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 تقرير مرحلي حول استئصال شلل األطفال

 المقدمة

ببلوغأهدافاخلطةاالسرتاتيجيةالستئصالشللاألطفالو صَ2016و2015يكانالتقدُّمالـُمحَرزيفعامَ .1
يإىلأقلتقدُّمًاكبرياً.كماوصلتسرايةفريوسشللاألطفالالب2018-2013والشوطاألخريمناستئصاله

مَ على أفغانستانر مستوياهتا من كلٍّ يف متفرقة قليلة أماكن يف املتوطن الفريوس سراية احنسار مع التاريخ
 .وباكستان

ل .2 املضاد التكافؤ الثالثي الفموي اللقاح استخدام من التحو ل تنفيذ بالنجاح نظريهوتكلَّل إىل األطفال شلل
توقفت عيعالبلدانيفإقليرشرلاملتوسنعنعلىالصعيدالعاملي؛وِمنَثَّالثنائيالتكافؤيفوقٍتمتزامنٍ

 .2016استخداماللقاحالفمويالثالثيالتكافؤاملضادلشللاألطفالاعتباراًمنأيار/مايو

اريرمرحليةإىلاللجنةاإلقليميةاملعنيةباإلشهادعلىاستئصالشللوقدَّمت عيعالبلدانحتديثاتسنويةأوتق .3
وفريوساتشللاألطفال2شللاألطفالالبيمنالنمنات.وُدمَِّرتفريوس2016األطفاليفمطلععام

سية.ويوجداملوجودةيفاملختباتببلداناإلقلير،أونُِقلتإىلمرافقأسا2الـُمشتقَّةمناللقاحاتمنالنمن
 باإلقليرمرفقواحدإلنتاجاللقاحاتيُعَتبمرفقاًأساسياًمعنياًبشللاألطفال.

وقدبدأتعمليةالتخطينللمرحلةاالنتقاليةلشللاألطفالعلىاملستوىاإلقليميوكذلكيفالبلداناألربعة .4
خاصةبشللاألطفال؛وهذهالبلدانهيأفغانستانهامةةأساسيةىباألولويةوتوجدهباأصولوبنيَاليتحتظَ

 وباكستانوالسودانوالصومال.

 .5 أيار/مايو يف ُعِقد الذي التاسع اجتماعها الصحية2016ويف الدولية باللوائح املعنية الطوارئ جلنة رأت ،
للاألطفالالبي(بشأناالنتشارالدويللفريوسشللاألطفالأناخلصائصالوبائيةاحلاليةلفريوسش2005)

دولياً، قلقًا تثري عمومية صحية طارئة ُُتثِّل تزال ال اللقاحات من الـُمشتقَّة املنتشرة األطفال شلل وفريوسات
منأفغانستانوباكستان وعليهتظلالتوصياتاملؤقتةساريةاملفعولطيلةالشهورالثالثةاملقبلة.والتزالكلُّ

 الدول قائمة على فتئتُمدَرجتني فما الصومال أما احلايل. الوقت يف البي األطفال شلل لفريوس الـُمصدِّرة
دتشهدحاالتالعدوىبفريوسشللاألطفالالبيأوفريوساتشللعُُمدَرجةعلىقائمةالدولاليتملتَـ

لاألطفالالـُمشتقَّةاألطفالاملنتشرةالـُمشتقَّةمناللقاحات،لكنهاتظلُعرضةلالنتشارالدويللفريوساتشل
 .مناللقاحاتوظهورهاوسرياهنا،يفحنيرُِفعالعرالمنهذهالقائمة
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 التقدُّم الُمحَرز حتى اآلن 
 وقفسرايةفريوسشللاألطفالالبي

 .6 2016يوليو/ُتوز17يف عن عامليًا أُبِلغ األطفال19، شلل فريوس سببها األطفال بشلل ُمؤكَّدة إصابة حالة
وذلكمنالبلديناللذيناليزاليتوطنهماشللاألطفال)أفغانستانوباكستان(،مقارنًة1البيمنالنمن

كِ من عنها الـُمبلَّغ املاضيباحلاالت العام من ذاهتا الفرتة عن البلدين 2015ال ويف حالة.36وعددها
،أعلنتاللجنةالعامليةلإلشهادعلىاستئصالشللاألطفالعناالستئصالالعاملي2015أيلول/سبتمب20

على3.ومليترالكشفعنفريوسشللاألطفالالبيمنالنمن2لفريوسشللاألطفالالبيمنالنمن
 .2012الصعيدالعامليمنذتشرينالثاين/نوفمب

  ماشللاألطفالالبلداناللذانيتوطنه

شللتـَُعدُّ .7 فريوسات وانتقال البلدين بني الكبرية السكان حلركة نظرًا واحدة وبائية كتلة وباكستان أفغانستان
ب2016حاالتيف6األطفالفيمابينهما.ففيأفغانستانأُبِلغعن التقريرمقارنًة سبعحىتتاريخكتابةهذا

2016حالةيف13،يفحنيأبلغتباكستانحىتتارخيهعن2015حاالتمتاإلبالغعنهاعننفسالفرتةيف
 .2015حالةعنالفرتةذاهتايف 29مقابل

التنفيذيناألفغانيةوالباكستانيةكومتااحلوقدوضعت .8 ننخطنعملوطنيةرصينةللطوارئتتضمَّووشركاؤمها
مبتكرَ أجاسرتاتيجيات من يفة يعيشون الذين وأولئك باستمرار التطعير فاهتر الذين األطفال إىل الوصول ل

املناطقاليتيتعذَّرالوصولإليها.كماأُنِشئتمراكزلعملياتالطوارئعلىاملستوينيالوطينودونالوطينيف
بُـ البلدين واليَغ كال وشركائهما، والباكستانية األفغانية احلكومتني جهود تنسيق كَة عن تنفيذبٍث قيام برص د

 خطنالعملالوطنيةللطوارئ.

واليزالهناكخماطركبريةملواصلةسرايةالفريوستتمثَّليفتعذُّرالوصولإىلبعضاملناطقيفهذينالبلدين .9
األطفال إىل الوصول فرص يُقلِّل الذي النحو على املناطق هبذه األمن وانعدام الفريوس يتوطنهما اللذين
بالتطعير،ويفاملشكالتاملتعلقةبضماناجلودةالعاليةألنشطةالتمنيعواإلشرافعلىهذهاألنشطةيفبعض

 األماكناليتُتشكِّلمستودعاترئيسيةللفريوس.

 يفالشرلاألوسنوالقرناألفريقي1احتواءفاشياتشللاألطفالاليتيسببهافريوسشللاألطفالالبيمنالنمن

أُعلِ .10 األول/أكتوبر تشرين يف والقرن2015ن األوسن الشرل منطقة يف حدثت اليت الفاشيات على القضاء
يف العرال من األوسن الشرل فاشية يف إصابة حالة آخر عن أُبِلغ وقد البلدان، من عددًا ومشلت األفريقي

أغسطس/قيمنالصوماليفآب،يفحنيأُبِلغعنآخرحالةإصابةيففاشيةالقرناألفري2014نيسان/أبريل
ومعذلك،يظلخطروفادةفريوسشللاألطفالالبيقائماًطاملااستمرتسرايةالفريوسيفباكستان .2014

األخرى والبلدان الفريوس يتوطنهما اللذين البلدين بني فيما السكان حركة بزيادة اخلطر ويتفاقر وأفغانستان.
 أوضاع جرَّاء ومن منه، النازحنياخلالية من كبرية أعداٍد عن وأسفرت اإلقلير يشهدها اليت الـُمعقَّدة الطوارئ

ومنالالجئني) مالينيالجئعلىالتوايل(،وتعطُّلتقدميخدماتالتمنيع9مليوننازحداخليو20داخليًا
 األساسيةيفالبلداناملتضررةمنالنزاعات.
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 الرتصُّدالبيئي

يظلالرتصُّدالقويللشللالرخواحلادهواملقياسالدقيق)عيارالذهب(للكشفعنحاالتاإلصابةبشلل .11
األطفال.ومعذلك،أثبتتالتجربةأنالرتصُّدالبيئييفأفغانستانوباكستانومصرنظاملهقيمةكبريةيففهر

ل االستجابة خطن إعداد ويف األطفال لشلل احلالية إرساءالوبائيات أجل من اخلطن تنفيذ اآلن وجيري ه.
الرتصُّدالبيئييفالبلدانالـُمعرَّضةخلطروفادةالفريوسإليهاوفقتصنيفاتاملنظمةللبلدانإىلدرجات،ومن
ولبنان والعرال والصومال والسودان السورية العربية واجلمهورية اإلسالمية إيران و عهورية األردن البلدان هذه

األردنو عهوريةإيراناإلسالميةوالسودانخلدمةهذهكلٍّمن.وسوفتُنَشأخمتباتللرتصُّدالبيئييفواليمن
 .البلدان

  يفلقاحشللاألطفالالفموي2سحبمكونالنمن

استعرضفريقاخلباءاالستشارياالسرتاتيجياملعينبالتمنيعالوضعاخلاص2015تشريناألول/أكتوبر20يف .12
والتقدُّمالـُمحَرزحنواالستعدادالعاملي2بوبائياتفريوساتشللاألطفالالـُمشتقَّةمناللقاحاتمنالنمن

حشللاألطفالالفمويمنلإلهناءالـُمنسَّقوالتدرجييللقاحشللاألطفالالفموي،وأكَّدالفريقأنسحبلقا
،منخاللالتحو لمناستخداملقاحشللاألطفالالفمويالثالثيالتكافؤإىلاستخداملقاحشلل2النمن

يف2016أيار/مايو 1نيسان/أبريلو17(،ينبغيأنيتربني3و1األطفالالفمويالثنائيالتكافؤ)النمطني
البلداناليتتستخدملقاحشللاألطفالالفمويالثالثيالتكافؤيف لوقٍتمتزامنعلىالصعيدالعاملييفك

 الوقتاحلايل.

 وقدنفَّذت عيعبلداناإلقليرعمليةالتحو لبنجاح. .13

  اإلمداداتالعامليةمناللقاحات

وجود .14 بسبب الـُمعطَّل األطفال شلل فريوس لقاح يف العاملي بالنقص تتعلق التحو ل فرتة أثناء مشكلة برزت
مشكالتكبريةيفالتصنيعصادفهااملصنِّعونالذينيوفروناللقاحمنخاللاليونيسف.ويفاجتماعهالذي

آذار/مارس باخنفاضكميات جيأحاطفريقاخلباءاالستشارياالسرتاتي2016ُعِقديف علمًا املعينبالتمنيع
اإلنتاجمنلقاحفريوسشللاألطفالالـُمعطَّل،ونصحالفريقبالـُمضيُقُدمًايفعمليةالتحو للكنبعددراسة

وأَ للمخاطر. لبلدانوافية الـُمعطَّل األطفال شلل فريوس لقاح إمدادات لتوفري األولوية بإعطاء الفريق وصى
 شلل2و1الدرجتني ولقاح الـُمعطَّل األطفال شلل فريوس لقاح خمزون على واحلفاظ األعلى، املخاطر من

منأجلاالستجابةلفاشياتفريوسشللاألطفالمنالنمن2األطفالالفموياألحاديالتكافؤمنالنمن
من عهوريةإيرانلعلىكلٍّرالنقصيفإمداداتلقاحفريوسشللاألطفالالـُمعطَّل.ويؤثِّبعدعمليةالتحو 2

 اإلسالميةوجيبويتوالسودانومصرواملغرب.

منأجلتيسري2وقدمتتكوينخمزوناحتياطيمنلقاحشللاألطفالالفموياألحاديالتكافؤمنالنمن .15
للفاشيات استدعت،االستجابة عذلكالضرورةإذا ص ج قرارها يف العاملية الصحة  ععية وأيدت 68-3.

(اتباعهن جإلدارةهذااملخزوناالحتياطيواإلفراجعنه،وحثَّتالدولاألعضاءعلىإرساءاإلجراءات2015)
 النمن من التكافؤ األحادي األطفال شلل لقاح باسترياد للتصريح العاملي2الالزمة االحتياطي املخزون من

 لطوارئ.واستخدامهعقبإجازةاملديرةالعامةاإلفراجعنهيفحاالتا
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  فريوساتشللاألطفالالـُمشتقَّةمناللقاحات

عقبجناحعمليةالتحو لمناستخداملقاحشللاألطفالالفمويالثالثيالتكافؤإىلنظريهالثنائيالتكافؤيف .16
 من 17الفرتة حىت 1نيسان/أبريل أيار/مايو، عز فإن النمن من األطفال شلل فريوس سابني2ل )فريوس

سوفيـَُعدحدثاًجيباإلخطاربهمبوجبمنأيمصدٍرقمناللقاحاتأوالفريوسالبي(الفريوسالـُمشتَأو
شاملوتقدمياالستجابةإذالزماألمر.وأُبِلغيف2005اللوائحالصحيةالدولية) (،وسوفيتطلبإجراءتقصٍّ

منباكستان،2قمناللقاحاتمنالنمنتَشمُـعنآخرفريوسلشللاألطفالاملنتشرال2015شباط/فباير
ةمنقَّشتَـمُغامضةوأُبِلغعنفريوسات .2ومنذذلكاحلنيمليترالكشفعنأيفريوسمنتشرمنالنمن

 يف ومصر والعرال باكستان من 2015اللقاحات يف السورية العربية اجلمهورية عن2016ومن أُبِلغ بينما ،
مُ شتقَّفريوسات من إيرانة  عهورية من كلٍّ يف املناعة يف نقص من يعانون أشخاص من عزهلا مت اللقاحات

 .2016ومنالعرالومصريف2015فلسطنييفدولةاإلسالميةوالعرالوُعمانو

النزاعات .17 من املتضررة البلدان يف قائمًا اللقاحات من الـُمشتقَّة األطفال شلل فريوسات ظهور خطر يزال وال
خدماتالتمنيعالروتيينيفاملناطقاملتضررة.وأَبسببتد العامليةبروتوكوالتحولعدَّهور الصحة منظمة ت

التحو ل،وجرىتدريباملوظفنيالتقنينيمنعز  لفريوساتشللاألطفالالـُمشتقَّةمناللقاحاتعقبفرتة
  عيعالبلدانيفاإلقليرعلىالبوتوكولاجلديد.

 االحتواء

 .18 عام 2015يف عام من األول شلل2016والربع فريوس الحتواء بُِذلت اليت اجلهود يف ملحوظ تقدُّم أُحرِز ،
 النمن من شلل2األطفال فريوس الحتواء العاملية الصحة ملنظمة العاملية العمل خطة مع ذلك ويتماشى ،

األطفال(GAP III)األطفال شلل فريوس خماطر من حدٍّ أدىن إىل التقليل بعدهبدف باملرافق املرتبطة
األطفال شلل لقاح استعمال إهناء من يعقبه وما البية األطفال شلل لفريوسات النمن الـُمحدَّد االستئصال

2بلدًايفاإلقليرعنخلوهامنفريوسشللاألطفالالبيمنالنمن21أيار/مايو،أبلغ24الفموي.ويف
.ويـَُعدمعهدالرازي،جبمهوريةإيراناإلسالمية،2ناللقاحاتمنالنمنفريوساتشللاألطفالالـُمشتقَّةمأو

 النمن من األطفال شلل فريوس مبواد احتفظت اليت الوحيدة معنياً2اجلهة أساسيًا مرفقًا املعهد ُعنيِّ وقد ،
رتاليتدمَّ،البلدانبفريوسشللاألطفال،وهواملرفقالوحيداملعينبإنتاجاللقاحاتيفاإلقلير.ووثَّقت عيع

رموادفريوسدمِّماقامتبهمنعملياتالتدمري.أماباكستانفلرتُ،2موادفريوسشللاألطفالمنالنمن
 النمن من األطفال وذلك2شلل املتحدة باململكة والرقابة البيولوجية للمعايري الوطين املعهد إىل نقلتها بل ،

ص دالتقدُّميفتنفيذأنشطةاالحتواءمبوجباملرحلةاألوىلمنخطةوِضعتأداةمتابعةلرَألغراضحبثية.وقد
 .(GAPIII)العملالعامليةالحتواءفريوسشللاألطفال

 اإلشهادعلىاستئصالشللاألطفال
إىلتُِعدُّ .19 التقارير تقاريرسنويةحولاإلشهادعلىاستئصالشللاألطفال،وتُرَفعهذه جلاناإلشهادالوطنية

تقنية مراجعة ومراجعتها لتجميعها األطفال شلل استئصال على باإلشهاد املعنية اإلقليمية اللجنة أمانة
لإل اإلقليمية اللجنة إىل الوثائق األمانة م تُقدِّ بعدها ملراجعتهاوتصويبها. األطفال شلل استئصال على شهاد

التقاريريفهذهمراجعةهنائيةومناقشتها.كماتستعرضاللجنةاإلقليميةلإلشهادعلىاستئصالشللاألطفال
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اجتماعهاالسنويمعرؤساءاللجانالوطنيةلإلشهادعلىاستئصالشللاألطفالومديريالبنامجالـُموسَّع
أن اإلقليميةلإلشهادعلىاستئصالتَللتمنيع،وهلا أوترفضها.وقدقبلتاللجنة إليها الـُمقدَّمة قبلالتقارير

)األردن19شللاألطفالالوثائقالوطنيةاألساسيةمنأجلاإلشهادعلىاستئصالشللاألطفالمن ،بلدًا
املتحدة العربية اإلسالمية،وتونس،والبحرين،واإلمارات إيران ،والصومال،والسودان،بويتوجي،و عهورية

السعودية،واملغرب،ومصر،وليبيا،ولبنان،والكويت،وقطر،وفلسطني،وُعمان،والعرال العربية ،واململكة
 واليمن(.

بلتاللحنةاإلقليميةلإلشهادعلىاستئصالشللاألطفالالوثائقالوطنيةالنهائيةمنأجلاإلشهادعلىكماقَ .20
ظلَّتخاليةمنشللاألطفالخلمسسنواتأوأكثرواستكملتاملرحلةبلداً17استئصالشللاألطفالمن

،و عهوريةإيراناإلسالمية،وتونس،والبحرين،واإلماراتالعربيةاملتحدة،األوىلمناالحتواءاملختبي)األردن
العربية،واملغرب،ومصر،وليبيا،ولبنان،والكويت،وقطر،وفلسطني،وُعمان،والسودان،وجيبويت واململكة

بوثائق،سعوديةال األطفال شلل استئصال على لإلشهاد اإلقليمية اللجنة وافت اليت البلدان و عيع واليمن(.
 وطنية،تُقدِّمحتديثاتمنتظمة.

البلَ .21 يُقدِّمانتقاريرمرحليةسنويةداناللذانتتوطَّأما أفغانستانوباكستان،فإهنما نهبماسرايةالفريوس،ومها
والتقدُّ الوضع الصدد.لرص د هذا يف الـُمحَرز العدوىوقدَّمَ م فيها ظهرت اليت السورية، العربية اجلمهورية ت

،وثائقهاالوطنيةاألساسيةبغرضاإلشهادعلىاستئصالشللاألطفال2014و2013بالفريوسمرةأخرىيف
بعداستعراضالوثائقرتاللجنةاإلقليميةلإلشهادعلىاستئصالشللاألطفال،وقرَّ .2016يفنيسان/أبريل

 .2017عيدتقدميالوثائقيفآذار/مارسلجمهوريةالعربيةالسوريةأنتُلالـُمقدَّمةإليها،أنهينبغي

 التخطينللمرحلةاالنتقالية

االنتقالية.وينبغيأنتفيهذهاخلطن2015استمرتعمليةالتخطينللمرحلةاالنتقاليةبوتريةمتسارعةيفعام .22
(ضماندمجتلكالوظائفالالزمةللحفاظعلىعاملخاٍلمنشللاألطفالبعد1)بأغراضثالثة؛وهي:

التمنيع هي الوظائف )وهذه الوطنية العمومية الصحة برامج يف استئصاله على والتأهُّب،والرتصُّد،اإلشهاد
لاملعارفالـُمستحَدثةوالدروسالـُمستخَلصةضمانتبادُ (2)واإلشهاد(؛،واالحتواء،للفاشياتواالستجابةهلا

 األخرى؛ الصحية املبادرات مع األطفال شلل استئصال أنشطة واملقوِّ3)من الُقُدرات نقل من التأكُّد مات(
 ممكناًمنالناحيةالعملية.مناسباًووالعملياتدعماًلسائراألولوياتالصحية،مىتكانذلك

باألولويةفيمايتعلقبالتخطينللمرحلةاالنتقاليةهيأفغانستانوباكستانوالسودانىوبلداناإلقليراليتحتظَ .23
وبِ أصول هبا يوجد حيث َنوالصومال، التخطينهامةحتتية يقتصر ال ذلك، ومع األطفال. بشلل خاصة

سائر املنظمة تشجع إذ باألولوية. حتظى اليت األربعة البلدان هذه على االنتقالية األعضاء،للمرحلة الدول
ال عامي يف األطفال شلل بفاشيات تأثَّرت اليت تلك من2014و2013سيَّما املستفادة الدروس توثِّق أن ،

االستجابةالناجحةللفاشياتيفالوصولإىلاجملتمعاتاحملليةاليتيتعذَّرالوصولإليها،مبايعودبالنفععلى
 األخرى.تدخُّالتالصحةالعموميةالرئيسية

ي .24 أن إىل حاجة وهناك املقامتر يف الوطين املستوى على األطفال بشلل اخلاصة االنتقالية للمرحلة التخطين
للمرحلة التخطين عملية أجُِنزت فإذا األمهية. بالغ أمر هذه التخطين لعملية األعضاء الدول وقيادة األول.
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ماراتيفجمالاستئصالشللاألطفالبالنفععلىاالنتقاليةلشللاألطفالعلىأحسنوجه،ستعوداالستث
العاملية املبادرة ُُتوِّهلا اليت والعمليات واملرافق البشرية املوارد وُتسِهر الطويل. املدى على التنمية أهداف سائر
جماالت يف خاصة األطفال بشلل ترتبن ال اليت بالوظائف القيام يف كبريًا إسهامًا األطفال شلل الستئصال

لتمنيعوالرتصُّدواالستجابةللطوارئ.وسوفيضمنالنجاحيفعمليةالتخطينللمرحلةاالنتقاليةاستمرارهذها
 .الوظائفاألساسيةبعدأنيتوقفالتمويلالـُمخصَّصالستئصالشللاألطفال

  الفريقاالستشارياإلسالمي

معطفالحتتقيادةاألزهرالشريف)القاهرة(وجمَسالفريقاالستشارياإلسالمياملعينباستئصالشللاألتأسَّ .25
الفقهاإلسالميالدويل)جدة(بالتعاونمعمنظمةالتعاوناإلسالميوجمموعةالبنكاإلسالميللتنمية.واهلدف
منإنشاءهذاالفريقهوتوفريالقيادةوالتوجيهرفيعياملستوىعلىالصعيدالعامليلبناءملكيةمقد راتالبامج،

ممنظمةممندعٍرالستئصالشللاألطفالمنأرجاءالعاملاإلسالمي.وتقدِّوإظهارالتضاُمنوتقدميمايلزَ
قداجتماعنياثنني؛األوليفالصحةالعامليةواليونيسفالدعرالتقينإىلالفريقاالستشارياإلسالميالذيعَ

 شباط/فباير يف السعودية العربية باململكة وا2014جدة ، أيار/مايو يف مصر القاهرة، يف وأعاد2015لثاين .
كِ يف العاملي،الفريق الصعيد على األطفال شلل الستئصال املبذولة للجهود دعمه على التأكيد اجتماعيه ال

 .مؤكِّداًأنالتطعيرضدشللاألطفاليتفقُتاماًومبادئاإلسالموصحيحأحكامه

وأفغانستان .26 باكستان من كل حتديد الفريقوجرى بأنشطة يتعلق فيما باألولوية حتظى كبلدان والصومال
يفالتصدِّيللمعلومات االستشارياإلسالمي.وحيرزالفريقاالستشارياإلسالميالوطينيفباكستانتقدُّمًا
املستوى على الدين رجال دعر دمج طريق عن األطفال شلل ضد بالتطعير حتين اليت والشائعات املغلوطة

ياألدىن)جمالساالحتاد(جنباًإىلجنبمعتنفيذخطةالعملالوطنيةللطوارئ.وكانمننتيجةذلكأناإلدار
على2016-2015تكثريًاحاالترفضتطعيراألطفال.وركَّزتخطةعملالفريقاالستشارياإلسالميقلَّ

الفعَّ والتنسيق الفريق، أمانة ُقُدرات لل بناء ال التنفيذية إقليميتنيجنة عمل وخطة اسرتاتيجية وإعداد للفريق،
الرئيسية، اإلسالمية اجلامعات مع الشراكات وبناء عليهما، النهائية اللمسات ووضع لالتصاالت شاملتني
الدعوةلدىالدول بأنشطة والقيام التعاوناإلسالمي، منظمة لدى املعتمدة املنظماتغرياحلكومية وخماطبة

التعاوناإلسالمياألعضاءمبجلسالت الدولالعربيةومنظمة لدولاخلليجالعربيةوجامعة دوسوفيعقِ.عاون
مبدينةجدةباململكةالعربيةالسعودية.ويفإطارالتخطينللمرحلةاالنتقالية2016الفريقاجتماعهالثالثيف

 للعامني االستشاري الفريق عمل خطة تُركِّز سوف 2017-2016باإلقلير، إىل الصحة، على ذلك، جانب
 .اإلجنابيةوصحةالطفلوالتمنيعبشكلعام

 2017و 2016األولويات اإلقليمية العاجلة الستئصال شلل األطفال في 

يفمايلي:وقفسرايةفريوسشللاألطفالالبي2016لاألولوياتالرئيسةإلقليرشرلاملتوسنيفعامتتمثَّ .27
الفاشياتأثناءمناملناعة،وحتسنيخدماتالتمنيعةالعاليياتيفأفغانستانوباكستان؛واحلفاظعلىاملستو

واليمن(مىتأمكن؛،وليبيا،والعرال،والصومال،رةمنالنزاعات)اجلمهوريةالعربيةالسوريةالبلداناملتضرِّيفو
علىمستوىممكنمنترصُّدالشللالرخواحلاد؛وتعزيزخطنالتأهُّبواالستجابةيف عيعالبلدانوضمانأ

منفاشياترأليحدثأوفاشيةباإلقليرمبايضمنالكشفاملبكروتقدمياالستجابةاملناسبةيفوقتمبك 
 ات.مناللقاحق املشتَاملنتشرفريوسشللاألطفالالبيأوفريوسشللاألطفال
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 .28 عام دعمَ2016ويف رصينة، وطنية عمل خطن إعداد يف وباكستان أفغانستان من كاًل املنظمة أمانة ت
حماكاةعملياتالستئصالشللاألطفالهبما.كماحصلتمخسةبلدانيفاإلقليرعلىالدعرالالزمإلجراء

للتأهُّ الوطنية اخلطن مالءمة مدى اختبار أجل من األطفال شلل لزملفاشيات إذا وحتديثها واالستجابة، ب
 .2017بلداًآخرباإلقليرقبلهنايةنيسان/أبريل11احملاكاةيفعملياتاألمر.ومناملقررإجراء

الفِوتواصِ .29 للتدخُّرَل املستعدة البشرية واملوارد األطفال شلل باستئصال املعنية ل السريع ل أجل تلبيةمن
الشرلاألوسنوالقرناألفريقيتقدميدعمهاللحفاظعلىاملستوىاملرتفعمناالحتياجاتاملفاجئةيفمنطقة

 مناعةالسكانونُظُرالرتصُّداحلساسةفضاًلعنحتسنيالتمنيعالروتيين.

 .30 عام مالياًأقرَّ2016ويف سيناريو األطفال شلل الستئصال العاملية للمبادرة التابع األطفال شلل مراقبة جملس
يإىلاحلاجةنمنوقفسرايةفريوسشللاألطفالالبي،ممايؤدُِّمنقَّحًايأخذيفاحلسبانالتأخُّريفالتمكُّ

يفمتطلباتامليزانيةقدرهاعالسيناريوزيادةًإىلعامإضايفمنأنشطةاستئصالشللاألطفالالـُمكثَّفة.ويتوقَّ
1500 عامي بني أمريكي دوالر إىل2019و2016مليون الفرتة هلذه امليزانية تقديرات إ عايل بذلك ليصل ،
 دوالرأمريكي.000 399 376صلالتمويلالسنوياليتحيتاجإليهاإلقليرإىليملياردوالرأمريكي.و3.86

 ُقُدما   ُسُبل الـُمضي  

املنظمةالدولاألعضاءعلىاختاذاإلجراءاتالتاليةمنأجلتنفيذاألولوياتالرئيسيةلإلقلير .31  :حتثُّ

 .تقدميالدعرإىلكلٍّمنأفغانستانوباكستانيفتنفيذماوضعتهمامنخطنعملوطنيةللطوارئ 
 (بشأنشللاألطفالعن2005دوليةالصحية)تيسريتنفيذالتوصياتاملؤقتةللجنةالطوارئاملعنيةباللوائحال

للمسافرين الدخول تأشريات إصدار قبل األطفال شلل ضد التطعير على احلصول يثبت ما طلب طريق
 القادمنيمنالبلداناليتيتوطنهااملرض.

 عالروتييناحلفاظعلىمستوىعاٍلمنتغطيةالفئاتالـُمعرَّضةللخطربالتمنيعوذلكمنخاللتعزيزالتمني
 ميليالـُموجَّهةإذالزماألمر.وإجراءأنشطةالتمنيعالتك

 2استكمالتنفيذاملرحلةالثانيةمنخطةالعملالعامليةالحتواءفريوسشللاألطفالمنالنمن(GAP III). 
 من الفريوس لعزل حالة أي عن واإلبالغ احلاد الرخو الشلل ترصُّد جودة من ممكن مستوى أعلى ضمان

سابني،والفريوساملشتقمناللقاحاتأوالفريوسالبي(مبوجباللوائحالصحيةالدوليةفريوس)2النمن
(2005.) 

 التأهُّبواالستجابةلفاشياتشللاألطفالوحتديثهاإذالزماألمر.حماكاةالختبارخطنعملياتإجراء 


