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  ٢٠٢٠ أيار/ مايو ٥   من جدول األعمال المؤقت ٥-١٣البند 

  A73/12   
  
  
 شلل األطفال  

 شلل األطفال استئصال

 تقرير من المدير العام

  مقدمة
 
ألهداف الرئيســـــــــية الثالثة ل وفقاً يقدم هذا التقرير أحدث المعلومات المتعلقة باســـــــــتئصـــــــــال شـــــــــلل األطفال   -١

في إطار المبادرة العالمية  ٢٠٢٣١-٢٠١٩شــلل األطفال للفترة  المحددة في اســتراتيجية الشــوط األخير الســتئصــال
من شـــــــــلل األطفال.  مان عالم خالٍ الســـــــــتئصـــــــــال شـــــــــلل األطفال ويلخص التحديات المتبقية الالزم مواجهتها لضـــــــــ

 ٢بنســــــــــخة ســــــــــابقة من هذا التقرير أحاط المجلس التنفيذي، في دورته الســــــــــادســــــــــة واألربعين بعد المائة، علماً  وقد
اســتراتيجية مكافحة شــلل  مســّودةوضــع ، من جملة أمور أخرى، إلى ، مشــيراً )١١(١٤٦م ت اإلجرائي المقرر  واعتمد

   ٢٠٢١.٣-١٩٢٠ األطفال للفترة
 

 استئصال شلل األطفال

  انتقال فيروس شلل األطفال البري
 
لل األطفال البري من النمط أُ   -٢ لل األطفال الناجم عن فيروس شــــــــــــــ  ٢بلغ عن آخر حالة إصـــــــــــــــابة بشــــــــــــــ
في العالم منذ تشـــــــــرين الثاني/  ٣. ولم ُيكشـــــــــف عن وجود فيروس شـــــــــلل األطفال البري من النمط ١٩٩٩ عام  في

وتشـــــــــرين األول/  ٢٠١٥(في أيلول/ ســـــــــبتمبر  اســـــــــتئصـــــــــال كلتا الســـــــــاللتين عالمياً . وُاشـــــــــهد على ٢٠١٢نوفمبر 
على التوالي). ومنذ ذلك الحين، كانت جميع حاالت اإلصــــــــــابة بشــــــــــلل األطفال الناجم عن فيروس  ٢٠١٩  أكتوبر
، ظل الكشــــــــــف عن ٢٠١٩. وفي عام ١فيروس شــــــــــلل األطفال البري من النمط  عناألطفال البري ناتجة  شــــــــــلل
  .في بعض أنحاء أفغانستان وباكستان مستمراً  ١فيروس شلل األطفال البري من النوع ت اإلصابة بحاال

 
                                                           

ـــــاحـــــة على   ١ (تم  http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2019/06/english-polio-endgame-strategy.pdf مت
  ).٢٠٢٠شباط/ فبراير  ٢٧االطالع في 

والمحــاضــــــــــــــر الموجزة للمجلس التنفيــذي في دورتــه الســــــــــــــــادســــــــــــــــة واألربعين بعــد المــائــة،  ١٤٦/٢١م تانظر الوثيقــة    ٢
  .زية)ة (باإلنكليعشر  ةالحادي  الجلسة

ـــاحـــة على     ٣ (تم االطالع   /http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/outbreak-preparedness-responseمت
  ).٢٠٢٠شباط/ فبراير  ٢٧في 
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يربط الممر  :في ممرين أوالً  الفيروس المتوطن عبر الحدود ســــــــتمر انتقال وفي أفغانســــــــتان وباكســــــــتان، ي  -٣
ويربط الممر الثاني جنوب أفغانســـــتان (قندهار  :خيبر باختونخوا في باكســـــتانفي مقاطعة األول شـــــرق أفغانســـــتان 

وهيلماند) بمجمع كويتا في مقاطعة بالوشــــــيســــــتان في باكســــــتان وكذلك كاراتشــــــي (باكســــــتان). وٕان اســــــتمرار عزل 
على االنتقال الجغرافي الواســــع  هو دليلالفيروس عن طريق أخذ عينات بيئية في أجزاء أخرى في كال البلدين إنما 

  النطاق للفيروس.
 
 ،٢٠١٨و ٢٠١٧مقــارنــة بعــامي  ٢٠١٩الزيــادة في عــدد الحــاالت الجــديــدة المبّلغ عنهــا في عــام  برزوتُ   -٤

ر االنتشار الجغرافي للفيروس مع ما يصاحب ذلك من خطر انتشاره على المستوى استمرا ،وخصوصًا في باكستان
اســــــــتمرار إلى  كبيراً  الثغرات الكامنة في التنفيذ االســــــــتراتيجي ألنشــــــــطة التطعيم احتماالً  ُيحتمل أن تؤدي الدولي. و 

  بعده. ما وعلى األرجح ٢٠٢٠انتقال الفيروس طوال عام 
 
على إجراء تحليــل معمق لجميع  ٢٠١٩وجرى التركيز في كال البلــدين، في النصــــــــــــــف الثــاني من عــام   -٥

لضـمان اضـطالع المجتمع بأنشـطة  للطارئة الصـحية العمومية دابير جديدةخذت تجوانب برنامج شـلل األطفال، واتُ 
اإلدارة. والعنصر األساسي و  هياكل تصريف الشؤون شلل األطفال وتحسين العمليات من خالل تحويلاالستجابة ل

وطنيتين في هو االلتزام القوي للحكومتين ال المناســـــــبة للتحديد الكامل للتحديات الخاصـــــــة بكل منطقة وتنفيذ الحلول
  بالعمل على استئصال شلل األطفال. باكستانو  أفغانستان

 
" للخبراء يوجد مقره اً ودعمًا للحكومات الوطنية، أنشــــأت  المبادرة العالمية الســــتئصــــال شــــلل األطفال "مركز   -٦

  لتقديم الدعم والخبرات المتخصصة والسريعة والمنسقة لهذين البلدين.   ،في عمان، األردن
 
المبذولة من خالل توطيد التعاون المنهجي مع  تكاملبرنامج مكافحة شـــــلل األطفال أيضـــــًا جهود الوعزز   -٧

مع مبادرات صـــحية أوســـع نطاقًا. وباإلضـــافة إلى ذلك، تضـــع  للتعاون جديدة بلسُـــ  تيســـيرو برامج التمنيع الروتيني 
إلطالق حزمة متكاملة لتقديم الخدمات من خالل نهج متعدد القطاعات غايته  خططاً  باكســـتانو  حكومتا أفغانســـتان

  المجتمعات المحرومة في مناطق المستودعات الرئيسية للعدوى.
 
ولم ُيكشـــــف عن وجود فيروس شـــــلل األطفال البري في أفريقيا من أي مصـــــدر منذ أن ُكشـــــف عن وجوده   -٨

اإلشــــهاد على اســــتئصــــال فيروس شــــلل  قد يتســــنى. و ٢٠١٦ســــبتمبر آخر مرة في شــــمال شــــرق نيجيريا في أيلول/ 
 .٢٠٢٠يونيو  من مطلع حزيران/ األطفال البري في اإلقليم األفريقي التابع للمنظمة اعتباراً 

  
  سريان فيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاحات

 
، ٢٠١٦د العالمي في عام على الصعي ٢ط لقاح شلل األطفال الفموي من النمل المنسق سحبجرى المنذ   -٩

 اتالمشتق من اللقاح ٢ة ناجمة عن انتشار فيروس شلل األطفال من النمط عزلحالة تفشي من ٤٩لم ُيبّلغ إال عن 
في ثالثة أقاليم تابعة للمنظمة (وهي اإلقليم األفريقي وٕاقليم شـــرق المتوســـط وٕاقليم غرب  بلداً  ٢١في  متميز وراثياً وال

دة ، صــاغت المبادرة العالمية الســتئصــال شــلل األطفال مســوَّ ٢٠٢٠وأوائل عام  ٢٠١٩المحيط الهادئ). وفي عام 
 ٢٠٢١-٢٠١٩لفترة الســــــــــاري والمشــــــــــتق من اللقاحات ل ٢اســــــــــتراتيجية مكافحة فيروس شــــــــــلل األطفال من النمط 

  للتصدي بفعالية أكبر للوبائيات الناجمة عن هذا الفيروس. 
  

االســــــــتراتيجية  مســــــــّودةبعملية وضــــــــع  ، أحاط المجلس التنفيذي علماً )١١(١٤٦م ت اإلجرائي وفي المقرر  -١٠
لل األطفال من جملة أمور أخرى، تعجيل تقييم نجاعة لقاح شـــضـــأيضـــًا من المدير العام،  اإلجرائي لتمس المقرراو 

وتعميمه، بوســــائل تشــــمل تطبيق اإلجراءات الصــــادرة عن المنظمة بشــــأن إعداد القوائم  ٢الفموي الجديد من النمط 
على تنفيذ  من جملة أمور أخرى،ضــ، أيضــاً  الدول األعضــاء اإلجرائي المقررويحث  .بأســماء اللقاحات المســتعملة

ا بما في ذلك واســـتخدامهات لالســـتجابة لفاشـــيات شـــلل األطفال احوتعجيل عملية الموافقة الوطنية على اســـتيراد اللق
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الســـــتكمال االلتزامات  تعبئة الموارد المالية المحلية عن فضـــــالً  ؛٢من النمط  المســـــتجد الفموي األطفال شـــــلل لقاح
  . المالية والسياسية الدولية

 
  أفريقيا

 
فيروس شـــــلل  ســـــالالت الفاشـــــيات بســـــبب، اســـــتمر انتشـــــار العديد من ٢٠٢٠وأوائل عام  ٢٠١٩في عام   -١١

األقاليم الفرعية  فيالســـــــــاري والمشـــــــــتق من اللقاحات والمتميز وراثيًا الذي يواصـــــــــل انتشـــــــــاره  ٢األطفال من النمط 
 ٢مناطق مختلفة. وعلى الرغم من الحد من عدد من الفاشـــــــــــــيات الناجمة عن فيروس شـــــــــــــلل األطفال من النمط و 

فإن الفاشــــــــــــــية التي ظهرت في والية جيغاوا في نيجيريا التزال تنتشــــــــــــــر على  المشــــــــــــــتق من اللقاحات في أفريقيا،
يســتمر و عدة بلدان في غرب أفريقيا. وفي وســط أفريقيا،  فيســاللة الفيروس  ُعزلتإذ  ،المســتويين الوطني والدولي

ورية أفريقيا وجمه ،انتشــــــار عدة ســــــالالت من الفيروس مما يســــــبب العدوى في عدد من البلدان، بما في ذلك أنغوال
 ٢وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. وفي القرن األفريقي، اليزال فيروس شــــــــلل األطفال من النمط  ،الوســــــــطى

  إلى إثيوبيا المجاورة. يمتد أثره أيضاً  ٢٠١٧في الصومال في عام  أوالً المشتق من اللقاحات الذي ُكشف 
 

عن ظهور ســـالالت فيروســـات شـــلل  فاشـــيات القائمة فضـــالً وفي جميع الحاالت، يشـــير اســـتمرار انتشـــار ال  -١٢
المشــــــــتقة من اللقاحات إلى وجود ثغرات في تغطية التطعيم الروتيني باإلضــــــــافة إلى  ٢األطفال الجديدة من النمط 

. ويتفاقم ٢قصـــــور في نوعية االســـــتجابة للفاشـــــية باســـــتخدام لقاح شـــــلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ من النمط 
تشــار المزيد من هذه الســالالت، أو ظهور ســالالت من نمط جديد، بســبب اســتمرار توســع الثغرة في مناعة خطر ان

بعد االنتقال من اســــتخدام لقاح شــــلل  األفريقية في القارة ٢الغشــــاء المخاطي ضــــد فيروس شــــلل األطفال من النمط 
  .٢٠١٦في عام األطفال الفموي الثالثي التكافؤ إلى استخدام نظيره الثنائي التكافؤ 

 
أفضـــل أداة متاحة لالســـتجابة لفاشـــيات  حالياً  ٢وُيعد لقاح شـــلل األطفال الفموي أحادي التكافؤ من النمط   -١٣

المشـــــتقة من اللقاحات. وهو اللقاح الوحيد المتاح حاليًا الذي يمكن أن يحفز  ٢فيروســـــات شـــــلل األطفال من النمط 
الناجمة عن الفيروس. ومع ذلك، إن لم تتسم االستجابة لهذه الفاشية مناعة الغشاء المخاطي الالزمة لوقف سريان 

هذا اللقاح بالجودة العالية، ولم تتحقق غايات التغطية أو أن إدارة اللقاح كانت دون المسـتوى الضـروري، فسـيسـتمر 
تقبل. ومن المســـ وظهورها في ٢تزايد خطر انتقال ســـالالت فيروس شـــلل األطفال المشـــتقة من اللقاحات من النمط 

) خطر أدنى ٩الفقرة  (انظر الجاري تطويره حالياً  ٢المرتقب أن يكون للقاح شلل األطفال الفموي الجديد من النمط 
  اللقاحات.  المشتقة من ٢سالالت جديدة من فيروسات شلل األطفال من النمط  إنتاج في كثيراً 

 
  للمنظمةن اجنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ التابع اإقليم

 
ُنظمت في كل من إندونيســـــــيا وبابوا غينيا الجديدة، أنشـــــــطة اســـــــتجابة منســـــــقة ومشـــــــتركة بين األقاليم في   -١٤

فيروس شــلل األطفال ل ســالالت متميزة وراثياً  للتصــدي لفاشــيتين منفصــلتين ســببهما انتشــار ٢٠١٩و ٢٠١٨  عامي
المناطق الحدودية لكل من هذين البلدين. ولم ا مالســــــــاري والمشــــــــتق من اللقاحات والتي طال ضــــــــرره ١من النمط 

 ٢٠١٩في بابوا غينيا الجديدة وشـــباط/ فبراير  ٢٠١٨ُيكشـــف عن أي فيروســـات جديدة منذ تشـــرين الثاني/ نوفمبر 
الفاشــيتين بنجاح كبير. وأشــار تقييم مســتقل لالســتجابة للفاشــية في بابوا غينيا  وقف هاتينتكلل قد إندونيســيا، و  في

ومنظمة  ،ومنظمة الصـــــــــــحة العالمية ،إلى التنســـــــــــيق المتين بين الحكومة ٢٠١٩جري في حزيران/ يونيو الجديدة أُ 
األمم المتحدة للطفولة (اليونيســــيف) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع في اســــتغالل االســــتجابة للفاشــــية 

جربة على توجيه األنشـــــطة المماثلة في تنشـــــيط التمنيع الروتيني بشـــــكل مســـــتدام. وتســـــاعد هذه الت كفرصـــــة إلعادة
  فاشيات أخرى. مكافحة

  
الساري والمشتق من  ١وفي ميانمار، تجري االستجابة لفاشية ناجمة عن فيروس شلل األطفال من النمط   -١٥

. وفي الصين، تتصدى الحكومة ٢٠١٩كايين في تموز/ يوليو  واليةاللقاحات بعد الكشف عن ساللة الفيروس في 
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ُأكدت في تموز/  كانت قد الســاري والمشــتق من اللقاحات ٢من معزوالت فيروس شــلل األطفال من النمط لمعزولة 
الساري والمشتق من اللقاحات في أيلول/  ١. وفي الفلبين، ُأكد ظهور فيروس شلل األطفال من النمط ٢٠١٩يوليو 

اللقاحات. وقد ُكشــــف عن هاتين  المشــــتق من ٢بظهور فيروس شــــلل األطفال من النمط  ، متبوعاً ٢٠١٩ســــبتمبر 
بحرية مع الفلبين. وُأبلغ عن حاالت طوارئ  صــباح في ماليزيا، التي تتقاســم حدوداً  واليةفي  اً ضــأي الســاللتين الحقاً 

شــــمال غرب باكســــتان،  فيالمشــــتق من اللقاحات  ٢بفيروس شــــلل األطفال من النمط  جديدة متعددة مرتبطة وراثياً 
في إلى أفغانســــتان. وهناك خطر كبير في زيادة انتشــــار هذا الفيروس داخل هذه البلدان و  حديثاً  العدوى انتقلتقد و 

إلى جانب فاشــيات فيروس  ١. ويمثل االنتقال المســتمر لفيروس شــلل األطفال البري من النمط لها البلدان المجاورة
أمام إدارة البالد  عويصــــــاً  برمجياً  الســــــاري والمشــــــتق من اللقاحات في باكســــــتان تحدياً  ٢شــــــلل األطفال من النمط 

  لحمالت التطعيم والتواصل.  
  

  التكامل
  

الستراتيجية الجديدة للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال من أهداف ا رئيسيهدف  ثانيهو  تكاملال  -١٦
األهمية التي توليها المبادرة العالمية الســـتئصـــال  وهو ُيبرز، ٢٠٢٣-٢٠١٩والشـــوط األخير من اســـتئصـــاله للفترة 

  .في مجال الصحة العمومية بطريقة منهجية ومنتظمة شلل األطفال للعمل مع الجهات الفاعلة األخرى
 

في  وفر ســنوياً ولبرنامج مكافحة شــلل األطفال تاريخ عريق في التعاون مع المبادرات الصــحية األخرى. وتُ   -١٧
مليون قرص من األدوية  ٣٤و ،مليون جرعة من لقاح الحصبة ٦٤، ولفرعة من فيتامين أمليون ج ٨٢المتوسط، 

ماليين  ٤ماليين جرعة من لقاح ذوفان الكزاز و ٥ماليين جرعة من لقاح الحمى الصــــفراء، و ٧و ،الطاردة للديدان
ة مكافحة شلل األطفال. إلى جانب لقاح شلل األطفال الفموي خالل أنشط ُتسلم ناموسية معالجة بمبيدات الحشرات

، بلداً  ١٢، ُنفذت األنشـــــــطة المتكاملة للتمنيع التكميلي ضـــــــد شـــــــلل األطفال/ الحصـــــــبة بنجاح في ٢٠١٩وفي عام 
نشـــــــــطة المتكاملة لأل، يخطط ٢٠٢٠مليون طفل دون ســـــــــن الخامســـــــــة. وفي عام  ٤٣حيث جرى تطعيم أكثر من 

  مليون طفل. ٦٦ما يقدر بنحو  طعيمترمي إلى تو بلدان،  ضد شلل األطفال/ الحصبة في ثمانية التكميلي للتمنيع
 

من وقتهم للعمـــل على  ٪٥٠ي ويكرس الموظفون المعنيون بمكـــافحـــة شــــــــــــــلـــل األطفـــال في الميـــدان حوال  -١٨
وترصــــد/ اإلشــــراف على أنشــــطة التمنيع  ،مجاالت أخرى للتدخالت المتصــــلة بالمرض، مثل ترصــــد أمراض أخرى

األساسية ودعم االستجابة للفاشيات وحاالت الطوارئ الصحية األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، تستخدم البنية التحتية 
ة التمنيع التكميلي بمســـتضـــدات أخرى طلتنفيذ أنشـــ وتكراراً  والقدرة التخطيطية لبرنامج اســـتئصـــال شـــلل األطفال مراراً 

برنامج  ٢٠٢٣-٢٠١٩لفترة لطة التمنيع ضــــد الحصــــبة). وتدعو اســــتراتيجية الشــــوط األخير الجديدة الســــيما أنشــــو (
األخرى، مثل دعم التدخالت  الصــحية شــلل األطفال لضــمان اتباع نهج منتظم للتكامل، وتوثيق التعاون مع البرامج

لمشاركة المكثفة لمكافحة شلل األطفال وتوطيد ا التي ترمي إلى تلبية االحتياجات الصحية المجتمعية األوسع نطاقاً 
  واالستفادة من التطعيم على نطاق أوسع.

 
وســــيســــتفيد المحور الجديد للتركيز على التكامل من األصــــول البشــــرية والمادية والنظم والخبرات في إطار   -١٩

ن ييع وتحســـــــالمبادرة العالمية الســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال من أجل حماية الســـــــكان من خالل تدعيم خدمات التمن
االســـتجابة للطوارئ. ويضـــمن التعاون مع المجموعات المعنية بالتمنيع الروتيني والترصـــد وحاالت الطوارئ الحفاظ 
على القدرات األســــــاســــــية وتعزيزها ويســــــاعد على تخفيف وطأة مخاطر الفاشــــــيات الجديدة في المناطق حيث يكون 

  .التمنيع الروتيني ضعيفاً 
 

  تئصــــــــــــال شــــــــــــلل األطفال للفترة الســــــــــــخير هدف التكامل الســــــــــــتراتيجية الشــــــــــــوط األومن أجل دعم تنفيذ   -٢٠
التمنيع واللقاحات والبيولوجيا التابع للمنظمة بتنســــــــــــــيق وضــــــــــــــع برنامج عمل للتكامل.  إدارةقوم ت، ٢٠٢٣-٢٠١٩

حات وينجز هذا التنســــــــــــيق بالتضــــــــــــامن مع شــــــــــــركاء التمنيع اآلخرين، بما في ذلك التحالف العالمي من أجل اللقا
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. وســيســاعد هذا ٢٠١٩والتمنيع، الذي انضــم إلى مبادرة اســتئصــال شــلل األطفال العالمية كشــريك رئيســي في عام 
العمل على تعزيز المواءمة والتنسـيق بين الشـركاء الرئيسـيين مع االسـتراتيجيات المترابطة للتمنيع مثل خطة التمنيع 

واســــتراتيجية التحالف العالمي من أجل  الركب وراءي أحد اســــتراتيجية عالمية تهدف لعدم ترك أ  : وهي٢٠٣٠لعام 
. وســـــــيســـــــاعد برنامج العمل على ٢٠٢٥-٢٠٢١: وهي اســـــــتراتيجية التحالف لفترة (Gavi 5.0)اللقاحات والتطعيم 

التنفيذ الفعال لالستراتيجيات المتكاملة ذات الفائدة المتبادلة الستئصال شلل األطفال ودعم جهود التمنيع األساسية 
  تنفيذ االستراتيجيات.  فيما يخصالمساءلة  تعزيزويقدم آلية ل

 
الســـاري  ١الناتجة عن فيروس شـــلل األطفال من النمط  ٢٠١٩-٢٠١٨ لعامي شـــلل األطفال وتعد فاشـــية  -٢١

على ما يمكن أن يحققه التعاون المنهجي  اً جلي في بابوا غينيا الجديدة مثاالً  التي اندلعت والمشــــــــــــــتق من اللقاحات
المبكر مع الشـــــركاء اآلخرين من نتائج فيما يتعلق بوقف الفاشـــــيات ومنع ظهورها في المســـــتقبل. وباإلضـــــافة إلى و 

، عمل برنامج استئصال شلل األطفال مع شركاء مثل التحالف العالمي تنفيذ االستجابة للفاشية المتفق عليها دولياً 
ف ومراكز مكافحة األمراض يالصـــــــحة العالمية واليونيســـــــ من أجل اللقاحات والتطعيم وفرق التطعيم التابعة لمنظمة

 مواجهة مســــــألة ضــــــعفلســــــبب الجذري للفاشــــــية، أي ل على التصــــــدي األمريكية والوقاية منها في الواليات المتحدة
من  رئيســــياً  الروتيني في المناطق المهمشــــة. ويجب اعتبار تحســــين التطعيم الروتيني جزءاً  التطعيممعدالت تغطية 

في بابوا غينيا الجديدة من تقديم  المتبع ة الطارئة لوقف الفاشــــية واســــتئصــــال شــــلل األطفال. ومّكن النهجاالســــتجاب
والتطعيمات  ألففيتامين اللقاح ضـــــد شـــــلل األطفال، مثل الالصـــــحة العمومية إلى جانب  أخرى في مجال تدخالت

ية على المدى الطويل. ويلتزم البرنامج باتباع لوقف الفاشـــ ُأنشـــئتالبنية التحتية التي  تمكين اســـتمراريةاألخرى، مع 
انتشــار فيروس شــلل األطفال المشــتق من اللقاحات في عن  الناتجةهذا النموذج للتصــدي لجميع الفاشــيات األخرى 

  المستقبل.
 

د  اً هام اً دور  تؤديوالتزال البنية التحتية الحالية لترصــــــــــد شــــــــــلل األطفال   -٢٢ في توســــــــــيع وتعزيز نطاق ترصــــــــــّ
ن هذه البنية  األمراض التي يمكن الوقاية منها بواســـــطة اللقاحات وتعزيزه بما يتجاوز ترصـــــد شـــــلل األطفال. وتحســـــّ
التحتية الترصـــد الحالي للحصـــبة والحصـــبة األلمانية ومتالزمة الحصـــبة األلمانية الخلقية وغيرها من األمراض التي 

ة الشــــــــــوط جيقاحات أو األمراض المســــــــــتجدة واألمراض التي تعاود الظهور. وتدعم اســــــــــتراتييمكن الوقاية منها بالل
دمج الترصــــد الميداني والمختبري لشــــلل األطفال في  ٢٠٢٣-٢٠١٩األخير من اســــتئصــــال شــــلل األطفال الجديدة 

  نظم الترصد األخرى.
 

  االحتواءو اإلشهاد 
 

ِبشــأن تحديد تكثيف عملها  ٢٠١٩واصــلت اللجنة العالمية لإلشــهاد على اســتئصــال شــلل األطفال في عام   -٢٣
المعايير الضـروري اسـتيفاؤها لإلشـهاد على اسـتئصـال فيروس شـلل األطفال البري على الصـعيد العالمي. وفي هذا 

شــلل األطفال البري (بعد اإلشــهاد  الســياق، أوصــت اللجنة بإجراء عملية لإلشــهاد التدريجي على اســتئصــال فيروس
وتأكيد عدم وجود  ،)٢٠١٥على الصعيد العالمي في عام  ٢على استئصال فيروس شلل األطفال البري من النمط 

فيروســـات شـــلل األطفال المشـــتقة من اللقاحات، مما يعقب اإلشـــهاد على اســـتئصـــال فيروســـات شـــلل األطفال البرية 
  ائي التكافؤ على الصعيد العالمي.وسحب لقاح شلل األطفال الفموي ثن

  
، ٢٠١٢من أي مصـــــــــــدر منذ عام  ٣وٕاذ لم ُيكشـــــــــــف عن وجود فيروس شـــــــــــلل األطفال البري من النمط   -٢٤
إلى استئصال هذه الساللة على الصعيد  ٢٠١٩صت اللجنة في اجتماعها الذي ُعقد في تشرين األول/ أكتوبر خلُ 

الســـــاللة إلى الشـــــروع في إعداد متطلبات احتواء مواد فيروس شـــــلل العالمي.  وأدى اإلعالن عن اســـــتئصـــــال هذه 
  مع التركيز على إعداد قوائم جرد مواد هذا الفيروس أو التخلص منها أو نقلها. ٣األطفال البري من النمط 
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. وفي نهاية كانون األول/ ٢٠١٩في عام  ٢وقد تكثفت الجهود الحتواء فيروس شـــــــلل األطفال من النمط   -٢٥
مرفقًا من  ٧٢في  ٣بلدًا يعتزم االحتفاظ بمواد فيروس شـــــــــلل األطفال من النمط  ٢٦، كان هناك ٢٠١٩ر ديســـــــــمب

المرافق األســــاســــية المعينة لالحتفاظ بفيروس شــــلل األطفال. وتســــترشــــد الجهود المبذولة بخطة العمل العالمية التي 
مرتبطة بالمرافق عقب اســــتئصــــال نمط وضــــعتها منظمة الصــــحة العالمية لتقليص مخاطر فيروس شــــلل األطفال ال

معين من فيروســــــــات شــــــــلل األطفال البرية والوقف التدريجي الســــــــتعمال لقاح شــــــــلل األطفال الفموي (خطة العمل 
وبتوجيهات المنظمة بشـــــــــــــــأن تقليص المخاطر في المرافق المعنية بجمع المواد التي يحتمل أن  ١العالمية الثالثة)،

طفال أو مناولتها أو تخزينها. وتخضــــــع خطة العمل العالمية الثالثة للمراجعة في تنقل العدوى بفيروســــــات شــــــلل األ
لضـمان مالءمتها مع الممارسـات الحالية ومع وثائق وسـلسـلة اإلرشـادات التقنية الموسـعة الصـادرة عن  ٢٠٢٠عام 

لقة بتفســير خطة العمل المنظمة. ويواصــل الفريق االســتشــاري المعني باالحتواء إســداء المشــورة بشــأن المســائل المتع
  ثة ومراجعتها.العالمية الثالثة وتنفيذها وسيقوم برصد الوثيقة المحدَّ 

 
، ُمنحت ٢٠١٨وعقب الشـــروع في تنفيذ برنامج اإلشـــهاد العالمي على اســـتيفاء متطلبات االحتواء في عام   -٢٦

احات في إندونيســــيا واليابان وهولندا الشــــهادات المعتمدة من اللجنة العالمية لإلشــــهاد لمختبرات ومرافق تصــــنيع اللق
بها كجهات مرشــــــــــــــحة مالئمة  لالعتراف ،وجمهورية كوريا والســــــــــــــويد وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية

واردة من مختبرات  تصـــبح مرافق أســـاســـية لالحتفاظ بفيروس شـــلل األطفال. وتســـتعرض اللجنة طلبات إضـــافية  كي
روس وبلجيكا والبرازيل وكندا وكوبا وهنغاريا والهند وجمهورية إيران اإلســـــــــــــالمية من بيال ومرافق لصـــــــــــــنع اللقاحات

  واالتحاد الروسي.
 

 ، ضـــمن جملة أمور أخرى،الدول األعضـــاءحثت جمعية الصـــحة )، ٢٠١٨( ١٦-٧١ع ج صفي القرار و   -٢٧
احتواء فيروس شـــــلل األطفال. وُأنشـــــئت هيئات  المحرز في اإلشـــــهاد علىلتســـــريع وتيرة التقدم  تكثيف الجهودعلى 

بلدًا من البلدان التي تحتوي على المرافق التي  ٢٦بلدًا من أصــــــــــــــل  ٢٥االحتواء في  عملية مســــــــــــــؤولة عنوطنية 
. غير أن بعض البلدان بما في ٣  و/ أو النمط ٢تخطط لالحتفاظ بمواد فيروس شــــــــــــــلل األطفال البري من النمط 

ومانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــــمالية لم تفوض بعُد المســـــــؤولية ذلك الصـــــــين والمكســـــــيك ور 
القانونية لهيئاتها الوطنية المعنية باالحتواء. وكان الموعد النهائي المحدد للمرافق األســــاســــية لفيروس شــــلل األطفال 

الســــــتيفاء متطلبات االحتواء من خالل  للمشــــــاركة في برنامج اإلشــــــهاد العالمي ٢التي تحتفظ بالفيروس من النمط 
  . ٢٠١٩كانون األول/ ديسمبر  ٣١تقديم طلبات المشاركة في البرنامج إلى هيئاتها الوطنية المعنية باالحتواء هو 

 
يواصــــل شــــركاء المبادرة العالمية الســــتئصــــال شــــلل األطفال الدعوة إلى تقليص عدد المرافق التي تخطط و   -٢٨

ألطفال الذي تم استئصاله. وقد ُنظمت دورات تدريبية وحلقات دراسية إلكترونية عن خطة لالحتفاظ بفيروس شلل ا
 لفائدة ٢العمل العالمية الثالثة والمخاطر والتكاليف المرتبطة باالحتفاظ بمواد فيروس شــــــــــــــلل األطفال من النمط 

ر مرفقان من المرافق األســــــــــاســــــــــية يللمنظمة. وعليه، اخت التابعين تين واإلقليم األوروبييمرفقًا في إقليم األمريك ٢٧
فيهما أو نقلها إلى  ٢المعينة لالحتفاظ بفيروس شــــــــلل األطفال التخلص من مواد فيروس شــــــــلل األطفال من النمط 

  طرية وتنظيم دورات تدريبية أخرى.مرافق أخرى بدًال من االحتفاظ بها. ومن المقرر إقامة زيارات قُ 
  

لمنظمة خطة متعددة الســـــنوات لبناء القدرات إلجراء عمليات المراجعة التي تقتضـــــيها خطة وقد وضـــــعت ا  -٢٩
العمــل العــالميــة الثــالثــة في جميع البلــدان التي لــديهــا مرافق تخطط لالحتفــاظ بمواد فيروس شــــــــــــــلــل األطفــال البري 

                                                           
خطة العمل العالمية التي وضعتها المنظمة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال ذات الصلة بالمرافق    ١

اســــــتئصــــــال نمط معين من فيروســــــات شــــــلل األطفال البرية والوقف التدريجي الســــــتعمال لقاح شــــــلل األطفال الفموي: عقب 
ـــــــالــي:   خــطـــــــة ـــــــاح عــلــى الــمــوقــع الــت ـــــــة. مــت ـــــــة. جــنــيــف: مــنــظــمـــــــة الصــــــــــــــــحـــــــة الــعـــــــالــمــي ـــــــالــث ـــــــة الــث الــعــمـــــــل الــعـــــــالــمــي

http://apps.who.int/iris/handle/10665/208872 )٢٠٢٠فبراير  شباط/ ٢٧في  تم االطالع.( 
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ة تدريبية للمراجعين في دور  ١٤. وحتى اآلن، قدمت المنظمة ٣أو النمط  و/ ٢والمشــــــــــــتق من اللقاحات من النمط 
 موظفاً  ٢٥٠. وقد حضــــــــر أكثر من ٢٠١٩إطار خطة العمل العالمية الثالثة، وُأجريت خمس دورات منها في عام 

وفقًا  لدورة من الدورات األســاســية التي تكون مدتها خمســة أيام، وهو الشــرط األول كي يصــبح الموظف مؤهالً  دولياً 
  لخطة العمل العالمية الثالثة. 

 
وتواصــــــــــــــلــت الجهود الوطنيــة المبــذولــة الســــــــــــــتكمــال قوائم جرد مواد فيروس شــــــــــــــلــل األطفــال البري من   -٣٠

. وفي ضــوء إشــهاد اللجنة العالمية على اســتئصــال فيروس شــلل األطفال البري من ٢٠١٩في عام  ٣و  ١  النمطين
روس شــــــــــــــلل األطفال من ، ُمنحت األولوية إلعداد قوائم جرد مواد في٢٠١٩في تشــــــــــــــرين األول/ أكتوبر  ٣النمط 
، يجــب أن تكون البلــدان التي تخطط لالحتفــاظ بمواد ٢. وعلى غرار فيروس شــــــــــــــلــل األطفــال من النمط ٣  النمط

داخل المرافق األســاســية لفيروس شــلل األطفال قد أنشــأت  ٣أو المشــتق من اللقاحات من النمط  الفيروس البري و/
 المرافق في برنامج اإلشــــــــهاد على اســــــــتيفاء متطلبات االحتواء وفقاً هيئة وطنية لالحتواء وينبغي أن تســــــــجل جميع 

  لخطة العمل العالمية الثالثة.
 

  توطيد الشراكات وعوامل التمكين الجديدة
  

ُأضفي  إن المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تواصل تعزيز هياكلها لتصريف الشؤون واإلدارة. وقد  -٣١
مع التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع إذ انضم التحالف إلى المبادرة رسميًا الطابع الرسمي على التنسيق 

كامًال في مجلس مراقبة  بصفته المشارك السادس فيها. وأصبح التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع عضواً 
بادرة العالمية الســتئصــال شــلل في لجنة المالية والمســاءلة التابعة للم وعضــواً  ،٢٠١٩شــلل األطفال في مطلع عام 

األطفال. وسيكون هذا التعاون الموطد في صميم هدف التكامل الوارد في استراتيجية الشوط األخير الجديدة بشأن 
على النحو المالحظ في إطار الجهود المشـــتركة المبذولة في بابوا ، ٢٠٢٣-٢٠١٩اســـتئصـــال شـــلل األطفال للفترة 

  غينيا الجديدة.
 

، أبدت مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين إرادتهما السياسية المتواصلة الستئصال ٢٠١٩وفي عام   -٣٢
من خالل اجتماع وزراء الصــــــــحة في مجموعة الدول الســــــــبع الذي ُعقد في شــــــــهر أيار/ مايو في  ،شــــــــلل األطفال
 ،ن اســــتئصــــال شــــلل األطفالوالذي تابع الوزراء خالله التزامات المجموعة المتعهد بها ســــابقًا بشــــأ ،باريس، بفرنســــا

ومن خالل اجتماع رؤســــــــــــــاء الدول في مجموعة العشــــــــــــــرين الذين أعلنوا في مؤتمر قمة المجموعة الذي ُعقد في 
وكذا من خالل  ،حزيران/ يونيو في أوســـــــاكا، اليابان ما يلي: "نؤكد مجددًا التزامنا باســـــــتئصـــــــال شـــــــلل األطفال..."

حيث رددوا إعالن  اليابان، ،في تشــــــرين األول/ أكتوبر في أوســــــاكااجتماع وزراء الصــــــحة في مجموعة العشــــــرين 
رؤســـــاء الدول وأشـــــاروا إلى الدور القيادي الذي تضـــــطلع به منظمة الصـــــحة العالمية وأعربوا عن دعمهم المســـــبق 

الذي ُعقد في اإلمارات العربية  إلعالن عن التبرعات لدعم المبادرة العالمية الســـــــــــتئصـــــــــــال شـــــــــــلل األطفالحدث ال
. وتركز التزامات مجموعة الســـبع ومجموعة العشـــرين في مجال الصـــحة ٢٠١٩نوفمبر  لمتحدة في تشـــرين الثاني/ا

، وعلى إحراز التقدم من أجل تحقيق التغطية الصحية ٢٠٣٠العالمية على عملية التنفيذ المقبلة لخطة التمنيع لعام 
الســــــــــيما منظمة التعاون و ، مماثالً  ســــــــــياســــــــــياً  الشــــــــــاملة. وقد أبدت منظمات متعددة األطراف رئيســــــــــية أخرى دعماً 

اإلسالمي. وتعمل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال على دعم األولويات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة 
وتوسـيع نطاقها وتعبئة الموارد المحلية  ،عن طريق تحسـين إتاحة الخدمات الصـحية وتطوير البنية التحتية الصـحية

  لمواجهة المشاكل الصحية الرئيسية.بفعالية 
 

، عمل منتدى "بلوغ الميل األخير" الذي ُعقد في أبو ظبي، اإلمارات ٢٠١٩وفي تشــــــــــــرين الثاني/ نوفمبر   -٣٣
وأتاح الفرصة لقادة العالم ومنظمات  ،عديةعلى جلب االنتباه الدولي لمسألة التصدي لألمراض المُ  ،العربية المتحدة

الســيما منظمة الروتاري الدولية التي تعد منبع هذه الجهود، للمســاهمة في بلوغ الميل األخير من و المجتمع المدني، 
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مليار دوالر أمريكي من إجمالي التمويل الالزم لتنفيذ استراتيجية  ٦٢مسيرة استئصال شلل األطفال، وتعهد بتقديم 
في إطار  ٢٠٢٣-٢٠١٩ة االســتثمار للفترة مليار دوالر أمريكي. وتحدد حال ٢٧٣اســتئصــال شــلل األطفال البالغ 

أثر االســتثمار في اســتئصــال هذا المرض. وٕاضــافة إلى الوفورات التي  ،المبادرة العالمية الســتئصــال شــلل األطفال
مليار دوالر  ٢٧في التكاليف الصـــــحية التي تفوق قيمتها  ١٩٨٨حققتها جهود اســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال منذ عام 

 قدرهامن شــــــلل األطفال إلى تحقيق وفورات تراكمية متوقعة في التكاليف  لى عالم خالٍ أمريكي، ســــــيؤدي الحفاظ ع
مقارنة بالتكاليف التي ســـــــــــــتتكبدها البلدان لمكافحة الفيروس إلى أجل  ،٢٠٥٠مليار دوالر أمريكي بحلول عام  ١٤

  تمويل البرنامج بكامله.  تمكينغير مسمى. وسيواصل العمل من أجل 
 

، ٢٠١٨قرار مجلس التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع في تشرين الثاني/ نوفمبر وعقب صدور   -٣٤
 يتجزأ من دورة التحالف االســــــــــــــتراتيجية وتجديد الموارد ًا الل دعم لقاح شــــــــــــــلل األطفال المعطل جزءســــــــــــــيشــــــــــــــكّ 

  . ٢٠٢٥-٢٠٢١ للفترة
 

به يمّكن من  معترفاً  العالمية الســـتئصـــال شـــلل األطفال المرتبط بنوع الجنس عامالً  المبادرةوباعتبار عمل   -٣٥
يهدف إلى ضـــــمان تمنيع جميع األطفال وتحســـــين مشـــــاركة المرأة بما يتماشـــــى مع  إذاســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال، 

في حين و  ٢٠٢٣.١-٢٠١٩اســــتراتيجية المســــاواة بين الجنســــين للمبادرة العالمية الســــتئصــــال شــــلل األطفال للفترة 
هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ هذه االســــــــــــتراتيجية بكاملها، فإن التقدم المحرز واضــــــــــــح  اليزال

في من المجندات  ٪٢٨نسبة  للبيانات أو للحاالت الفردية المالحظة. وفي أفغانستان، تمثل النساء حالياً  قاً سواء وف
ين الصــــــحيين في الخطوط األمامية في المناطق الحضــــــرية. وفي نيجيريا من مجموع العامل ٪٤٠ نســــــبةو  المجتمع

من العاملين الصــــــــــحيين في الخطوط األمامية هن من النســــــــــاء. غير أن دراســــــــــة حديثة أجرتها  ٪٥٨٧أكثر من 
منظمة الصحة العالمية حول األبعاد الجنسانية لترصد شلل األطفال بينت أن عدد النساء أقل من عدد الرجال في 

ل األطفال بالحاجة إلى وقد اعترف برنامج شــــل ٢المناصــــب العليا مثل ترصــــد األمراض والمســــؤولين عن اإلخطار.
دون الكشــــف عن  هذا البلد على ثالث ســــنوات مرتوقد التدخل والعمل مع حكومة نيجيريا لمعالجة هذه المســــألة. 

أي حالة إصــــــابة بفيروس شــــــلل األطفال البري، بفضــــــل جهود النســــــاء المعنيات بالتطعيم والعاملين الصــــــحيين في 
شـــــــــــلل المعنية بظ في زيادة عدد النســـــــــــاء في القوى العاملة الصـــــــــــحية حرز تقدم ملحو أُ ، وعموماً . المجتمع المحلي

تلقيح أطفالهن. ب أن تقوم نســــــاء من األمهات ٪٧٠تفضــــــل  نفي باكســــــتاف األطفال في الســــــنوات القليلة الماضــــــية.
هن. يام بعمليات التلقيح والمشـــرفات عليقويعمل برنامج شـــلل األطفال باســـتمرار على زيادة عدد النســـاء المؤهالت لل

لل مســــؤولية التطعيم ضــــد شــــيدعم أن تتولى النســــاء في البلد لم يكن في الســــابق أي شــــخص من رجال الدين  لماو 
أكثر  اً ى ســـــــــــبيل المثال، تمثل النســـــــــــاء حاليوفي باكســـــــــــتان عل .يدعمونهن ثالثة أشـــــــــــخاص حالياً األطفال، يوجد 

من مجموع العاملين في مجال التلقيح  ٪٧٨ نمثليمن مجموع العاملين الصحيين في الخطوط األمامية و  ٪٦٣  من
     في المناطق األكثر عرضة للخطر في البالد.
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

 
  التقرير.هذا ب جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علماً   -٣٦
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