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ديسـمبر) وفـي الصـين  كـانون األول/ ٨يقيا الوسطى (سجلت آخـر حالـة فـي أدنى من ستة أشهر، في جمهورية أفر 
). واســتمرت فاشــية واحــدة مــن عــام ٢٠١١كــانون األول/ ديســمبر  ١٢) والنيجــر (٢٠١١تشــرين األول/ أكتــوبر  ٩(

) ٢٠١١تمـوز/ يوليـو  ٣٠على الحدود بين كينيـا (آخـر حالـة فـي  شهراً  ١٢أي ألكثر من  ٢٠١١إلى عام  ٢٠١٠
  ندا.وأوغ

  
النتقـال فيـروس شـلل األطفـال البـري،  وعلى النقيض فقـد شـهدت البلـدان الثالثـة األخـرى التـي تشـهد توطنـاً   -٣

، ٢٠١٠مقارنــة بعــام  ٢٠١١وهــي نيجيريــا وباكســتان وأفغانســتان، زيــادة كبيــرة فــي عــدد الحــاالت الجديــدة فــي عــام 
فــي عــدد الحــاالت، وخاصــة فــي  ٪١٨٥ة بنســبة والســيما فــي النصــف الثــاني مــن الســنة. فقــد ســجلت نيجيريــا زيــاد

، منهـا ٢٠١٠حالـة فـي الفتـرة نفسـها مـن عـام  ٢١حالـة مقابـل  ٦٢وسـكوتو الشـمالية ( وبورنـوواليات كانو وجيغـاوا 
 ٪٣٧و ٪٢٢٠حالة في الواليات الشمالية األربعة المـذكورة أعـاله). وشـهدت أفغانسـتان وباكسـتان زيـادة بنسـبة  ٤٤

حالـة علـى التـوالي). وفضـال  ١٤٤حالـة مقابـل  ١٩٨حالـة، و ٢٥حالـة مقابـل  ٨٠في عدد الحاالت على التـوالي (
عن ذلك كانت نيجيريا وباكستان البلـدين الوحيـدين فـي العـالم اللـذان تأكـد فيهمـا دوران فيـروس شـلل األطفـال البـري 

وحيــد فــي العــالم الــذي يشــهد عــودة تــوطن انتقــال . ونيجيريــا هــي البلــد ال٢٠١١منــذ أيلــول/ ســبتمبر  ٣مــن الــنمط 
أدت وفادة فيروسـات شـلل األطفـال مـن  ٢٠١١. وفي عام ٢من النمط المشتق من اللقاحات  فيروس شلل األطفال

 .نيجيريا وباكستان أيضا إلى تفشي المرض في البلدان التي كانت تخلو منه سابقاً 
  
اجتماعـــات كـــل ثالثـــة أشـــهر وقـــدم س المســـتقل للرصـــد عقـــد المجلـــ، ٢٠١٠ومنـــذ كـــانون األول/ ديســـمبر   -٤

توصــيات إلــى رؤســاء الوكــاالت الشــريكة الراعيــة للمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال ومؤسســة بيــل وميلينــدا 
، صرح المجلس بأن "استكمال عملية االستئصـال مـن األمـور الملّحـة فـي مجـال ٢٠١١غيتس. وفي نيسان/ أبريل 

، أّكـد المجلـس المسـتقل للرصـد ذلـك مجـّددًا لكنـه أعـرب عـن ٢٠١١وفي تشرين األول/ أكتوبر  ١الصحة العالمية".
استئصــال شـلل األطفــال"، كمـا ســّلط المجلـس الضــوء علـى بعــض القضـايا القائمــة  -ويجـب  -اقتناعـه بأنـه "يمكــن 

تعجيـــل بمعالجتهـــا، علـــى الصـــعيد العـــالمي وعلـــى جميـــع مســـتويات البرنـــامج وعلـــى المســـتوى القطـــري التـــي يجـــب ال
ــد فريــق  ٢٠١١والســيما "المســاءلة ومــدى إنفاذهــا علــى جميــع مســتويات البرنــامج". وفــي تشــرين الثــاني/ نــوفمبر  أّي

بشـكل ال لـبس فيـه "أّن  الخبراء االستشاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع نتـائج المجلـس المسـتقل للرصـد مستخلصـاً 
شــلل األطفــال علــى الصــعيد العــالمي يشــّكل طارئــة برمجيــة لهــا أبعــاد  احتمــال اإلخفــاق فــي إكمــال عمليــة استئصــال

كمــا اعتمــدت اللجنــة اإلقليميــة ألفريقيــا عالميــة بالنســبة للصــحة العموميــة وال يمكــن قبولهــا بــأّي حــال مــن األحــوال". 
، الـــذي حّثـــت فيـــه الـــدول األعضـــاء علـــى AFR/RC61/R4، القـــرار ٢٠١١التابعـــة للمنظمـــة، فـــي آب/ أغســـطس 

ـــدة بـــه يشـــّكل طارئـــة صـــحية عموميـــة اإل عـــالن أّن أي دوران متواصـــل لفيـــروس شـــلل األطفـــال أو أي إصـــابة جدي
  واعتمـد القـرار  ٢وطنية. وقد نظر المجلس التنفيذي في دورته الثالثين بعـد المائـة فـي نسـخة سـابقة مـن هـذا التقريـر

اســتكمال عمليــة استئصــال شــلل األطفــال أّن الــذي يعلــن فيــه  ٢٠١٢كــانون الثــاني/ ينــاير  ٢١فــي  ١٠ق١٣٠م ت
  يمّثل عملية برمجية ملّحة بالنسبة للصحة العمومية العالمية.

  
، ١٠ق١٣٠ت  م، وقــرار المجلــس التنفيــذي ٢٠١١واســتجابة لتطــور الحالــة الوبائيــة لشــلل األطفــال فــي عــام   -٥

ألطفال أو زادت منها، كما عـين طورت حكومتا نيجيريا وباكستان خطط عملهما الوطنية الطارئة الستئصال شلل ا
لإلشراف على الجهود الوطنية المبذولة في هـذا الصـدد، كمـا أعـّدا آليـة رصـد  رئيسا الحكومة في كال البلدين منسقاً 

لمســاءلة الســلطات المحليــة علــى أداء األنشــطة ونوعيتهــا. وكثفــت المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال مــن 

                                                           
. متــاح علــى ٢٠١١المجلــس المســتقل للرصــد التــابع لمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال. تقريــر، نيســان/ أبريــل     ١

 .www.polioeradication.org الموقع التالي:

 .١٣٠/١٩م تالوثيقة     ٢
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لكـي تعـزز  ٢٠١١ب صـدور تقريـر المجلـس المسـتقل للرصـد فـي تشـرين األول/ أكتـوبر برنامج عملها الموسع، عق
عملية المساءلة وتنهض باالبتكار وتضـمن إجـراء تقيـيم آنـي حاسـم لخطـط استئصـال المـرض فـي منـاطق اإلصـابة 
 الرئيسية، وتزيد من مشاركة الجهات صاحبة المصالح وتقلل من مخاطر حدوث فاشيات. وقد وضعت خطـة عمـل

لــــدعم نيجيريــــا وباكســــتان وأفغانســــتان فــــي تنفيــــذ  ٢٠١٣-٢٠١٢طــــوارئ عالميــــة لمكافحــــة شــــلل األطفــــال للثنائيــــة 
مســتويات التغطيــة الالزمــة لقطــع انتقــال فيــروس شــلل األطفــال  ٢٠١٢اإلجــراءات التصــحيحية لتبلــغ فــي نهايــة عــام 

مــن الــدروس المســتفادة فــي جميــع  كثيــراً فــي كــل منطقــة مــن المنــاطق المصــابة المتبقيــة. وتســتلهم خطــة العمــل هــذه 
، وخاصـــة الهنـــد، ومـــن توصـــيات المجلـــس المســـتقل للرصـــد، ومـــن ٢٠١١-٢٠١٠المنـــاطق المصـــابة فـــي الثنائيـــة 

الوكـاالت الشـريكة، وخاصـة منظمـة  أحدث االبتكارات لتعزيز تنفيـذ البـرامج وزيـادة وقعهـا. وُتلـزم خطـة العمـل أيضـاً 
زيــادة الــدعم األساســي الــذي تقدمـه إلتاحــة تنفيــذ االســتراتيجية فــي المنــاطق المصــابة الصـحة العالميــة واليونيســيف، ب

  ذات األولوية.
  
على أنـه ينبغـي توسـيع  ٢٠١٢،١فبراير  ورّكز المجلس المستقل للرصد، في تقريره الذي صدر في شباط/  -٦

نهج الطوارئ ليشمل العاملين في الخطوط األولـى، السـيما فـي باكسـتان ونيجيريـا اللتـين "تمـثالن أشـد الخطـر علـى 
جهود االستئصال العالمية". وأعلن المجلس المستقل للرصد "أن نهج الطوارئ يشمل النظر في كل تدبير ُيمكن أن 

، إمكانيــة اســتخدام اللــوائح الصــحية الدوليــة للحــد مــن االنتشــار الُمحتمــل مــن ُيســاعد. وينبغــي لــذلك أن يشــمل، مــثال
أدى نقــــص التمويــــل إلــــى تخفــــيض بعــــض أنشــــطة  ٢٠١٢البلــــدان المضــــارة". بيــــد أنــــه منــــذ الربــــع األول مــــن عــــام 

دوليـة مـن وتواصل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال التعـاون مـع األوسـاط اإلنمائيـة الاالستئصال العاجلة. 
مليـون دوالر أمريكـي  ١٠٩٠، ٢٠١٢فبرايـر  التـي بلغـت، فـي شـباط/ ٢٠١٣-٢٠١٢أجل سـد الثغـرة الماليـة للفتـرة 
  مليون دوالر أمريكي.   ٢٢٣٠مقابل ميزانية إجمالية قدرها 

 
يجـــري بحـــث  ٢٠١٣-٢٠١٢ مـــع تطـــوير خطـــة طـــوارئ العمـــل العالميـــة لمكافحـــة شـــلل األطفـــال وتماشـــياً  -٧

استراتيجية متوسطة األجل جديدة أكثر كفاءة من شأنها الجمع بين استئصال ما تبقى من حـاالت انتقـال فيروسـات 
شلل األطفال البرية وبين استراتيجية "الشوط األخير" التي تم تصميمها من أجـل التصـدي لفيروسـات شـلل األطفـال 

ّال بعــد اإلشــهاد علــى استئصــال فيروســات شــلل األطفــال البريــة. الناجمــة عــن تلقــي اللقاحــات، شــريطة أال يــتم ذلــك إ
وتسـتند االســتراتيجية الجديـدة إلــى اختبـارات جديــدة لتشــخيص فيروسـات شــلل األطفـال الناجمــة عـن تلقــي اللقاحــات، 

قاح المعّطـل وتوافر اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ المضاد لشلل األطفال، وُنهج جديدة زهيدة التكلفة إزاء استخدام الل
المضاد لشلل األطفال. وأّيد فريق الخبراء االستشاري االستراتيجي المعني بالتمنيع االفتراض األساسي لالستراتيجية 
الجديدة الذي يقضي، باختصار، بضرورة العمل، تدريجيًا، على إزالة فيروسات شلل األطفال من ساللة سابين مـن 

مـــن تلـــك الســـاللة الـــذي يطـــرح مشـــاكل خاصـــة، ثـــّم األنمـــاط  ٢ريـــب بـــالنمط فـــي المســـتقبل الق بـــدءاً بـــرامج التمنيـــع، 
ويمكـن أن يسـهم هـذا الـنهج  ٢المصلية المتبقية بعد اإلشهاد على استئصـال فيروسـات شـلل األطفـال البريـة عالميـًا.

ويـة من فيروس شـلل األطفـال البـري (عـن طريـق اسـتبدال جميـع اللقاحـات الفم ٣و ١في تيسير استئصال النمطين 
الثالثيـــة التكـــافؤ المضـــادة لشـــلل األطفـــال باللقـــاح الفمـــوي الثنـــائي التكـــافؤ الـــذي يضـــمن فعاليـــة أكبـــر فـــي مكافحـــة 

تــنجم عــن تلقــي  ٢المــرض) وأن يمّكــن مــن اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للســيطرة علــى أّيــة فيروســات دائــرة مــن الــنمط 

                                                           
. متــاح علــى ٢٠١٢فبرايــر  المجلــس المســتقل للرصــد التــابع للمبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل األطفــال. تقريــر، شــباط/    ١

 www.polioeradication.orgالموقع التالي: 

ل أطفـال دائـر مشـتق مـن لقـاح؛ منهـا خمــس حـدوث سـت فاشـيات فـي سـبعة بلـدان نتيجــة فيـروس شـل ٢٠١١شـهد عـام     ٢
. ومن بين الحاالت الثماني والخمسين التي نتجت عن فيروسي شلل األطفال المشتقين ٢فاشيات تسبب فيها النمط المصلي 
 والبيانات ذات الصلة متاحة في الموقع اإللكتروني التالي: في ست وخمسين حالة. ٢من اللقاحات تسبب النمط المصلي 

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Circulatingvaccinederivedpoliovirus.aspx  اُطلـــــــــع)
 ).٢٠١٢آذار/ مارس  ٢٠عليه في 
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ســتجابة علــى الصــعيد العــالم أكبــر مــا ُيمكــن. وال بــّد مــن اللقاحــات خــالل الفتــرة التــي تكــون فيهــا قــدرات الترصــد واال
وضع خطط ضخمة لتنسيق التحّول، على الصـعيد العـالمي، مـن اللقـاح الفمـوي الثالثـي التكـافؤ إلـى اللقـاح الفمـوي 
الثنــائي التكــافؤ ألغــراض التمنيــع الروتينــي والشــروع المحتمــل فــي إعطــاء جرعــة واحــدة أو أكثــر مــن اللقــاح المعّطــل 

، توصـيات ٢٠١٢مضاد لشلل األطفال. وسيقدم فريق الخبراء االستشاري االسـتراتيجي المعنـي بـالتمنيع، فـي عـام ال
  بشأن التنفيذ الفعلي لتلك االستراتيجية على أساس مشاورات عريضة القاعدة ُتجرى مع عدد من تيارات العمل.  

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  .١٠ق١٣٠م تجمعية الصحة مدعوة إلى اعتماد القرار الموصى به من المجلس التنفيذي في القرار   -٨
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