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  شلل األطفال
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

 ١أحــاط المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة علمــًا بإصــدار ســابق مــن هــذا التقريــر، -١
 ســتراتيجياتمقــرر اإلجرائــي المبــّين فــي ذاك التقريــر بشــأن االلمقترحــات الــواردة فــي مشــروع الوأعــرب عــن تأييــده ل
سـحب ذاك المكـون. و من اللقـاح الفمـوي الثالثـي التكـافؤ المضـاد لشـلل األطفـال  ٢مكون النمط المكثفة الستئصال 

مـن خـالل التضـامن هـو من شلل األطفال الم خال المجلس الضوء على أن السبيل الوحيد إليجاد عأعضاء وسّلط 
راميـة إلـى ضـمان لاتجديد الجهـود بشأن مشروع قرار األمانة  عدأن توافق المجلس على و العالمي والتعاون الدولي، 

طلــب المجلــس، فقــد نظمــت األمانــة . وتلبيــًة لنظــر فيــه جمعيــة الصــحةت يكــعــالم خــال مــن شــلل األطفــال لإيجــاد 
 وجهـاً وعقـد االجتماعـات نترنـت اإللى وسائل منها عرض المقترحات عمع الدول األعضاء، ب مشاورات غير رسمية

عقـــاب االنتهـــاء مـــن فـــي أ ١إضـــافة  ٦٨/٢١ج لوثيقـــةبوصـــفه المشـــروع القـــرار . وسيصـــدر الـــنص الختـــامي لوجـــه
 .٢٠١٥نيسان/ أبريل  ٢٢ر عقدها يوم المشاورة المقر 

  
هذا التقرير أحدث المعلومات عن التقدم المحرز في الحـد مـن مخـاطر االنتشـار الـدولي لفيـروس  ويعرض  -٢

 خيــروالشــوط األ األطفــالاالســتراتيجية الستئصــال شــلل  لخطــةلغايــات الرئيســية األربــع لاعــن شــلل األطفــال البــري، و 
 العالميـــــــة الجاهزيـــــــةو  شـــــــلل األطفـــــــال البـــــــريوقـــــــف ســـــــريان فيـــــــروس  والســـــــيما، ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصـــــــاله مـــــــن

/ نيســان فــي إنجــازه والمقــرر األطفــال، لشــلل المضــاد الفمــوي اللقــاح فــي ٢ بــالنمط الخــاص للمكــون المنســق للســحب
 .٢٠١٦ أبريل

  
  وقف سريان فيروس شلل األطفال البري

  
البـــــري فـــــي الشـــــهور الثالثـــــة األولـــــى  األطفـــــالانطالقـــــًا مـــــن القلـــــق إزاء االنتشـــــار الـــــدولي لفيـــــروس شـــــلل   -٣

) ٢٠٠٥عقــــدت المــــديرة العامــــة اجتماعــــًا للجنــــة الطــــوارئ بمقتضــــى اللــــوائح الصــــحية الدوليــــة ( ،٢٠١٤ عــــام مــــن
ــــومي ــــل  ٢٩و ٢٨ ي ــــم ُيكــــبح جماحــــه، ٢٠١٤نيســــان/ أبري ــــؤدي، إذا ل ــــأن الوضــــع يمكــــن أن ي ــــة ب . وأشــــارت اللجن
أيـار/  ٥أخطر األمـراض التـي يمكـن الوقايـة منهـا باللقاحـات. وفـي اإلخفاق في االستئصال العالمي لواحد من  إلى

 عموميـة صـحية طارئـة يشـكل البـري األطفـال شـلل لفيـروس الـدولي االنتشـارأعلنت المديرة العامة أن  ٢٠١٤مايو 
 .مؤقتة توصيات وأصدرت دوليًا، قلقاً  تثير

  
 لفيــروس الــدولي االنتشــارالتوصــيات المؤقتــة نصــيحة بخصــوص تــدابير الحــد مــن مخــاطر تلــك وتضــمنت  -٤

، مثــل اإلعــالن عــن الحــدث والتعامــل معــه باعتبــاره طارئــة صــحية عموميــة تثيــر قلقــًا دوليــًا، البــري األطفــال شــلل
ددت المــديرة وبنــاًء علــى نصــيحة لجنــة الطــوارئ مــ وتطعــيم المســافرين مــن البلــدان المتضــررة ضــد شــلل األطفــال.

                                                           
 انظر المحاضر الموجزة لدورة المجلس التنفيذي السادسة والثالثين بعد المائة، الجلسة السابعة.    ١
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 ٢٠١٤تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ١٤و ٢٠١٤ آب/ أغســـطس ٣العامـــة التوصـــيات المؤقتـــة األصـــلية فـــي التـــواريخ 
فيــروس شــلل فــي تصــدير كانــت فيهــا باكســتان البلــد الوحيــد الــذي اســتمر ، وهــي تــواريخ ٢٠١٥ فبرايــر/ شــباط ٢٧و

مزيـدًا مـن  اجتماعهـا المعقـود بشـهر شـباط/ فبرايـر فـياألطفال البـري علـى الصـعيد الـدولي. وأسـدت لجنـة الطـوارئ 
المصـدرة للفيــروس الـدول تلبيـة معـايير فــي التـي اسـتمرت ث للمخــاطر فـي البلـدان محـدتقسـيم  المشـورة المبنيـة علـى

تـي مـا عـادت المـن الـدول المصـدرة لهـا والـدول  حاليـاً المذكور وتلك التي تنتشر فيها عدوى الفيروس ولكنهـا ليسـت 
بالتعجيــل فــي اللجنــة نشــرها علــى المســتوى الــدولي. وأوعــزت رضــة لتــزال عالى الفيــروس منتشــرة ولكنهــا فيهــا عــدو 

السـكان علـى نطـاق فـي إطـار اعترافهـا بتـنقالت  اإلقليمـيصـعيد علـى الالُمضـطلع بهـا تنسيق األنشطة العمل على 
تقيــيم حالــة ســريان ريــل مــن أجــل أبنيســان/ بــل نهايــة شــهر وســتجتمع لجنــة الطــوارئ مجــّددًا ق واســع عبــر الحــدود.

جمعية الصحة عقب انتهاء مؤقتة ال التوصياتينبغي االستمرار في إذا كان البت فيما فيروس شلل األطفال البري و 
لحـــد مـــن تبـــاع ســـبيل أكثـــر فعاليـــة فـــي االضـــرورية التوصـــيات الدائمـــة ، أو فيمـــا إذا كانـــت ٢٠١٥فـــي أيـــار/ مـــايو 
 .د الدوليالفيروس على الصعيمخاطر انتشار 

  
البـري  األطفالحالة إصابة بشلل األطفال الناجم عن فيروس شلل  ٣٥٩تم اإلبالغ عن  ٢٠١٤ في عامو   -٥

االت عــن فيــروس شــلل ونتجــت كــل الحــ. ٢٠١٣حالــة فــي نفــس الفتــرة مــن عــام  ٤١٦علــى نطــاق العــالم، مقابــل 
بشــكل فيهــا الســريان  يتواصــل ) فــي باكســتان، حيــث ٪٨٥الحــاالت ( معظــم، وحــدثت ١األطفــال البــري مــن الــنمط 

، برغم استمرار سريان حالة في أفغانستان، وذلك أساسًا من جراء وفود الفيروس عبر الحدود ٢٨مكثف. وُأبلغ عن 
زال يتوطنـه شـلل وفـي البلـد اآلخـر الوحيـد الـذي مـا .فـي اإلقلـيم الجنـوبي فيروس شلل األطفال البري المحلـي المنشـأ

، أي نيجيريــا، أســفر التطبيــق المنهجــي الســتراتيجيات االستئصــال عــن انخفــاض كبيــر فــي عــدد الحــاالت، األطفــال
 .٢٠١٤تموز/ يوليو  ٢٤، وحدثت آخر حالة شلل في في السنة حيث ُأبلغ عن ست حاالت 

  
ود هــا الحــاالت أو حــدث فيهــا الســريان عقــب وفــيكمــا أفــادت بــإحراز تقــدم البلــدان التــي كانــت قــد ظهــرت ف  -٦

ـــــدابير االســـــتجابة للفاشـــــية. وفـــــي منطقـــــة ، ونُ ٢٠١٤و ٢٠١٣فيـــــروس شـــــلل األطفـــــال البـــــري فـــــي عـــــامي  فـــــذت ت
آب/  ١١ فــــي ظهــــرت بالبلــــدللمــــرض حالــــة األفريقــــي أبلــــغ الصــــومال عــــن خمــــس حــــاالت، وُســــجل أحــــدث  القــــرن

. وفـي وسـط ٢٠١٤ كـانون الثـاني/ ينـاير ٥وفي إثيوبيا تم اإلبـالغ عـن حالـة وحيـدة ظهـرت فـي  ؛٢٠١٤ أغسطس
تموز/ يوليـو  ٩، ظهرت أحدثها في في كل واحدة منهما أفريقيا أبلغ الكاميرون وغينيا االستوائية عن خمس حاالت

نيسان/ أبريل  ٧وفي الشرق األوسط أبلغ العراق عن حالتين (ظهرت أحدثها في . ، بالترتيب٢٠١٤أيار/ مايو  ٣و
)؛ أمـا فـي إسـرائيل ٢٠١٤كـانون الثـاني/ ينـاير  ٢١)، وأبلغت الجمهورية العربيـة السـورية عـن حالـة واحـدة (٢٠١٤

األوسـط علـى  واليـزال ُينظـر إلـى منطقـة الشـرق. ٢٠١٤ آذار/ مارس ٣٠فقد ُجمعت أحدث عينة بيئية إيجابية في 
دًا فـــي ضـــوء الســـريان المكثـــف للفيـــروس فـــي ار عـــدوى المـــرض فيهـــا مجـــدأنهـــا معرضـــة بوجـــه خـــاص لخطـــر انتشـــ

 باكستان واستمرار تدهور نظم التمنيع في الجمهورية العربية السورية والعراق من جراء النزاع والوضع األمني.
  
شـلل األطفـال البـري فـي قـارة أفريقيـا يلـزم اتخـاذ  ٕاكمال استئصال فيروستقدم الُمحرز و لسعيًا إلى صون او   -٧

الترصد في المناطق التي تبلغ فيها مخاطر السريان غير المكتشف ذروتها، وخصوصـًا  تكثيف اإلجراءات التالية: 
تعزيــز النهــوج وجنــوب الســودان؛ و  فــي الكــاميرون وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى وغينيــا االســتوائية وغــابون والصــومال

ضـمان وقـف انـدالع الفاشـيات مـن خـالل ة المتبعة في الوصول إلـى جميـع األطفـال فـي شـمالي نيجيريـا؛ و االبتكاري
فـي سـيلزم . و ومنطقـة القـرن األفريقـي الوسـطى أفريقيا باالستجابة للفاشية فيالمتعلقة لتدابير المكثفة التنفيذ الكامل ل
تمنيــع الســكان ضــد شــلل األطفــال والحــد مــن  تعزيــز مــن أجــلتواصــل حمــالت التمنيــع المنســقة  أن الشــرق األوســط

مخاطر حدوث فاشـيات جديـدة، وخصوصـًا فـي المنـاطق المنكوبـة باألزمـة الحاليـة التـي تشـهدها الجمهوريـة العربيـة 
فـي أنحـاء العـراق ولبنـان والجمهوريـة العربيـة السـورية  حساسـية الترصـدلتحسـين  خـاص السورية، مع إيـالء اهتمـام 

 وتركيا. 
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يـــام علـــى ق اعتمـــادًا مطـــرد الزيـــادة يعتمـــد وقـــف ســـريان فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري المتوســـط قشـــر وفـــي   -٨
قــدرتها علــى تلقــيح األطفــال فــي المنــاطق الموبــوءة بعــدوى ســد الثغــرات المزمنــة فــي تنفيــذ االســتراتيجية و بباكســتان 

في العاملين الصحيين لتهديدات والهجمات المستمرة على المرض والتي يصعب الوصول إليها بسبب النزاعات أو ا
فــــي نهايــــة ومدينــــة كراتشــــي. و  ســــتانيلوشاوب بــــاختونخواو  خيبــــرالمنــــاطق القبليــــة الخاضــــعة لــــإلدارة االتحاديــــة، أي 

، قــام الزعمــاء والمــديرون المعنيــون بشــؤون الصــحة العموميــة مــن جميــع المســتويات والشــركاء بإعــداد ٢٠١٤ عــام
. وتشـتمل ٢٠١٥عن حاالت الطوارئ في موسم تدني خطر المرض" بشـأن النصـف األول مـن عـام  "خطة محكمة
 الذين تضيع عليهم فرصة التطعيم مرارًا وتكراراً  الوصول إلى األطفال ر مستخلصة مهمة بشأنبَ عِ  علىتلك الخطة 

نشاء مراكز إ لرصد والمساءلة و لوعلى آليات صارمة  ،غير اآلمنة وتلك التي يتدنى فيها مستوى األداءفي المناطق 
وتقــديم اإلقليمــي لتنســيق أنشــطة التنفيــذ واإلشــراف عليهــا، المســتويين االتحــادي و علــى الطــوارئ فــي حــاالت عمليــات 

جميــع العناصــر علــى أنهــا تتضــمن الخطــة ء. وُينظــر إلــى تلــك حالــة إلــى مكتــب رئــيس الــوزراالتقــارير منتظمــة عــن 
هـــا مرهـــون جاح؛ علـــى أن نشـــلل األطفـــالالموضـــوعة موضـــع التنفيـــذ ألغـــراض اإلســـراع فـــي استئصـــال الضـــرورية 

الفيـروس سـريان . أمـا فـي أفغانسـتان فتتمثـل األولويـة المتبقيـة فـي وقـف مناطق باكسـتانالكامل في جميع ب هاتنفيذب
  الحدود من باكستان.المتوطن المتبقي في اإلقليم الجنوبي، والتصدي للحاالت الجديدة الوافدة عبر 

 
ــــدولي الجديــــد لفيروســــات شــــلل   -٩ البريــــة التنفيــــذ الكامــــل الســــتراتيجيات  األطفــــالويتطلــــب منــــع االنتشــــار ال

والتطبيـق الشـامل للتوصـيات المؤقتـة الصـادرة  ؛االستئصال في المناطق الموبوءة المتبقية، وخصوصـًا فـي باكسـتان
 وى العالمي بغية تيسير االستجابة السريعة للحاالت الجديدة.وتعزيز الترصد على المست ؛عن المديرة العامة

  
  في اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال ٢سحب المكون الخاص بالنمط 

  
باسـتعراض  ١بـالتمنيع المعنـي االسـتراتيجي االستشـاري الخبـراءقام فريـق  ٢٠١٤في تشرين األول/ أكتوبر   -١٠

في اللقاح  ٢التقدم المحرز بشأن المعايير الخمسة لتقييم الجاهزية العالمية للسحب المنسق للمكون الخاص بالنمط 
الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال، وتحديــدًا مــا يلــي: إدخــال جرعــة واحــدة علــى األقــل مــن لقــاح شــلل األطفــال 

ثنـائي مضـاد لفيـروس شـلل األطفـال للتمنيـع الروتينـي؛ وتكـوين  المعطل فـي جميـع البلـدان؛ والتـرخيص بلقـاح فمـوي
وبروتوكــوالت  ٢مخــزون احتيــاطي عــالمي مــن اللقــاح الفمــوي األحــادي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال مــن الــنمط 

اصـــة بشـــلل األطفـــال البـــري مـــن اســـتعماله؛ واالحتـــواء الســـليم والمناولـــة الســـليمة للمـــواد المعديـــة وغيـــر المعديـــة الخ
 الخبـراءعلى نطاق العالم. وخلص فريق  ٢؛ والتحقق من استئصال فيروس شلل األطفال البري من النمط ٢ طالنم

إلــى أن األعمــال التحضــيرية ال تســير حســبما هــو مخطــط لــه مــن أجــل الســحب العــالمي  االســتراتيجي االستشــاري
، وأوصـى بـأن ٢٠١٦أبريل  يسان/في اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال في ن ٢للمكون الخاص بالنمط 

التنفيـــذي فـــي دورتـــه السادســـة والثالثـــين بعـــد المائـــة  المجلـــس وأحـــاط تســـرع الـــدول األعضـــاء األعمـــال التحضـــيرية.
وأكــد األعضــاء علــى ضــرورة ضــمان تحقيــق الجاهزيــة  الــنهج بهــذا علمــاً  ٢٠١٥ ينــاير/ الثــاني كــانون فــي المعقــودة

حاوي على لااللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال من أجل تنسيق سحب  ٢٠١٥العالمية بحلول نهاية عام 
  .٢لمكون الخاص بالنمط ا
  

خلـت أد، باسـتثناء دولـة واحـدة منهـا، قـد ول األعضـاءانت جميع الـدك، ٢٠١٥وبحلول شهر شباط/ فبراير   -١١
ــد المعنــي . و ٢٠١٥بحلــول نهايــة عــام بشــأن إدخالــه خطــة  اقــاح شــلل األطفــال المعطــل أو لــديهل فعــالً  يســتأثر البل

                                                           
االســتنتاجات  -٢٠١٤تشــرن األول/ أكتــوبر  ٢٣-٢١، بــالتمنيع المعنــي االســتراتيجي االستشــاري الخبــراءاجتمــاع فريــق     ١

/ آذار ٣١(تــم االطــالع فــي  http://www.who.int/wer/2014/wer8950.pdf اإللكترونــي التــالي فــي الــرابط ةوالتوصــيات. متاحــ
 ).٢٠١٤ ارسم
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خطر كبيـر فـي أن يظهـر فيـه لهو غير معرض و أتراب المواليد على الصعيد العالمي، ٪ من ٠,٠١بنسبة تقل عن 
 بلــداً  ٧٣بلــدًا طلبــات موفقــة مــن أصــل  ٦٦م وقــدَّ . والمشــتق مــن اللقــاح ٢الــدوار مــن الــنمط  فيــروس شــلل األطفــال

إدخال لقاح فيروس شلل األطفال بشأن العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع  للحصول على دعم من التحالف مؤهالً 
علــى تقــديم  ستئصــال شــلل األطفــالالعالميــة اللمبــادرة التــابع لرقابــة شــلل األطفــال مجلــس وافــق فيمــا  ،فيهــا المعطــل

 تسـهيالً ة الـدخل المتوسـطوتلـك لـدخل االمنخفضـة لخمسـة وعشـرين بلـدًا آخـر مـن البلـدان  شـهراً  ١٢ دعم مالي لمدة
تيســير نقــل التكنولوجيــا علــى قــدم وســاق مــن أجــل العمــل يجــري . و ٢٠١٥بحلــول نهايــة عــام فيهــا دخــال اللقــاح إل

فيروسات شلل األطفـال مـن ن الستفادة مباعلى الصعيد المحلي شلل األطفال المعطل فيروس إلنتاج لقاح الالزمة 
  ، عند اللزوم.ساللة سابين

  
من نظم  في اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفال ٢سحب المكون الخاص بالنمط وسوف ينطوي   -١٢

) ٣و ١مـن النمطـين التكـافؤ ( ةثنائيـبـأخرى التكـافؤ  ةثالثيـتركيبـة اللقـاح الاسـتبدال على العالم في التمنيع الروتيني 
ويتواصل العمل مـع الشـركات  .اللقاح الفموي المضاد لفيروس شلل األطفالفي جميع البلدان التي مازالت تستعمل 

التابعـة لهـا  الوكـاالت التنظيميـة الوطنيـةو  فيـروس شـلل األطفـالالفموية الثنائية التكافؤ المضادة لالمصنعة للقاحات 
ومـن فـي األنشـطة الروتينيـة. عمالها اسـتلكـي يشـمل  نتجـاتالمصـناعة تلـك الرخصة الحاليـة لنطاق تمديد  لمن أج

شــهر بعــد اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال عمال اســت تــودالبلــدان التــي الضــروري أن تســتكمل جميــع 
الثنـائي التكـافؤ لقاح شـلل األطفـال الفمـوي ستعمال طنية الالحصول على رخص و  متطلبات، ٢٠١٦أبريل نيسان/ 
لقــاح شــلل عمال قبــول اســتبمنظمــة ال. وتوصــي ٢٠١٥بحلــول نهايــة عــام منيــع الروتينــي الخاصــة بهــا امج التفــي بــر 

لصــالحيته مــن جانــب المســبق االختبــار  الروتينــي علــى أســاسأنشــطة التمنيــع فــي األطفــال الفمــوي الثنــائي التكــافؤ 
علـى الصـعيد تخطـيط البروتوكول لتسـهيل  دّ عِ عمليات التسجيل الوطنية. وأُ المنظمة في إطار استمرار االضطالع ب

إلــى  ي التكــافؤ المضــاد لفيــروس شــلل األطفــالالثــللقــاح الفمــوي الثمرحلــة اســتعمال امــن عمليــة االنتقــال الــوطني ل
 وأحـاط ١فـي اللقـاح. ٢لمكـون الخـاص بـالنمط الُمنّسـق ل عـالميالسـحب الالتكـافؤ فـي سـياق استعمال نظيـره الثنـائي 

  ادسة والثالثين بعد المائة علمًا بهذا النهج.دورته الس في المجلس
  

خزونـات التـي تقضـي بـأن متوصـيته السـابقة فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعنـي بـالتمنيع وعزز   -١٣
علـى المسـتوى العـالمي حـتفظ بهـا سـوى ويُ ينبغـي أال ُتحـّدد  ٢األحادي التكافؤ من النمط لقاح شلل األطفال الفموي 

عقـب  ٢مـن الـنمط  يروس شـلل األطفـاللف مقصودالغير إعادة اإلدخال من مخاطر تقليل إلى أدنى حد لا لمن أج
منظمــة تعاقــدت م. و العــالمــن  فــي اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال ٢ســحب المكــون الخــاص بــالنمط 

حيتها مســبقًا مــن جانــب مــع شــركتين تصــنِّعان منتجــات تخضــع الختبــار صــال األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)
شــلل األطفــال الفمــوي األحــادي لقــاح مليــون جرعــة مــن  ٥٠٠مــن مكــّون مخــزون عــالمي تحديــد  لالمنظمــة مــن أجــ

فريــق الخبـراء االستشــاري االسـتراتيجي المعنــي بــالتمنيع أيضـًا  د. وأّيــ٢٠١٥بحلــول نهايـة عــام  ٢مــن الـنمط  التكـافؤ
اتخــاذ القـرار إلــى صـالحية  إلـى إســناد يشــيراألمــر الـذي مــن المخـزون،  اتلقاحـواســتعمال بشــأن إطـالق  بروتوكـوالً 

كــان ، للبــت فيمــا إذا اختصــاص صـريحتتمتــع ب خبـراءمــن اللجنــة أســاس مشـورة علــى التــي تصـرفت ، ةالعامــ ةالمـدير 

                                                           
اسـتعمال بروتوكول بشأن االنتقال من مرحلة استعمال اللقاح الفموي الثالثي التكافؤ المضاد لفيروس شلل األطفال إلى     ١

النـواحي التشـغيلية المتصـلة باالنتقـال فـي أنحـاء  –: مبادئ توجيهيـة بشـأن وضـع خطـط تشـغيلية وطنيـة نظيره الثنائي التكافؤ
مرحلــة اســتعمال اللقــاح الفمــوي الثالثــي التكــافؤ المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال إلــى اســتعمال نظيــره الثنــائي البلــد كافــة مــن 

 _http://www.who.int/entity/immunization/diseases/poliomyelitis/endgame: التـالي لكترونـياإل. متاح على الرابط التكافؤ

objective2/oral_polio_vaccine/OPVSwitch-Guidelines_nat_plans_Mar2015.pdf?ua=1 آذار/  ٣١ فــــــــي (تــــــــم االطــــــــالع
 ).٢٠١٥مارس 
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ه ل انتقــاًال مؤكـدًا أو محــتمًال للفيــروس ويسـتدعي االســتجابة لــيشــك ٢مــن الـنمط الكشـف عــن فيــروس شـلل األطفــال 
  دورته السادسة والثالثين بعد المائة علمًا بهذا النهج. فيالتنفيذي المجلس  وأحاط ١،٢.بواسطة التطعيم

  
بوضع الصيغة النهائية للنهج  ، قام فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع٢٠١٤وفي عام   -١٤

والخطــة االســتراتيجيين بشــأن المواءمــة التامــة لعمليــة احتــواء فيــروس شــلل األطفــال بــاالقتران مــع المعــالم والجــداول 
  وأحـــاط، ٢٠١٨-٢٠١٣الزمنيـــة للخطـــة االســـتراتيجية الستئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر مـــن استئصـــاله 

. وخطة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن التقليـل إلـى أدنـى حـد مـن المذكورتين طةوالخ بالنهجالمجلس التنفيذي علمًا 
المتتـابع السـتعمال وقـف الو من نمـط معـّين  األطفال البري المخاطر المرتبطة بالمرافق عقب استئصال فيروس شلل

يــروس شــلل مرحلــة احتــواء فبشــأن  دابير محــددةهــي خطــة تضــع تــ ٣،اللقــاح الفمــوي المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال
التـــــي مرافق المتعلقــــة بــــالمتطلبـــــات ز الالشــــوط األخيـــــر مــــن استئصــــاله؛ وتميــــ فـــــي إطــــار ٢ مــــن الــــنمط األطفــــال
احتــــواء فيــــروس شــــلل فيمــــا يخــــص  عامــــة معــــاييرد ؛ وتحــــدلل األطفــــال مــــن ســــاللة ســــابينشــــ فيروســــاتب تحــــتفظ
فيــروس شــلل الفمويــة المضــادة لميــع اللقاحــات بجلتطعــيم ل يئنهــاالوقــف علــى األمــد الطويــل فــي أعقــاب ال األطفــال
  .٢٠١٩ عام بعد األطفال

  
وثائق رسمية تثبت وقـف سـريان  ٢٠١٥حلول منتصف عام م بدالدول األعضاء أن تقاألمانة من  طلبتو   -١٥

مـن أجـل اإلشـهاد علـى فيمـا يخصـه  لجانهـا اإلقليميـة كـلفيهـا إلـى  ٢من الـنمط  انتقال فيروس شلل األطفال البري
فـي منهـا الفيـروس قـد فُـِرغ منهـا أو سـُيفرغ  احتـواءمن  ١أنشطة المرحلة أن و استئصال فيروس شلل األطفال منها؛ 

فيروسـات شـلل  نفيروسـات متبقيـة مـاحتـواء أي تضع خططًا مناسـبة موضـع التنفيـذ بشـأن ؛ وأن ٢٠١٥نهاية عام 
خطـة العمـل العالميـة للمنظمـة بشـأن التقليـل إلـى أدنـى حـد مـن ين فـي علـى النحـو المبـ ٢من النمط  ةاألطفال البري

ن والوقـف المتتـابع السـتعمال وس شلل األطفال البري من نمـط معـيالمخاطر المرتبطة بالمرافق عقب استئصال فير 
ل تتولى اللجنـــة العالميـــة المعنيـــة باإلشـــهاد علـــى استئصـــال شـــل. وســـاللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال

فيـروس باإلمكـان اإلعـالن عـن استئصـال  بشـأن مـا إذا كـان رسـمي رقـرااتخـاذ و المعنية استعراض الوثائق األطفال 
في اللقـاح الفمـوي المضـاد  ٢سحب المكون الخاص بالنمط معايير ما إذا كانت و  ٢ مطمن النالبري شلل األطفال 

  قد اسُتوِفيت.لفيروس شلل األطفال 
  

فـــي اللقـــاح الفمـــوي  ٢المكـــون الخـــاص بـــالنمط  ٢٠١٦فـــي نيســـان/ أبريـــل ســـحب أن يُ ومـــن المقـــرر حاليـــًا   -١٦
موعــد ســحبه كيــد أتســيتوقف يروســات شــلل األطفــال). و فموســم انتقــال أثنــاء تــدني (المضــاد لفيــروس شــلل األطفــال 

ة مـن مشـتقالالمسـتمرة فـي الـدوران و  ٢فيروسـات شـلل األطفـال مـن الـنمط جميـع نهائيًا على مـا إذا تـم وقـف سـريان 
المشــتقة مــن  ٢ مــن الــنمطفيروســات شــلل األطفــال ، لــم ُيكشــف عــن ٢٠١٥آذار/ مــارس  ٣يــوم ولغايــة . اللقاحــات

                                                           
(أثنـــاء  ٢اإلطـــار التشـــغيلي لنشـــر وتجديـــد اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال األحـــادي التكـــافؤ مـــن الـــنمط     ١

  األخير من استئصاله) متاح على الرابط اإللكتروني التالي:الشوط 
http://www.who.int/http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/mOPV2_Oper

ational_Framework.pdf  ٢٠١٥آذار/ مارس  ٣١ في (تم االطالع.( 

بروتوكــول اإلبــالغ عــن فيــروس شــلل األطفــال وتقيــيم خطــره واالســتجابة لــه بعــد الكشــف عــن فيــروس شــلل األطفــال مــن     ٢
فـــي أعقـــاب التنســـيق عالميـــًا لوقـــف اســـتعمال اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس شـــلل األطفـــال والحـــاوي علـــى الـــنمط  ٢الـــنمط 

 _http://www.who.int/entity/immunization/sage/meetings/2014/october/6 . متــاح علــى الــرابط اإللكترونــي التــالي:٢المصــلي 

Type_2_response_protocol_14_oct_clean.pdf?ua=1 ٢٠١٥آذار/ مارس  ٣١ في (تم االطالع.( 

ـــــالمرافق     ٣ خطـــــة العمـــــل العالميـــــة للمنظمـــــة للتقليـــــل إلـــــى أدنـــــى حـــــد مـــــن مخـــــاطر فيـــــروس شـــــلل األطفـــــال المرتبطـــــة ب
فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري مـــن نمـــط معـــين والوقـــف المتتـــابع الســـتعمال اللقـــاح الفمـــوي المضـــاد لفيـــروس استئصـــال  عقـــب

 /http://www.polioeradication.org/ResourceLibrary األطفــــــــــــــــال. متاحــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط اإللكترونــــــــــــــــي التــــــــــــــــالي: شــــــــــــــــلل

Posteradicationpolicydocuments.aspx  ٢٠١٥آذار/ مارس  ٣١ يف(تم االطالع.( 
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 ٢٠١٤تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ١٦منـذ أن ظهـرت أحـدث حالـة لإلصـابة بـالمرض يـوم اللقاحات في شمال نيجيريا 
، تسببت ساللتان "قـديمتان" فـي ٢٠١٤ام عوفي  .٢٠١٤في عام  حالة ٣٠ليصل بذلك مجموع عدد الحاالت إلى 

حالـــة إصـــابة بشـــلل  ٢١فـــي المشـــتقة مـــن اللقاحـــات  ٢ فيروســـات شـــلل األطفـــال مـــن الـــنمطباكســـتان مـــن ســـالالت 
وٕاقلــيم خيبــر والمنــاطق المجـاورة لهــا المنــاطق القبليــة الخاضـعة لــإلدارة االتحاديــة األطفـال، ُكِشــف عــن معظمهـا فــي 

 ٢٠١٤ تمــوز/ يوليــوفيمــا ظهــرت فــي  .٢٠١٤اتين الســاللتين منــذ حزيــران/ يونيــو ، ولــم ُيكشــف عــن هــبــاختونخوا
فـي  ٢٠١٥ساللة جديدة أخـرى ثابتـة فـي منطقـة غـاداب بكراتشـي وُكِشـف عنهـا آخـر مـرة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير 
ة فيهمـــا تغطيــعينــة ُأِخــذت فــي إطـــار الترصــد البيئــي. وقــد رفعـــت ســلطات كــل مــن نيجيريـــا وباكســتان مســتويات ال

التي حققت  التكميلياألخيرة للتمنيع حمالت الخالل  ٢حاوية على المكون الخاص بالنمط لقاحات شلل األطفال الب
شــلل األطفــال مــن  اتوقــف انتقــال فيروســتكفــل   ٢٠١٥نتــائج مشــجعة. ومــن الُمزمــع شــن حمــالت أخــرى فــي عــام 

اللقـاح الفمـوي المضـاد لفيـروس شـلل فـي  ٢سحب المكـون الخـاص بـالنمط ن في نهاية المطاف من لتمك، ٢ مطالن
  .٢٠١٦ام ر في عه المقر في موعدعلى مستوى العالم  األطفال

  
  تخطيط الموروث

  
فـــي المبـــادرة  الموظفـــة الســـتثماراتتســـتمر اضـــمان أن الغـــرض مـــن تخطـــيط مـــوروث شـــلل األطفـــال هـــو   -١٧

توثيـق ألهـداف اإلنمائيـة علـى المـدى الطويـل مـن خـالل فـي تحقيـق فوائـد لسـائر ا العالمية الستئصال شلل األطفال
تســاعد التــي شــلل األطفــال تحتيــة المســتخدمة فــي استئصــال . ومثــال ذلــك البنيــة الونقلهــا األصــولالمعــارف والعبــر و 

تــوفير المــوظفين لــدعم عــن طريــق  فــي غــرب أفريقيــاالمندلعــة يبــوال مــرض فيــروس اإلفاشــية ســتجابة لالعلــى دعــم ا
الخـــدمات تقـــديم المخـــالطين وٕادارة البيانـــات و تنفيـــذ أنشـــطة الترصـــد وتتبـــع و دة المفاجئـــة فـــي الحـــاالت مكافحـــة الزيـــا
المعني بعمليات الطوارئ مركز الأصول أن  في نيجيريان فاشيات المرض. ويتبيدارة إ و توزيع اإلمدادات اللوجستية و 

لمسـاعدة علـى ن فيـه هـي مـن األمـور الحاسـمة لوخبرة المـوظفين المتفـانين العـامليشلل األطفال المتعلقة باستئصال 
مزيــد مــن المشــاورات مــع الــدول  ٢٠١٤فــي عــام وُعِقــد ك البلــد. افــي ذالمندلعــة يبــوال اإلمــرض فيــروس فاشــية وقــف 

كـــل مـــن ي المفّصـــل فـــ تجريبـــيالالتخطـــيط بشـــأن بعثـــات ُأوِفـــدت و ، الشـــركاء وأصـــحاب المصـــلحةكبـــار األعضـــاء و 
  موروث شلل األطفال.لتخطيط  ة ونيبال ضماناً جمهورية الكونغو الديمقراطي

  
ضــرورة أن ن بشــأ ٢٠١٣فــي عــام التابعــة للمنظمــة اســتنتاجات اللجــان اإلقليميــة الُمنجــز العمــل  عــّززوقــد   -١٨

 البلـــدانًا بـــدعم ون مـــدفوعأن يكـــاألولويـــات الصـــحية القائمـــة و مـــوروث شـــلل األطفـــال بالفائـــدة علـــى تخطـــيط يعـــود 
كبيــرة الصــول ُتمــّول فيهــا األعمليــة رســمية فــي جميــع البلــدان التــي سيســتدعي إرســاء  نجــاحبال أن تكليلــهو  ،وقيادتهــا

 في هـذا المضـمار ع مشروع إطارضِ فقد وُ  لتلك الغاية موارد خارجية. وتحقيقاً من شلل األطفال الالزمة الستئصال 
انتقاليــة عــداد مبـادئ توجيهيــة ويجـري إ، ٢٠١٤فــي كـانون األول/ ديســمبر مجلـس رقابــة شـلل األطفــال ووافـق عليــه 

المراحـــل يضـــم  باتبـــاع نهـــج ثالثـــيعلـــى المســـتوى القطـــري مـــوروث شـــلل األطفـــال تخطـــيط لكـــي ُيسترشـــد بهـــا فـــي 
واســعة مــن أصــحاب  طائفــةأدوار ومســؤوليات محــددة إلــى وســيلزم إســناد والتنفيــذ. واإلعــداد  التخطــيط وصــنع القــرار

وٕايجــاد  لمــواردا انتقــاليســهل  اتحــاد مــانحبرمتهــا وٕانشــاء  لعمليــةللحكومــات الوطنيــة قيــادة امــع  بــالتالزم المصــلحة،
  المساعدة التقنية.تقدم و روع إدارة المشمجال الخبرة في أخرى تؤمِّن أو كيانات جديدة آخرين شركاء 

  
ج علــى تســهيل تطبيــق برنــام ٢٠١٥فــي عــام إلطــار المــوروث العــالمي وســيعمل وضــع الصــيغة النهائيــة   -١٩

العمل بشأن نقل البنية التحتية الخاصة باستئصال شـلل األطفـال إلـى أولويـات أخـرى. وسـيحظى تخطـيط المـوروث 
بالــدعم فــي بلــدان محــددة، ومنهــا تلــك التــي اســتهلت فعــًال تخطــيط جوانــب االنتقــال والبلــدان التــي لــديها مــوارد كبيــرة 

لل األطفــال األساسـية الستئصــال شـ أداء الوظــائفالستئصـال شــلل األطفـال. وســيلزم أن تكفـل الخطــط أن يتواصـل 
  .العالمية الستئصالهمبادرة هو أبعد من اختتام الإلى ما 
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  التمويل
  
مليـون  ٢٢٣٠مبلغهـا مساهمات  ٢٠١٤بحلول نهاية عام المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال تلقت   -٢٠

باالسـتناد إلـى تعهـدات مليون دوالر أمريكي في شـكل  ٢٨٥٠آخر قدره مبلغ دوالر أمريكي، وهي عاكفة على تتبع 
مليــون دوالر أمريكــي. ومــن شــأن الوفــاء بجميــع التعهــدات  ٥٥٠٠بمبلــغ  ٢٠١٨-٢٠١٣الميزانيــة اإلجماليــة للفتــرة 

لخطـــــة علـــــى ا ءً مليـــــون دوالر أمريكـــــي، وذلـــــك بنـــــا ٤٥١بالكامـــــل وبســـــرعة أن ُيوجـــــد فجـــــوة ماليـــــة متبقيـــــة مبلغهـــــا 
أعضـــاء  بعـــض وأعـــرب. ٢٠١٨-٢٠١٣مـــن استئصـــاله تئصـــال شـــلل األطفـــال والشـــوط األخيـــر االســـتراتيجية الس

إزاء اســتمرار وجــود الفجــوة الماليــة وخطرهــا  قلقهــم عــندورتــه السادســة والثالثــين بعــد المائــة  فــيالتنفيــذي  المجلــس
فـي الوفـاء بتعهـداتها وردم  المانحـة إلـى اإلسـراع الجهـات جميـع ودعـوا ،المحدق بتنفيذ الخطة المذكورة تنفيـذًا كـامالً 
  .الفجوة المالية المتبقية بأسرع وقت ممكن

  
نهايــة بالقيــادة واإلدارة تغييــرات كبيــرة فــي مجــالي  المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــالوطــرأت علــى   -٢١

علـى  األطفـال بنـاءً مجلـس رقابـة شـلل ُكلِّـف بإجرائـه لمبـادرة ا دارة، وذلك في أعقاب استعراض شـامل إل٢٠١٤عام 
عـدة توصـيات  جلس رقابة شـلل األطفـال. واعتمد مشلل األطفالالمعني باستئصال  المستقلرصد توصية مجلس ال

معنيــة بالتمويــل لجنــة جديــدة ة. وُشــكِّلت فعاليــالســرعة و مزيــد مــن الببلــوغ مرحلــة استئصــال شــلل األطفــال مــن أجــل 
، ٢٠١٥بحلـــول منتصـــف عـــام لشـــفافية فـــي تقـــديم التقـــارير الماليـــة. و والمســـاءلة ضـــمانًا لزيـــادة الســـرعة والشـــمولية وا

لخطـة االسـتراتيجية الستئصـال شــلل لاســتعراض منتصـف المـدة  المبـادرة العالميـة الستئصـال شـلل األطفـالسـتجري 
الُمحــرز ويحــدد مــا يلــزم مــن تقــدم االســتعراض ال وســيقيِّم، ٢٠١٨-٢٠١٣األطفــال والشــوط األخيــر مــن استئصــاله 

  .تعديالت الميزانيةت، بما فيها تعديال
  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

  .١إضافة  ٦٨/٢١جمعية الصحة مدعوة إلى النظر في مشروع القرار الوارد في الوثيقة ج  -٢٢
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