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 شلل األطفال
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
ستئصـال شـلل األطفـال مـن إلـى ا ١٩٨٨فـي عـام  جمعيـة الصـحةأن دعـت منـذ  قـويتقدم يتواصل إحراز  -١

أجمـع، وكـان هنـاك  العـالمأرجـاء فـي  بلداً  ١٢٥أكثر من يتوطن  في ذلك الوقتوكان المرض  ١كافة. أنحاء العالم
اليـــوم، . أمـــا فيـــروس شـــلل األطفـــالمّمـــن ُيصـــابون بالشـــلل طـــوال العمـــر بســـبب  فـــل ســـنوياً ط ٣٥٠ ٠٠٠ مـــنأكثـــر 
أجـزاء وال يتـوطن سـريانه إال علـى اإلطـالق،  افيروس شلل األطفال البري أدنى مسـتوياتهبلغت معدالت سريان  فقد

(بحسـب ترتيـب عـبء المـرض فيهـا). وُأبِلـغ يـوم  باكسـتان وأفغانسـتان ونيجيريـاة بلـدان ال غيـر، هـي الثمعينة من ث
. وال ُيكشف باستمرار سوى عن نمط في جميع أنحاء العالمحالة إصابة بشلل األطفال  ٢٦عن  سبتمبرأيلول/  ٢٨

؛ أمـا شـلل األطفـال البـري مـن )١مـن الـنمط البري (فيروس شـلل األطفـال واحد من فيروسات شلل األطفال مصلي 
فــي أي  ٢٠١٢، ولـم ُيكشـف منـذ تشـرين الثـاني/ نـوفمبر ٢٠١٥فـي عــام عـن استئصـاله  رسـمياً فقـد ُأعِلـن  ٢الـنمط 

. ويوجـد ٣ البـري مـن الـنمط فيـروس شـلل األطفـالمسببة للشل مـن جـراء شلل األطفال إصابة بحالة  ةأيمكان عن 
فــي عــداد المصــابين بالشــلل.  خــالف ذلــكعلــى أقــدامهم مّمــن كــانوا بســيرون شــخص يمليــون  ١٦اليــوم أكثــر مــن 

علـى  "ألـف" فيتـاميناء بفضـل إعطـمليـون وفـاة فـي مرحلـة الطفولـة  ١,٥نحو وتشير التقديرات إلى أنه جرى تالفي 
فـي تاريخي نجاح ز اإحر على اآلن العالم وشك ي، و شلل األطفالمنيع ضد أنشطة التاالضطالع بأثناء نحو ُممنَهج 

 مومية بالعالم.مجال الصحة الع
 
وبفضـل ، موٕاشـراكه المصـلحةأصـحاب المعنيـة بـدعم عالميـة الشـبكة البفضل المذكور إحراز التقدم وتسّنى  -٢

إعطـــاء لقاحــات شـــلل األطفـــال مليـــون متطــوع ب ٢٠أكثـــر مــن . ويقـــوم ســنويًا وقبــل كـــل شــيء أوالً الــدول األعضـــاء 
مليــون طفــل فــي كــل أنحــاء العــالم. وأفضــت الجهــود  ٤٠٠إلــى مــا يربــو علــى  المنقــذة لــألرواحوغيرهــا مــن األدويــة 

ليــون دوالر أمريكــي، م ٢٧ ٠٠٠ أكثــر مــنإلــى تــوفير شــلل األطفــال بشــأن استئصــال  تــى اآلنالمبذولــة حالعالميــة 
   ٢٠ ٠٠٠يتــــراوح بــــين ى بمبلــــغ خــــر أوفــــورات مــــن العــــالم إلــــى تحقيــــق شــــلل األطفــــال يؤدي استئصــــال فيــــروس وســــ
 منقـــذةال صـــحيةالتـــدخالت ســـائر الاالســـتفادة منهـــا فـــي تنفيـــذ يمكـــن  أمـــوالمليـــون دوالر أمريكـــي، وهـــي  ٢٥ ٠٠٠و

 لألرواح.
 
، كبيـرةشـلل األطفـال فإن المخاطر والعواقب المترتبـة علـى العجـز عـن استئصـال لى النقيض من ذلك، وع -٣

حـدوده الحاليـة، نطـاق خـارج النـّزاع إلـى أن يمسـي وبـاًء ليمتـد إلـى مـرض مـرة أخـرى هـذا السينتشر : وذلك كما يلي
 ٢٠٠ ٠٠٠لـى الُمبّلغ عنها ثانيـة لإلصـابة بـه كـل عـام إ جديدةعدد الحاالت ال سنوات ١٠في غضون سيتصاعد و 

 فــــإن هـــــذا التقــــدم ذو طـــــابع هــــش؛ وهـــــو مــــا ثبـــــت فـــــي آب/ عـــــالوة علــــى ذلـــــكم أجمــــع. و العـــــال أنحــــاء فـــــيحالــــة 
فيـروس شـلل المسـبب للشـلل نجمـت عـن شلل األطفـال لإلصابة بتأكيد ثالث حاالت جديدة عقب  ٢٠١٦ أغسطس

                                                           
    ٢٠٠٠، استئصال شلل األطفال من العالم بحلول عام ٢٨-٤١ج ص عالقرار    ١
)http://www.who.int/ihr/polioresolution4128en.pdf ٢٠١٦ألول/ أكتوبر اتشرين  ١٣، تم االطالع في.( 
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وهي أولى الحاالت الُمبّلغ عنها بالبلد وفي شمال شرق نيجيريا، الواقعة في والية بورنو  ١ البري من النمط األطفال
إيجاد عالم خاٍل مـن شـلل إلى العاجلة الحاجة على هذه المخاطر تشّدد . و ٢٠١٤يوليو تموز/ اإلقليم األفريقي منذ 

، )٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عالقـــرار  األطفـــال علـــى وجـــه الســـرعة وبصـــفة مســـتدامة، وذلـــك فـــي معـــرض اإلشـــارة إلـــى
إتاحـة المـوارد الماليـة الالزمـة للتنفيـذ الكامـل والمسـتمر للخطـة علـى صحة الدول األعضاء جمعية الفيه ت حثّ  الذي

 .٢٠١٨-٢٠١٣ االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من استئصاله
 
عـن أن االنتشـار الـدولي لفيـروس  ٢٠١٤كل من اإلعالن الصادر في عام مفعول توقف بعُد سريان ي مول -٤

شلل األطفال البري يشكل طارئة صـحية عموميـة تثيـر قلقـًا دوليـًا، والتوصـيات المؤقتـة التـي ُنشـرت بموجـب اللـوائح 
لبلــدان فــي جميــع ا األطفــال طــوارئ شــللالمعنيــة ب خطــط العمــل الوطنيــة). ويتواصــل تنفيــذ ٢٠٠٥الصــحية الدوليــة (

قـد أعلنـت ، و فيهـا اللقـاح الُمشـتقة مـنفيـروس شـلل األطفـال البـري أو فيروسـات شـلل األطفـال دوران المتضررة مـن 
طـوارئ صـحية عـن أن تلـك األحـداث هـي فيهـا الفيروسـات تلـك أي نـوع مـن دوران مـن  البلدان المتضررة حاليـاً كّل 

 .الوطنيعلى الصعيد عمومية 
 
ـــل بالنجـــاح و  -٥  جميـــع البلـــدانتحـــّول  ٢٠١٦مـــايو أيـــار/  ١أبريـــل ونيســـان/  ١٧الواقعـــة بـــين  فـــي الفتـــرةتكّل

مـن  ،تـزال تسـتخدم لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي التكـافؤالتي كانت البلدًا وٕاقليمًا  ١٥٥البالغ عددها واألقاليم 
للتحّول في استخدام  تزامنة عالمياً بفضل عملية ماللقاح إلى لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ ذلك  استخدام
والتـي سـتبلغ  لقاحات شـلل األطفـال الفمويـةمن على طريق التخّلص على مراحل خطوة تلك أول كانت . و اللقاحات
ــًا علــى استئصــال  اســتخدام جميــع لقاحــات شــلل األطفــالوقــف بذروتهــا  فيــروس شــلل الفمويــة عقــب اإلشــهاد عالمي

عــن استئصــال  ٢٠١٥فــي أيلــول/ ســبتمبر عــالن واظــب الــدول األعضــاء منــذ اإلبجميــع أنماطــه. وت األطفــال البــري
التـي تحـتفظ بفيروسـات مرافـق التحديـد راميـة إلـى لاعلـى اسـتكمال الجهـود  ٢ البري من الـنمط فيروس شلل األطفال

تـدمير المـواد غيـر الضـرورية أو أو  سـابين)أو الُمشتق مـن اللقـاح أو مـن سـاللة  (البري ٢ من النمط شلل األطفال
 .شلل األطفال اتفيروسأساسية لالحتفاظ بفي مرافق كما ينبغي المواد احتواء الالزم من تلك 

 
) مــن أجــل ٢٢-١٩ اتالنتقــال (انظــر الفقــر اتخطــيط تســريع وتيــرة عمليــة علــى  ٢٠١٦ي عــام فــواظــب ويُ  -٦

جهـــود ها علـــى الوأصـــول األطفـــال شـــلل الستئصـــال ةالعالميـــ لمبـــادرةاهـــام اســـتمرار الفوائـــد التـــي تعـــود بهـــا مضـــمان 
 استئصال المرض بالنجاح.تكليل حتى بعد المبذولة على نطاق أوسع في ميدان الصحة العمومية 

 
مـع جميـع الـدول على توثيق عـرى تعـاونهم  األطفال شلل الستئصالالشركاء في المبادرة العالمية ويعكف  -٧

راميــة إلــى اإلســراع فــي تــأمين المبلــغ فــي مــا تبذلــه مــن جهــود  األوســع نطاقــاً  األوســاط اإلنمائيــة الدوليــةو األعضــاء 
 .على الدوام من شلل األطفال عالم خالٍ والالزم إليجاد  ١مليون دوالر أمريكي ١٥٠٠اإلضافي البالغ قدره 

  
  قف سريان فيروس شلل األطفالو 
  
حالة إصابة بشلل األطفال المسبب للشـلل نجمـت عـن  ٢٦عن  ٢٠١٦أيلول/ سبتمبر  ٢٨ُأبِلغ لغاية يوم  -٨

 ٢٠١٥مقارنـة بعـام  ٢٠١٦فيروس شلل األطفال البـري علـى نطـاق العـالم مـع بدايـة ظهـور مـرض الشـلل فـي عـام 
تان ونيجيريــا والتــي نجمــت عــن حالــة. وقــد ُأبِلــغ عــن جميــع الحــاالت فــي أفغانســتان وباكســ ٧٤الــذي ُأبِلــغ فيــه عــن 

. وُأبِلــغ فــي التــاريخ نفســه عــن ثــالث حــاالت (جميعهــا فــي كــانون الثــاني/ ١فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن الــنمط 
                                                           

، للحصـــول علـــى أحـــدث المعلومـــات عـــن /http://polioeradication.org/financing انظـــر الـــرابط اإللكترونـــي التـــالي:   ١
 ).٢٠١٦تشرين أألول/ أكتوبر  ١٣تم االطالع في الميزانية والموارد المالية (
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جمهوريــة الو الشــعبية الديمقراطيــة، اللقــاح فــي  الــدائرة الُمشــتقة مــنشــلل األطفــال  اتها فيروســت) ســّبب٢٠١٦ينــاير 
اللقـاح فـي  الـدائرة الُمشـتقة مـنحالة نجمت عن فيروسات شـلل األطفـال  ٣٢الذي ُأبِلغ فيه عن  ٢٠١٥مقارنة بعام 
 الــدائرة الُمشــتقة مــنفيروســات شــلل األطفــال مــن نــوعين عــن  ٢٠١٦ُكِشــف حتــى اآلن فــي عــام قــد . و ســبعة بلــدان

 ).١٣بورنو، نيجيريا (انظر الفقرة  في والية ٢اللقاح من النمط 
 

  وأفغانستان ونيجيريا باكستانالبري:  شلل األطفالزالت موطونة بسريان تي ماالبلدان ال
  
. وُأبِلــــغ حتــــى يــــوم كتلــــة وبائيــــة واحــــدةعلــــى أنهــــا مــــن البلــــدان التــــي ُتعامــــل أفغانســــتان وباكســــتان التــــزال  -٩
 ٢٠١٥بعــام مقارنــة  فــي باكســتانالمســبب للشــلل شــلل األطفــال إصــابة بحالــة  ١٤ن عــ ٢٠١٦أيلــول/ ســبتمبر  ٢٨

 أفغانسـتان)، فيمـا لـم ُيبلّـغ فـي ٢٠١٥من عام نفسها مقارنة بالفترة حالة  ٣٢و(حالة إجماًال  ٥٤الذي ُأبِلغ فيه عن 
نفسـها مقارنـة بـالفترة حالـة  ١٢(وحالـة  ٢٠الذي ُأبِلغ فيه عّما مجموعـه  ٢٠١٥بعام تسع حاالت مقارنة سوى عن 
خلصــــت األفرقــــة علــــى مــــدى األشــــهر الســــتة الماضــــية، و  قويــــاً  تقــــدماً ). وأظهــــر البلــــدان كالهمــــا ٢٠١٥مــــن عــــام 

 موســمعقــب " ٢٠١٦ عــام فــي منتصــفبعــد استعراضــها ألحــدث المعلومــات المتعلقــة باألوبئــة  االستشــارية التقنيــة
بسـرعة ال فيـروس شـلل األطفـال البـري انتقـمن الممكن وقف فيروس شلل األطفال، إلى أن انخفاض معدل" سريان 

فاتهم التمنيع وبسـد  الذينالوصول إلى جميع األطفال سيكون مرهونًا ب الهدف كتحقيق ذا. على أن في كال البلدين
 التـيالمتضـررة بـالمرض األطفـال فـي المنـاطق  تمنيـعالتمكن مـن بـسـتراتيجية و االتنفيـذ التي تتخلل الثغرات المزمنة 

فهـي ممـرا فيـروس شـلل األطفـال البـري لالمتبقيـة فيهـا. أمـا المسـتودعات  بسبب انعدام األمـنإليها صعب الوصول ي
هـي منـاطق تحظـى اآلن باالهتمـام و كليهمـا،  البلـديناللـذان يربطـان  الكبـرى قنـدهار بيشاور وكويتـا-خيبر-رهارغنان

 .فيها فضل نوعيةاألنشطة من حيث االضطالع بمزيد من األ
 
مكتـب رئـيس غ عنهـا لإلصـابة بشـلل األطفـال، ويتـولى عدد الحـاالت المبلّـكستان انخفاض في باويتواصل  -١٠

الــوزراء اإلشــراف مباشــرة علــى خطــة عمــل وطنيــة لطــوارئ المــرض. وتكفــل مراكــز عمليــات الطــوارئ علــى المســتوى 
التصــحيحية  الحقيقــي وتنفيــذ اإلجــراءاتالمقــارب للوقــت االتحــادي ومســتوى المقاطعــات رصــد األنشــطة فــي الوقــت 

وتعزيــز المســاءلة والملكيــة علــى جميــع المســتويات. واألهــم مــن ذلــك كّلــه هــو أن الخطــة الوطنيــة ترّكــز علــى تحديــد 
ز علـى منـاطق بعينهـا مـن ذلك، واتبـاع نهـوج ترّكـداعية إلى باستمرار وعلى األسباب ال تمنيعاألطفال الذين فاتهم ال

تصـــويب مـــواطن و أجـــل التغلـــب علـــى تلـــك التحـــديات. ونتيجـــة لـــذلك يجـــري تطبيـــق اســـتراتيجيات مجتمعيـــة مبتكـــرة 
 الوصـول إليهـاتعـّذر ستمر تحسين سبل اإلتاحـة فـي المنـاطق التـي ويالضعف التشغيلية في البرنامج بشكل متزايد، 
تـزال هنـاك ومجمـع كويتـا، ولكـن الخيبـر  -ممـر بيشـاورب تمنيعيـة بـالفي السابق. ولُـوِحظ ارتفـاع فـي معـدالت التغط

اســـتمرار بـــاالقتران مـــع وجـــود بّينـــات تثبـــت  ثغـــرات تتخلـــل معـــدالت التغطيـــة باللقاحـــات فـــي كراتشـــي وشـــمال الســـند
 .المرض في السريان

 
لبلـد فـي ، وعّززت حكومـة اأفغانستانبرنامج العمل الصحي في شلل األطفال ويتصدر موضوع استئصال  -١١

العديــــد مــــن وطني وســــط وتيــــرة استئصــــاله علــــى الصــــعيد الــــتســــريع راميــــة إلــــى لاجهودهــــا  ٢٠١٦و ٢٠١٥عــــامي 
خطــة تــزال الكثيــرة مــن البلــد. و الصــراع وانعــدام األمــن فــي أجــزاء هــا احتــدام بمــا فيالماثلــة أمامهــا، معقــدة التحــديات ال

البلــد فــي االضــطالع بأنشــطة استئصــال شــلل األطفــال.  يسترشــد بهــا بمثابــة وثيقــة توجيهيــةللطــوارئ العمــل الوطنيــة 
 التقـدموتيـرة تسـريع فيمـا يخـص شلل األطفـال سريان موسم انخفاض معدل أثناء جديدة التطورات وطرأ العديد من ال

عمليــات الطــوارئ علــى الصــعيدين الــوطني واإلقليمــي بهــدف تكثيــف لئت مراكــز نِشــأُ الُمحــرز صــوب وقــف ســريانه. و 
مظلـة واحــدة، تحـت شـلل األطفــال تنفيـذ خطـة العمـل الوطنيــة لطـوارئ مـن أجــل جميــع الشـركاء التـي يبـذلها جهـود ال

معظم مناطق أفغانستان خالية من شلل األطفال، ولكن فيروس شلل األطفال البري وتوجيه تلك الجهود وتنسيقها. و 
وبي مـن البلـد. وقـد أبلـغ البلـد حتـى اآلن فـي اإلقليمـين الشـرقي والجنـفـي مركزيـة فـي منـاطق جغرافيـة ما انفـك دائـرًا 
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حـاالت  أربـع؛ ومـن األهميـة بمكـان التأكيـد علـى أن تسع حاالت فـي خمـس منـاطق فقـطعّما مجموعه  ٢٠١٦عام 
وصــول  كونــار)، التــي ظــلّ  حــدثت فــي منطقــة جغرافيــة صــغيرة واحــدة (مقاطعــة شــيغال، محافظــةلحــاالت تلــك امــن 

 .٢٠١٢منذ عام أنشطة التمنيع إليها متعّذرًا 
 
آب/ فــي  ١ البــري مــن الــنمط فيــروس شــلل األطفــالنجمــت عــن ثــالث حــاالت جديــدة نيجيريــا فــي تأكـدت و  -١٢

. ٢٠١٤وهــي أولــى الحــاالت الُمبّلــغ عنهــا بالبلــد منــذ تمــوز/ يوليــو  واليــة بورنــو،فــي مقــاطعتين ب ٢٠١٦أغســطس 
الــذي  ١ البــري مــن الــنمط فيــروس شــلل األطفــالط بوثيقــة االرتبــاالتسلســل الجينــي للفيروســات المعزولــة أنهــا ويبــّين 

نـاطق وٕالـى العديـد مـن المالمـذكورة. وبـالنظر إلـى تعـّذر الوصـول إلـى واليـة بال ٢٠١١ُكِشف عنه آخر مرة في عـام 
من الوالية، فإنه ُيـرّجح أن حيوية في مجالي التمنيع والترصد بمناطق عالية الجودة العجز عن االضطالع بأنشطة 

التـــي تعـــّذر الفئـــة مـــن الســـكان كانـــت دائـــرة منـــذ ذلـــك الوقـــت دون أن ُيكشـــف عنهـــا بـــين صـــفوف تلـــك الســـاللة تلـــك 
لبروتوكـــوالت لمـــا يـــرد فـــي ا وفقـــاً شرســـة للفاشـــية حكومـــة نيجيريـــا علـــى الفـــور اســـتجابة الوصـــول إليهـــا. وقـــد وّجهـــت 

نشــطة التمنيــع التكميلــي علــى نطــاق خمــس جــوالت مــن أواضــطلعت ب، الوطنيــة الُمنّقحــة بشــأن االســتجابة للفاشــيات
فتــرات قصــيرة، علــى مــدى جرعــات إضــافية مــن لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي الثنــائي التكــافؤ مــن أجــل إعطــاء واســع 

أعلنــت ح شــلل األطفــال الُمَعطَّــل. و مــن لقــاات جزئيــة جرعــاســتخدام بألنشــطة ومــن الُمزمــع االضــطالع بمزيــد مــن ا
اتخـاذ  فـي الوقـت نفسـه، ويجـري لوطنيوارئ الصحة العمومية على الصعيد اعن أن الفاشية طارئة من طحكومة ال

إقليميـة اسـتجابة . وتشّكل هذه االستجابة جـزءًا مـن الوطنيالترصد على المستوى دون لزيادة حساسية أخرى تدابير 
ــًا للفاشــية أوســع أخــرى  ــيم الفرعــي مــن حــوض  يفــخصوصــًا مجــاورة، و بلــدان بالتنســيق مــع نطاق يــرة تشــاد، بحاإلقل

فــي . وأعلــن وزراء الصــحة شــمال الكــاميرون وأجــزاء مــن جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد وجنــوب النيجــر هفيــ بمــا
عـن أن فاشـية شـلل )، ٢٠١٦أغسطس آب/  ٢٣-١٩الدورة السادسة والستين للجنة اإلقليمية ألفريقيا (أديس أبابا، 

الواقعـة فـي اإلقلـيم الفرعـي مـن حـوض لبلـدان نسـبة إلـى ابالاإلقليمـي علـى الصـعيد طارئـة صـحية عموميـة األطفـال 
دون أن  مسـتوى مـنخفضسـريان المـرض بشـكله يالحـاالت علـى الخطـر الـذي تلـك لكشـف عـن . ويؤكد ابحيرة تشاد
 مبـادرة. وقامـت الدون الـوطني فـي كـل مكـانترصـد علـى المسـتوى ماسـة إلـى تعزيـز الالالحاجة على ، و ُيكشف عنه
متطلبــات الالتكميلــي لتلبيــة  تمنيــعالالمعنيــة بأنشــطة خطــط باســتعراض وتنقــيح الستئصــال شــلل األطفــال العالميــة ال

والعمـل فـي الوقـت لفاشـية، بتلـك االسـتجابة للقاح شـلل األطفـال الفمـوي الثنـائي التكـافؤ المرتبطـة المتعلقة بإمدادات 
 .مستويات عاليةاظ على مناعة السكان بالمعرضة لخطر كبير من الحفالبلدان تمكين سائر  ضماننفسه على 

  
  الدائرة المشتقة من اللقاحاتشلل األطفال  اتفيروس

  
قامـــت الـــدول األعضـــاء المتضـــررة بفاشـــيات فيروســـات شـــلل األطفـــال الـــدائرة المشـــتقة مـــن اللقاحـــات مـــن  -١٣

ـــنمط دوران تلـــك وقـــف ضـــمان اســـتجاباتها الراميـــة إلـــى تكثيـــف ب ٢٠١٦وأوائـــل عـــام  ٢٠١٥عـــام أواخـــر فـــي  ٢ ال
إلـى لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي التكـافؤ اسـتخدام مـن للتحـّول  متزامنة عالميـاً الفيروسات قبل إتمام العملية ال

حالـــة  ةعـــن أيـــ ٢٠١٦عـــام ). ولـــم ُيبّلـــغ فـــي ٥(انظـــر الفقـــرة  ٢٠١٦ام مطلـــع عـــنـــائي التكـــافؤ فـــي اســـتخدام ذاك الث
. وقـد تضـّرر بلـد ٢مط مـن الـنالـدائرة المشـتقة مـن اللقـاح األطفـال شـلل ناجمة عن فيروسـات شلل األطفال إصابة ب

الـــدائرة المشـــتقة مـــن اللقـــاح شـــلل األطفـــال بفاشـــية فيروســـات جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية، واحـــد فقـــط، هـــو 
. ومـع ذلـك، ٢٠١٦ينـاير كـانون الثـاني/  ١١ يـوم منـذإصـابة بـالمرض حالـة ُيبّلغ فيه عـن أيـة ولم )، ١النمط  (من
تأكــد فيهــا ســابقًا دوران رئيســية نــاطق دون الــوطني فــي مترصــد علــى المســتوى نوعيــة التتخلــل ثغــرات تــزال هنــاك ال

فيروسـات . وُكِشف في نيجيريا عن نوعين من أجزاء من غينيابما فيها فيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاح، 
فــــي آذار/ (ُأِخــــذت مــــن البيئــــة فــــي عينــــة  بواليــــة بورنــــو ٢مــــن الــــنمط قــــاح المشــــتقة مــــن اللالــــدائرة شــــلل األطفــــال 

أحـد المخـالطين األصـحاء إلحـدى ) مـن ٢٠١٦أغسـطس آب/ فـي (التي ُاِخـذت  برازالعينات في ) و ٢٠١٦ مارس
وذلــك )، ١٢(انظــر الفقــرة  ١ البــري مــن الــنمط فيــروس شــلل األطفــالالنــاجم عــن شــلل األطفــال الُمصــابة بحــاالت ال
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لقـاح  النـوعين مـن الفيروسـات المشـتقة مـن الالتسلسـل الجينـي لكـال. ويبـّين المنطقـةترصـد فـي أنشـطة الء تعزيـز أثنا
/ شــمال نيجيريــا فــي تشــرين الثــانيقــد ُكِشــف عنهمــا مــؤخرًا بأربــع ســنوات و قرابــة نــذ مــا كانــا دائــرين فــي المنطقــة مأنه

منــاطق وٕالــى العجــز عــن االضــطالع بأنشــطة عاليــة إلــى تعــّذر الوصــول إلــى العديــد مــن النظــرًا و . ٢٠١٤نــوفمبر 
كانـت دائـرة دون  ت، فإنـه ُيـرّجح أن تلـك السـالالبورنـو الجودة في مجالي التمنيع والترصد بمناطق حيوية مـن واليـة

فـي خطـط االسـتجابة . ويتواصـل تنفيـذ أن ُيكشف عنها بين صفوف تلك الفئة من السكان التي تعّذر الوصول إليها
اإلقلــيم المركــزي لبحيــرة علــى المســتوى دون الــوطني مثــل نوعيــة الترصــد ن يتحســوســائل منهــا بالعديــد مــن البلــدان، 

الموضــوعة جديــدة البروتوكــوالت المــع اســتجابة كاملــة وفوريــة تتماشــى كومــة نيجيريــا تشــاد فــي تشــاد. واســتجابت ح
تلـت عمليـة التحـّول عـن فـي الفتـرة التـي  ٢ طالـنممن لقاح الالمشتقة من فيروسات شلل األطفال لكشف عن بشأن ا

، وأِذنـــت المـــديرة العامـــة بـــإطالق لقـــاح شـــلل األطفـــال الفمـــوي اســـتخدام لقـــاح شـــلل األطفـــال الفمـــوي الثالثـــي التكـــافؤ
اللقــاح فــي  اســتخدامبشــأن حكومــة قدمتــه العلــى طلــب  بنــاءً  ةالعالميــ اتمــن المخزونــ ٢مــن الــنمط األحــادي التكــافؤ 

 .تهااستجاب
 
شـــلل األطفـــال علـــى ترصـــد وجـــود فيروســـات شـــلل األطفـــال العالميـــة الستئصـــال مبـــادرة وتواظـــب بنشـــاط ال -١٤

األشــهر األولــى  عــن تلــك الســالالت فــيأن ُيكشــف مــن المتوقـع ، و أي مصــدرفــي  ٢المشـتقة مــن اللقــاح مــن الــنمط 
شلل األطفال الفموي الثالثـي التكـافؤ لتحّول من استخدام لقاح شهرًا الالحقة لعملية ا ١٢أشهر و ٦التي تتراوح بين 

لقــاح شـــلل األطفــال الفمـــوي الثالثـــي  ســـابقاً أخــذوا إلـــى أن األطفــال الـــذين  ، نظــراً نــائي التكـــافؤإلــى اســـتخدام ذاك الث
فـي بـرازهم لفتــرة زمنيـة محـدودة، وهــي سـاللة موجــودة  ٢يسـتمرون فــي طـرح سـاللة الفيروســات مـن الــنمط التكـافؤ س

إلـى أي مصـدر فـي  ٢عـن الفيروسـات مـن الـنمط كشـف . وتـؤدي كـل عمليـة ثالثـي التكـافؤالح لقـاذاك ال في أصالً 
وذلـك األحـداث ُأنِشـَئ حـديثًا، إدارة معنـي بـالقطـري لنظـام المسـتوى العالمي واإلقليمـي و ين على المستويفوري تفعيل 

اسـتجابة للفاشـية، عنـد االقتضـاء توجيـه و الفيروسـات المعزولـة، مرتبطة بساللة الللمخاطر  شامل بهدف إجراء تقييم
لقـــاح شـــلل األطفـــال الفمـــوي األحـــادي التكـــافؤ مـــن إلـــى المخزونـــات العالميـــة مـــن الوصـــول واللـــزوم، بوســـائل منهـــا 

كـــّل مـــن تنفيـــذ أنشـــطة اســـتجابة فـــي ، وهـــو لقـــاح ُأطِلـــق مـــن المخزونـــات العالميـــة ألغـــراض االضـــطالع ب٢ الـــنمط
إلـــى التمنيـــع بواســـطة  الهنـــد. وُلِجـــأ فـــي نيجيريـــا وباكســـتانو  النيجـــرو  شـــادتو  بحيـــرة تشـــاد)إقلـــيم حـــوض الكـــاميرون (

فيروسات شـلل األطفـال المشـتقة لكشف عن في إطار االستجابة ل جزئية من لقاح شلل األطفال الُمَعطَّلالجرعات ال
األحـادي التكـافؤ مـن لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي جديـدة إلـى أن . وتشير البّينـات الفي البيئة ٢من اللقاح من النمط 

 المعنـي االسـتراتيجي االستشـاري الخبـراء فريـقمـع تبادلهـا  رىج، وهي بّينات سابقاً  فترضيُ أنجع مّما كان  ٢النمط 
بــالتالزم مــع تقــديم مقتــرح بشــأن )، ٢٠١٦أكتــوبر تشــرين األول/  ٢٠-١٨ ،(جنيــف ألخيــرافــي اجتماعــه  بــالتمنيع
أنشـــطة االضـــطالع بجـــوالت إجـــراء عـــدد أقـــل مـــن ســـتلزم ي، ممـــا ابة للفاشـــياتلالســـتج بروتوكـــوالت العالميـــةتنقـــيح ال

 ١.التمنيع التكميلي
  

التقليـل إلـى أدنـى حـد مـن خطـر انتشـار فيـروس شـلل  –طوارئ الصحة العموميـة التـي تثيـر قلقـًا دوليـًا 
  األطفال على الصعيد الدولي

  
كل من أفغانسـتان على الصعيد الدولي في انتشار فيروس شلل األطفال وادث ح ٢٠١٦استمرت في عام   -١٥

مــن المخـــاطر حــد إلــى أدنـــى التقليــل . ويتطلــب المشـــتركة هماتصـــدير الفيــروس عبــر حــدوداللتــين تولتــا وباكســتان 
لتنفيذ الكامـل من جديد على الصعيد الدولي القيام بما يلي: ا شلل األطفال اتوالعواقب المترتبة على انتشار فيروس

لتوصـــيات ل التطبيـــق الشـــاملمتضـــررة بـــالمرض؛ و منـــاطق مـــا تبقـــى مـــن فيستئصـــال شـــلل األطفـــال الســـتراتيجيات ا

                                                           
   سُيتاح تقرير االجتماع على موقع المنظمة اإللكتروني في الرابط التالي:   ١

http://www.who.int/immunization/policy/sage/en/. 
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قيام جميـع الـدول األعضـاء بوضـع )؛ و ٢٠٠٥بموجب اللوائح الصحية الدولية ( ةالعام ةالمؤقتة الصادرة عن المدير 
مـا ُيكشـف عنـه سـريعة لاسـتجابة توجيـه مـن أجـل تسـهيل خطط تشّدد على ترصد الفاشيات والتأهـب لالسـتجابة لهـا 

ـــدة مـــن  ـــاللإلصـــابة بحـــاالت جدي ـــة الطـــوارئ . وكانـــت فيـــروس شـــلل األطف ـــوائح الصـــحية المشـــّكلة لجن بموجـــب الل
فـي مــؤتمر لهـا عقدتــه التوصـيات المؤقتــة لمـدة ثالثـة أشــهر أخـرى تمديـد فتـرة العمــل بب قـد أوصــت )٢٠٠٥( الدوليـة
  ١.على الصعيد الدولييروس شلل األطفال ف بشأن انتشار) ٢٠١٦آب/ أغسطس  ١١عد (يوم عن بُ 

  
  التخّلص على مراحل من لقاحات شلل األطفال الفموية

  
لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي التكـافؤ إلـى اسـتخدام ذاك الثنـائي لقد كان التحّول الناجح من استخدام   -١٦

اعتمــاد آخــر و ات لقاحــلســحب أحــد العمليــة علــى اإلطــالق أكبــر معلمــة مهمــة؛ حيــث كــان  )٥التكــافؤ (انظــر الفقــرة 
 تقـاريرالدول األعضـاء، باسـتثناء دولـة واحـدة، ، قدمت جميع ٢٠١٦سبتمبر شهر أيلول/ بحلول نهاية مرتبط به. و 

لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثالثـي من التخّلص بالكامل على الصعيد الـوطني مـن مستقل بشأن التحّقق على نحو 
جميـع بمثابـة تكـريم لهـو هـذا اإلنجـاز . و الثنائي التكافؤاستخدام ذاك ل إلى مات والتحوّ تقديم الخدفي مراكز  التكافؤ

الدول األعضـاء علـى المسـتوى غيـر العـادي الـذي أبدتـه فـي ميـدان االلتـزام والقيـادة والمشـاركة. وال غنـى عـن وقـف 
فيروســات شــلل األطفــال األمــد ل ةالطويلــو  نــادرة جــداً الالمخــاطر تخّلص مــن للــالفمــوي لقــاح شــلل األطفــال اســتخدام 

استئصـــال شـــلل  خطــةأساســية مـــن اســـتراتيجية يمثـــل وقـــف اســتخدامه المرتبطـــة باســتخدامه، و و المشــتقة مـــن اللقــاح 
  .وجمعية الصحة بالتمنيع المعني االستراتيجي االستشاري الخبراء فريقأقرها  التياألخير  هشوطفي األطفال 

  
الدول عهدًا جميع قطعت لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ، ًا لعملية التحّول إلى استخدام تحضير و   -١٧

، الروتينـيها المعنية بالتمنيع ل في برامجعطَّ جرعة واحدة على األقل من لقاح شلل األطفال المُ على نفسها باعتماد 
 المعنــي االســتراتيجي االستشــاري الخبــراء فريــقان كــو . اســتثنائيبطــابع الهــدف  كتحقيــق ذابمســتوى االلتــزام واتســم 
إمـدادات تقليـل مـن  كـلّ ب ٢٠١٦أبريـل نيسان/  ١٤إلى  ١٢المعقود في الفترة من  اجتماعهقد أحاط علمًا ب بالتمنيع

التوقعــات فــي زيــادة اإلنتــاج، و التصــنيع شــركات ماثلــة أمــام بســبب الصــعوبات التقنيــة الالُمعطَّــل لقــاح شــلل األطفــال 
تحظـى هذا اللقاح تزال اإلمدادات المتوفرة من وال ٢٠١٧.٢عام ظّل هّشًا طوال اللقاحات سيئلة إن إمداد العالم بالقا

مــن لقــاح دوران فيروســات شــلل األطفــال المشــتقة مــن اللمنــاطق األكثــر عرضــة لخطــر باألولويــة مــن حيــث منحهــا ل
تكريسـها لالحتيـاطي ، و المتـوطن شلل األطفال البـريفيروس وللبلدان التي ما فتأت متضررة بسريان ، فيها ٢النمط 

التـي لبلـدان حصول بقية اكل جهد ممكن لضمان على قدم وساق بذل ويجري العالمي الالزم لالستجابة للفاشيات. 
 مبـادرةوتعكـف ال. ٢٠١٧بحلـول نهايـة عـام ل األطفـال الُمعطَّـامـدادات لقـاح شـلل يتدنى فيها مستوى الخطورة علـى 

فيهـــا علـــى والـــدول األعضـــاء التابعـــة للمنظمـــة مكاتـــب اإلقليميـــة بالتعـــاون مـــع الستئصـــال شـــلل األطفـــال العالميـــة ال
مـــن لقـــاح شـــلل تقصـــي إمكانيـــة إنشـــاء آليـــات معنيـــة باالقتصـــاد فـــي إعطـــاء الجرعـــات، مثـــل إعطـــاء جرعـــة جزئيـــة 

عتمـاد جـداول عمليـة اسري النكا، الهند و خاصًة لدول األعضاء، و بحقنها داخل األدمة. وتستهل ااألطفال الُمعطَّل 
لقـاح شـلل األطفــال إتاحــة مــن أجـل ضـمان هـا المعنيـة بـالتمنيع برامجإطــار فـي زمنيـة بشـأن إعطـاء جرعــات جزئيـة 

  بكميات تكفي لالستمرار في تمنيع كامل مجموعات المواليد.الُمعطَّل 
  

                                                           
  متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:   ١

 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/10th-ihr-emergency/en/ تشــــرين األول/  ١٣(تــــم االطــــالع فــــي
 ).٢٠١٦أكتوبر 

اسـتنتاجات وتوصـيات. السـجل  - ٢٠١٦نيسـان/ أبريـل ، بـالتمنيع المعنـي االستراتيجي االستشاري الخبراء فريقاجتماع    ٢
فــي ، تــم االطــالع http://www.who.int/wer/2016/wer9121.pdf?ua=1( ٢٨٤-٢٦٦:٢١، ٢٠١٦الوبــائي األســبوعي، 

 ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٣
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  االحتواء
  

نشـر عقـب  ٢٠١٦تقـدمًا فـي عـام  ٢مـن الـنمط احتـواء فيـروس شـلل األطفـال الراميـة إلـى لجهود أحرزت ا  -١٨
إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق عقب لتقليل بشأن المنظمة لخطة العمل العالمية 

استئصــال فيــروس شــلل األطفــال البــري مــن نمــط معــين والوقــف المتتــابع الســتعمال اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس 
وأبلغــت بلــدان وأقــاليم عــددها  ١.)(GAP III)مــل العالميــة الحتــواء فيــروس شــلل األطفــال (خطــة الع شــلل األطفــال

فيروسات شـلل األطفـال البـري أو تلـك المشـتقة  أنعن  ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ٦بلدًا وٕاقليمًا لغاية يوم  ١٧٦
تـزال موجـودة فيهـا، ويواصـل البلدًا وٕاقليمًا آخـر بأنهـا  ١٨ما عادت موجودة فيها، فيما أفاد  ٢من اللقاح من النمط 

 شـلل األطفـال اتفيروسـمرفقـًا أساسـيًا ل ٥٥بتعيـين  حتـى اآلنبلدًا  ٢٠عن ذلك. وقام تقارير بلدًا وٕاقليمًا إعداد  ١١
وطنيـة الهيئـة الترشـيح يزال يتعين على بعضـها اآلخـر البيد أنه ، ٢من النمط  شلل األطفال اتفيروسلكي تحتفظ ب

العمـل المبّينـة فـي خطـة متطلبـات االحتـواء تسـتوفي المرافـق عن اإلشهاد على أن تلك المسؤولة و حتواء معنية بااللا
اســتكمال للــدول األعضــاء فــي جهودهــا الراميــة إلــى  ودعمــاً  .(GAP III)العالميــة الحتــواء فيــروس شــلل األطفــال 

حديـد العينـات رافـق فـي توضـع إرشـادات لمسـاعدة الم عاكفـة علـى فإن األمانةالخطة المذكورة،  المرحلة األولى من
أو  ٢ين سابالملّوثة للغاية أو تلك المعتدلة التلّوث أو العينات التي ال ُيرّجح أن تكون ملّوثة بالفيروسات من ساللة 

مناولتهـا بطريقـة سـليمة ومأمونـة. وقامـت أو تلك العينات التوصية بتدمير ، أو ٢سابين  ساللةالفيروسات المماثلة ل
االحتــواء وتعزيــز مــن الخطــة بإذكــاء الــوعي بشــأن موضــوع  المرحلــة الثانيــةاألمانــة كــذلك فــي معــرض دعمهــا لتنفيــذ 

المعنيــة بـالمرافق األساســية لالحتـواء واالحتفــاظ  طات الوطنيـةمــوظفين مـن الســلعـن طريــق تـدريب  القـدرات الوطنيــة
تـدابير اإلشـهاد. وسـُيوّفر التـدريب للمـراجعين المسـؤولين تنفيـذ خطـة العمـل العالميـة و علـى شلل األطفال بفيروسات 

ى برنـامج اإلشـهاد علـنشـر شلل األطفال، وذلك بفضـل األساسية لالحتفاظ بفيروسات عن مراجعة سجالت المرافق 
مســاعدة والرامــي إلــى  العمــل العالميــة الحتــواء فيــروس شــلل األطفــالخطــة الخــاص ب ٢اســتيفاء متطلبــات االحتــواء

فـي اإلشهاد على أن تلك المرافق تسـتوفي متطلبـات االحتـواء المبّينـة في مجال الحتواء المعنية باالسلطات الوطنية 
أن تسـتكمل الـدول األعضـاء المعنيـة، مـن المتوقـع العالميـة. و اإلشـهاد لجنـة الخطة المذكورة في إطـار التشـاور مـع 
مـن خطـة العمـل العالميـة علـى وجـه السـرعة، وتحـرز تقـدمًا المرحلـة األولـى عقب حصـولها علـى هـذا الـدعم، تنفيـذ 

  اإلشهاد.المرافق المعنية في عملية لتنخرط بذلك رسميًا  ،هاالمرحلة الثانية منصوب تنفيذ 
  

  النتقال في مجال شلل األطفال) اموروث(التخطيط 
  

(الــذي ُأِشــير إليــه ســابقًا بوصــفه األطفــال أنشــطة تخطــيط االنتقــال فــي مجــال شــلل  ٢٠١٦ُكثِّفــت فــي عــام   -١٩
 ، ضـمانأوالً الثالثـة التاليـة:  هـداففـي هـذا المجـال إلـى بلـوغ األالتخطـيط . ويصـبو )موروث شـلل األطفـالتخطيط 

التــي  ةموميــبــرامج الصــحة العستئصــاله فــي خــال مــن شــلل األطفــال بعــد اعــالم صــون ضــرورية لدمــج الوظــائف ال
 صـحيةالمبـادرات ال مـعثانيًا، ضمان تبادل العبر المستخلصة من أنشطة استئصال شلل األطفال ؛ يتواصل تنفيذها

ولويـات ألًا لسـائر ا، لنقل القدرات واألصـول والعمليـات دعمـحسب االقتضاءو أمكن حيثما التخطيط، ، ثالثاً األخرى؛ 
التي يتيحها استئصال شلل فرص الوتعظيم إلى أدنى حد إلى تقليل المخاطر أيضًا هذا التخطيط يسعى . و صحيةال

  األطفال.

                                                           
    WHO/POLIO/15.05الوثيقة   ١
)http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/GAPIII_2014.pdf ، تشرين األول/  ١٣في تم االطالع

 ).٢٠١٦أكتوبر 

ـــــواء الخـــــاص ب   ٢ ـــــات االحت ـــــى اســـــتيفاء متطلب ـــــامج اإلشـــــهاد عل ـــــروس شـــــلل خطـــــة يحـــــل برن ـــــواء في ـــــة الحت   العمـــــل العالمي
 من خطة العمل العالمية تلك وينسخ ذلك الملحق. ٤محل الملحق  (GAP III)  األطفال
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بّينة بالتفصيل لفترة ميزانيات م ٢٠١٦في نيسان/ أبريل شلل األطفال الستئصال مبادرة العالمية الونشرت   -٢٠
وكـل إقلـيم وكـل نشـاط اعتبـارًا مـن  كل بلـداإلنفاق فيما يخص  تظهر انخفاض معدالت ٢٠١٩،١-٢٠١٦السنوات 

ط االنتقـال علـى المسـتوى القطـري تخطـيالالزمـة لالضـطالع بعمليـة دفع الـ الميزانيـات قـوةتـؤمن تلـك و . ٢٠١٧عـام 
وأولوياتهـــا الوطنيـــة فـــي مجـــال أهـــدافها  بمـــا يتماشـــى مـــع بلـــوغ، وذلـــك بعمـــل البلـــدانمدفوعـــة والتـــي ُيزمـــع أن تكـــون 
نيــــة تقالمســــاعدة العلــــى تزويــــد الــــدول األعضــــاء بنظمــــة وغيرهــــا مــــن الشــــركاء فــــي المبــــادرة الصــــحة. وتعكــــف الم

الُممولـة مـن المـوارد المخصصـة التحتيـة . أمـا البلـدان التـي تمتلـك أكبـر البنـى العمليـةيخـص االضـطالع بتلـك  فيما
. وقــد ال يــتم نتقــالهــا بشــأن االوضــع خططبلــدًا فهــي فــي طريقهــا إلــى  ١٦والبــالغ عــددها شــلل األطفــال لمكافحــة 
بسبب الكشف  اإلقليم الفرعي من حوض بحيرة تشادفي  الواقعة خرىاألبلدان الفي نفسها لسرعة االنتقال باتخطيط 

ال ُيوَقـَف الـزخم الُمولّـد فـي هـذا المضـمار ينبغـي أفي نيجيريا؛ بيد أنه  ١عن فيروس شلل األطفال البري من النمط 
ن ، بمـسـائر أصـحاب المصـلحة المعنيـينتعـاون مـع إطـار توثيـق عـرى الفـي  األخـرىبلـدان بالتخطيط يستمر الوأن 

  فيهم المانحون.
  

جنبــًا إلــى جنــب مــع  ،فــي المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــالاآلخــرون والشــركاء وأطلقــت المنظمــة   -٢١
مــن المــوارد المخصصــة لــة موّ األصــول المُ هــا الخاصــة بكــل وكالــة تحديــدًا بشــأن انتقــال وضــع خططل عمليــةذلــك، 

مجلس مستقل جديد لرصد  ٢٠١٦عام في . وُأنِشَئ أيضًا شلل األطفال على المستويين اإلقليمي والعالميلمكافحة 
، رصــدًا وتوجيهــًا مســتقلينالنتقــال ا تخطــيطلالعالميــة القطريــة و وتوجيــه كــل مــن الجوانــب االنتقــال ألغــراض رصــد 
ــــدم ا ــــالغ عــــن التق ــــي هــــذا الصــــدد.  المشــــاركةمســــتوى لمحــــرز و واإلب ــــت و ف ــــة الصــــحة كان ــــد الحظــــت جمعي فــــي ق

 نـامجلعقـود بسـبب إغـالق البر التعويض المترتبـة علـى إنهـاء اتكاليف سداد عن  ةمسؤولأن المنظمة  ٢٠١٤،٢ عام
شـلل مـوارد التمويـل المخصصـة لمكافحـة ة مـن مّولـغيـر المـوظفين المُ عقـود عقـود المـوظفين و إلى ارتفاع عدد  نظراً 

مقارنـــة بيـــر عـــدد العقـــود الثابتـــة ، ُقلِّـــل بشـــكل ك٢٠١٦. وفـــي عـــام فـــي اإلقلـــيم األفريقـــيتحديـــدًا، والســـيما  األطفـــال
تقليــل لالالزمــة مزيــد مــن المرونــة بإلــى جنــب مــع التخطــيط المســبق،  جنبــاً وهــو تقليــل ســيزّود األمانــة ، ٢٠١٣ عــامب

  ٣.في نهاية البرنامجسّددة عند إنهاء الخدمة المُ التعويضات مبلغ 
  

بهـا علـى تحديـد الكيفيـة التـي تقتـرح شاملة لعدة منظمـات بشـأن صياغة ورقة موقف على األمانة وتواظب   -٢٢
فيمـا يلـي و بالـدعم.  لـدول األعضـاءتزويـدها لو ، شلل األطفـالفيما يتعلق باستئصال إدارة المخاطر والفرص األمانة 

بشــكل حاليــًا التــي تعتمــد القطريــة لمكاتــب والبــرامج المحيقــة با معالجتهــا: إدارة المخــاطرمقــّرر يســية الالمجــاالت الرئ
صـون الوظـائف األساسـية فـي مجـال الحاجة إلى ضـمان ؛ و التحتية تهاشلل األطفال وبنيمكافحة كبير على أصول 

مـــن المـــوارد المخصصـــة لمكافحـــة شـــلل مرتبـــاتهم الُممولـــة ٕادارة عمليـــة انتقـــال المـــوظفين ؛ و لل األطفـــالمكافحـــة شـــ
  .معاملة الئقةمعاملتهم األطفال في إطار 

  
  
  

                                                           
  WHO/POLIO/2016.03الوثيقة   ١

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/FRR2013-2019_April2016_EN_A4.pdf ) ــــــــم االطــــــــالع ت
 ).٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر  ١٣في 

ـــــة ج   ٢ ـــــة  ٦٧/٤٧انظـــــر الوثيق ـــــة "ب"، ٣ســـــجالت/ /٦٧/٢٠١٤ج ص عوالوثيق ـــــة للجن ، المحضـــــر المـــــوجز للجلســـــة الثاني
 .(باإلنكليزية) ٤  الفرع

ـــــــــــة ج   ٣ ـــــــــــى التفاصـــــــــــيل ، ٦٧/٤٧انظـــــــــــر ملحـــــــــــق الوثيق ـــــــــــر الســـــــــــنوي عـــــــــــن المـــــــــــوارد البشـــــــــــرية، لالطـــــــــــالع عل التقري
)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_47-ar.pdf ، تشــــــــــــــرين األول/  ١٣فــــــــــــــي تــــــــــــــم االطــــــــــــــالع

 ).٢٠١٦ أكتوبر
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  وٕادارتها األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرةتمويل 
  

بفضــل الــدعم المســتمر  ٢٠١٦ُأمَِّنــت بالكامــل الميزانيــة الالزمــة لالضــطالع باألنشــطة الُمزمعــة فــي عــام   -٢٣
والمنظمـات المتعـددة األطـراف ومصـارف ، بمـا فيهـا الـدول األعضـاء اإلنمائيـة الدوليـة والسخي مـن جانـب األوسـاط

للفاشــية اســتجابة وجيــه لتدان مت األمــوال المتاحــة فــي البلــخدِ اســتُ . و منظمــة الروتــاري الدوليــةالتنميــة والمؤسســات و 
ــه نــداء مســتقلفــي نيجيريــا، و المندلعــة  اإلقلــيم الفرعــي مــن حــوض بحيــرة للفاشــية المندلعــة فــي الســتجابة بشــأن ا١ُوجِّ

غراض أل ٢مليون دوالر أمريكي ١٥٠٠رامية إلى حشد مبلغ إضافي قدره هود تشاد. ويجري على قدم وساق بذل ج
 ضمانو ، ٢٠١٨-٢٠١٣لتنفيذ الكامل للخطة االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من استئصالها

جنية من لى الفوائد اإلنسانية الكبيرة المعالوة ع. و ٢٠١٩بحلول عام لدوام على اعالم خال من شلل األطفال إيجاد 
 عــالم، إذ ســيحقق الفوائــد اقتصــادية كبيــرةفــإن الحــافز علــى استئصــاله يــرتبط أيضــًا بجنــي  شــلل األطفــال،استئصــال 

منهــا فعــًال  مليــون دوالر أمريكــي (تحققــت ٥٠ ٠٠٠يزيــد مبلغهــا اإلجمــالي علــى مــن شــلل األطفــال وفــورات الخــالي 
االحتياجـــات االســـتفادة منهـــا فـــي تلبيـــة ســـائر أمـــوال يمكـــن وهـــي ، مليـــون دوالر أمريكـــي) ٢٧ ٠٠٠وفـــورات بمبلـــغ 

مومية واالحتياجات في ميدان التنمية. وال غنى عن اإلسراع في حشد األموال اإلضـافية الالزمـة الملحة للصحة الع
مبـــّررات شـــلل األطفـــال عالميـــة الستئصـــال مبـــادرة الالشـــرت ن. و عـــالم خـــال مـــن شـــلل األطفـــال علـــى الـــدوامإليجـــاد 

ذي ُيســتند لــااالقتصــادي واإلنســاني  يالمنطقــاألســاس وضــوح تلّخــص بشــلل األطفــال، بشــأن استئصــال  ٣ســتثماراال
  .هذه المبادرةفي  مواصلة االستثمارإليه في 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

وٕالـــــى تشـــــجيع الـــــدول األعضـــــاء علـــــى ضـــــمان تنفيـــــذ المجلـــــس مـــــدعو إلـــــى اإلحاطـــــة علمـــــًا بـــــالتقرير،   -٢٤
 ) تنفيذًا كامًال.٢٠١٥( ٣-٦٨ع  ص  ج القرار

  
  
  

=     =     =  

                                                           
  متاح على الرابط اإللكتروني التالي:   ١
 http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/20160906_AppealNigeria.pdf ) فــــــي تــــــم االطــــــالع

 ). ٢٠١٦تشرين األول/ أكتوبر   ١٣

تشــرين األول/  ١٣(تــم االطــالع فــي  /http://polioeradication.org/financingُيرجــى زيــارة الــرابط اإللكترونــي التــالي:   ٢
 .، للحصول على أحدث المعلومات عن الميزانية والموارد المالية)٢٠١٦ أكتوبر

تــم ( www.polioeradication.org/ResourceLibrary.aspxمبــّررات االســتثمار متاحــة فــي الــرابط اإللكترونــي التــالي:    ٣
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 .الفاشيات المندلعة في كل من نيجيريا واإلقليم الفرعي من حوض بحيرة تشاد


