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  األطفال شلل
  

  استئصال شلل األطفال

  تقرير من المدير العام
 
 األطفال شــــــــــــــلل فيروس انتقال من تبقى ما لوقف المبذولة الجهود عن المعلومات أحدث التقرير هذا يقدم  -١

 شـــلل لقاح واعتماد ٢ النمط من اللقاح من المشـــتق الدائر األطفال شـــلل فيروس فاشـــياتل االســـتجابة وتنفيذ البري؛
 العـــالمي البرنـــامج على) ١٩-كوفيـــد( كورونـــا فيروس مرض جـــائحـــة وأثر ؛٢ النمط من الجـــديـــد الفموي األطفـــال

 اســتراتيجية وضــع وعملية األطفال شــلل الســتئصــال العالمية المبادرة كمةحوّ  واســتعراض األطفال؛ شــلل تئصــالالســ
  .٢٠٢٠ عام نهاية في التمويل وحالة جديدة؛

  
  ١األطفال شلل فيروس انتقال

  
 أنحاء بعض في ١ النمط من البري األطفال شــــــــــــــلل فيروس وجود عن ُيكشــــــــــــــف مازال ،٢٠٢٠ عام في  -٢

 شــلل فيروس من األفريقي اإلقليم خلو على اإلشــهاد صــدر ،٢٠٢٠ أغســطس /آب ٢٥ وفي. وباكســتان أفغانســتان
 يحصـــــــل المنظمة أقاليم من إقليم خامسبذلك  ليصـــــــبح لإلشـــــــهاد، األفريقية اإلقليمية اللجنة على يد البري األطفال
 على اإلشــــــهاد صــــــدركما . البرية األطفال شــــــلل فيروســــــات جميع من خلوه على مســــــتقلة جهة من اإلشــــــهاد على

 ٢٠١٩و ٢٠١٥ عامي في العالمي الصــعيد على ٣ والنمط ٢ النمط من البرية األطفال شــلل فيروســات اســتئصــال
 ،٢ النمط من الفيروس والســـيما اللقاحات، من المشـــتق الدائر األطفال شـــلل فيروس فاشـــيات ومازالت. التوالي على
  .الهادئ المحيط غرب وٕاقليم المتوسط شرق وٕاقليم األفريقي اإلقليم مناطق بعض في تحدث

  
 ١ النمط من البري األطفال شــلل فيروس ســريان يشــمل للحدود عابر مســتودع – وباكســتان أفغانســتان
  معاً  ٢ النمط من اللقاحات من المشتق الدائر األطفال شلل وفيروس

  
 الدائر األطفال شــــــلل وفيروس ١ النمط من البري األطفال شــــــلل فيروس ســــــريان من أفغانســــــتان تتضــــــرر  -٣

 بفيروس إصــــابة حالة ٥٣ عن ُبّلغكان قد  ،٢٠٢٠ ســــبتمبر /أيلول فحتى. معاً  ٢ النمط من اللقاحات من المشــــتق
 وعن ؛١ النمط من البري األطفال شــــــــــــلل لفيروس إيجابية بيئية ةعّين ٣٦ وعن ١ النمط من البري األطفال شــــــــــــلل
 إيجابية بيئية ةعّين ٩١ وعن ٢ النمط من اللقاحات من الُمشــــــتق الدائر األطفال شــــــلل بفيروس إصــــــابة حالة ١٢١

 الماضـــي في نجحت قد أفغانســـتان أن حين وفي. ٢ النمط من اللقاحات من الُمشـــتق الدائر األطفال شـــلل لفيروس
 الجنوبي اإلقليم في المتوطن الفيروس مســــــتودعي في المنشــــــأ المحلي البري األطفال شــــــلل فيروس انتقال وقف في

                                                           
 المحدثة الوبائية البيانات على االطالع يمكنو . ٢٠٢٠ ســـبتمبر /أيلول نهاية هي الُمســـّجلة حتى الوبائية البيانات جميع   ١

  . /http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week:التالي الرابط على بانتظام
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 جديدة، حكومة تشـــكيل ذلك في بما الســـياســـية، الجغرافية العوامل بســـبب تعقيداً  تزداد جهودها فإن الشـــرقي، واإلقليم
 بســــــــــــــبب التطعيم حمالت وتعطل الجنوبي، اإلقليم في للتطعيم وعدم اإلتاحة الكافية العليا، الوزارية القيادة وتغيير
  .١٩-كوفيد

  
 المناطق في االنتشـــار في ويســـتمر الشـــرقي، واإلقليم الجنوبي اإلقليم ١ النمط من البري الفيروس ويتوطن  -٤

 األطفال شــلل فيروس فاشــية نطاق ويتســع. دالبال وغرب شــمال في والســيما األطفال، شــلل من خلت قد كانت التي
 باللقاحات للتطعيم تقريباً  حمالت أي ُتشـــــن لم حيث الشـــــرقي، اإلقليم في ٢ النمط من اللقاحات من الُمشـــــتق الدائر

 شـــــــلل بفيروس لإلصـــــــابة ضـــــــينالمعرّ  األطفال أعداد وتزايدت أشـــــــهر، ســـــــتة من أكثر منذ ٢ النمط على المحتوية
  .الوطني الصعيد على كبيراً  تزايداً  ٢ النمط من األطفال

  
 انتقال وقف: يلي ما أجل من التشــــــــــــــغيلية النهوج تكييف على الوطني البرنامج يعمل لذلك، واســــــــــــــتجابة  -٥

 من البري األطفال شـــــــــلل فيروس انتقال ووقف ؛٢ مطالن من اللقاحات من المشـــــــــتق الدائر األطفال شـــــــــلل فيروس
 الشديدة المناطق إلى الوصول إمكانية من أكبر قدر وضمان الموطونة؛ غير والمناطق الشرقي اإلقليم في ١ نمطال

 الموطونة المناطق في ١ النمط من البري األطفال شـــــــلل فيروس احتواء أو الجنوبي، اإلقليم في للمخاطر التعّرض
 ،١٩-بكوفيد يتعلق فيما الراهن الوضــــع مع التطعيم حمالتالمّتبعة في  نهوجال تكييف على الجهود زوتركّ . الحالية

 ة؛همّ المُ  المناطق إلى الوصــــول إمكانية لزيادة مختلفة منهجيات واســــتكشــــاف الحمالت؛ جودة تحســــين ذلك في بما
 التواصــل ووســائل اإلعالم وســائل على التواجد زيادة بينها من بطرق شــامل، نحو على المحلية المجتمعات وٕاشــراك

 أوســع طيف مع البرنامج وســيعمل. نطاقاً  األوســع الصــحية الجهود في والترصــد التمنيع أنشــطة ودمج االجتماعي؛
 خطط ووضــــــــــع الصــــــــــحية، الخدمات تقديم بهدف الميدان في العاملين والخاص العام القطاعين من الشــــــــــركاء من

 مثل األطفال، بشــــــــــلل الخاصــــــــــة الحمالت أثناء المحلية المجتمعات على أخرى خدمات لتوزيع المتكاملة للخدمات
 باســــــــــــــتخدام التمنيع حمالت تنفيذو  والصــــــــــــــابون، األطفال، أســــــــــــــرة وأغطية الصــــــــــــــحية، النظافة أدوات مجموعات

  .أمكن حيثما المتعددة المستضدات
  
 الدائر األطفال شــــــلل وفيروس ١ النمط من البري األطفال شــــــلل فيروس ســــــريان من باكســــــتان وتتضــــــرر  -٦

 إصــــــابة حالة ٨٠ عن ُبّلغكان قد  ،٢٠٢٠ نوفمبر /الثاني تشــــــرين حتىو . معاً  ٢ النمط من اللقاحات من المشــــــتق
 األطفال شـــلل لفيروس إيجابية بيئية ةعّين ٣٨٢ وعن ١ النمط من البري األطفال شـــلل فيروس عن الناجم بالمرض
 من اللقاحات من الُمشـــــــــــتق الدائر األطفال شـــــــــــلل فيروس عن ناجمة إصـــــــــــابة حالة ٨٠ وعن ؛١ النمط من البري
  .٢ النمط من اللقاحات من الُمشتق الدائر األطفال شلل لفيروس إيجابية بيئية ةعّين ٥٧ وعن ٢ النمط

  
 الرئيسية المستودعات تقع حيث واسع، نطاق على ١ النمط من البري األطفال شلل فيروس انتقال وينتشر  -٧
 الفيروس انتشــار نطاق ويتســع ؛)بلوشــســتان( الكبرى وكويتا ،)الســند( الكبرى وكراتشــي باختونخوا، خيبر جنوب في

. البالد أنحاء جميع في الفيروس شفتوُيك ؛)والسند البنجاب( األطفال شلل من خلت قد كانت التي المناطق ليشمل
 في والســيما الجغرافي، عالتوسّــ  في ٢ النمط من اللقاحات من المشــتق الدائر األطفال شــلل فيروس انتشــار ويســتمر
 الســــــــــكان أعداد في الكبير التزايد بســــــــــبب وتفاقمها الجديدة الفيروس انتقال حاالت اســــــــــتمرار مع باختونخوا، خيبر

 كال انتشـــــار زيادة مخاطر وســـــتزداد. الوطني الصـــــعيد على ٢ النمط من األطفال شـــــلل فيروس لعدوى المعرضـــــين
 المقبلة األشـهر في دوليًا، ربماو  ،٢ النمط من اللقاحات من الُمشـتق الدائر األطفال شـلل فيروس والسـيما السـاللتين

 انظر( ١٩-كوفيد جائحة الناجم عن التطعيم حمالت توقفبســـبب  لإلصـــابة ضـــينالمعرّ  األطفال عدد لتزايد نتيجة
  ).أدناه" ١٩-كوفيد أثر" المعنون الفرع
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 الدائرتين، الفيروس ســـــاللتي النتشـــــار الســـــرعة وجه على التصـــــدي أجل من الوطني البرنامج تنظيم ويعاد  -٨
. ١٩-كوفيد جائحة من نطاقاً  األوســــع واالقتصــــادي الصــــحي التعافي عملية عناصــــر من رئيســــياً  عنصــــراً  باعتباره
 ٢ النمط من اللقاحات من المشــتق الدائر األطفال شــلل فيروس وقف في ٢٠٢٠ عام نهاية حتى األغراض وتتمثل
 الخاص الوضـــــــــــع تفاقم في التســـــــــــبب دون النطاق والواســـــــــــعة الجودة والعالية المتعددة التطعيم حمالت طريق عن

 تســـتهدف التي الحمالت طريق عن ١ النمط من البري األطفال شـــلل فيروس على الســـيطرة واســـتمرار ؛١٩-بكوفيد
 كي البرنامج تحويل عملية واســـتكمال للفاشـــيات؛ واالســـتجابة األســـاســـية، الفيروس مســـتودعات لتشـــكّ  التي المناطق
  .٢٠٢١ عام في ١ النمط من البري األطفال شلل فيروس دوران وقف في ينجح

  
  ٢ النمط من اللقاح من المشتق الدائر األطفال شلل فيروس عن الناجمة العامة الصحية الطوارئ زيادة

  
 ،٢  النمط من اللقاح من المشتق الدائر األطفال شلل فيروس عن ناجمة طوارئ حالة بدأت ،٢٠١٩ عام في  -٩

 إصـــــــابة حالة ٦١٩ عن ُبّلغكان قد  ،٢٠٢٠ نوفمبر /الثاني تشـــــــرين فحتى. ٢٠٢٠ عام في يتســـــــع نطاقها ومازال
 األطفال شـــــلل لفيروس إيجابية ةعّين ٢٧٢ وعن ،٢ النمط من اللقاحات من الُمشـــــتق الدائر األطفال شـــــلل بفيروس
 تشــــمل ولكنها أفريقيا، في معظمها في تقع العالم، بلدان من بلداً  ٢٢ في ٢ النمط من اللقاحات من الُمشــــتق الدائر
  .والفلبين) السابق الفرع انظر( وأفغانستان باكستان أيضاً 

  
 ٢ النمط من اللقاحات من المشـــــــــــــتق الدائر األطفال شـــــــــــــلل لفيروس فاشـــــــــــــيات عدة مازالت أفريقيا، وفي  -١٠

 الفيروس فاشية مازالت حيث( أفريقيا غرب في والسيما اإلقليم، في مختلفة بلدان نطاق على تنتشر جينيًا، المختلف
 أنغوال والســـــــــــيما( أفريقيا وســـــــــــط وفي ؛)أفريقيا وســـــــــــط من وأجزاء أفريقيا غرب في تنتشـــــــــــر نيجيريا في بدأت التي

 أفغانستان عن فضالً  آسيا، وفي). والصومال إثيوبيا والسيما( األفريقي القرن وفي ؛)الديمقراطية الكونغو وجمهورية
  .ماليزيا في ذلك بعد وانتشرت ٢٠١٩ عام في ظهرت ساللة لتفشي االستجابة الفلبين تواصل وباكستان،

  
 شــــلل فيروس من جديدة ســــالالت وظهور الحالية الفاشــــيات انتشــــار اســــتمرار يشــــير الحاالت، جميع وفي  -١١

 كفاية جودةوعدم  الروتيني التمنيع تغطية في فجوات وجود إلى ٢ النمط من اللقاحاتمن  المشــــــــتق الدائر األطفال
 زيادة مخاطر وتتعاظم. ٢ النمط من التكافؤ األحادي الفموي األطفال شــــــــلل لقاح باســــــــتخدام للفاشــــــــية الســــــــتجابةا

 المناعة في العالم صـــــــعيد على الفجوة تزايد اســـــــتمرار بســـــــبب جديدة، ســـــــالالت ظهور أو الســـــــالالت هذه انتشـــــــار
  .١٩-كوفيد جائحة بسبب التمنيع معدالت وتراجع ٢ النمط من األطفال شلل لفيروس المخاطية

  
 استراتيجية مسّودة األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة صاغت ،٢٠٢٠ عام وبداية ٢٠١٩ عام وفي  -١٢

 أجل من ٢٠٢١١-٢٠٢٠ للفترة ٢ النمط من اللقاحات من المشــــــــــــتق الدائر األطفال شــــــــــــلل لفيروس االســــــــــــتجابة
. ٢ النمط من اللقاحات من المشتق األطفال شلل لفيروس رةالمتطوّ  الوبائية للخصائص الفّعالية من بمزيد التصدي

 االستراتيجية، لهذه الرئيسية بالعناصر علماً  التنفيذي المجلس أحاط ،)٢٠٢٠) (١١(١٤٦ت م اإلجرائي المقرر وفي
  .للفاشية التصدي جهود في لإلسهام المحلية المالية الموارد تعبئة على األعضاء الدول وحث

  
 وبدء ٢ النمط من الجديد الفموي األطفال شــــــــــــــلل لقاح تقييمب التعجيل أهمية اإلجرائي المقرر هذا أكد وقد  -١٣

 إلى األعضـــــــــاء الدول ودعا الطوارئ، في لالســـــــــتعمال اللقاحات العتماد المنظمة إجراءات طريق عن اســـــــــتعماله،

                                                           
 المتاحة ،٢٠٢١-٢٠٢٠ للفترة ٢ النمط من اللقاحات من المشــــتق الدائر األطفال شــــلل لفيروس االســــتجابة اســــتراتيجية   ١

ـــــــالي الرابط على -http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2 :الت
circulating-Vaccine-Derived-Poliovirus-20200406.pdf، )٢٠٢٠ أكتوبر /األول تشرين ٢٦ في االطالع تم.( 
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 المقرر لهذا األعضـــــــاء الدول لتنفيذ ودعماً . واســـــــتخدامه اللقاح هذا اســـــــتيراد من للتمكين الوطنية العمليات تســـــــريع
 من الفموي األطفال شلل بلقاح ُيعنى جديداً  عامالً  فريقاً  األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرة أنشأت اإلجرائي،

 التوصـــــية وصـــــدرت. وســـــريع وفّعال مأمون نحو على اللقاح اســـــتعمال بدء جوانب جميع تنســـــيق ليتولى ،٢ النمط
 البالغين على ُأجريت التي الرئيســــــــية الســــــــريرية الدراســــــــات إلى باالســــــــتناد وارئطال في لالســــــــتعمال اللقاح باعتماد
 /الثاني تشــــــــــــــرين ١٣ في للصــــــــــــــالحية، المســــــــــــــبق باالختبار المعني المنظمة فريق وبقيادة والرضــــــــــــــع، واألطفال
 لمخاطر ضالتعرّ  الشــــديدة األعضــــاء الدول دعم على بالموازاة للمنظمة اإلقليمية المكاتب وتعمل ٢٠٢٠.١  نوفمبر
 األطفال شـــــلل لقاح اســـــتعمال الحتمال اســـــتعداداً  ،٢ النمط من اللقاحات من المشـــــتق الدائر األطفال شـــــلل فيروس
 االســـــتراتيجي االســـــتشـــــاري الخبراء فريق أقرّ  اللقاح، هذا اســـــتعمال بدء عملية ولتوجيه. ٢ النمط من الجديد الفموي
 الطوارئ، في لالســــــــتعمال المنظمة إجراءات إطار في األولي االســــــــتعمال بمعايير الخاص اإلطار بالتمنيع المعني

 حاالت في باالســــتعمال التوصــــية صــــدور حين إلى ٢٠٢٠،٢ عام بداية في المعقود اجتماعه في المبدأ، حيث من
 من حيث الصـــــــحيح، المســـــــار على يســـــــير ٢ النمط من الجديد الفموي األطفال شـــــــلل لقاح إنتاج ومازال. الطوارئ

 واسع نطاق على اللقاح ُيستخدم أن المتوقع ومن. ٢٠٢٠ عام نهاية قبل جرعة مليون ٢٠٠ نحو يتوافر أن رالمقرّ 
 المبذولة جهودها في البلدان الســـــــــــــتخدام متاحة أخرى أداة ليمثّ  وأن العام، نهاية قبل للفاشـــــــــــــيات االســـــــــــــتجابة في

 األطفال شلل ولقاح ،٢ النمط من التكافؤ األحادي الفموي األطفال شلل لقاح جانب إلى األطفال، شلل الستئصال
 بمزيج وسيوصى. عطلالمُ  األطفال شلل ولقاح التكافؤ، الثالثي الفموي األطفال شلل ولقاح التكافؤ، الثنائي الفموي
 المحددة، بالمناطق والخاصــــة الســــائدة الوبائية الخصــــائص إلى اســــتناداً  البيئات، مختلف في المختلفة اللقاحات من

 اللقاحات مختلف اســـــــــــتعمال لتنظيم إطار ونوقش. والســـــــــــرعة الفّعالية من بمزيد االســـــــــــتجابة من لتمكينمن أجل ا
 /األول تشـــــــــــرين في المبدأ حيث من االســـــــــــتراتيجي االســـــــــــتشـــــــــــاري الخبراء فريق هوأقرّ  ،٢ النمط على تحتوي  التي

  .٢٠٢٠ أكتوبر
  
  ١٩-كوفيد أثر

  
 منها الوقاية يمكن التي األمراض لمحـاربة المبـذولة الجهود في كبير لتعطّـ  إلى ١٩-كوفيـد جائحـة أدت  -١٤

 العالج وســـائل على الحصـــول إمكانية من توحدّ  الصـــحية بالُنظم توأضـــرّ  األطفال، شـــلل ذلك في بما باللقاحات،
 العالمية المبادرة أوصـــــت والموظفين، المحلية المجتمعات حماية أجل ومن. العالم أنحاء جميع في الحيوية والتمنيع

 عن األطفال شــلل ضــد التطعيم حمالت مؤقتاً  البلدان توقف بأن ٢٠٢٠ مارس /آذار في األطفال شــلل الســتئصــال
. ١٩-كوفيد لمحاربة له المخّصصة والموارد األطفال شلل مكافحة برنامج في العاملين وٕاتاحة المنازل، زيارة طريق
 إلنقاذ بلدًا، ٣٠ من أكثر في) حملة ٦٠ من أكثر( المقّررة األطفال شــــــــــلل حمالت وقف ضــــــــــرورة من الرغم وعلى

 شـــــلل سفيرو  انتقال زيادة إلى ،١٩-كوفيد جائحة بســـــبب الروتيني التمنيع تعطل جانب إلى ذلك أدى فقد األرواح،
  .بالفعل األطفال

  
 شــــلل فيروســــات تفشــــي من رانتتضــــرّ  اللتين وباكســــتان أفغانســــتان في خاصــــة للقلق مثاراً  األمر هذا وُيعد  -١٥

 أن التمنيع، حمالت غياب في النمذجة، عمليات تتوقع حيث بســـــواء، ســـــواءً  اللقاحات من والمشـــــتقة البرية األطفال
                                                           

 :التالي الرابط على ُمتاح. الطوارئ في ســــــــــــــتعماللال المعتمدة للقاحات المنظمة قائمة في ُأدرج اإلطالق على لقاح أول   ١
https://www.who.int/news/item/13-11-2020-first-ever-vaccine-listed-under-who-emergency-use، في االطالع تم 

 .٢٠٢٠ نوفمبر /الثاني تشرين ١٧
 بالتمنيع، المعني االســـــتراتيجي االســـــتشـــــاري الخبراء فريق اجتماع. ٢٠٢٠ مايو /أيار ٢٩ األســـــبوعي، الوبائي الســـــجل   ٢
: الــــــــتــــــــالــــــــي الــــــــرابــــــــط عــــــــلــــــــى مــــــــتــــــــاح. والــــــــتــــــــوصــــــــــــــــــــــيــــــــات االســــــــــــــــــــــتــــــــنــــــــتــــــــاجــــــــات: ٢٠٢٠ مــــــــارس /آذار  ٢٩

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332218/WER9522-eng-fre.pdf?ua=1&ua=1، فـــــــي االطـــــــالع تـــــــم 
 ).٢٠٢٠ نوفمبر /الثاني تشرين  ١٧
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 البلدان تشــــهد أن أيضــــاً  المتوقع ومن. المرض انتقال زيادة موســــم في متســــارعة زيادة األطفال شــــلل انتشــــار يزداد
 ومثال. انتقالها معدالت في زيادة اللقاحات من المشـــــتقة األطفال شـــــلل فيروســـــات فاشـــــيات من رةالمتضـــــرّ  األخرى
 تشهد التي المقاطعات عدد زيادة مخاطر إلى تشير النمذجةعمليات و  الحالية المخاطر تقييم عمليات أن ذلك على

 نهاية بحلول األفريقي اإلقليم في اللقاحات من المشـــــتق الدائر األطفال شـــــلل فيروس عن الناجمة اإلصـــــابة حاالت
 هذا شــأن ومن. اتللفاشــي الجودة العالية االســتجابة أنشــطة ُتســتأنف لم إذا ،%٢٠٠ إلى تصــل بنســبة ،٢٠٢٠ عام

والتفشــي  األطفال شــلل لفيروس الدولي االنتشــار على متزايداً  خطراً  يشــكل أن جماحه، ُيكبح لم إن المتزايد، االنتقال
 باللوائح المعنية الطوارئ لجنة خلصــــــــــــــت ،٢٠٢٠ يونيوزيران/ ح وفي. متعددة بلدان المحتمل للمرض على نطاق

 شــلل لفيروس الدولي االنتشــار لخطر هاتقييم عند – األطفال شــلل لفيروس الدولي االنتشــار بشــأن الدولية الصــحية
 وهناك اســــتثنائي، الحالي الوضــــع" أن إلى – دولياً  قلقاً  تســــبب عامة صــــحية طارئة يشــــكل مازال بوصــــفه األطفال
  ١".قائمة المنسقة الدولية االستجابة إلى الحاجة ومازالت الدولي لالنتشار ومتزايد ومستمر واضح خطر

  
 بلدًا، ٢٣ في نفتؤ اســـتُ  قد األطفال شـــلل ضـــد التطعيم حمالت كانت ،٢٠٢٠ نوفمبر /الثاني تشـــرين وفي  -١٦
 ديفوار، وكوت وتشـــــاد، الوســـــطى، أفريقيا وجمهورية والكاميرون، فاســـــو، وبوركينا وبنن، وأنغوال، أفغانســـــتان،: وهي

 والفلبين، وباكســـــــــــــتان، ونيجيريا، والنيجر، ومالي، وماليزيا، وغينيا، وغانا، وٕاثيوبيا، الديمقراطية، الكونغو وجمهورية
 قرارات الوطنية الســــــلطات اتخذت األحول، جميع وفي. واليمن وتوغو، والســــــودان، الســــــودان، وجنوب والصــــــومال،

 شــلل الســتئصــال العالمية للمبادرة االســتراتيجية اإلرشــادات باســتخدام األطفال، شــلل ضــد التطعيم أنشــطة اســتئناف
 بعد القرارات واُتخذت. الصـــحية البرامج من وغيرها التمنيع برامج مع الوثيق وبالتعاون القرار، صـــنع بشـــأن األطفال
 الخطوط في العاملين بين ١٩-كوفيد انتقال مخاطر تفوق النشـــاط هذا تنفيذ فوائد أن لضـــمان دقيقة تحليالت إجراء

 وتولى اســـــــتراتيجيات البرنامج وضـــــــع بنجاح، أنشـــــــطتها اســـــــتأنفت التي البلدان وفي. المحلية والمجتمعات األمامية
 عملهم أثناء األمامية الخطوط في الصـــــحيين للعاملين الحماية لكفالة اليدين ومطهرات الكمامات مثل الموارد توفير

 اســـتعراض على البرنامج يعكف ذلك، على وعالوة. البدني التباعد لشـــروط الحملة عناصـــر تلبية وضـــمان الميداني
 تنفيذ أجل من فّعال نحو على المحلية المجتمعات إلشــــــــــراك وتكييفها االجتماعية بالتعبئة الخاصــــــــــة اســــــــــتراتيجياته

 الســـــتكشـــــاف نطاقاً  األوســـــع العامة الصـــــحة مجتمع ومع البلدان مع أيضـــــاً  البرنامج ويعمل. الجودة عالية حمالت
 لالحتياجات وفقاً  الصـــــــــحية، والخدمات اللقاحات من غيرهو  األطفال شـــــــــلل لقاح تقديم بين للجمع المتاحة الخيارات
  .واللوجستية التشغيلية واالعتبارات الموارد، توافر ومدى المباشرة، المجتمعية

  
 ســـــــببتها التي العامة الصـــــــحة مبادرات وســـــــائر التمنيع في النطاق والواســـــــعة الكبيرة التعطل حاالت وأدت  -١٧

 التنســــــــــــــيق من بمزيد يتميز نهج باعاتّ  إلى ةالملحّ  الحاجة تأكيد إلى مخاطر، من بها يرتبط وما ١٩-كوفيد جائحة
 العالمية الصــــــحة لمنظمة التابعة التمنيع برامج مع األطفال شــــــلل الســــــتئصــــــال العالمية المبادرة وتتعاون. والتكامل

 األنشـــــــطة ديحدّ  المتكاملة، لإلجراءات مؤقت عمل برنامج لوضـــــــع الشـــــــركاء دةمتعدّ  مبادرة إطار في واليونيســـــــيف،
 التي ١٩-بكوفيد المتعلقة المســـــبوقة غير التحديات لمواجهة الالزمة النهج في الرئيســـــية والتغّيرات واالســـــتراتيجيات

 العالمية المبادرة اســـــــــــتراتيجية تنقيح عملية في المؤقت العمل برنامج عمل ســـــــــــيصـــــــــــب كما. حالياً  البلدان تواجهها
  ").والتمويل الحوكمة" بشأن التالي الفرع انظر( تنفيذهما الجاري إدارتها، واستعراض األطفال شلل الستئصال

  
صــة الموارد تتوافر وحيثما  -١٨  البالغ الدعم تقديم األطفال شــلل مكافحة برنامج يواصــل األطفال، لشــلل المخصــّ

 مهم بدور األطفال شـــلل مكافحة مجال في العاملون ويضـــطلع. ١٩-كوفيد من المحلية المجتمعات لحماية األهمية

                                                           
. ٢٠٢٠ يونيو /حزيران األطفال، شــــلل بشــــأن الدولية الصــــحية باللوائح المعنية والعشــــرين الخامســــة الطوارئ لجنة بيان   ١

-http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/07/25th-polio-EC-IHR-statement: التـــــالي الرابط على ُمتـــــاح
20200706.pdf، ٢٠٢٠ أكتوبر /األول تشرين ٢٦ في االطالع تم.  
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 ويعمل. األطفال شــــــــــلل لفاشــــــــــيات التصــــــــــدي في عقود مدى على خبراتهم إلى باالســــــــــتناد ١٩-كوفيد مكافحة في
 على األطفال شــــلل ترصــــد شــــبكة وُتســــتخدم. الخاطئة المعلومات انتشــــار ومحاربة الجمهور توعية على الموظفون

. البيانات وٕادارة المختبري الفحص وٕاجراء المرضى مخالطي وتتبع ١٩-كوفيد حاالت عن الكشف في العالم صعيد
 الكشـــف عملية تســـريع على البلدان من العديد في األمامية الخطوط وموظفو األطفال شـــلل بيانات إدارة ُنظم وتســـاعد

 بعدوى أصـــــــيبوا قد األطفال شـــــــلل مجال في العاملين من العديد بأن التقارير وتفيد. له واالســـــــتجابة ١٩-كوفيد عن
 لواجبهم، أدائهم أثناء) ٢-ســــــارس-كورونا فيروس( ٢-الوخيمة الحادة التنفســــــية للمتالزمة المســــــبب كورونا فيروس
  .١٩-بكوفيد إلصابته نتيجة الصومال في عامالن وتوفي

  
 فيما ذلك في بما التمنيع، خدمات في ١٩-كوفيد جائحة ســــــــــــــببتها التي الكبيرة لالتعطّ  حاالت إلى ونظراً   -١٩

 تشــــرين ٦ في مشــــتركاً  طارئاً  نداءً  واليونيســــيف العالمية الصــــحة منظمة هتوجّ  األطفال، شــــلل باســــتئصــــال يتعلق
 حماية أجل من ١منها، والوقاية األطفال وشــــــلل الحصــــــبة لفاشــــــيات االســــــتجابة على للعمل ٢٠٢٠ نوفمبر /الثاني

 على المناعة مســـــــتويات لرفع التمنيع خدمات في البلدان اســـــــتثمار الدعوة وتســـــــتهدف. التطعيم طريق عن األطفال
 من الوقاية اســـتراتيجيات لتنفيذ الالزمة الطوارئ لصـــناديق الســـريع للتشـــغيل الدولي المجتمع وضـــمان الســـرعة، وجه
  . له واالستجابة والحصبة األطفال شلل تفشي

  
  األطفال شلل فيروس احتواء

  
 إلى والمرض الفيروس عودة مخاطر من الحد في األطفال شــلل فيروس احتواء من الرئيســي الهدف يتمثل  -٢٠

 بها تحتفظ التي األطفال شـــــــــلل فيروســـــــــات أنواع رصـــــــــد طريق عن ذلك ويتحقق. ةالمحلي اتالمجتمع في الظهور
 تنفيذ بشــأن التقنية اإلرشــادات وتقديم عليها اإلشــهاد تم التي للمخزونات الســنوي االســتعراض بإجراء ،هاوكمّ  البلدان
 األطفال شلل فيروس مخاطر من حد أدنى إلى للتقليل للمنظمة العالمية العمل خطة( ٢الثالثة العالمية العمل خطة

 اللقاح الســــــتعمال الالحق والوقف نمعيّ  نمط من البري األطفال شــــــلل فيروس اســــــتئصــــــال عقب بالمرافق المرتبطة
  .األطفال شلل المعّينة لالحتفاظ بفيروسات األساسية مرافقال في )األطفال شلل لفيروس المضاد الفموي

  
 فيروسات احتواء إلى الرامية األنشطة تكثيف مواصلة) ٢٠١٥( ٣-٦٨ع ص ج للقرار وفقاً  للبلدان وينبغي  -٢١
 بتصــــنيع خاصــــة مرافق أو مختبرات( مرفقاً  ٧٣ لديه بلداً  ٢٥ يوجد ،٢٠٢٠ عام وفي. ٢ النمط من األطفال شــــلل
 خمسة في مرفقاً  ١٥ وهناك. ٢ النمط من األطفال شلل بفيروس يحتفظ) البحوث بإجراء خاصة مرافق أو اتاللقاح
 موعده كان الذي األطفال، شــــــلل احتواء متطلبات اســــــتيفاء على العالمي اإلشــــــهاد برنامج إلى بعد نضــــــمت لم بلدان

 لفيروس العالمي االستئصال على اإلشهاد أن تم فبعد ذلك، عن وفضالً . ٢٠١٩ ديسمبر /األول كانون في النهائي
 ٣ النمط من البري األطفال شلل فيروس على تحتوي التي اتعّينال مناولة اآلن ينبغي ،٣ النمط من البري األطفال شلل
 شـــــــــلل بفيروس لالحتفاظ المعّينة األســـــــــاســـــــــية المرافق عدد يزداد أن المتوقع ومن. تدميرها أو االحتواء ظروف في

 البري، األطفال شــــــلل فيروس من ١و ٣ للنمطين العالمي االســــــتئصــــــال على اإلشــــــهاد صــــــدور إلى نظراً  األطفال
  .االحتواء ظروف في مناولتهما واشتراط

  
                                                           

: التالي الرابط على متاح. ومنعها األطفال وشــــــــــــــلل الحصــــــــــــــبة لفاشــــــــــــــيات االســــــــــــــتجابة بشـــــــــــــــأن للعمل طارئ نداء   ١
http://polioeradication.org/funding-appeal/، ٢٠٢٠ أكتوبر /األول تشرين ٦ في االطالع تم.( 

 استئصال عقب بالمرافق المرتبطة األطفال شلل فيروس مخاطر من حد أدنى إلى للتقليل للمنظمة العالمية العمل خطة   ٢
 خطة: األطفال شـــــلل لفيروس المضـــــاد الفموي اللقاح الســـــتعمال الالحق والوقف نمعيّ  نمط من البري األطفال شـــــلل فيروس
ـــــــة الــعــمـــــــل ـــــــة الــعـــــــالــمــي ـــــــالــث ـــــــة؛ الصـــــــــــــــحـــــــة مــنــظــمـــــــة: جــنــيــف. الــث ـــــــاحـــــــة. ٢٠١٥ الــعـــــــالــمــي ـــــــالــي الــرابــط عــلــى مــت : الــت

http://apps.who.int/iris/handle/10665/208872، ٢٠٢٠ أكتوبر /األول تشرين ٢٦ في االطالع تم. 
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 الثالثة، العالمية العمل خطة ذلك في بما باالحتواء، المتعلقة إرشـــــــــــــــاداته تحديث على البرنامج ويعكف  -٢٢
 االستجابة إلى أيضاً  البرنامج توّجه في ظل منّسق، نحو على باالحتواء الخاصة العالمية اإلرشادات رتطوّ  لضمان
  .١٩-كوفيد وجائحة الجارية والفاشيات رةالمتطوّ  اإلشهاد لمعايير

  
 من خالية بلدان في ٢ النمط من األطفال شــــــلل بفيروس لالحتفاظ المعّينة األســــــاســــــية المرافق جميع وتقع  -٢٣

 وتتعاظم. بلدان ثالثة في المرافق من انبعاث أو خرق حوادث عن ُبّلغ ،٢٠٢٠ عام بداية ومنذ. األطفال شــــــــــــــلل
 المخاطية المناعة في المتزايدة العالمية الفجوة بســـــبب المحتملة بالخروق المرتبطة االنتشـــــار، مخاطر أي العواقب،
 البلدان، لجميع وينبغي. ١٩-كوفيد بســــــــــبب التمنيع معدالت وانخفاض ٢ النمط من األطفال شــــــــــلل فيروسضــــــــــد 
 األطفال شــــلل فيروس احتواء تدابير تنفيذ تكفل أن األطفال، شــــلل بفيروس المتعلقة أوضــــاعها عن النظر بصــــرف

 والتخلي ممكن؛ حد أدنى إلى األطفال شــلل بفيروس لالحتفاظ المعّينة األســاســية المرافق عدد وخفض كامًال؛ تنفيذاً 
  .ذلك أمكن حيثما وراثيًا، مستقرة موّهنة بسالالت وٕابداله البري األطفال شلل فيروس استخدام عن
  

  والتمويل الحوكمة
  

 العالمية المبادرة اســـــــــــتهلت المانحة، الجهات طلب على وبناءً  واالحتياجات األوضـــــــــــاع لتطّور اســـــــــــتجابةً   -٢٤
 تحســين ســبل تقييم أجل من ،٢٠١٩ ديســمبر /األول كانون في كمة،الحوّ  لمراجعة عملية األطفال شــلل الســتئصــال
 ولجنة والمســـــــــاءلة، المالية ولجنة األطفال، شـــــــــلل مراقبة مجلس( القيادة مســـــــــتوى على وهياكلها الشـــــــــراكة عمليات

 المســــوح من ســــلســــلة طريق عن المانحة والجهات المصــــلحة أصــــحاب تعليقات االســــتعراض وجمع). االســــتراتيجية
 /تموز في ١النتائج وُنشــــــــــــــرت. أشــــــــــــــهر ســــــــــــــتة مدى على أجريت التي والمشـــــــــــــــاورات والمقابالت العمل وحلقات
  .البرنامج كمةحوّ  تعزيز تستهدف التي التوصياتو  األساسية المسائل وتشمل تحديد ،٢٠٢٠ يوليو

  
 الجديدة االســــــــــتراتيجية تنقيح األطفال شــــــــــلل الســــــــــتئصــــــــــال العالمية المبادرة اســــــــــتهلت ،٢٠٢٠ عام وفي  -٢٥

 المصلحة وأصحاب الشركاء يعكف المستفادة، والدروس الممارسات أفضل إلى واستناداً . األطفال شلل الستئصال
 وضع في بها لالسترشاد األطفال، شلل استئصال دون تحول التي المتبقية العقبات تحديد على جماعي نحو على

 وأصـحاب الشـركاء مع المكثف العمل وُيتوخى. العقبات تلك على للتغلب المثلى النهوج ودمج المنقحة االسـتراتيجية
 من األول الربع بحلول لالســـــــتراتيجية النهائية الصـــــــيغة اســـــــتكمال ُيتوقع حيث ،٢٠٢٠ عام نهاية حتى المصـــــــلحة

  .٢٠٢١ مايو /أيار في والسبعين الرابعة العالمية الصحة جمعية إلى الرئيسية عناصرها وتقديم ٢٠٢١ عام
  

 من والســـــيما مرتفعًا، مازال األطفال شـــــلل الســـــتئصـــــال العالمية للمبادرة العام الدعم مســـــتوى أن حين وفي  -٢٦
 غير تمويلية اً أوضـــــاع تواجه المبادرة فإن الدولية، الروتاري ومنظمة العهد القديمة الســـــيادية المانحة الجهات جانب
 المالية القيود ُتجبر وقد. األطفال شــلل الســتئصــال المبذولة العالمية الجهود على كبيراً  تأثيراً  تؤثر أن يمكن مســتقرة
 شــــــــــــــلل يتوطنها ال التي البلدان في الوجود تقليص إلى يؤدي قد ما المتاحة، الموارد أولويات تحديد على الحالية
 تســــــــــــــهم أن وُيتوقع. ١٩-كوفيد جائحة إزاء المّتبعة نهوجه تكييف على البرنامج يعمل ذاته، الوقت وفي. األطفال

 األطفال، شــلل ضــد التطعيم حمالت اســتئناف مع) ١(: وهي المالية، الموارد من االحتياجات زيادة في عوامل عدة
 قدو  )٢( الحمالت؛ أثناء المحلية والمجتمعات الصــــحيين العاملين حماية إلى االســــتثمارات من المزيد توجيه ســــيلزم
 االســـــتجابة؛ وتكاليف الحاالت زيادة إلى ٢٠٢٠ عام في الحمالت وتعطل األســـــاســـــية التمنيع خدمات تراجع يؤدي

                                                           
 الرابط على ُمتاح. ٢٠٢٠ يوليو /تموز الختامي، التقرير. األطفال شـــلل الســـتئصـــال العالمية المبادرة كمةحوّ  اســـتعراض   ١

ـــــي ـــــــال ـــــت -http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/07/GPEI-Governance-Review-Final-Report-July: ال
2020.pdf، ٢٠٢٠ أكتوبر /األول تشرين ٢٦ في االطالع تم.( 
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 دقيق تحليل إجراء على البرنامج ويعكف. نفســه اســتئصــال المرض تأخر إلى األخير العامل هذا يؤدي قدكما  )٣(
 في  بما والفّعالية، المأمونية من قدر بأكبر االســـــتجابة إجراء ضـــــمان وعلى رة،المتطوّ  الوبائية الخصـــــائص لمخاطر

 تعزيز على األعضــاء الدول وُتحث. مالئمة كانت حيثما دةالمتعدّ  بالمســتضــدات الخاصــة األنشــطة طريق عن ذلك
 التمويل  تعبئة وعلى الُمعطل، األطفال شــــــــــــــلل ولقاح التكافؤ الثنائي الفموي األطفال شــــــــــــــلل بلقاح الروتيني التمنيع
  ).١١(١٤٦ت م اإلجرائي للمقرر وفقاً  اللقاحات، من المشتق الدائر األطفال شلل فيروس لتفشي استجابةً  المحلي

  
  التنفيذي المجلس من المطلوب اإلجراء

  
 التشغيلية التحديات على مداوالته في التركيزٕالى و  التقريرهذا ب علماً  اإلحاطة إلى مدعو التنفيذي المجلس  -٢٧

 ،٢ النمط من الجديد الفموي األطفال شــــــلل لقاح اســــــتعمال وبدء طفل، كل إلى الوصــــــولالتي تحول دون  المتبقية
  .المستقرة غير المالية األوضاع عن الناجمة المخاطر حدة من التخفيف بلوسُ 
  
  

=     =     =  


