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      شلل األطفال
  األمانةتقرير من 

  
  
 االســتراتيجيةللخطــة  ةاألربعــاألغــراض مــن  غــرضمســتمر بقــوة نحــو تحقيــق كــل الالتقــدم  يتواصــل تحقيــق -١

(خطــة الشــوط األخيــر). وحيــث إنــه لــم  ٢٠١٨-٢٠١٣ استئصــاله مــن األخيــر والشــوط األطفــال شــلل علــى للقضــاء
فيروس شلل األطفال البري عند أدنى مستوياته  َسَريانيعد شلل األطفال يتوطن إال أفغانستان وباكستان فقد أصبح 

غ عنها إلى أدنـى عـدد علـى اإلطـالق فـي أقـل عـدد مـن الـدول المتضـررة التاريخية، حيث وصل عدد الحاالت المبلّ 
 على اإلطالق. 

  
كل من اإلعالن عن أن االنتشار الدولي لفيروس شلل األطفال البري يشكل طارئـة  َسَريانقف بعد و ولم يت -٢

ـــة (ع صـــحية ـــوائح الصـــحية الدولي ـــة التـــي ُنشـــرت بموجـــب الل ـــًا، والتوصـــيات المؤقت ـــًا دولي ـــة تثيـــر قلق ). ٢٠٠٥مومي
 األطفـــال شـــلل الستئصـــال العالميـــة للمبـــادرة التـــابع األطفـــال شـــلل مراقبـــة مجلـــسقـــام  ٢٠١٥أيلـــول/ ســـبتمبر  وفـــي

فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري فـــي  َســـَريانباســـتعراض التقـــدم المحـــرز، وخلـــص إلـــى أن مـــن األرجـــح أن يـــتم وقـــف 
لإلشهاد على االستئصال العالمي  وّقعل الموعد المتحِّ رَ . ومن شأن هذا التأخير أن يُ ٢٠١٥ال في عام  ٢٠١٦ عام

مليــون دوالر  ١٥٠٠، ويزيــد تكلفــة اســتكمال مهمــة استئصــال شــلل األطفــال بمقــدار ٢٠١٩لشــلل األطفــال إلــى عــام 
 والتـــابع بـــالتمنيع يّ ِنـــعْ المَ  االســـتراتيجي االستشـــاري الخبـــراء فريـــقأكـــد  ٢٠١٥بر أمريكـــي. وفـــي تشـــرين األول/ أكتـــو 

فـــي الفتـــرة مـــن  ٢توصـــيته بـــأن يـــتم ســـحب لقاحـــات شـــلل األطفـــال الفمويـــة المحتويـــة علـــى مكـــون الـــنمط  للمنظمـــة
الفمـوي الثالثـي مـن في جميع البلدان التي تستخدم لقاح شلل األطفـال  ٢٠١٦أيار/ مايو  ١نيسان/ أبريل إلى  ١٧

سـتعاض فيهـا عـن هـذا اللقـاح بلقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثنـائي. وأكـد الفريـق دوليـًا يُ زامنـة خالل عملية إحـالل مت
مجــددًا علــى أنــه لــدى التحضــير لــذلك الحــدث العــالمي مــن المهــم للغايــة أن تفــي البلــدان بالمواعيــد النهائيــة المحــددة 

، وتـدمير جميـع مـواد ٢روس شـلل األطفـال البـري أو المشـتق مـن اللقـاح مـن الـنمط لتسمية المرافق التـي تحـتفظ بفيـ
، وكــذلك، وعنــد اللــزوم فقــط، القيــام بــاالحتواء الســليم لفيــروس شــلل األطفــال مــن ٢فيــروس شــلل األطفــال مــن الــنمط 

تنفيـذي فـي دورتـه وقـد اطلـع المجلـس ال .٢في المرافق األساسية المعنية بفيروس شلل األطفـال مـن الـنمط  ٢النمط 
وقـد تـم تحـديث نـص التقريـر وتنقيحـه علـى ضـوء  ١،مـن هـذا التقريـر نسـخة سـابقةئة على االثامنة والثالثين بعد الم

 دار في المجلس التنفيذي من مداوالت.  ما
  
  يرِّ فيروس شلل األطفال البَ  َسَريانف قْ وَ 
  
حالة من شلل األطفال المسبب للشلل والتي نتجت عـن  ٧٤ن تم اإلبالغ ع ٢٠١٦فبراير / باطش ١٧في  -٣

حالــة فــي  ٣٥٩، وذلــك مقابــل ٢٠١٥ امعــخــالل وبــدأ فيهــا الشــلل فيــروس شــلل األطفــال البــري علــى نطــاق العــالم 
. وقد تم اإلبالغ عن كـل الحـاالت مـن أفغانسـتان وباكسـتان، وتسـبب فيهـا فيـروس شـلل األطفـال البـري ٢٠١٤ عام

                                                           
الجلســة الثامنــة، ئــة، اللمجلــس التنفيــذي فــي دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد الم والمحاضــر المــوجزة ،١٣٨/٢٥ت مالوثيقــة    ١

 (باإلنكليزية)). ٢/ سجالت/١٣٨/٢٠١٦(الوثيقة م ت ٢  الفرع
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أعلنــت اللجنـة العالميـة لإلشــهاد علـى استئصـال شــلل األطفـال عــن  ٢٠١٥أيلـول/ سـبتمبر  ٢٠. وفــي ١مـن الـنمط 
بات بفيـروس شـلل األطفـال البـري . ولـم ُتكشـف إصـا٢االستئصال العالمي لفيروس شـلل األطفـال البـري مـن الـنمط 

 .٢٠١٢على نطاق العالم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر  ٣من النمط 
  

  وباكستان أفغانستان – البلدان اللذان يتوطنهما شلل األطفال
  
العابر للحدود فقد تواصل التعامل مع أفغانستان وباكستان علـى أنهمـا كتلـة وبائيـة  َسَرياننظرًا الستمرار ال -٤

. أمـا فـي ٢٠١٤فـي عـام  حـاالت ٣٠٦حالـة فـي باكسـتان، مقابـل  ٥٤اإلبـالغ عـن  ٢٠١٥تم في عـام واحدة. فقد 
وس شـــلل فيـــر  َســـَريان. ويعتمـــد وقـــف ٢٠١٤حالـــة فـــي عـــام  ٢٨حالـــة، مقابـــل  ٢٠تـــم اإلبـــالغ عـــن قـــد أفغانســـتان ف

ســـد الثغـــرات ذين فـــاتهم التطعـــيم، و الوصـــول إلـــى جميـــع األطفـــال الـــاألطفـــال البـــري فـــي باكســـتان وأفغانســـتان علـــى 
المزمنــة فــي تنفيــذ االســتراتيجية، والــتمكن مــن تطعــيم األطفــال فــي المنــاطق الموبــوءة التــي يصــعب الوصــول إليهــا 

نانغاهـار  - بيشـاور – س شلل األطفال البري في خيبروتقع المستودعات التي بقي فيها فيرو  بسبب انعدام األمن.
صل بين باكستان وأفغانستان، وكراتشي في باكستان، وهـذه المسـتودعات هـي تي ت، الات كويتا قندهار الكبرىوممر 

 بؤرة تركيز االهتمام من أجل زيادة الجودة والفعاليات.
  
شـراف قوم مكتـب رئـيس الـوزراء باإلقص في عدد حاالت شلل األطفال، حيث يالتناتواصل وفي باكستان ي -٥

. وتضـمن مراكـز عمليـات الطـوارئ علـى المسـتوى االتحـادي هـذا المـرضلطـوارئ المباشر علـى خطـة عمـل وطنيـة 
ومســـتوى المقاطعـــات رصـــد األنشـــطة فـــي الوقـــت الحقيقـــي تقريبـــًا وتنفيـــذ اإلجـــراءات التصـــحيحية وتعزيـــز المســـاءلة 

ــوالملكيــة علــى جميــع المســتويات. واألهــم  ز علــى تحديــد األطفــال الــذين فــي هــذا الصــدد هــو أن الخطــة الوطنيــة تركِّ
فاتهم التطعيم باستمرار، واألسباب الكامنة وراء ذلك، واتباع نهوج تركز على منـاطق بعينهـا مـن أجـل التغلـب علـى 

تشـــغيل فـــي ضـــعف المتزايـــد لمـــواطن الدي والتصـــ ةبتكـــر راتيجيات ماســـتتنفيـــذ تلـــك التحـــديات. ونتيجـــة لـــذلك يجـــري 
المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها. وبالرغم من ذلـك فـإن باكسـتان الوصول إلى البرنامج، كما يستمر تحسين 

مـــن كـــل حـــاالت اإلصــابة بفيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري علـــى نطـــاق العـــالم.  ٪٧٣نســـبة  ٢٠١٥ســجلت فـــي عـــام 
أجـزاء مـن كتلـة خيبـر و  -بيشـاور اتشـي، وممـّر كر ومازالت هناك ثغرات في التغطية بـالتطعيم فـي المنـاطق التاليـة: 

 . َسَريانكويتا مع بيِّنات على استمرار ال
  
الجنـوبي، علـى لـيم قيتواصـل تنـاقص أعـداد حـاالت شـلل األطفـال بـوتيرة ثابتـة، كمـا فـي اإلوفي أفغانستان  -٦

الشـرق وفـي الجنـوب،  سـتمر علـى طـول الممـرات التـي تمتـد فـييفيروس شلل األطفـال  َسَريانسبيل المثال، إال أن 
كما أوضحت البيِّنات كشف فيروس شلل األطفال البري لدى األطفال المصـابين بالشـلل الرخـو الحـاد وفـي النمـاذج 

فـي المنـاطق التـي التطعـيم  همتو فـالبيئية. ورغم العمل على تحسين البـرامج، مـن أجـل إنقـاص عـدد األطفـال الـذين ي
اإلقلـيم حالـة األمنيـة يثيـر القلـق، ويقلـل مـن إمكانيـة الوصـول، والسـيما فـي يسهل الوصول إليها، فإن التدهور فـي ال

ياديـة جهـود الصـحة العموميـة تـم حـل حوبفضل تسـليط الضـوء علـى أهميـة الحفـاظ علـى . الشرقي واإلقليم الشمالي
يـتم حاليـًا و  محليين في بعض مناطق اإلقليم الجنـوبي.المن جانب الزعماء طة التطعيم شألنشكلة التعليق المؤقت م

مـع بـذل كـل جهـد ممكـن للتعـرف علـى الثغـرات التـي تقتفـى عـن قـرب ومعالجتهـا، لطوارئ لخطة عمل وطنية تنفيذ 
مــع يتســنى لــه ذلــك، فــي كــل مكــان وفــي كــل زمــان لوصــول إلــى األطفــال البلــد ُيِعــد اســتراتيجيات مبتكــرة لكمــا أن 

 التركيز على المناطق الحدودية بقوة.
  

  نيجيريا - األخيرة اآلونة في المرض يتوطنها التي البلدان
  
تمـــوز/  ٢٤فـــي نيجيريـــا منـــذ  ١لــم تحـــدث أيـــة حالـــة ناجمـــة عــن فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري مــن الـــنمط  -٧

؛ وبنـــاًء علـــى ذلـــك ُحـــذف اســـم نيجيريـــا رســـميًا مـــن قائمـــة البلـــدان التـــي يتوطنهـــا شـــلل األطفـــال فـــي ٢٠١٤ يوليـــو
 .٢٠١٥أيلول/ سبتمبر  ٢٥
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  الدولي لفيروس شلل األطفال البرياالنتشار 
  
ر أفغانسـتان وباكسـتان صـدّ حيـث تُ  ٢٠١٥استمرت نوبات االنتشار الدولي لفيروس شلل األطفال في عـام  -٨

التقليل إلى أدنى حد من مخاطر وعواقب حدوث انتشار دولي جديد لفيروس شلل  يس عبر حدودها. ويقتضو الفير 
زالـــت موبـــوءة؛ التطبيـــق الشـــامل ات االستئصـــال فـــي المنـــاطق التـــي ماتيجياألطفـــال مـــا يلـــي: التنفيـــذ الكامـــل الســـترا

)؛ الترصــد المعــزز علــى ٢٠٠٥للتوصــيات المؤقتــة التــي أصــدرتها المــديرة العامــة بموجــب اللــوائح الصــحية الدوليــة (
ئح الصـحية ة الطـوارئ المعنيـة بـاللوانـالصعيد العـالمي لتيسـير تنفيـذ اسـتجابة سـريعة للحـاالت الجديـدة. وأحاطـت لج

، بالفاشـيات الراهنـة الناتجـة ٢٠١٥تشـرين الثـاني/ نـوفمبر  ١٠الدولية علمًا مع القلـق، أثنـاء اجتماعهـا المعقـود فـي 
، وبظهور هاتين الساللتين في ثالثة من ٢و ١فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحات من النمطين  َسَريانعن 

أوصـت ، ذه المرحلة مـن الشـوط األخيـر الستئصـال شـلل األطفـال، وخصوصًا في ه٢٠١٥أقاليم المنظمة في عام 
اللجنة بتوسيع نطاق التوصيات المؤقتة ليشمل البلـدان المتضـررة مـن تلـك الفاشـيات (كانـت التوصـيات تقتصـر فـي 

 السابق على البلدان المتضررة من فيروس شلل األطفال البري).
  

  ١اللقاحات من النمط ر المشتق من فيروس شلل األطفال البري الدائ
  
 البــري األطفــال شــللحــاالت جديــدة لإلصــابة بفيــروس  ١٠تــم اإلبــالغ فــي مدغشــقر عــن  ٢٠١٥فــي عــام  -٩

، والـذي توجـد صـلة جينيـة بينـه وبـين فيروسـات معزولـة مـن نفـس السـاللة ١ النمط من اللقاحات من المشتق الدائر
حزيــران/  ٣٠اإلبــالغ عــن حــالتين، حيــث بــدأ ظهــور الشــلل فــي . وفــي أوكرانيــا تــم ٢٠١٤التــي ُكشــفت أوًال فــي عــام 

ت فـــي حـــاال ٧ . وفـــي جمهوريـــة الو الديمقراطيـــة الشـــعبية تـــم اإلبـــالغ عـــن٢٠١٥تمـــوز/ يوليـــو  ٧و ٢٠١٥يونيـــو 
وقــد تــم . ٢٠١٥أيلــول/ ســبتمبر  ٧ الحالــة األولــى فــي فــي الشــلل ظهــور بــدأ حيــث، ٢٠١٥األول/ أكتــوبر  تشــرين

ويتواصل تكثيف الجهود الوطنية فـي مدغشـقر بغيـة ، ٢٠١٦عام  فياإلبالغ عن حالتين أخريين حتى هذا التاريخ 
فقـد تـم اسـتهالل اسـتجابة شـاملة للفاشـية فـور  الشعبية الديمقراطية الو جمهوريةوقف الدوران الممتد للفيروس. وفي 

بعـد  ٢٠١٥تشـرين األول/ أكتـوبر  ٢١د بدأت االستجابة للفاشية فـي أما في أوكرانيا فقغ عنها. تأكيد أول حالة مبلَّ 
 تأخر استمر عدة أسابيع.

  
  ٢ النمط من اللقاحات من المشتق الدائر البري األطفال شلل فيروس

  
 المشـتق الـدائر البـري األطفـال شـلل فيـروسمن األمور ذات األهمية الحاسمة أن يتم وقف جميـع فاشـيات   –١٠
لقاح شلل األطفـال الفمـوي فـي  من ٢قبل تنفيذ ما هو مخطط له من إزالة لمكون النمط  ٢ النمط من اللقاحات من

 المشـتق الـدائر البـري األطفـال شـلل. وفي نيجيريا تم اإلبالغ عن حالة إصابة واحدة بفيـروس ٢٠١٦نيسان/ أبريل 
حالـة ذات صــلة بسـاللة تــم ، وهـي ٢٠١٥أيـار/ مــايو  ١٦، حيـث بــدأ ظهـور الشــلل فـي ٢ الـنمط مــن اللقاحـات مـن

 ناجمــة عــنت حــاال أربــع كشــفتــم  غينيــا وفــي. ٢٠١٤عزلهــا للمــرة األولــى مــن العينــات البيئيــة فــي آب/ أغســطس 
تمــوز/  ٢٠ فــي الشــلل ظهــور بــدأ حيــث ،٢ الــنمط مــن اللقاحــات مــن المشــتق الــدائر البــري األطفــال شــلل فيــروس
وقـد كـان بـدء الشـلل فـي . ٢٠١٤ أغسطس/ آب في البلدفي  ُكشفت بساللة صلة ذات تحاال وهي ،٢٠١٥ يوليو

ـــة األولـــى قـــد حـــدث ـــم اإلبـــالغ عـــن حـــالتين فـــي باكســـتان فـــي شـــباط/٢٠١٥يوليـــو  تمـــوز/ ٢٠ فـــي الحال  ، كمـــا ت
ــدائر البــري األطفــال شــللفيــروس عــن حــالتين نــاجمتين عــن فــي ميانمــار واإلبــالغ  .٢٠١٥ فبرايــر  مــن المشــتق ال

، بينما تم ٢٠١٥أكتوبر  تشرين األول/ ٥بدء الشلل قد ُسجِّل في إحدى الحالتين في  ، وكان٢ النمط من اللقاحات
وفـي نيجيريـا تـتم ، ٢٠١٥أبريـل  أنها قد بدأت في القريـة ذاتهـا فـي نيسـان/على  استرجاعياً تعيين بدء الحالة الثالثة 

وفي غينيا والمناطق الحدودية  االستجابة للفاشية في إطار خطة عمل وطنية للطوارئ يشرف عليها مكتب الرئيس.
وفي ميانمار تم إطالق االستجابة للفاشـية مع مالي تم استهالل االستجابة في غضون أسبوعين من تأكيد الفاشية. 
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 .٢٠١٥ديسمبر  نوفمبر، بحملتين تركزان على المجموعات السكانية الضخمة في كانون األول/ في تشرين الثاني/
فــي جنــوب الســودان، ويجــري  ٢٠١٥ة بــدأ ظهــور الشــلل عليهــا فــي نيســان/ أبريــل وُكشــفت ســاللة معزولــة مــن حالــ

)، وهـي تنطـوي ٢ النمط من اللقاحات من المشتق الدائر البري األطفال شلل فيروسساللة دائرة (تدبيرها باعتبارها 
ولــم يــتم كشــف علـى مخــاطر اســتمرار االنتشــار فــي المنــاطق المتضــررة مــن النزاعــات. وأنشــطة االســتجابة مســتمرة، 

الساللة منذ نيسان/ أبريل. وال يظهر فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحـات إال عنـدما تكـون التغطيـة بـالتمنيع 
  منخفضة، األمر الذي يبرز أهمية تعزيز نظم التمنيع الروتيني. يالروتين

  
أجـرت المبـادرة العالميـة  ، وبعـد التشـاور الوثيـق مـع المعنيـين بـاألمر،٢٠١٥وفـي النصـف األول مـن عـام   -١١

الستئصال شلل األطفال استعراضًا في منتصف المدة للتقدم المحرز في تنفيذ خطة الشـوط األخيـر. وخلصـت إلـى 
أن العناصر االستراتيجية الرئيسية الالزمة من أجل تحقيق استئصال شلل األطفـال موجـودة بالفعـل، ولكنهـا حـددت 

الثغــرات فــي الترصــد،  ســدّ التركيــز علــى أولوياتهــا، والســيما مــا يتعلــق منهــا بمجــاالت برامجيــة تمــّس الحاجــة إلعــادة 
والوصـــول إلـــى األطفـــال الـــذين فـــاتهم التمنيـــع، وتعزيـــز التأهـــب واالســـتجابة للفاشـــيات فـــي المنـــاطق ذات المخـــاطر 

  الشديدة. ويجري وضع خطة شاملة من أجل تفعيل توصيات استعراض منتصف المدة.
  

  في لقاح شلل األطفال الفموي ٢ن النمط سحب مكوِّ 
  

ــــــول/ ســــــبتمبر  ٢٠فــــــي   -١٢ ــــــال  ٢٠١٥أيل ــــــى استئصــــــال شــــــلل األطف أعلنــــــت اللجنــــــة العالميــــــة لإلشــــــهاد عل
. ١٩٩٩، حيـــــث ُكشـــــفت آخـــــر حالـــــة فـــــي عـــــام ٢استئصـــــال فيـــــروس شـــــلل األطفـــــال البـــــري مـــــن الـــــنمط  تـــــم أنـــــه
الوضـع  بالتمنيـــــع المعنـي االستراتيجــــي ارياالستشــــ الخبـراء فريقاستعرض  ٢٠١٥األول/ أكتوبر  تشرين ٢٠ وفي

، والتقـــدم المحـــرز نحـــو الجاهزيـــة العالميـــة ٢الخـــاص بفيروســـات شـــلل األطفـــال المشـــتقة مـــن اللقاحـــات مـــن الـــنمط 
، ٢لإلنهاء المنسق والتدريجي للقاحات شلل األطفال الفموية، وأكد أن سحب لقاح شلل األطفال الفمـوي مـن الـنمط 

ل عن استخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثـي إلـى اسـتخدام لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي الثنـائي من خالل التحو 
وقــت متــزامن علــى الصــعيد  ، فــي٢٠١٦أيــار/ مــايو  ١نيســان/ أبريــل و ١٧)، ينبغــي أن يــتم بــين ٣و ١(النمطــان 
  ١.كل البلدان التي تستخدم لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي العالمي في

  
 األطفــال شــلل لقــاحتجهيــز اإلمــدادات العالميــة مــن اللقاحــات مــن أجــل التحضــير للتحــول عــن اســتخدام 

  الثنائي الفموي األطفال شلل لقاحإلى استخدام  الثالثي الفموي
  

خــال جرعــة التزمــت جميــع البلــدان بإد الثنــائي الفمــوي األطفــال شــلل لقــاح إلــىمــن أجــل التحضــير للتحــول   -١٣
فــي بــرامج التمنيــع الروتينــي التابعــة لهــا. وكــان مســتوى  ُمَعطَّــللقــاح فيــروس شــلل األطفــال الواحــدة علــى األقــل مــن 

علمًا بخفض  بالتمنيع المعني االستراتيجي االستشاري الخبراء فريقالتزام البلدان ببلوغ هذا الهدف استثنائيًا. وأحاط 
بســبب صــعوبات تقنيــة صــادفها الصــانعون فــي زيــادة اإلنتــاج. ونصــح الفريــق  لُمَعطَّــال األطفــال شــلل لقــاحإمــدادات 

 ٢و ١من خالل ضـمان إدخالـه فـي بلـدان الـدرجتين  ُمَعطَّلال األطفال شلل فيروس لقاحبإعطاء األولوية الستخدام 
ولقــاح شــلل  لُمَعطَّــال األطفــال شــلل فيــروس لقــاحمــن المخــاطر العليــا قبــل عمليــة التحــول؛ والحفــاظ علــى مخزونــات 

بعــد ســحب  ٢ط فاشــية فيـروس شــلل األطفـال مــن الـنممــن أجـل االســتجابة ل ٢األطفـال الفمــوي األحـادي مــن الـنمط 
 ُمَعطَّـلل ال؛ وتقليـل التـأخر فـي اإلمـداد بلقـاح فيـروس شـلل األطفـا٢ الـنمط مـن األحـادي الفمـوي األطفال شلل لقاح

                                                           
النتـــائج والتوصـــيات.  -٢٠١٥أكتـــوبر  ، تشـــرين األول/نيعبـــالتم يتشـــاري االســـتراتيجي المعنـــساالالخبـــراء اجتمـــاع فريـــق    ١

االطـالع  تـم http://www.who.int/wer/2015/wer9050.pdf?ua=1(، ٧٠٠-٦٨١: ٩٠: ٢٠١٥ السجل الوبـائي األسـبوعي،
 ).٢٠١٦مارس  آذار/ ٢١في 
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. وتنـدرج البلـدان المتضـررة مـن إلـى أقـل عـدد ممكـن مـن التـأخر البلـدان المتضـررةعـدد تقليـل إلى أدنى حد ممكن و 
نيا. ونظرًا ألن مناعة السـكان ضـد فيـروس شـلل األطفـال مـن من المخاطر الدُ  ٤و ٣التأخر ضمن بلدان الدرجتين 

شـلل مرتفعة في تلك البلدان (بفضل التغطية التمنيعية الروتينية العالية دائمًا) فإن مخاطر ظهـور فيـروس  ٢النمط 
أن ويـتم بـذل كـل جهـد ممكـن لضـمان ألدنى. وانتشاره تظل عند حدها ا ٢األطفال المشتق من اللقاحات من النمط 

، وسـتبقى ٢٠١٧وبدايـة عـام  ٢٠١٦نهايـة عـام فـي  ُمَعطَّـلالبلدان إمدادات لقاح فيروس شـلل األطفـال التستلم كل 
صــانعي ، إذ يعــاني اإلمــداد العــالمي مــن اللقاحــات مــن قيــود متزايــدة، نظــرًا ألن ٢٠١٧اإلمــدادات هشــة طيلــة عــام 

فــي عــن المزيــد مــن االنخفــاض الملمــوس  ٢٠١٦مــارس  فبرايــر ومطلــع آذار/ اللقاحــات قــد أعلنــوا فــي نهايــة شــباط/
 لمـــن أجـــلـــدان المؤهلـــة للتمويـــل مـــن التحـــالف العـــالمي البأســـواق فر منتجـــاتهم فـــي فـــي تـــوا ٢٠١٧و ٢٠١٦عـــامي 

وتتم المناقشـة مـع الـدول األعضـاء لهـذه االنخفاضـات إلـى جانـب األمـور التـي تثيـر القلـق حـول نيع. ملقاحات والتال
  ة. مواطن الضعف المحتملة اإلضافية والتأثيرات البرامجية المرافقة واالختيارات االستراتيجي

  
موقفـه المتمثـل فـي أنـه ينبغـي تكـوين  بـالتمنيع المعنـي االسـتراتيجي االستشـاري الخبـراء فريـقعزز مجددًا و   -١٤

والحفـاظ علـى ذلـك المخـزون مـن  ٢مخزون احتياطي من إمدادات لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي األحـادي مـن الـنمط 
، اتبــاع )٢٠١٥( ٣-٦٨ج ص عفــي قرارهــا  الصــحةوأيـدت جمعيــة أجـل تيســير االســتجابة للفاشــيات عنــد الضــرورة. 

نهــج إزاء إدارة هــذا المخــزون االحتيــاطي واإلفــراج عنــه. وتعاقــد اليونيســيف ومنظمــة الصــحة العالميــة مــع اثنــين مــن 
 ،٢٠١٦ قبــل نيســان/ أبريــلو مليــون جرعــة.  ٥١٩صــل إلــى يتكــوين مخــزون احتيــاطي عــالمي لصــانعي اللقاحــات 

قنينات جاهزة لالستعمال. وتتواصل أعمال التحضير لضمان إتاحة لقاح فيروس شـلل مليون جرعة في  ٥٠ ستتاح
األطفال الفموي الثنائي لالستعمال في جميـع بـرامج البلـدان للتمنيـع الروتينـي فـي الوقـت المحـدد لعمليـة التحـول فـي 

  .٢٠١٦نيسان/ أبريل 
  
قـــرب لإلمـــدادات العالميـــة مـــن اللقـــاح  رصـــدها عـــن األطفـــال شـــلل الستئصـــال العالميـــة المبـــادرة واصـــلتو   -١٥
لشــلل األطفــال، ومحاولــة التقليــل إلــى أدنــى قــدر ممكــن مــن عــدد البلــدان المتضــررة (مــن حيــث التــأخر فــي  ُمَعطَّــلال

بحــدوث المزيــد المخــزون منــه). وقــد تفاقمــت الصــعوبات فــي اإلمــدادات  دانفــلشــلل األطفــال و  ُمَعطَّــلإدخــال اللقــاح ال
، وفــي هــذا الســياق تــدرس المبــادرة العالميــة الستئصــال شــلل ٢٠١٦فــي الربــع األول مــن عــام  التــأخيرفتــرات مــن 

 داخــلاألطفــال مــع أقــاليم المنظمــة والــدول األعضــاء جــدوى وضــع اســتراتيجيات للتــوفير فــي الجرعــات مثــل إعطــاء 
ــــال الاألدمــــة  ــــاح فيــــروس شــــلل األطف ــــة) مــــن لق ــــة (تعــــادل ُخمــــس الجرعــــة الكامل ــــجرعــــة جزئي  ، وفــــي آذار/لُمَعطَّ
كــان بعــض الــدول األعضــاء قــد التزمــوا بالفعــل باســتخدام الجرعــة الجزئيــة، وتســاهم الهنــد فــي هــذه  ٢٠١٦ مــارس

الجهود على وجـه الخصـوص، والتـي سـتمكِّن البلـد مـن تحقيـق القـدر األقصـى واألمثـل مـن اإلمـدادات المتـوافرة مـن 
كانية تلبية اإلمدادات الوطنية من اللقاحات تلبية كاملة مإاللقاح، (وربما قد يصل إلى خمسة أضعاف) مما يضمن 

أفضـــل ممـــا تقدمـــه لألطفـــال ، وقـــد أظهـــرت الدراســـات أن جـــرعتين جـــزئيتين يقـــدمان حمايـــة ٢٠١٧و ٢٠١٦لعـــامي 
   جرعة كاملة واحدة.

  
  تعزيز التمنيع الروتيني

  
مجـًا مشـتركًا للعمـل مـع التحـالف العـالمي مـن أجـل االستئصـال شـلل األطفـال برن ةلعالميت المبادرة ااستهل  -١٦

بلــدان "موضــع  ١٠فــي الروتينــي اللقاحــات والتمنيــع ومــع شــركاء آخــرين لــدعم الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز التمنيــع 
تركيـــز" ولـــديها مـــوارد كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بشـــلل األطفـــال. وأعـــدت ســـتة مـــن تلـــك البلـــدان، أال وهـــي تشـــاد وجمهوريـــة 

الخاصــة  األصــولتان، خطــط تمنيــع وطنيــة ســنوية تســتند إلــى ســقراطيــة وٕاثيوبيــا والهنــد ونيجيريــا وباكالكونغــو الديم
فــي عــدد  ٪٢٢بشــلل األطفــال لتحســين بلــوغ أهــداف التمنيــع األوســع نطاقــًا، وقــد أســفر ذلــك عــن انخفــاض نســبته 
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وقــد أنفــق الموظفــون  ٢٠١٣.١، مقارنــة بعــام ٢٠١٤األطفــال الــذين يفــوتهم التمنيــع فــي بعــض المنــاطق، فــي عــام 
مـن وقـتهم فـي أنشـطة التمنيـع األوسـع نطاقـًا وفـي المسـائل الخاصـة  ٪٥٠المعنيون بشلل األطفـال فـي تلـك البلـدان 

  بالصحة العمومية.
  

  االحتواء
  

ـــِذَلت الحتـــواء فيـــروس شـــلل األطفـــال مـــن ، ٢٠١٥فـــي عـــام   -١٧ تـــم إحـــراز بعـــض التقـــدم فـــي الجهـــود التـــي ُب
حــد مــن  تقليــل إلــى أدنــىذلــك مــع خطــة عمــل عالميــة لمنظمــة الصــحة العالميــة تهــدف إلــى ال، ويتماشــى ٢ الــنمط

مخــــاطر فيــــروس شــــلل األطفــــال ذات الصــــلة بــــالمرافق بعــــد االستئصــــال المحــــدد الــــنمط لفيروســــات شــــلل األطفــــال 
وس شـــلل ســـتعمال لقـــاح شـــلل األطفـــال الفمـــوي (خطـــة العمـــل العالميـــة الحتـــواء فيـــر اإنهـــاء مـــا يعقبـــه مـــن و  البريـــة

 األطفـال شـلل فيـروس لـديهم لـيس أنهـم عـن بلـداً  ١١٥ أبلـغ، ٢٠١٦فبراير  /شباط ١١ وفي ٢.(GAP III) األطفال
عــن أنهــم قــد  بلــداً  ١٢ أبلــغ كمــا، ٢ الــنمط نمــ اللقــاح مــن المشــتق األطفــال شــلل فيــروس أو ٢ الــنمط مــن البــري
أو تـدمير سـتكملوا بعـد تقـاريرهم حـول الوالبلـدان البقيـة لـم يها، السـتكمماضين في ابلدًا  ٢٦كان و  ،وا التقاريرملكاست

بالفيروس المشتق به أو تتعلق التي مواد للأو   ٢فيروس شلل األطفال من النمط ة مسبقة لدَّ عَ االحتفاظ وفق خطة مُ 
ى لعمع تسمية تطلق في الوقت نفسه  ،فيروس شلل األطفال"معنية بضمن مرافق "أساسية  ٢من اللقاح من النمط 

 ٢٠١٦يوليـو  تمـوز/وبحلـول نهايـة لسلطة الوطنية المعنية باالحتواء في البلدان التي تستضيف مثل تلك المرافق. ا
لـى، ورفـع تقاريرهـا و وبعد مرور ثالثة شهور علـى التحـوُّل يتوقـع مـن البلـدان اسـتكمال الجـزء الثـاني مـن المرحلـة األ

لــه مســبقًا لجميــع المــواد التــي تتعلــق بلقــاح ســابين لفيــروس شــلل األطفــال مــن  أو االحتفــاظ المخطَّــطحــول التــدمير 
والتـي تبـدأ فـي  ٢باتباع المقاربة ذاتها، وفي المرحلة الثانية (فترة احتواء فيروس شلل األطفال من  الـنمط  ٢النمط 
نتـــاج اللقـــاح، مرافـــق إلفيـــروس شـــلل األطفـــال" (معنيـــة ب ) تستضـــيف الـــدول األعضـــاء مرافـــق "أساســـية٢٠١٦عـــام 

التنفيـذ المالئـم لمتطلبـات االحتـواء التـي ومستودع له) ومن المتوقع اإلشهاد على هذه المرافق وفـق  والبحوث حوله،
وتقـدم أمانـة المنظمـة الـدعم للـدول . (GAP III)خطة العمل العالمية الحتواء فيروس شلل األطفـال  تم توصيفها في

خطة العمـل العالميـة الحتـواء فيـروس شـلل استكمال المرحلة األولى وتنفيذ لتسريع وتيرة الجهود من أجل  األعضاء
  . األطفال

  
  التخطيط لموروث شلل األطفال

  
التخطيط لموروث شلل األطفال. وينبغي أن يخدم التخطيط لموروث وتيرة استمر تسريع  ،٢٠١٥في عام   -١٨

الالزمـــة للحفـــاظ علـــى العـــالم خاليـــًا مـــن شـــلل شـــلل األطفـــال ثالثـــة أغـــراض. أوًال، ينبغـــي أن يضـــمن أن الوظـــائف 
األطفال بعد استئصاله (علـى سـبيل المثـال التمنيـع والترصـد والتأهـب واالسـتجابة للفاشـيات واحتـواء فيروسـات شـلل 
األطفال في المرافق) تندرج ضمن التيار العام للبرامج الصحية العمومية الوطنية المستمرة. ثانيًا، ينبغي أن يضمن 

ة من الدروس المستفادة من أنشطة استئصـال شـلل األطفـال يـتم تبادلهـا مـع المبـادرات الصـحية سَتَمدَّ رفة المأن المع
االقتضـاء، نقـل القـدرات واألصـول والعمليـات مـن أجـل دعـم ينبغي أن يضمن، حيثمـا أمكـن وحسـب  األخرى. ثالثًا،

  األولويات الصحية األخرى.
  

                                                           
حزيـــــران/  –التقريـــــر نصـــــف الســـــنوي عـــــن حالـــــة المبـــــادرة العالميـــــة الستئصـــــال شـــــلل األطفـــــال، كـــــانون الثـــــاني/ ينـــــاير    ١

   .)٢٠١٦آذار/ مارس  ٢١تم االطالع في ( www.polioeradication.org، متاح على اإلنترنت ٢٠١٥  يونيو
 http://www.polioeradication.org/Portals/0/Document/Resources/PostEradication/GAPIII_2014.pdfانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ٢

    ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٢١، تم االطالع في WHO/POLIO/15.05 (الوثيقة
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ل األطفال في األساس علـى المسـتوى الـوطني. ويكتسـي الـدور القيـادي ويلزم أن يتم التخطيط لموروث شل  -١٩
الذي تقوم بـه الـدول األعضـاء أهميـة حاسـمة فـي هـذه العمليـة. وٕاذا تـم التخطـيط لمـوروث شـلل األطفـال علـى نحـو 
رد جيــد فــإن االســتثمارات فــي استئصــال شــلل األطفــال ســتفيد األهــداف اإلنمائيــة األخــرى فــي األمــد الطويــل. وللمــوا

البشرية والمرافق والعمليات الممولة من خالل المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال دور كبير في أداء وظائف 
استئصــال أمــراض غيــر شــلل األطفــال، وخصوصــًا فــي مجــاالت التمنيــع والترصــد واالســتجابة للطــوارئ. ومــن شــأن 

ة تلك الوظـائف األساسـية بعـد أن يتوقـف تمويـل بصورة ناجحة أن يضمن استمراري األطفال شلل لموروث التخطيط
استئصـــال شـــلل األطفـــال. ولـــدعم الـــدول األعضـــاء فـــي عمليـــة التخطـــيط لمـــوروث شـــلل األطفـــال وضـــعت المبـــادرة 

  ١مبادئ توجيهية للخطة االنتقالية.العالمية الستئصال شلل األطفال 
  

  األطفال شلل الستئصال العالمية المبادرةتمويل وٕادارة 
  

. األطفال شلل الستئصال العالمية لمبادرةم استعراض منتصف المدة االحتياجات المالية المستقبلية ليَّ قَ لقد   -٢٠
الـتمكن مـن التـأخر فـي الـذي يأخـذ فـي الحسـبان  د السـيناريو المـالي المعـدلأيَّـ أعّد سيناريوهات ماليـة مختلفـة. وقـدو 

فيـــروس شـــلل األطفـــال البـــري ممـــا يـــؤدي إلـــى الحاجـــة لســـنة إضـــافية تغـــّص بأنشـــطة استئصـــال شـــلل  وقـــف ســـريان
  مليون دوالر أمريكي. ١٥٠٠ويتوقع السيناريو ازديادًا في متطلبات الميزانية بمقدار . األطفال

    
  صحة المعية اإلجراء المطلوب من ج

  
حــث الــدول األعضــاء علــى ضــمان التنفيــذ توٕالــى أن اطــة علمــًا بــالتقرير، إلــى اإلح ةمــدعو معيــة الصــحة ج  -٢١

 .٣-٦٨ج ص ع التام للقرار
  
  

=     =     =  

                                                           
االنتقالية، المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال، التخطيط لموروث شلل األطفال: مبادئ توجيهية لرسم الخطة    ١

، متوافر على اإلنترنت ٢٠١٥يونيو  حزيران/ ١تنقيح  
http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Resourcesforpolioeradicators.aspx ،آذار/  ٢١ فياالطالع  (تم

  .)٢٠١٦مارس 


