما يثبت احلصول على التطعيم ضد شلل األطفال قبل إصداي تأشريات 
الدخول للمسافرين القادمني من البلدان املتأثرة بفريوس شلل األطفال الربي أو فريوس شلل األطفال 

 الدائر املشتق من اللقاحات.

اٍل من تغطية الفئات الـُمعر ضة للخطر بالتمنيع  مبن فيها الالجئون واألشخاص احلفاظ على مستوى ع –
النازحون داخليا   وذلك من خالل تعزيز التمنيع الروتيين وإجراء أنشطة التمنيع التكميلي الـُموج هة إذا لزم 

 األمر.

 .2 األطفال من النمطواء فريوس شلل استكمال تنفيذ املرحلة الثانية من خطة العمل العاملية الحت –

ضمان أعلى مستوى ممكن من ترصد الشلل الرخو احلاد  خاصة فيما بني الفئات الـُمعر ضة للخطر  –
بالتمنيع  مبن فيها الالجئون واملهاجرون  واألشخاص النازحون داخليا   واإلبالغ الفويي عن أي حالة 

)سابني  والفريوس املشتق من اللقاحات أو الفريوس الربي( وفقا   2عزل لفريوس شلل األطفال من النمط 
 (؛2005للوائح الصحية الدولية )

وحتديث تلك إجراء عمليات حماكاة الختباي اخلطط الوطنية للتأه ب واالستجابة لفاشيات شلل األطفال  –
 اخلطط إذا لزم األمر.


