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  األطفال: تكثيف جهود المبادرة العالمية شلل 
  الستئصال شلل األطفال

  
  تقرير من األمانة

  
  
تلبية  ٢٠١٨١-٢٠١٣ِعّدت الخطة االستراتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخير من استئصاله أُ   -١

: تكثيــف جهــود المبــادرة العالميــة الستئصــال بشــأن شــلل األطفــال ٥-٦٥ج ص علطلــب جمعيــة الصــحة فــي القــرار 
إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين. ويلخــص  ٢٠١٣الخطة في أيار/ مــايو ، وُقدِّمت تلك شلل األطفال

هــذا التقريــر حالــة كــل غــرض مــن األغــراض األربعــة التــي تصــبو إليهــا خطــة الشــوط األخيــر االســتراتيجية والعقبــات 
  .٢٠١٤ة لعام التي تعترض سبيل بلوغ المعلمات في الوقت المناسب ووضع التمويل الحالي واألولويات البرمجي

  
  : الكشف عن فيروس شلل األطفال ووقف انتشاره١الغرض 

  
عدد حاالت اإلصابة بالمرض بسبب فيروس شلل األطفال  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٠ارتفع لغاية   -٢

)، وازداد عــدد حالــة ٢١٣ حالــة مقارنــة بمــا مقــداره ٣٥٩( ٢٠١٢٪ مقارنــة بــالفترة نفســها مــن عــام ٦٨البــري بنســبة 
البلدان التي أبلغت عن حاالت إصابة بشلل األطفال إلى ثمانية بلدان مقارنة بأربعة بلدان في الفترة ذاتهــا مــن عــام 

. وُتعزى هذه الزيادة إلى اندالع فاشيات المرض مــن جــراء االنتشــار الــدولي لفيروســات شــلل األطفــال مــؤخرًا ٢٠١٢
حــاالت  ٦حالــة أخــرى فــي كينيــا و ١٤حالة إصابة بالمرض فــي الصــومال و ١٨٣من نيجيريا إلى القرن األفريقي (

حالــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية)، كمــا ُكِشــف فــي  ١٧في إثيوبيا) وانتشارها من باكستان إلى الشرق األوســط (
ن الكاميرون عــن أربــع حــاالت أخــرى لإلصــابة بــالمرض ناجمــة عــن وفــود فيــروس شــلل األطفــال. وازدادت حتــى اآل

حالــة) مقارنــة بــالفترة نفســها مــن  ٧٤٪ في باكستان (لترتفــع إلــى ٣٢حاالت اإلصابة بشلل األطفال المتوطن بنسبة 
٪ علـــى التـــوالي فـــي البلـــدين اآلخـــرين ٦٨و٪ ٥٨، فيمـــا انخفضـــت حـــاالت اإلصـــابة بـــالمرض بنســـبتي ٢٠١٢عـــام 

ت جميــع حــاالت اإلصــابة بــالمرض التــي وقعــ ٢٠١٣الموطــونين بــالفيروس، وهمــا نيجيريــا وأفغانســتان. وفــي عــام 
ُكِشف عنهــا بأفغانســتان فــي المنطقــة الشــرقية مــن البلــد، وهــي حــاالت ســببتها فيروســات مصــدرها باكســتان لإلصــابة 
بشلل األطفال، كما ُكِشف عن فيروسات مصدرها باكستان أيضًا لشلل األطفال البري في عينات بيئيــة ُجِمعــت فــي 

  ة المحتلة.إسرائيل واألرض الفلسطيني
  
، قــد ١وتبــّين للمــرة األولــى فــي تــاريخ مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال أن نمطــًا مصــليًا واحــدًا، هــو الــنمط    -٣

؛ وكانــت أحــدث حالــة ٢٠١٣ســبب جميــع حــاالت اإلصــابة بشــلل األطفــال الناجمــة عــن الفيــروس البــري فــي عــام 
فــي  ٢٠١٢ثــاني/ نــوفمبر تشــرين ال ١٠لإلصــابة بــالمرض مــن جــراء فيــروس شــلل األطفــال البــري قــد وقعــت يــوم 

والمشـــتقة مـــن اللقاحـــات  ٢نيجيريـــا. أمـــا حـــاالت المـــرض الناجمـــة عـــن فيروســـات شـــلل األطفـــال الـــدائرة مـــن الـــنمط 
                                                            

كـــانون  ٤(تـــم االطـــالع فـــي  http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspxانظـــر العنـــوان    ١
 ).٢٠١٣األول/ ديسمبر 
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، علمـــًا بـــأن معظـــم الحـــاالت وقعـــت ٢٠١٢٪ مقارنـــة بعـــام ١٦حالـــة فـــي ســـبعة بلـــدان) فقـــد انخفضـــت بنســـبة  ٥٧(
  لكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.المنطقة الحدودية المتاخمة لفي  وأفي باكستان  إما
  
نســـبة األطفـــال الملقحـــين ضـــد المـــرض أثنـــاء االضـــطالع بأنشـــطة التمنيـــع التكميلـــي فـــي عمومـــًا وارتفعـــت   -٤

، بــــالتالزم مــــع إدخــــال ٢٠١٣أفغانســـتان ونيجيريــــا وباكســــتان، وهــــي البلــــدان الثالثــــة الموطونـــة بــــالمرض فــــي عــــام 
انفــك فيهــا أداء هــذه طوارئ في معظم المقاطعات التــي مافي حاالت ال تحسينات عملية مدفوعة بخطط عمل وطنية

األنشــطة ضــعيفًا علــى مــّر الــزمن. غيــر أن انعــدام األمــن و/ أو شــن هجمــات تســتهدف العــاملين الصــحيين و/ أو 
فــرض حظـــر مـــن الســـلطات المحليـــة علـــى حمـــالت التمنيـــع ضـــد شـــلل األطفـــال أســـفر عـــن تـــدهور شـــديد فـــي ســـبل 

ألطفال الموجودين فــي بعــض المنــاطق ذات األولويــة التــي تتفشــى فيهــا عــدوى المــرض، وخاصــة فــي الوصول إلى ا
المناطق القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية وٕاقليم خيبر بختون خوا الباكستاني ووالية بورنو في نيجيريا. وقد تسببت 

فــي مجــاالت أخــرى ذات أولويــة، والســيما  هذه التحــديات الجديــدة المقترنــة بالضــعف المــزمن لمســتوى تنفيــذ األنشــطة
فـــي واليـــة كـــانو بنيجيريـــا، فـــي اســـتمرار ســـريان الفيـــروس المتـــوطن وتـــواتر انـــدالع فاشـــيات شـــلل األطفـــال فـــي تلـــك 
البلــدان، واســتمرار انتشــار الفيــروس علــى الصــعيد الــدولي وانــدالع فاشــياته فــي بلــدان عــاودت فيهــا عــدوى المــرض 

 ٧٠٠ ٠٠٠علــى مجموعــه ظــل عــدد يزيــد  ٢٠١٣إلــى أنــه فــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  وتشير التقديرات ١بالظهور.
طفـــل مّمـــن تعـــّذرت تغطيـــتهم بأنشـــطة التلقـــيح ضـــد شـــلل األطفـــال فـــي المنـــاطق المتضـــررة بـــالفيروس فـــي كـــل مـــن 

طفــل بتلــك األنشــطة فــي المنــاطق الواقعــة  ٥٠٠ ٠٠٠باكســتان ونيجيريــا؛ كمــا تعــّذرت تغطيــة عــدد آخــر زاد علــى 
وعليــه فــإن خطــورة انتشــار المــرض علــى  ٢جنــوب الصــومال ووســطه التــي عــاودت فيهــا عــدوى المــرض بــالظهور.

الصعيد الدولي ال تزال مرتفعة، وخصوصًا فــي وســط أفريقيــا والشــرق األوســط والقــرن األفريقــي. واعترافــًا مــن اللجنــة 
وقعــت فــي  ٢٠١٣لل األطفــال فــي عــام ٪ مــن حــاالت اإلصــابة بشــ٧٩اإلقليمية في إقلــيم شــرق المتوســط بــأن نســبة 

عــن أن  ٢٠١٣بلدان تقع في اإلقليم المذكور فقد أعلنت في دورتها الســتين التــي ُعِقــدت فــي تشــرين األول/ أكتــوبر 
  ٣الوضع يمثل حالة طارئة لجميع الدول األعضاء بإقليم شرق المتوسط.

  
  ألطفال: تعزيز نظم التمنيع وسحب اللقاح الفموي المضاد لشلل ا٢الغرض 

  
ُكثِّـــف العمـــل بشـــأن صـــون اإلنجـــازات المحققـــة حتـــى اآلن مـــن أجـــل استئصـــال المـــرض  ٢٠١٣فـــي عـــام   -٥
العـــالم وتعزيـــز الحمايـــة ضـــد فيروســـات شـــلل األطفـــال فـــي األجلـــين القصـــير والطويـــل مـــن خـــالل تعزيـــز نظـــم  فـــي

الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال. مــن اللقــاح  ٢والقيــام فــي نهايــة المطــاف بالتــدّرج فــي ســحب مكــون الــنمط  التمنيــع
علــى  ٢٠١٦٤واعُتِمــَدت خمســة معــايير لقيــاس مــدى االســتعداد لســحب المكــون المــذكور مــن العــالم فــي مطلــع عــام 

لخبــراء مثلمــا أوصــى بــذلك فريــق ا النحــو التــالي: إعطــاء جرعــة واحــدة علــى األقــل مــن لقــاح شــلل األطفــال المعّطــل
؛ وٕاتاحة لقاح فموي آخر ثنائي التكافؤ مضاد للمرض ُيرّخص بإعطائه في يعاالستشاري االستراتيجي المعني بالتمن

واالستجابة لمقتضياته  ٢إطار أنشطة التمنيع الروتيني؛ وتنفيذ بروتوكوالت لترصد فيروس شلل األطفال من النمط 
)؛ وٕاتمــام ٢ط (بوســائل منهــا تكــديس مخــزون مــن اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل األطفــال األحــادي التكــافؤ مــن الــنم

                                                            
 .٢٠١٣تقرير المجلس المستقل للرصد التابع للمبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، تشرين األول/ أكتوبر    ١
 جديد في بلدان القرن األفريقي عدوى فيروسات شلل األطفال الوافدة من شمال نيجيريا. ظهرت من ٢٠١٣في عام    ٢
 ، تفاقم طارئة شلل األطفال في إقليم شرق المتوسط.٣-/ق٦٠إ ل/ م شالقرار    ٣
االســـــتنتاجات  – ٢٠١٣فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاري االســـــتراتيجي المعنـــــي بـــــالتمنيع، تشـــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر  اجتمـــــاع   ٤

 ، قيد الطبع والنشر.١٦-١): ١(٨٩؛ ٢٠١٤، السجل الوبائي األسبوعيوالتوصيات. 
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واإلشــهاد علــى استئصــال فيــروس  ١ومناولتها كما ينبغــي؛ ٢من أنشطة احتواء المواد المتبقية من النمط  ١المرحلة 
مــن اللقــاح الفمــوي المضــاد لشــلل  ٢في العالم. وسيعني تنفيذ ســحب مكــون الــنمط  ٢شلل األطفال البري من النمط 

 ٢شــهر علــى األقــل لجميــع فيروســات شــلل األطفــال مــن الــنمط األطفــال علــى الصــعيد العــالمي غيــاب أمــده ســتة أ
  الدائمة الدوران والمشتقة من اللقاحات.

  
وشـــرعت منظمـــة الصـــحة العالميـــة (المنظمـــة) وشـــركاؤها فـــي المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال   -٦

فــي في تنفيذ برنامج عمل مشــترك لــدعم تعزيــز نظــم التمنيــع الروتينــي  اللقاحات والتمنيعمن أجل  والتحالف العالمي
ويسعى النهج المشترك المتبع في تلــك البلــدان إلــى  ٢البلدان العشرة ذات األولوية المحددة في خطة الشوط األخير.

االســتفادة التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع ألغــراض تعزيــز الــنظم الصــحية و   االســتفادة مــن اســتثمارات
ل المبادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال. وخضــعت فــي عــام المساعدة التقنية الكبيرة المنتشرة بفضبالكامل من 

هـــي تشـــاد وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة والهنـــد  –خطـــط التمنيـــع المطبقـــة فـــي خمســـة مـــن تلـــك البلـــدان  ٢٠١٣
لالســـتعراض والتنقـــيح لتشـــمل إجـــراءات محـــددة تكفـــل إســـهام البنيـــة التحتيـــة للمبـــادرة العالميـــة  –ونيجيريـــا وباكســـتان 

ــًا فــي تحســين التغطيــة بأنشــطة التمنيــع الروتينــي. ويســتفيد هــذا الــنهج مــن الست ئصــال شــلل األطفــال إســهامًا منهجي
مكـــامن القـــوة األساســـية لبرنـــامج مكافحـــة شـــلل األطفـــال فيمـــا يخـــص مـــا يلـــي: السياســـات واالســـتراتيجيات وشـــؤون 

يم؛ واالتصـــاالت وٕاشـــراك المجتمـــع المحلـــي؛ التخطـــيط واإلدارة واإلشـــراف؛ والتنفيـــذ وتقـــديم الخـــدمات؛ والرصـــد والتقيـــ
  وترصد األمراض وتحليل البيانات؛ وبناء القدرات؛ وٕاقامة الشراكات والتنسيق.

  
إلــى  ٥وقــام فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع أثنــاء اجتماعــه المعقــود فــي الفتــرة مــن   -٧
النهائيــة لتوصــياته السياســية بشــأن تحديــد الســن الــذي  ُيعطــى فيــه بوضع الصــيغة  ٢٠١٣تشرين الثاني/ نوفمبر  ٧

لقــاح شــلل األطفــال المعّطــل فــي ســياق جــداول التمنيــع الروتينيــة المتبعــة فــي بلــدان ُتعطــى فيهــا جرعــة واحــدة مــن 
أجــل  واستعرض أيضًا الفريق المذكور وأيد االستراتيجية التــي ُوَضــعت بالتشــارك مــع التحــالف العــالمي مــن ٣اللقاح.

اللقاحات والتمنيع بشأن تمويل لقاح فيروس شلل األطفال المعّطل وتوريده وٕاعطاؤه على الصعيد العالمي. وتسهيًال 
بلدًا ال تســتخدم حاليــًا إال لقــاح شــلل األطفــال الفمــوي  ١٢٤للتخطيط فإن االستراتيجية تعطي األولوية لبلدان عددها 

 ٢ظهـــور وانتشـــار فيروســـات شـــلل األطفـــال الـــدائرة مـــن الـــنمط علـــى أربعـــة مســـتويات، وذلـــك علـــى أســـاس خطـــورة 
بلــدًا مــن  ٣٣٪ من السكان المستهدفين باالستراتيجية تتركــز فــي ٧٢والمشتقة من اللقاحات. وحرّي بالذكر أن نسبة 

 والمشــتقة ٢اللذين يشكالن أكبر خطورة لظهور وانتشار فيروسات شلل األطفال الدائرة من النمط  ٢و ١المستويين 
مــن اللقاحــات. وتجمــع اســتراتيجية التمويــل بــين األمــوال المقدمــة مــن خــالل التحــالف العــالمي مــن أجــل اللقاحــات 

بلـــدًا وعمليـــات  ٧٣والتمنيـــع والعمليـــات المعجلـــة فيمـــا يخـــص بلـــدانها ذات المشـــتريات الكبيـــرة الحجـــم البـــالغ عـــددها 
الحصول على لقــاح شــلل فيــروس األطفــال المعّطــل  الشراء المنفذة بمساعدة اليونيسف لصالح بلدان أخرى من أجل

  بأدنى سعر ممكن في األجل القريب.
  

                                                            
للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر فيروس شلل األطفال المرتبطة بالمرافق عقب استئصال (مسودة) خطة العمل العالمية    ١

شــلل األطفــال فــي إطــار التمنيــع الروتينــي. (انظــر فيروس شلل األطفــال البــري ووقــف إعطــاء اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس 
، تــــــــــــــــــم http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf العنــــــــــــــــــوان:

 ).٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٤االطالع في 

الموارد هائلة من بنية تحتية ، ولديها في العالمتأوي هذه البلدان العشرة ذات األولوية معظم األطفال المنقوصي التمنيع    ٢
جمهورية الكونغو و  تشادو  أنغوالو  : أفغانستان، وهي كالتاليالبشرية التي تمولها المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال

  .السودانوباكستان والصومال وجنوب  نيجيرياو  الديمقراطية وٕاثيوبيا والهند
االســـــتنتاجات  – ٢٠١٣، تشـــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاري االســـــتراتيجي المعنـــــي بـــــالتمنيع اجتمـــــاع   ٣

 ، قيد الطبع والنشر.١٦-١): ١(٨٩؛ ٢٠١٤، السجل الوبائي األسبوعيوالتوصيات. 
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وخلص فريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي المعنــي بــالتمنيع إلــى أنــه بــرغم أن ســعر لقــاح فيــروس شــلل   -٨
ــًا واحــدًا للجرعــة الواحــدة منــه فــي ســياق اســت هداف الفتــرة المشــمولة األطفــال المعّطــل قــد يتجــاوز بقليــل دوالرًا أمريكي

بخطـــة الشـــوط األخيـــر فـــإن حصـــيلة مناقصـــة اليونيســـيف الحاليـــة ســـتمثل أفضـــل ســـعر ممكـــن بالنســـبة إلـــى البلـــدان 
المنخفضــة الــدخل وتلــك المتوســطة الــدخل فــي الوقــت الــراهن. علــى أن فريــق الخبــراء أوصــى بضــرورة الســعي إلــى 

ل المعّطــل مــن خــالل مواصــلة العمــل بشــأن تطــوير منتجــات إجراء مزيد من التخفيضات في تكلفة لقاح شلل األطفا
  جديدة وترخيصها واتباع نهوج جديدة تستخدم موادًا مساعدة وطرقًا إلعطاء اللقاح داخل األدمة.

  
  : أنشطة االحتواء واإلشهاد٣الغرض 

  
فــال للتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن مخــاطر فيــروس شــلل األط(مســودة) خطــة العمــل العالميــة يجــري تحــديث   -٩

المرتبطة بالمرافق عقب استئصال فيروس شــلل األطفــال البــري ووقــف إعطــاء اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل 
لمواءمــة األنشــطة الُمضــطلع بهــا مــع اســتراتيجية االستئصــال واألطــر  وذلــك ١األطفــال فــي إطــار التمنيــع الروتينــي،

ومن المتوقــع وضــعها  ٢٠١٤الزمنية لخطة الشوط األخير. وستُتاح الخطة المحدثة للتشاور حولها عمومًا في عام 
الحتــواء هــي في صيغتها النهائية بحلول نهاية ذلك العام. وعمليًا فإن األولوية المعطاة في الوقت الحــالي ألنشــطة ا

، وهــي تشــمل إعــداد جــرد بجميــع المرافــق التــي تحــتفظ ٢٠١٥بحلــول عــام  ١لضــمان االنتهــاء مــن أنشــطة المرحلــة 
بمــواد ناقلــة لعــدوى فيــروس شــلل األطفــال البــري و/ أو ُيحتمــل أن تنقــل عــدواه، واتخــاذ تــدابير تكفــل المناولــة اآلمنــة 

تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٥. ولغاية ٢صوصًا النمط المصلي لجميع ما تبقى من فيروسات شلل األطفال البري، وخ
ــيم جنــوب شــرق آســيا ١فقــد اســتكملت جميــع الــدول األعضــاء أنشــطة المرحلــة  ٢٠١٣ ، باســتثناء بلــد واحــد فــي إقل

  بلدًا في اإلقليم األفريقي. ٣٧وبلدين اثنين في إقليم شرق المتوسط و
  

ويسير إقليم جنوب شرق آسيا على الطريق القــويم لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال فــي الربــع األول   -١٠
، عقــب وقــوع آخــر حالــة فيــه لشــلل األطفــال الشــللي نجمــت عــن فيــروس شــلل األطفــال البــري فــي ٢٠١٤مــن عــام 

ل األطفــال فــي إقلــيم جنــوب نتائج اإلشهاد علــى استئصــال شــل ٢٠١٤. وستُقّدم في عام ٢٠١١كانون الثاني/ يناير 
شــرق آســيا إلــى اللجنــة العالميــة لإلشــهاد علــى استئصــال شــلل األطفــال، التــي ستســتعرض أيضــًا بيانــات مقدمــة مــن 
جميع أقاليم المنظمة الستة للبت في ما إذا كانت هناك بّينات كافية لالستدالل رسميًا علــى استئصــال فيــروس شــلل 

  عيد العالمي. على الص ٢األطفال البري من النمط 
  

  : تخطيط موروث المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال٤الغرض 
  

ضـــمان أن تســـتمر ســـائر بـــرامج الصـــحة العموميـــة، عقـــب تهـــدف عمليـــة تخطـــيط مـــوروث المبـــادرة إلـــى   -١١
ضــل استكمال جهود استئصــال شــلل األطفــال، فــي االســتفادة مــن المعــارف والقــدرات والعمليــات واألصــول المنشــأة بف

بـــإجراء عمليـــة تشـــاورية مستفيضـــة مـــع الـــدول  ٢٠١٣المبـــادرة العالميـــة الستئصـــال شـــلل األطفـــال. وُشـــِرع فـــي عـــام 
ـــة بشـــأن  تبصـــياغة ورقـــة معلومـــات أساســـية تحـــدد ثالثـــة ســـيناريوها بـــدءاً األعضـــاء وأصـــحاب المصـــلحة،  محتمل

الموروث لكي تنظر فيها اللجان اإلقليمية التابعة للمنظمة. وثمة توافــق متنــاٍم فــي اآلراء ناشــئ عــن تلــك المشــاورات 
يفيد بأنه ينبغي في نهاية األمر نقل أصول مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال وعبرهــا ومواردهــا مــن خــالل الحكومــات 

  د بالفائدة على سائر األولويات الصحية القائمة.الوطنية في المقام األول، وذلك لكي تعو 
                                                            

بالمرافق عقب استئصال المرتبطة  فيروس شلل األطفالتقليل إلى أدنى حد من مخاطر لل(مسودة) خطة العمل العالمية    ١
(انظــر  فــي إطــار التمنيــع الروتينــيفيــروس شــلل األطفــال إعطــاء اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال البــري ووقــف 

، تـــــــــــــــــــم http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAP3_2009.pdf العنـــــــــــــــــــوان:
 )٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ٤االطالع في 
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وُأجريت فضًال عن ذلك دراسة مستقلة بشأن طاقم األفــراد الــذين نشــرتهم المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل   -١٢
وُأِعــّدت تلــك  ١فــرد تعاقــدت المنظمــة بشــأنهم. ٧٠٠٠فــرد، بمــن فــيهم أكثــر مــن  ٢٢ ٠٠٠األطفــال والبــالغ عــددهم 

تحديـــد اآلثـــار الماليـــة المترتبـــة علـــى إغـــالق برنـــامج مكافحـــة شـــلل األطفـــال فـــي نهايـــة المطـــاف، الدراســـة لغـــرض 
وتشـــاورت أيضـــًا مـــع كبـــار ممثلـــي الوكـــاالت المانحـــة وســـواها مـــن المبـــادرات الصـــحية وبعـــض الحكومـــات الوطنيـــة 

ن مبــادرة استئصــال الستحصال وجهات نظرها حول إتاحة خيارات طويلة األمد بخصوص القوى العاملة الممولــة مــ
شلل األطفال. وتواتر بشكل كبير استشهاد أصحاب المصلحة هؤالء بما تؤديــه تلــك القــوى العاملــة مــن وظــائف فــي 

٪)، لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة يمكـــن أن ٤٦٪) والتعبئـــة االجتماعيـــة (٥٠٪) وشـــؤون المختبـــرات (٨٦مجـــاالت الترصـــد (
المجيبـــين بأنـــه ينبغـــي أن تتكفـــل الحكومـــات الوطنيـــة فـــي  تســـهم فـــي نقلهـــا إلـــى مبـــادرات صـــحية أخـــرى. وأفـــاد ثلثـــا

  المستقبل بمسؤولية إدارة هذه البنية التحتية الخاصة بالموارد البشرية.
  

إنجــاز األعمــال المتعلقــة بمــوروث شــلل األطفــال فــي إطــار إجــراء مزيــد مــن  ٢٠١٤وسيتواصــل فــي عــام   -١٣
توثيق أصول المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال وقدراتها المشاورات حول إدارة دفة االتجاهات العامة وزيادة 

والتعمــق فــي دراســة المعــارف المكتســبة والعبــر المستخلصــة. وستشــكل تلــك المــدخالت أســاس إطــار عــالمي يمكــن 
استخدامه لــدعم تخطــيط مــوروث مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي. وســُيعّد مشــروع 

قبيــــل انعقــــاد جمعيــــة الصـــحة العالميــــة الثامنــــة والســــتين فــــي  ٢٠١٤ظــــر فيــــه اللجــــان اإلقليميــــة فـــي عــــام إطـــار لتن
  .٢٠١٥ عام
  

  التمويل وٕادارة الموارد
  

مــؤتمر القمــة الجهــات المانحــة والبلــدان المتضــررة بشــلل األطفــال فــي تعهّــدت  ٢٠١٣فــي نيســان/ أبريــل   -١٤
 ٤٠٤٠) بتخصــيص مبلــغ ٢٠١٣نيســان/ أبريــل  ٢٥و ٢٤الذي ُعِقــد مــؤخرًا (فــي أبــوظبي،  العالمي بشأن اللقاحات

مليــون دوالر أمريكــي، كمــا جــرى التعهّــد  ٥٥٣٠مليون دوالر أمريكي من أجــل ميزانيــة خطــة الشــوط األخيــر البالغــة 
وحشــد تمويــل إضــافي  مليون دوالر أمريكي منــذ ذلــك الحــين. وســعيًا إلــى تنفيــذ تلــك التعهــدات ٤٩٠بمبلغ آخر قدره 

مليــون دوالر أمريكــي قامــت المنظمــة وشــركاؤها فــي المبــادرة العالميــة الستئصــال  ١٠٠٠لســد الفجــوة المتبقيــة بمبلــغ 
شلل األطفال بتعزيز قدراتهم في ميدان تعبئة الموارد واالتصاالت االستراتيجية وٕاعادة تركيز أنشــطة الفريــق المعنــي 

ل والمشترك بين الوكاالت على تكثيف تعبئة الموارد. واستكماًال لتلك القدرات ُشكِّل بالدعوة إلى مكافحة شلل األطفا
فريق عمل معني بالتمويل ومشــترك بــين الوكــاالت لضــمان تعزيــز مراقبــة التكــاليف وتــدعيم المســاءلة وٕادارة المــوارد، 

  ".عن موضوع "مردود التكلفة ٢٠١٢واتخاذ إجراءات بشأن نتائج دراسة أجريت في عام 
  

تجــــاوزت الطلبــــات المجّمعــــة بشــــأن تمويــــل أنشــــطة  ٢٠١٣شــــهر تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر نهايــــة وبحلــــول   -١٥
مليــون  ٢٦٨مليــون دوالر أمريكــي بمقــدار  ١٠٣٣قيمــة الميزانيــة البالغــة  ٢٠١٤استئصــال شــلل األطفــال فــي عــام 

مليــون دوالر  ٢٦وآخــر بمقــدار  مريكــيأ مليــون دوالر ٦٠. وشــملت تلــك الطلبــات مبلغــًا إضــافيًا قــدره أمريكــي دوالر
لمكافحـــة فاشـــيات المـــرض فـــي القـــرن األفريقـــي والشـــرق األوســـط علـــى التـــوالي؛ وتكـــاليف إضـــافية لتكثيـــف أمريكـــي 
) وأفغانســتان أمريكــي مليــون دوالر ٢٨ ) وباكســتان (أمريكــي مليــون دوالر ٧٤التمنيع التكميلي في نيجيريــا ( أنشطة

ـــين دوالر ٦( ـــغ آخـــر قـــدره أمريكـــي مالي مليـــون دوالر أمريكـــي لإلبكـــار فـــي إدخـــال لقـــاح فيـــروس شـــلل  ٦٠)؛ ومبل
األطفال المعّطل. وسيلزم لتوفيق هــذه الطلبــات مــع التمويــل المتــاح بــذل جهــد كبيــر فــي مجــال إعــادة جدولــة أنشــطة 

لغــرض إدخــال لقــاح  البلــدان وتخصــيص جــزء مــن أمــوال البرنــامج التقديريــة المحــدودة كثير مــنالتمنيع التكميلي في 

                                                            
 .١٣٤/٤٩م تانظر الوثيقة    ١
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استخدام التمويل المخصص للمساعدات اإلنسانية من خارج الميزانية ألجــل احتمال فيروس شلل األطفال المعّطل و 
  االضطالع ببعض أنشطة مكافحة فاشيات المرض في المواضع التي تنطوي على حاالت طوارئ معقدة الطابع.

  
  ٢٠١٤المخاطر الرئيسية واألولويات البرمجية لعام 

  
المخـــاطر الرئيســـية المحدقـــة ببلـــوغ غايـــة استئصـــال شـــلل تمثلـــت  ٢٠١٣تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٢٥فـــي   -١٦

مــن خطــة الشــوط األخيــر فيمــا يلــي: حــاالت الحظــر المفروضــة علــى حمــالت التمنيــع فــي  ٢٠١٤األطفال في عــام 
وكالـــة شـــمال وزيرســـتان بباكســـتان وأصـــقاع مـــن جنـــوب الصـــومال ووســـطه؛ واســـتمرار اســـتهداف الجهـــات المعنيـــة 

العمليات العسكرية الجارية في وكالة خيبر (داخــل إقلــيم المنــاطق تون خوا في باكستان؛ و إقليم خيبر بخبالتلقيح في 
القبلية الخاضعة لإلدارة االتحادية) في باكستان؛ وانعدام األمن في المنطقة الشرقية من أفغانستان ووالية بورنــو فــي 

مزمنــة التــي تتخلــل أداء البرنــامج فــي واليــة نيجيريــا؛ والصــراع المحتــدم فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية؛ والثغــرات ال
كــانو بنيجيريــا. وتتفــاقم هــذه المخــاطر المحيقــة بتلقــيح األطفــال فــي منــاطق معروفــة بتضــررها بشــلل األطفــال بفعــل 
ــًا مــن جديــد إلــى  الثغــرات التــي تتخلــل ترصــد المــرض واســتمرار تهديــد فيــروس شــلل األطفــال البــري باالنتشــار دولي

  معرضة لخطره بشكل كبير.  مناطق وفئات سكانية
  

وتنطــوي إدارة هــذه المخــاطر علــى تحقيــق ملكيــة وطنيــة كاملــة لبــرامج استئصــال شــلل األطفــال فــي البلــدان   -١٧
المتضررة بعدوى المرض كافة، بالتالزم مع إرساء مشــاركة جميــع الــوزارات واإلدارات التنفيذيــة ذات الصــلة وتكليــف 

ضطالع بأنشطة عالية الجودة في هذا الميدان، وخصوصــًا فــي المنــاطق التــي السلطات المحلية بكامل مسؤولية اال
يســهل الوصــول إليهــا، مثــل واليــة كــانو. أمــا الوصــول إلــى األطفــال وتلقــيحهم فــي المنــاطق غيــر اآلمنــة والمتضــررة 

الجهــات الفاعلــة بالنزاعات فسيتطلب كذلك المشاركة الكاملة للهيئــات الدوليــة ذات الصــلة والزعمــاء الــدينيين وســائر 
والمتنفذة في تلك المواضع. والبد من توثيق عرى التعاون مع الجهود اإلنسانية األوسع نطاقًا من أجل وضع خطط 
عملية وتنفيذها فيما يخص مناطق محددة بعينها وتوليد مزيــد مــن الطلــب والمشــاركة بــين صــفوف المجتمــع المحلــي 

ا بمــا يتماشــى مــع الســياقات المحليــة. وللتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن وتكييــف نهــوج استئصــال شــلل األطفــال أو تعــديله
المخــاطر والعواقــب المترتبــة علــى انتشــار فيــروس شــلل األطفــال دوليــًا ُتشــّجع الــدول األعضــاء علــى تعزيــز ترصــد 

إلى  المرض وتعزيز التغطية بأنشطة التمنيع الروتيني وتنفيذ أنشطة تمنيع تكميلي، عند االقتضاء. وستدعو األمانة
إلســداء المشــورة بشــأن اتخــاذ مزيــد مــن التــدابير لتلقــيح المســافرين  ٢٠١٤عقــد اجتمــاع لفريــق مــن الخبــراء فــي عــام 

  الوافدين من مناطق ينشط فيها سريان فيروس شلل األطفال.
  

والحــد كــذلك  ٢٠١٦في عام  ٢فيروس شلل األطفال الفموي من النمط وتسهيًال لعملية سحب مكون لقاح   -١٨
طورة التعرض لما تبقى من األنماط المصلية لفيروس شلل األطفال البري في العالم، ُتشــّجع الــدول األعضــاء من خ

علـــى وضـــع خطـــط بشـــأن إدراج جرعـــة واحـــدة علـــى األقـــل مـــن لقـــاح شـــلل األطفـــال المعّطـــل فـــي برامجهـــا الخاصـــة 
ترتيبــات التمويــل المعقــدة معنــي بــالتمنيع بفريــق الخبــراء االستشــاري االســتراتيجي البــالتمنيع الروتينــي. وبعــد أن ســّلم 

واألطر الزمنية الضيقة بشأن توريد اإلمدادات الالزمة إلدخال هــذا اللقــاح علــى الصــعيد العــالمي، أوصــى بــأن تقــوم 
البلدان الموطونة بشلل األطفال وتلك المعرضة لمخاطره بشكل كبير بوضع خطة بشأن إدخــال لقــاح شــلل األطفــال 

   ١، وبأن تضع جميع البلدان األخرى تلك الخطط بحلول نهاية العام المذكور.٢٠١٤تصف عام المعّطل بحلول من
  

                                                            
االســـــتنتاجات  – ٢٠١٣فريـــــق الخبـــــراء االستشـــــاري االســـــتراتيجي المعنـــــي بـــــالتمنيع، تشـــــرين الثـــــاني/ نـــــوفمبر اجتمـــــاع    ١

 ، قيد الطبع والنشر.١٦-١): ١(٨٩؛ ٢٠١٤، السجل الوبائي األسبوعيوالتوصيات. 
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وســعيًا إلــى مواصــلة تعزيــز تصــريف شــؤون مبــادرة استئصــال شــلل األطفــال واإلشــراف عليهــا شــرع مجلــس   -١٩
اجتماعــات شخصــية رقابة شلل األطفال المؤلفــة عضــويته مــن رؤســاء الجهــات الشــريكة الخمــس األساســية فــي عقــد 

كل ستة أشهر، واعتماد عملية منهجية الستعراض المخاطر، وٕادخال إجــراءات لصــنع القــرار تســهل علــى المــانحين 
وأصــحاب المصــلحة تقــديم مــدخالت تتســم بطــابع أكثــر منهجيــة. أمــا داخــل المنظمــة فقــد أنشــأ المــدير العــام فرقــة 

صـــال شـــلل األطفـــال بغيـــة تعزيـــز الـــدعم التنظيمـــي إلدارة مشـــتركة بـــين المجموعـــات إلدارة الشـــوط األخيـــر مـــن استئ
  البرامج وتنفيذ االستراتيجيات وتعبئة الموارد وٕادارتها في هذا المضمار.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.   -٢٠
  
  
  

=     =     =  
  

 


