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  شلل األطفال
  

  استئصال شلل األطفال
   

  تقرير من المدير العام
  
 
 ١علمًا بالتقرير عن استئصال شلل األطفالأحاط المجلس التنفيذي في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة   -١
أحدث المعلومات الواردة فيه عما يلي: الجهود المبذولة لوقف ما تبقى من انتقال فيروس شـــــــــــــــلل األطفال البري؛ و 

لقاح شلل واعتماد  ٢األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط وتنفيذ أنشطة االستجابة لفاشيات فيروس شلل 
) على البرنامج ١٩-؛ وأثر جائحة المرض الذي يســــــــــببه فيروس كورونا (كوفيد٢ي الجديد من النمط األطفال الفمو 

العالمي الســـتئصـــال شـــلل األطفال؛ والعناصـــر الرئيســـية لخطة اســـتراتيجية منقحة ومعززة؛ ووضـــع التمويل الحالي. 
  ويتضمن هذا التقرير المزيد من المعلومات.

  
  ٢انتقال فيروس شلل األطفال

  
يجري تتبع انتقال فيروس شــلل األطفال على الصــعيد العالمي بشــكل نشــط عن طريق نظام لترصــد المرض   -٢

بلدًا معرضــًا للخطر بهدف الكشــف عن وجود فيروس شــلل األطفال بســرعة والســماح  ٦٩والفيروس يركز أســاســًا على 
ويتقصـــاها ويدعمه الرخو الحاد  الشـــللحالة إصـــابة ب ١١٥  ٠٠٠باالســـتجابة لذلك. ويكشـــف هذا النظام عن أكثر من 

موقعًا إلجراء االختبارات البيئية من أجل التمكن من تحســـــــــين الفهم حتى في حال عدم اإلصـــــــــابة  ٥٥٠ما يزيد على 
، بقي الترصـــــد فعاًال وعمليًا ١٩-بالشـــــلل. وعلى الرغم من تأثر حســـــاســـــية الترصـــــد في بعض المناطق بجائحة كوفيد

وتبلغ حســـــــاســـــــيته اآلن مســـــــتويات مماثلة للمســـــــتويات المســـــــجلة قبل الجائحة في معظم  ووجيهًا من الناحية البرمجية
  األقاليم.

  
في بعض أنحاء أفغانســـتان وباكســـتان  ١مازال ُيكشـــف عن وجود فيروس شـــلل األطفال البري من النمط و   -٣

. وقد صدر اإلشهاد على خلو اإلقليم األفريقي من فيروس شلل األطفال البري عن اللجنة اإلقليمية ٢٠٢١في عام 
المنظمة ُيشـــهد بصـــورة من أقاليم ليصـــبح هذا اإلقليم خامس إقليم  ٢٠٢٠آب/ أغســـطس  ٢٥األفريقية لإلشـــهاد في 

مســـتقلة على خلوه من جميع فيروســـات شـــلل األطفال البرية. كما صـــدر اإلشـــهاد على اســـتئصـــال فيروســـات شـــلل 
على التوالي. أما الفاشيات  ٢٠١٩و ٢٠١٥على الصعيد العالمي في عامي  ٣والنمط  ٢األطفال البرية من النمط 

، فتظل تحدث في ٢الفيروس من النمط سيما المشتقة من اللقاحات، والئرة الناجمة عن فيروسات شلل األطفال الدا
  بعض مناطق اإلقليم األفريقي وٕاقليم شرق المتوسط وٕاقليم غرب المحيط الهادئ.

                                                            
المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الثامنة واألربعين بعد المائة، الجلسة الثالثة  ؛ انظر١٤٨/٢٢ت  مالوثيقة    ١

  (باإلنكليزية). ٢عشرة، الفرع 
. وتتاح البيانات الوبائية المحدثة بانتظام على الموقع اإللكتروني ٢٠٢١جميع البيانات الوبائية في نهاية شباط/ فبراير    ٢

  ).٢٠٢١آذار/ مارس  ١٨(تم االطالع في  /http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-weekالتالي: 
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 ١مســتودع عابر للحدود يشــمل ســريان فيروس شــلل األطفال البري من النمط  –أفغانســتان وباكســتان 
  معاً  ٢ق من اللقاحات من النمط وفيروس شلل األطفال الدائر المشت

  
وفيروس شلل األطفال الدائر المشتق  ١تتضرر أفغانستان من سريان فيروس شلل األطفال البري من النمط   -٤

حالة إصـــــــــــــابة بفيروس  ٥٦كان قد ُبّلغ عن وجود  ٢٠٢١فحتى كانون الثاني/ يناير  معًا. ٢من اللقاحات من النمط 
حالة  ٢٥٥و ١عّينة بيئية إيجابية لفيروس شــــــــــــلل األطفال البري من النمط  ٤٩و ١شــــــــــــلل األطفال البري من النمط 

عّينة بيئية إيجابية لفيروس شــــــــلل  ١٤٨و ٢إصــــــــابة بفيروس شــــــــلل األطفال الدائر المشــــــــتق من اللقاحات من النمط 
ي وقف . ونجحت أفغانســـــــــتان في الماضـــــــــي ف٢٠٢٠خالل عام  ٢األطفال الدائر المشـــــــــتق من اللقاحات من النمط 

انتقال فيروس شلل األطفال البري المحلي المنشأ في مستودعي الفيروس المتوطن في اإلقليم الجنوبي واإلقليم الشرقي 
إال أن جهودها تتعّقد بســــــبب العوامل الجغرافية الســــــياســــــية، بما في ذلك تشــــــكيل حكومة جديدة وتغيير القيادة الوزارية 

  . ١٩-اإلقليم الجنوبي والتوّقف المؤقت لحمالت التطعيم بسبب كوفيدالعليا وٕاتاحة فرص محدودة للتطعيم في 
  
اإلقليم الجنوبي واإلقليم الشــــــرقي من أفغانســـــــتان  ١ويتوطن انتقال فيروس شــــــلل األطفال البري من النمط   -٥

. وغربه ســـيما في شـــمال البلد  ويســـتمر هذا الفيروس في االنتشـــار في مناطق ســـبق أن خلت من شـــلل األطفال، وال
في اإلقليم الجنوبي واإلقليم الشرقي  ٢ويتواصل سريان فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 

بالتعرض لخطر زيادة التوســـع الجغرافي للفيروس وانتشـــاره الدولي بســـبب االفتقار شـــبه الكامل إلى حمالت التطعيم 
شهر واالرتفاع الكبير في أعداد األطفال المعّرضين لإلصابة منذ أكثر من ستة أ ٢باللقاحات المحتوية على النمط 

  على الصعيد الوطني. ٢بالعدوى بفيروس شلل األطفال من النمط 
  
واسـتجابة لذلك، يعمل البرنامج الوطني على تكييف الُنهج التشـغيلية من أجل ما يلي: وقف انتقال فيروس   -٦

في  ١؛ ووقف انتقال فيروس شــلل األطفال البري من النمط ٢مط شــلل األطفال الدائر المشــتق من اللقاحات من الن
اإلقليم الشـــــــــــرقي والمناطق غير الموطونة؛ وضـــــــــــمان زيادة إتاحة حمالت التطعيم في المناطق الشـــــــــــديدة التعّرض 

في المناطق الموطونة الحالية.  ١للمخاطر في اإلقليم الجنوبي، أو احتواء فيروس شــــــــــلل األطفال البري من النمط 
ســــــيما ، وال١٩-تركز الجهود على تكييف الُنهج المّتبعة في حمالت التطعيم مع الوضــــــع الراهن فيما يتعلق بكوفيدو 

من خالل تحســـــــين جودة الحمالت؛ واســـــــتكشـــــــاف منهجيات مختلفة لزيادة إمكانية الوصـــــــول إلى المناطق الُمهّمة؛ 
ور عبر وســائل اإلعالم ووســائل التواصــل وٕاشــراك المجتمعات المحلية على نحو شــامل بطرق تشــمل تكثيف الحضــ

االجتماعي؛ ودمج أنشـــطة التمنيع والترصـــد في الجهود الصـــحية األوســـع نطاقًا. وســـيعمل برنامج اســـتئصـــال شـــلل 
األطفال مع طيف أوســـــــــــــــع من الجهات الشـــــــــــــــريكة من القطاعين العام والخاص العاملة في الميدان بهدف توفير 

المتكاملة لتوزيع خدمات أخرى على المجتمعات المحلية أثناء الحمالت  الخدمات الصـــحية ووضـــع خطط للخدمات
الخاصــــة بشــــلل األطفال، مثل مجموعات لوازم النظافة الصــــحية وأغطية أســــرة األطفال والصــــابون، وتنفيذ حمالت 

  التمنيع باستخدام المستضدات المتعددة حيثما أمكن.
  
وفيروس شــــــلل األطفال الدائر  ١البري من النمط وتتضــــــرر باكســــــتان من ســــــريان فيروس شــــــلل األطفال   -٧

حالة إصــابة  ٨٤وجود  قد ُبّلغ عنكان  ٢٠٢١كانون الثاني/ يناير فحتى  معًا. ٢المشــتق من اللقاحات من النمط 
عّينة بيئية إيجابية لفيروس شــــــــــــلل األطفال  ٤٤٢و ١بالمرض الناجم عن فيروس شــــــــــــلل األطفال البري من النمط 

جلت أغلبية هذه الحاالت في الجزء األول من عام . ٢٠٢٠خالل عام  ١البري من النمط  إذ ظهرت  ٢٠٢٠وســـــــــــــــُ
فقط في الربع األخير من العام  ١ري من النمط إصــــابة بالمرض الناجم عن فيروس شــــلل األطفال البســــت حاالت 

) على الرغم من أن هذه الفترة من العام ٢٠١٩حالة إصـــــابة خالل الفترة نفســـــها من عام  ٧٢(مقارنة بما مجموعه 
حالة إصــــــــابة بالمرض  ١٢٢تمثل عادة الموســــــــم الذي يشــــــــهد ارتفاع معدل انتقال شــــــــلل األطفال. وُبّلغ عن وجود 

عّينات بيئية إيجابية لفيروس  ١١٠و ٢  لل األطفال الدائر المشــــــــــتق من اللقاحات من النمطالناجم عن فيروس شــــــــــ
  أيضًا. ٢٠٢٠خالل عام  ٢شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط 
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في المناطق التي تشـــّكل المســـتودعات التقليدية  ١ويتواصـــل انتقال فيروس شـــلل األطفال البري من النمط   -٨
أي في الممر الشــــمالي (بيشــــاور/ خيبر) وكراتشــــي والممر الجنوبي (مجمع كويتا، بلوشــــســــتان)، باتســــاع للفيروس، 

نطاق انتشار الفيروس ليشمل مناطق سبق أن خلت من شلل األطفال (البنجاب والسند) والكشف عن الفيروس في 
ســــيما ينتشــــر جغرافيًا، وال ٢لنمط جميع أنحاء البلد. ويظل فيروس شــــلل األطفال الدائر المشــــتق من اللقاحات من ا

في خيبر باختونخوا، مع اســـــتمرار حاالت انتقال الفيروس الجديدة وتفاقمها بســـــبب التزايد الكبير في أعداد الســـــكان 
على الصعيد الوطني. وستزداد مخاطر استمرار انتشار كال  ٢المعرضين للعدوى بفيروس شلل األطفال من النمط 

، بما في ذلك احتمال ٢صًا فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط الساللتين للفيروس وخصو 
انتشـــارهما دوليًا، في األشـــهر المقبلة نتيجة لتزايد عدد األطفال المعّرضـــين لإلصـــابة بالعدوى بســـبب توقف حمالت 

من  ٪٧٥ولم يبــد مــا ينــاهز  " أدنــاه).١٩-(انظر الفرع المعنون "أثر كوفيــد ١٩-التطعيم النــاجم عن جــائحــة كوفيــد
الفموي لشــــلل األطفال المحتوي على فيروس شــــلل األطفال من المقاطعات التي شــــهدت جولتين من التمنيع باللقاح 

  أي دليل على انتقال الفيروس.  ٢النمط 
  
تنظيم البرنامج الوطني بســــرعة من أجل التصــــدي لســــريان ســــاللتي الفيروس، كعنصــــر رئيســــي من وأعيد   -٩

. واألهداف الفورية المنشــــودة هي وقف ١٩-ية األوســــع نطاقًا للتعافي الصــــحي واالقتصــــادي من جائحة كوفيدالعمل
عن طريق حمالت التطعيم المتعددة والعالية  ٢ســـــــــــريان فيروس شـــــــــــلل األطفال المشـــــــــــتق من اللقاحات من النمط 

كافحة فيروس شـــلل األطفال البري ؛ واســـتمرار م١٩-والواســـعة النطاق دون مفاقمة الوضـــع المتصـــل بكوفيدالجودة 
من خالل شــــن حمالت تســــتهدف المناطق التي تشــــّكل المســــتودعات األســــاســــية للفيروس واالســــتجابة  ١ من النمط

في  ١للفاشــــيات؛ واســــتكمال عملية تحويل البرنامج للنجاح في وقف ســــريان فيروس شــــلل األطفال البري من النمط 
  .٢٠٢١عام 

  
القيادة الحكومية وتقديم دعم إضــــافي إلى البلدين الموطونين بالمرض المتبقيين، ولضــــمان تعزيز مشــــاركة   -١٠

الســـــــتئصـــــــال شـــــــلل  الوزارية اللجنة الفرعية اإلقليميةمدير المكتب اإلقليمي لشـــــــرق المتوســـــــط التابع للمنظمة أنشـــــــأ 
  .٢٠٢١التي عقدت اجتماعها األول في آذار/ مارس  األطفال والتصدي لفاشياته

  
عن فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من ت الطوارئ الصحية العامة الناجمة زيادة حاال

  ٢النمط 
  

في  ٢  حالة طوارئ ناجمة عن فيروس شـــــــــــــــلل األطفال الدائر المشـــــــــــــــتق من اللقاحات من النمطظهرت   -١١
كان قد ُبّلغ عن  ٢٠٢١فحتى كانون الثاني/ يناير . ٢٠٢١و ٢٠٢٠واســتمر اتســاع نطاقها في عامي  ٢٠١٩  عام

عّينة بيئية  ٤١١و ٢حالة إصــــــــــابة بفيروس شــــــــــلل األطفال الدائر المشــــــــــتق من اللقاحات من النمط  ٩٩٥٩وجود 
بلدًا في العالم  ٢٥في  ٢٠٢٠م خالل عا ٢إيجابية لفيروس شـــــلل األطفال الدائر المشـــــتق من اللقاحات من النمط 

ومصـــر  وٕايران،وتقع هذه البلدان أســـاســـًا في أفريقيا لكنها تشـــمل أيضـــًا باكســـتان وأفغانســـتان (انظر الفرع الســـابق) 
  وطاجيكستان والفلبين.

  
اللقاحات من عدة فاشيات لفيروس شلل األطفال الدائر المشتق من  زالتما وفي البلدان الواقعة في أفريقيا،  -١٢

التي بدأت  (كفاشـــية الفيروس أفريقيا غرب على نطاق بلدان مختلفة، وخصـــوصـــًا في المختلف جينيًا تنتشـــر ٢ النمط
 االنتشــــار في غرب أفريقيا وأجزاء من وســــط أفريقيا)؛ وفي في بلدان وتســــتمر ١٠ في نيجيريا واتســــع نطاقها ليشــــمل

  إثيوبيا والصومال). في سيما(وال األفريقي القرن وفي الديمقراطية)؛ لكونغوا أنغوال وجمهورية في سيما(وال أفريقيا وسط
  

وفي جميع الحاالت، يشـــــــير اســـــــتمرار انتشـــــــار الفاشـــــــيات الحالية وظهور ســـــــالالت جديدة لفيروس شـــــــلل   -١٣
ية جودة إلى وجود فجوات في تغطية التمنيع الروتيني وعدم كفا ٢األطفال الدائر المشــــــــتق من اللقاحات من النمط 

. وتتعاظم مخاطر زيادة ٢االســـــــتجابة للفاشـــــــيات باســـــــتخدام لقاح شـــــــلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ من النمط 
انتشــــــار هذه الســــــالالت أو ظهور ســــــالالت جديدة نتيجة الســــــتمرار توســــــع الفجوة على صــــــعيد العالم في المناعة 

  .١٩-ت التمنيع بسبب جائحة كوفيدوتراجع معدال ٢المخاطية ضد فيروس شلل األطفال من النمط 
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وعلى الرغم من اســــتمرار الفاشــــيات، اســــتكمل اإلقليم األفريقي أنشــــطة تقييم الفاشــــيات الحالية. وبناء على   -١٤
فاشــــــية في ســــــتة بلدان هي أنغوال  ١٨النتائج والتوصــــــيات ووفقًا للمبادئ التوجيهية العالمية، كانت الحصــــــيلة إنهاء 

ســــــــــــــطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وٕاثيوبيا ونيجيريا وزامبيا. وأجرت إندونيســــــــــــــيا وميانمار وجمهورية أفريقيا الو 
تقييمات افتراضـــــية لالســـــتجابة للفاشـــــيات. واســـــتنادًا إلى النتائج ووفقًا للمبادئ التوجيهية العالمية، ُأعلن رســـــميًا عن 

  .٢٠٢٠إنهاء الفاشيات في هذين البلدين األخيرين في عام 
  

، ُوضــــــــعت في إطار المبادرة العالمية الســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال ٢٠٢٠ومســــــــتهل عام  ٢٠١٩وفي عام   -١٥
من  ٢٠٢١١-٢٠٢٠للفترة  ٢اســـــتراتيجية لالســـــتجابة لفيروس شـــــلل األطفال الدائر المشـــــتق من اللقاحات من النمط 
الدائر المشــتق من اللقاحات من أجل التصــدي بمزيد من الفعالية للخصــائص الوبائية المتطّورة لفيروس شــلل األطفال 

) بشأن استئصال شلل األطفال، أحاط المجلس التنفيذي علمًا ٢٠٢٠) (١١(١٤٦م ت. وفي المقرر اإلجرائي ٢النمط 
بوضـــــــع هذه االســـــــتراتيجية وحث الدول األعضـــــــاء على تعبئة الموارد المالية المحلية لإلســـــــهام في جهود االســـــــتجابة 

  للفاشيات.
  

تســـــــــــريع وتيرة تقييم نجاعة لقاح شـــــــــــلل األطفال طلب المجلس من المدير العام رر اإلجرائي المقوفي هذا   -١٦
اإلجراءات الصادرة عن المنظمة بشأن إذن االستخدام من خالل تطبيق  وبدء استعماله ٢الفموي الجديد من النمط 

االضــطالع بعملية مســرعة في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول االســتعماالت الطارئة ودعا الدول األعضــاء إلى 
هذا ودعمًا للدول األعضــاء في تنفيذ الوتيرة بشــأن اســتصــدار الموافقات المحلية على اســتيراد هذا اللقاح واســتعماله. 

أنشـــأت المبادرة العالمية الســـتئصـــال شـــلل األطفال فريقًا عامًال معنيًا بلقاح شـــلل األطفال الفموي ، المقرر اإلجرائي
ينســـــــــــــق جميع جوانب بدء اســـــــــــــتعمال اللقاح على نحو مأمون وفّعال وســـــــــــــريع. وبقيادة فريق ل ٢الجديد من النمط 

التوصــــــية بتطبيق  ٢٠٢٠  تشــــــرين الثاني/ نوفمبر ١٣المنظمة المعني باالختبار المســــــبق للصــــــالحية صــــــدرت في 
الطارئة إجراءات المنظمة بشـــــــــــــأن اإلذن باســـــــــــــتخدام اللقاح في حاالت الطوارئ بموجب بروتوكول االســـــــــــــتعماالت 

 ٢باالســــتناد إلى البيانات المســــتمدة من الدراســــات الســــريرية الرئيســــية التي ُأجريت على البالغين واألطفال والرضــــع.
وبموازاة ذلك، تدعم المكاتب اإلقليمية للمنظمة الدول األعضـــــــاء الشـــــــديدة التعّرض لمخاطر فيروس شـــــــلل األطفال 

في االســـــتعداد الحتمال اســـــتعمال لقاح شـــــلل األطفال الفموي الجديد من  ٢الدائر المشـــــتق من اللقاحات من النمط 
االســـــــــــتشـــــــــــاري االســـــــــــتراتيجي المعني بالتمنيع في اجتماعه . وتوجيهًا لتوزيع هذا اللقاح، أقّر فريق الخبراء ٢النمط 

إطارًا خاصــــــــًا بمعايير االســــــــتعمال األولي بناء على إجراءات المنظمة بشــــــــأن إذن  ٢٠٢٠٣  المعقود في بداية عام
الطوارئ بموجب بروتوكول االســــتعماالت الطارئة إلى حين صــــدور التوصــــية باالســــتعمال في االســــتخدام في حاالت 

ويمّثل هذا اللقاح  ٢٠٢١رئ. وُيتوقع بدء اســـــتخدام اللقاح لالســـــتجابة للفاشـــــيات في الربع األول من عام حاالت الطوا
أداة أخرى متاحة للبلدان لتســـتخدمها في ســـعيها إلى اســـتئصـــال شـــلل األطفال إضـــافة إلى لقاح شـــلل األطفال الفموي 

التكافؤ ولقاح شــــــلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ ولقاح شــــــلل األطفال الفموي الثنائي  ٢األحادي التكافؤ من النمط 
وســــيوصــــى باســــتخدام لقاحات مختلفة في ســــياقات مختلفة، اســــتنادًا إلى الخصــــائص  ولقاح شــــلل األطفال الُمعطل.

                                                            
ــتق من اللقاحات من النمط    ١ ـــ ـــلل األطفال الدائر المشـــ ـــ ــتجابة لفيروس شــ ــ ــ ـــتراتيجية االســ ــ (على  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  ٢اســـ

  اإللكتروني التالي:   الموقع
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/04/Strategy-for-the-response-to-type-2-circulating-
Vaccine-Derived-Poliovirus-20200406.pdf   

  ).٢٠٢١آذار/ مارس  ١٨تم االطالع في 
  أول لقاح على اإلطالق ُيدرج في قائمة المنظمة لالستعماالت الطارئة (على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢

https://www.who.int/news/item/13-11-2020-first-ever-vaccine-listed-under-who-emergency-use ــم االطــــالع ، تــ
  ). ٢٠٢١آذار/ مارس   ١٨في 
، اجتماع فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع، ٢٠٢٠أيار/ مايو  ٢٩السجل الوبائي األسبوعي،    ٣

  : االستنتاجات والتوصيات٢٠٢٠نيسان/ أبريل  ١ –آذار/ مارس   ٢٩
)https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332218/WER9522-eng-fre.pdf?ua=1&ua=1 ، تم االطالع

  ).٢٠٢١نيسان/ أبريل  ١٥في 
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الوبائية الســــائدة والخاصــــة بمناطق محددة، كي يتســــنى ضــــمان االســــتجابة األكثر فعالية وســــرعة. وقد ناقش فريق 
 ٢شــــاري االســــتراتيجي المعني بالتمنيع إطارًا لتنظيم اســــتعمال مختلف اللقاحات المحتوية على النمط الخبراء االســــت

بأن يصـــبح لقاح شـــلل األطفال الفموي الجديد . وشـــمل هذا اإلقرار التوصـــية ٢٠٢٠  وأقّره في تشـــرين األول/ أكتوبر
ل األطفال الدائر المشــتق من اللقاحات شــلاللقاح المفضــل الســتخدامه في االســتجابة لفاشــيات فيروس  ٢من النمط 
شــــــريطة أن تفي الدول األعضــــــاء بجميع المتطلبات الســــــتخدامه، بعد أن ُتســــــتعرض فترة االســــــتعمال  ٢من النمط 

  لهذا اللقاح الجديد وٕاذا كانت البيانات المجمعة والمستعرضة داعمة الستعماله.األولي 
  

  ١٩-أثر كوفيد
  

طيــل كبير في الجهود المبــذولــة لمكــافحــة األمراض التي يمكن الوقــايــة منهــا إلى تع ١٩-أدت جــائحــة كوفيــد  -١٧
باللقاحات، بما في ذلك شــــــلل األطفال، وأضــــــّرت بالُنظم الصــــــحية وحّدت من فرص الحصـــــــول على وســــــائل العالج 

لعالمية والتمنيع الحيوية في جميع أنحاء العالم. وبغرض حماية المجتمعات المحلية والموظفين، أوصـــــــــــــــت المبادرة ا
بأن توقف البلدان مؤقتًا حمالت التطعيم ضــــد شــــلل األطفال عن  ٢٠٢٠الســــتئصــــال شــــلل األطفال في آذار/ مارس 

. ١٩-طريق زيارة المنازل وتتيح العاملين في ظل برنامج مكافحة شلل األطفال والموارد المخّصصة له لمكافحة كوفيد
من  رواح، فقد أســــــفر وقف حمالت شــــــلل األطفال المقّررة (أكثروعلى الرغم من ضــــــرورة اتخاذ هذه الخطوة إلنقاذ األ

) إلى جــانــب تعطــّل التمنيع الروتيني ٢٠٢٠بلــدًا (من آذار/ مــارس إلى تموز/ يوليو  ٣٠حملــة) في أكثر من  ٦٠
  عن زيادة انتقال فيروس شلل األطفال. ١٩-بسبب جائحة كوفيد

  
في أفغانســــــــــتان وباكســــــــــتان اللتين يتوطنهما فيروس وجه خاص وتثير هذه الزيادة في انتقال الفيروس القلق ب  -١٨

شلل األطفال البري وتتضّرران أيضًا من تفشي فيروسات شلل األطفال المشتقة من اللقاحات ويمكن أن يسجل فيهما 
سريان فيروس شلل األطفال زيادة متسارعة في موسم زيادة انتقال المرض حسب توقعات عمليات النمذجة في غياب 

ت التمنيع. ومن المتوقع أيضـــًا أن تشـــهد بلدان أخرى متضـــّررة من تفشـــي فيروســـات شـــلل األطفال المشـــتقة من حمال
اللقاحات زيادة في معدالت انتقال الفيروســــــــات في حال تمديد فترة وقف حمالت التمنيع ضــــــــد شــــــــلل األطفال. وعلى 

إلى مخاطر زيادة عدد المقاطعات التي  ٢٠٢٠ســـــــــبيل المثال، أشـــــــــار تقييم المخاطر الذي ُأجري في منتصـــــــــف عام 
تشهد حاالت اإلصابة الناجمة عن فيروس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات في اإلقليم األفريقي بحلول نهاية 

، إن لم ُتســتأنف أنشــطة االســتجابة العالية الجودة للفاشــيات. ويمكن لهذه الزيادة ٪٢٠٠بنســبة تصــل إلى  ٢٠٢٠عام 
نتقال، في حال عدم التحكم فيها، أن تسفر بصفة متزايدة عن تفاقم خطر انتشار فيروس شلل األطفال في معدالت اال

على المســـــــــتوى الدولي واحتمال تفشـــــــــي المرض على نطاق بلدان متعددة. وٕاذ قّيمت لجنة الطوارئ المنشـــــــــأة بموجب 
ى المســـتوى الدولي في اجتماعها األخير ) والمعنية بانتشـــار فيروس شـــلل األطفال عل٢٠٠٥اللوائح الصـــحية الدولية (

زال يشـــكل طارئة  أن خطر انتشـــار فيروس شـــلل األطفال على المســـتوى الدولي ما ٢٠٢١المعقود في شـــباط/ فبراير 
صحية عامة تسبب قلقًا دوليًا، خلصت إلى أن "الوضع الحالي استثنائي، بوجود خطر االنتشار الدولي بشكل واضح 

  ١ة المستمرة إلى االستجابة الدولية المنسقة."ومستمر ومتزايد والحاج
  

ومواصــلة تنســيق  على برنامج اســتئصــال شــلل األطفال ١٩-أثر كوفيدونظرًا إلى األهمية الحاســمة لرصــد   -١٩
اللجنة المعنية باســتراتيجية المبادرة اســتئناف األنشــطة األســاســية الســتئصــال شــلل األطفال و/ أو اســتمرارها، شــّكلت 

العالمية الســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال كيانًا محدد المدة ُأطلق عليه اســــــــم الفريق المعني بتخطيط اســــــــتمرار المبادرة 
 ٢٠٢٠ره. وعمل هذا الفريق في الفترة من نيسان/ أبريل إلى أيلول/ سبتمبر وتيسي العالمية الستئصال شلل األطفال

على البرنامج وييســـر التنســـيق في إطار المبادرة العالمية الســـتئصـــال  ١٩-ليرصـــد عن كثب األثر المســـتمر لكوفيد
  شلل األطفال ومع برامج صحية أخرى ويقدم المساعدة الالزمة الستئناف األنشطة المتوقفة.

                                                            
بيان لجنة الطوارئ المنشأة بموجب اللوائح الصحية الدولية والمعنية بانتشار فيروس شلل األطفال على المستوى الدولي    ١

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠٢١ا السابع والعشرين، شباط/ فبراير في اجتماعه
https://www.who.int/news/item/19-02-2021-statement-of-the-twenty-seventh-polio-ihr-emergency-committee ــم ــ ــ ــ ، تـــ

  ).٢٠٢١آذار/ مارس  ٢٢االطالع في 
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حمالت التطعيم ضـــــد شـــــلل  اســـــُتؤنفتنظرًا إلى زيادة مخاطر تكّثف فاشـــــيات شـــــلل األطفال وانتشـــــارها، و   -٢٠
نت الحمالت منذ  ٢٠٢١األطفال بالكامل في شـــــــباط/ فبراير  في البلدان التي يتوطنها المرض ويتفشـــــــى فيها. وشـــــــُ

وبوركينــا فــاســـــــــــــــو، والكــاميرون، أفغــانســـــــــــــــتــان، وأنغوال، وبنن، بلــدًا أي في  ٢٣فيمــا مجموعــه  ٢٠٢٠  تموز/ يوليو
الوسطى، وتشاد، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وٕاثيوبيا، وغانا، وغينيا، وماليزيا،  وجمهورية أفريقيا

ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وباكســـــــتان، والفلبين، والصـــــــومال، وجنوب الســـــــودان، والســـــــودان، وتوغو، واليمن. وفي 
السلطات الوطنية قرارات استئناف أنشطة التطعيم ضد شلل األطفال، باستخدام اإلرشادات  جميع األحوال، اتخذت

االستراتيجية للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بشأن صنع القرار وبالتعاون الوثيق مع برامج التمنيع وغيرها 
تفوق فوائد تنفيذ هذا النشــــاط مخاطر أن من البرامج الصــــحية. واُتخذت القرارات بعد إجراء تحليالت دقيقة لضــــمان 

اســـــــــــتأنفت أنشـــــــــــطتها بين العاملين في الخطوط األمامية والمجتمعات المحلية. وفي البلدان التي  ١٩-انتقال كوفيد
ومكافحته ويوفر الموارد مثل الكمامات ومطهرات اليدين  ١٩-بنجاح، وضع البرنامج استراتيجيات للوقاية من كوفيد

للعاملين الصــحيين في الخطوط األمامية وضــمان وفاء عناصــر الحمالت بمتطلبات التباعد البدني. لكفالة الحماية 
وعالوة على ذلك، يعكف البرنامج على اســــــــتعراض اســــــــتراتيجياته الخاصــــــــة بالتعبئة االجتماعية وتكييفها إلشــــــــراك 

لبرنامج أيضـــــــــــــــًا مع البلدان ومع المجتمعات المحلية على نحو فّعال من أجل تنفيذ حمالت عالية الجودة. ويعمل ا
أوســـاط الصـــحة العامة األوســـع نطاقًا الســـتكشـــاف الخيارات المتاحة للجمع بين توفير لقاح شـــلل األطفال وغيره من 
اللقاحات والخدمات الصــــــــــحية، وفقًا لالحتياجات المجتمعية المباشــــــــــرة ومدى توافر الموارد واالعتبارات التشــــــــــغيلية 

اســـــــــــتخدام ُنظمت حمالت متكاملة قائمة على  ٢٠٢٠ف الحمالت في منتصـــــــــــف عام ومنذ اســـــــــــتئنا واللوجســـــــــــتية.
في أفغانســتان وباكســتان والصــومال وتقّرر تنظيمها في عدة بلدان أخرى من بينها بنغالديش  المســتضــدات المتعددة

  ديفوار وغامبيا وغينيا وٕاندونيسيا وليبريا ومدغشقر ومالوي ونيجيريا والسنغال. وكوت
  

الكبير والواســع النطاق في أنشــطة التمنيع وســائر مبادرات الصــحة العامة بســبب التعطيل  ت حاالتوســلط  -٢١
وما يرتبط بها من مخاطر األضــــــــواء على الحاجة الملّحة إلى اّتباع ُنهج أكثر تنســــــــيقًا وتكامًال.  ١٩-جائحة كوفيد

لتابعة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم وتعاونت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال مع برامج التمنيع ا
المتحدة للطفولة (اليونيســــــــــــف) في إطار مبادرة متعّددة الجهات الشــــــــــــريكة لوضــــــــــــع برنامج عمل مؤقت لإلجراءات 
المتكاملة يحّدد األنشـــــطة واالســـــتراتيجيات والتغّيرات الرئيســـــية في الُنهج الالزمة للتصـــــدي للتحديات غير المســـــبوقة 

التي تواجهها البلدان حاليًا. وُيدمج عمل برنامج العمل المؤقت في عملية تنقيح اســـــــــــــــتراتيجية  ١٩-فيدالمتعلقة بكو 
  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال واستعراض إدارتها.

  
التي عمل برنامج مكافحة شــــــــــلل األطفال  ١٩-وتســــــــــارعت وتيرة التكامل بين البرامج نتيجة لجائحة كوفيد  -٢٢

كثب مع برامج صـــــــحية أخرى من أجل التصـــــــدي للفيروس. وبناء على هذا الزخم تشـــــــّغل المنظمة في  أثناءها عن
اإلقليم األفريقي وٕاقليم شــــرق المتوســــط أفرقة متكاملة معنية بشــــؤون الصــــحة العامة تجمع بين الخبرات في مجاالت 

 ١٩-األفرقة على االســـتجابة لكوفيدالطوارئ والتمنيع وشـــلل األطفال لتقديم الخدمات الصـــحية إلى الســـكان. وتركز 
وزيادة توطيد  مكافحة شـــــــــلل األطفالاالســـــــــتفادة من تأثير برامج في المقام األول وتشـــــــــارك في الجهود الرامية إلى 

 انتقال األصـــــــــول المخصـــــــــصـــــــــة لمكافحة شـــــــــلل األطفالالروابط بين البرامج كخطوة في مســـــــــار تحقيق اســـــــــتدامة 
  .األوسع نطاقاً الستخدامها في مجال الصحة العامة 

  
على مواءمة أولوياتها مع من الناحية االســــــــتراتيجية المبادرة العالمية الســــــــتئصــــــــال شــــــــلل األطفال وتعمل   -٢٣

واســـــــــــــــتراتيجية التحالف العالمي من أجل اللقاحات  ٢٠٣٠خطة التمنيع لعام اســـــــــــــــتراتيجيات التمنيع العالمية مثل 
، بالتركيز على الوصـــول إلى المجتمعات المحلية "غير الحاصـــلة على أي جرعات". ٢٠٢٥-٢٠٢١والتمنيع للفترة 

ويمكن للبرنامج بفضل خبرته العريقة في الوصول إلى كل طفل متبق في أضعف مناطق العالم أن يساهم مساهمة 
شــــــــــطة التمنيع حيثما يكون لذلك تأثير كبير. وترد تفاصــــــــــيل إضــــــــــافية عن التكامل واالنتقال في كبيرة في تعزيز أن

  ١تخطيط االنتقال في مجال شلل األطفال والمرحلة الالحقة لإلشهاد على استئصاله.التقرير المصاحب عن 
                                                            

  .٧٤/٢٠الوثيقة ج   ١
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صــة لشــلل األطفال، يواصــل برنامج مكافحة شــلل األطف  -٢٤ ال تقديم الدعم البالغ وحيثما تتوافر الموارد المخصــّ
ويضـــطلع العاملون في مجال مكافحة شـــلل األطفال بدور مهم  .١٩-األهمية لحماية المجتمعات المحلية من كوفيد

باالســـــــــــتناد إلى خبراتهم على مدى عقود في التصـــــــــــدي لفاشـــــــــــيات شـــــــــــلل األطفال. ويعمل  ١٩-في مكافحة كوفيد
وُتســــتخدم شــــبكة ترصــــد شــــلل األطفال على  علومات الخاطئة.الموظفون على توعية الجمهور ومكافحة انتشــــار الم
وتتبع مخالطي المرضـــــى وٕاجراء الفحص المختبري وٕادارة  ١٩-صـــــعيد العالم للكشـــــف عن حاالت اإلصـــــابة بكوفيد

البيانات. ويســـــاعد كل من ُنظم إدارة البيانات عن شـــــلل األطفال والموظفين العاملين في الخطوط األمامية في عدة 
واالستجابة له. وقد أفادت التقارير بإصابة العديد من العاملين في مجال  ١٩-ى تسريع الكشف عن كوفيدبلدان عل

أثناء أداء مهامهم ووفاة عامَلْين في الصــومال نتيجة إلصــابتهما  ٢-ســارس-شــلل األطفال بالعدوى بفيروس كورونا
  .١٩-بكوفيد

  
في خدمات التمنيع بما فيها الخدمات المتعلقة  ١٩-فيدجائحة كو التعطيل الكبير الذي ســـــــــــــببته  ونظرًا إلى  -٢٥

نداًء  ٢٠٢٠تشــــرين الثاني/ نوفمبر  ٦باســــتئصــــال شــــلل األطفال، وّجهت منظمة الصــــحة العالمية واليونيســــف في 
بهدف حماية األطفال عن  ١طارئًا مشــــتركًا للعمل على االســــتجابة لفاشــــيات الحصــــبة وشــــلل األطفال والوقاية منها

يم. والنداء موجه إلى البلدان لتســـتثمر في خدماتها التمنيعية من أجل رفع مســـتويات المناعة على وجه طريق التطع
الســــــرعة وٕالى المجتمع الدولي ليضــــــمن ســــــرعة تشــــــغيل صــــــناديق الطوارئ الالزمة لتنفيذ اســــــتراتيجيات الوقاية من 

  فاشيات شلل األطفال والحصبة واالستجابة لها.
  

كانون  ١٨مراقبة شـــلل األطفال في اجتماعه المعقود على أســـاس الحضـــور االفتراضـــي في مجلس وأعاد   -٢٦
تأكيد التزامه بإتاحة الموارد الممولة من برنامج مكافحة شـــــــــلل األطفال للبلدان لتســـــــــتجيب  ٢٠٢٠األول/ ديســـــــــمبر 

  وتوفيرها. ١٩-د، وخصوصًا في المرحلة المقبلة لبدء استخدام اللقاحات المضادة لكوفي١٩-لجائحة كوفيد
  

  احتواء فيروس شلل األطفال
  

يتمثل الهدف الشـــــــــــــــامل من احتواء فيروس شـــــــــــــــلل األطفال في الحد من مخاطر معاودة ظهور الفيروس   -٢٧
والمرض في المجتمعات المحلية. ويتحقق الحد من المخاطر عن طريق رصـــــــــــد أنماط فيروســـــــــــات شـــــــــــلل األطفال 

اء االســــتعراض الســــنوي للمخزونات المشــــهود عليها وتقديم اإلرشــــادات التقنية المحتفظ بها في البلدان وكمياتها بإجر 
بشــــــــــأن تنفيذ خطة العمل العالمية الصــــــــــادرة عن المنظمة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شــــــــــلل األطفال 

للقاح المرتبطة بالمرافق عقب اســــــتئصــــــال فيروس شــــــلل األطفال البري من نمط معّين والوقف الالحق الســــــتعمال ا
في المرافق األســـــــــاســـــــــية المعّينة لالحتفاظ  ٢الفموي المضـــــــــاد لفيروس شـــــــــلل األطفال (خطة العمل العالمية الثالثة)

  بفيروسات شلل األطفال.
  

                                                            
ــترك بين اليونيســــف وم   ١ ــحة العالمية للعمل نداء مشــ ــلل األطفال النظمة الصــ ــبة وشــ ـــيات الحصــ طارئ من أجل تجنب فاشـ

  الكبرى (على الموقع اإللكتروني التالي: 
https://polioeradication.org/news-post/unicef-and-who-call-for-emergency-action-to-avert-major-
measles-and-polio-epidemics/   

  ).٢٠٢١مارس  /آذار ٢٢تم االطالع في 
ـــلل األطفال المرتبطة بالمرافق    ٢ ــ ــ ـــادرة عن المنظمة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شـــ ــ ــ خطة العمل العالمية الصـــ

ــاد لفيروس شـــلل  عقب اســـتئصـــال فيروس شـــلل األطفال البري من نمط معّين والوقف الالحق الســـتعمال اللقاح الفموي المضـ
  (باإلنكليزية)  ٢٠١٥العالمية الثالثة، جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ األطفال: خطة العمل 

)http://apps.who.int/iris/handle/10665/208872 ،٢٠٢١نيسان/ أبريل  ١٥ تم االطالع في .( 
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وفقًا  ٢ينبغي للبلدان مواصـــــــلة تكثيف األنشـــــــطة الرامية إلى احتواء فيروســـــــات شـــــــلل األطفال من النمط و   -٢٨
بلدًا يوجد فيه  ٢٤هناك ، كان ٢٠٢١في مســـــــــــتهل عام بشـــــــــــأن شـــــــــــلل األطفال. و ) ٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عللقرار 
خاصــــــة بإجراء البحوث) يحتفظ بفيروس شــــــلل مرفقًا (مختبرات أو مرافق خاصــــــة بتصــــــنيع اللقاحات أو مرافق   ٧٣

طلبات مرفقًا في خمسة بلدان بعد إلى نظام اإلشهاد العالمي على استيفاء مت ١٤. ولم ينضم ٢األطفال من النمط 
. وفضـــــًال عن ٢٠١٩احتواء فيروس شـــــلل األطفال وقد كان الموعد النهائي لالنضـــــمام في كانون األول/ ديســـــمبر 

في ظروف االحتواء أو  ٣ذلك، ينبغي اآلن مناولة العّينات المحتوية على فيروس شــــــــــــلل األطفال البري من النمط 
على صـــــــعيد العالم. ومن  ٣ل البري من النمط تدميرها بعد أن تم اإلشـــــــهاد على اســـــــتئصـــــــال فيروس شـــــــلل األطفا

المتوقع احتمال زيادة عدد المرافق األســـــــاســـــــية المعّينة لالحتفاظ بفيروس شـــــــلل األطفال إذ يصـــــــدر اإلشـــــــهاد على 
على صــــــعيد العالم ويتطلب ذلك بالتالي مناولة هذين  ١و ٣اســــــتئصــــــال فيروس شــــــلل األطفال البري من النمطين 

  اء.النمطين في ظروف االحتو 
  

خطة العمل اإلرشادات الواردة في ويعكف البرنامج على تحديث إرشاداته المتعلقة باالحتواء، بما في ذلك   -٢٩
العالمية الصـــــــــادرة عن المنظمة للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شـــــــــلل األطفال المرتبطة بالمرافق، بهدف 

إذ يركز البرنامج أيضًا على االستجابة لمعايير اإلشهاد  ضمان تنسيق تطّور اإلرشادات العالمية الخاصة باالحتواء
  .١٩-المتطّورة والفاشيات الجارية وجائحة كوفيد

  
في بلدان خالية من  ٢ويقع معظم المرافق األســــــاســــــية المعّينة لالحتفاظ بفيروس شــــــلل األطفال من النمط   -٣٠

عــاث في مرافق موجودة في ثالثــة بلــدان. ُبّلغ عن حوادث خرق أو انب ،٢٠٢٠شـــــــــــــــلــل األطفــال. ومنــذ بــدايــة عــام 
وتتعاظم العواقب أي مخاطر االنتشـــــــــــــار المرتبطة بالخروق المحتملة بســـــــــــــبب الفجوة العالمية المتزايدة في المناعة 

جزئيًا. وينبغي  ١٩-وانخفاض معدالت التمنيع من جراء كوفيد ٢المخاطية ضــــــد فيروس شــــــلل األطفال من النمط 
نظر عن أوضـــاعها المتعلقة بفيروس شـــلل األطفال، أن تكفل تنفيذ تدابير احتواء فيروس لجميع البلدان، بصـــرف ال

شــــــــلل األطفال بالكامل؛ وتخّفض عدد المرافق األســــــــاســــــــية المعّينة لالحتفاظ بفيروس شــــــــلل األطفال إلى أدنى حد 
عيض عنه بســـــالالت ممكن؛ وتتخلى عن اســـــتخدام فيروس شـــــلل األطفال البري في إنتاج اللقاحات واختبارها لتســـــت

  موهنة مستقرة وراثيًا، كلما أمكن ذلك.
  

  الحوكمة والتمويل
  

اســـــــــــتجابًة لتطّور األوضـــــــــــاع واالحتياجات وبناًء على طلب الجهات المانحة، اســـــــــــتهلت المبادرة العالمية   -٣١
ل تحسين بمن أجل تقييم سُ  ٢٠١٩الستئصال شلل األطفال عملية الستعراض الحوكمة في كانون األول/ ديسمبر 

عمليات الشــــــــــراكة وهياكلها على مســــــــــتوى القيادة (مجلس مراقبة شــــــــــلل األطفال، ولجنة المالية والمســــــــــاءلة، ولجنة 
وجمع االســـــتعراض تعليقات الجهات صـــــاحبة المصـــــلحة والجهات المانحة عن طريق ســـــلســـــلة من  االســـــتراتيجية).

في  ١على مدى ســـــتة أشـــــهر. وُنشـــــرت النتائج االســـــتقصـــــاءات وحلقات العمل والمقابالت والمشـــــاورات التي أجريت
  وتشمل تحديد المسائل الرئيسية والتوصيات التي تستهدف تعزيز حوكمة البرنامج. ٢٠٢٠  تموز/ يوليو

  
، استهلت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تنقيح الخطة االستراتيجية الستئصال ٢٠٢٠وفي عام   -٣٢

واســـتنادًا إلى أفضـــل الممارســـات والدروس المســـتخلصـــة، حددت الجهات الشـــريكة والجهات صـــاحبة  شـــلل األطفال.
                                                            

ـــلل األطفال، تموز/ يوليو    ١ ــال شـــ ــ ــتئصــ ــ ـــتعراض حوكمة المبادرة العالمية الســ (باإلنكليزية)  ٢٠٢٠التقرير الختامي عن اســـ
  (على الموقع اإللكتروني التالي: 

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/07/GPEI-Governance-Review-Final-Report-July-2020.pdf ــم ، تــ
  ).٢٠٢١آذار/ مارس  ١٩االطالع في 
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المصلحة على أساس جماعي العقبات المتبقية التي تحول دون استئصال شلل األطفال، بهدف توجيه وضع خطة 
قيق عالم خال من شــــلل منقحة ومعززة ودمج الُنهج المثلى للتغلب على تلك العقبات. وتســــتهدف الخطة المعززة تح

وسيشدَّد على تقليص األطفال والحفاظ عليه بالتركيز على المساءلة عن تنفيذ استراتيجيات االستئصال األساسية. 
الوقت المخصــــــــــص لالســــــــــتجابة؛ وزيادة الطلب على اللقاح؛ وتحويل فعالية الحمالت؛ والعمل بشــــــــــكل منهجي من 

باألمور؛ وتحســـــــــين صـــــــــنع القرار والمســـــــــاءلة. وســـــــــيؤدي تنفيذ الخطة  خالل التكامل؛ واالنتقال إلى تحكم الحكومة
المعززة وتمويلها بالكامل إلى وقف انتقال فيروس شــــلل األطفال البري بصــــفة دائمة واحتواء فاشــــيات فيروس شــــلل 

  ١األطفال الدائر المشتق من اللقاحات والوقاية منها على نطاق العالم.
  

ادرة العالمية الســـــتئصـــــال شـــــلل األطفال مرتفعًا، والســـــيما الدعم المقدم من ويظل مســـــتوى الدعم العام للمب  -٣٣
الجهات المانحة الســـــــــــــــيادية القديمة العهد ومنظمة الروتاري الدولية، إال أن المبادرة تواجه أوضـــــــــــــــاعًا تمويلية غير 

. وقد ُتجبر القيود المالية مســــتقرة يمكن أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا في الجهود العالمية المبذولة الســــتئصــــال شــــلل األطفال
الحالية على تحديد أولويات الموارد المتاحة، مما قد يقّلص الوجود في البلدان التي ال يتوطنها شـــــلل األطفال. وفي 

. وُيتوقع أن تســـــــــــــــهم عدة عوامل في ١٩-الوقت ذاته، يعمل البرنامج على تكييف ُنهجه المّتبعة إزاء جائحة كوفيد
) إذ ُتســـــــــــــتأنف حمالت التطعيم ضـــــــــــــد شـــــــــــــلل األطفال ١لموارد المالية على النحو التالي: (زيادة االحتياجات من ا

تدريجيًا، يتعين توظيف المزيد من االســــــــــتثمارات لحماية العاملين الصــــــــــحيين والمجتمعات المحلية أثناء الحمالت؛ 
ة أعداد حاالت اإلصــابة إلى زياد ٢٠٢٠وقد يؤدي تراجع خدمات التمنيع األســاســية وتعّطل الحمالت في عام   )٢(

) كما قد يفضـــي هذا العامل األخير إلى تأخر اســـتئصـــال المرض نفســـه. وُيجري ٣بالمرض وتكاليف االســـتجابة؛ (
برنامج مكافحة شــــــلل األطفال تحليًال دقيقًا للمخاطر المرتبطة بالخصــــــائص الوبائية المتطّورة وينفَّذ على نحو يكفل 

في ذلك عن طريق األنشــــــــطة الخاصــــــــة بالمســــــــتضــــــــدات  أمونية والكفاءة، بمااالســــــــتجابة بأكبر قدر ممكن من الم
المتعّددة عند االقتضــــاء. وتشــــجَّع الدول األعضــــاء على تعزيز التمنيع الروتيني بلقاح شــــلل األطفال الفموي الثنائي 

طفال الدائر التكافؤ ولقاح شــــــــلل األطفال الُمعطل وعلى تعبئة التمويل المحلي اســــــــتجابًة لتفشــــــــي فيروس شــــــــلل األ
  ) بشأن استئصال شلل األطفال.١١(١٤٦م تالمشتق من اللقاحات وفقًا للمقرر اإلجرائي 

    
  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء

  
التقرير وتركيز مداوالتها على تمويل الخطة االســــــــتراتيجية هذا مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بجمعية الصــــــــحة   -٣٤

  وتنفيذها بالكامل. 
  

     =     ==  

                                                            
ــاء على شــــلل األطفال والشــــوط األخير من    ١ ــأن القضــ ــلل األطفال بشــ ــال شــ ــتئصــ ــتراتيجية للمبادرة العالمية الســ الخطة االســ

  استئصاله: تتاح المسودات المحدثة بانتظام على الموقع اإللكتروني التالي: 
https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/ ،) ٢٠٢١ريل نيسان/ أب ١٥تم االطالع في(. 


