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تُتَاح يف هذا العقد فرصة لصناعة التاريخ أمام الجهود الرائعة الستئصال شلل 
األطفال التي استُِهلت قبل ٣٠ عاماً مضت. وقد يتسنى بحلول العقد الجديد، 
األطفال  من  اآلالف  مبئات  الفتك  عىل  قادر  عضال  مرض  من  نهائياً  التخلّص 
وإصابتهم بالشلل. وتُتَاح اآلن فرصة لضامن مستقبل أفضل لجميع األطفال يف 
كل مكان، وإذا متّكنا من استئصال شلل األطفال، فسوف ينضم هذا املرض إىل 

الجدري، وهو املرض الوحيد الذي تم استئصاله من العامل.

وتسبّب شلل الطفال يف أواخر الثامنينات يف إصابة أكرث من ٣٥٠ ألف طفل سنوياً 
بالشلل. ويف عام ١٩٨٨، استُِهلت املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال املشرتكة 
بشلل  املترضرة  البلدان  بني  رشاكات  أقامت  التي  والخاص  العام  القطاعني  بني 

بالتحصني  املعنية  املصلحة  الرئيسية صاحبة  والجهات  املانحة  والجهات  األطفال 
العاملي. وهي مبادرة وضعت هدفاً واحداً نُصب عينيها، هو: القضاء عىل شلل 
األطفال. وقد جاب ٢٠ مليون متطوع يف العقود الثالثة املنرصمة املناطق املنكوبة 
بالحروب ومناطق األدغال واألحياء الفقرية يف املدن والقرى النائية سعياً إىل إيجاد 
األطفال ومحاربة الفريوس وقهره، وساعدوا يف زرع األمل يف النفوس الذي متّس 
الحاجة إليه. ويف عام ٢٠١٥، قّل العدد املُسّجل من حاالت اإلصابة بشلل األطفال 

يف العامل عن ٨٠ حالة. ويف عام ٢٠١٦، تواصل تقليل هذا العدد إىل النصف.

وشّكل املتطوعون حلقة تحصني فعالة حّققت حصائل صحية للماليني ومتعتهم 
بحياة أفضل.
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صناعة التاريخ وإنقاذ األرواح: عامل خاٍل من شل األطفال

الحلقة املتكاملة للتحصني
مسّوغات استئصال شلل األطفال

سيفيض استئصال شلل األطفال إىل تخليص العامل من هذا املرض الفتاك وتحسني صحة الناس وتحقيق عائدات دامئة بالنسبة إىل اقتصادات 
املجتمعات املحلية والبلدان وإىل العامل بأرسه

 

 

 تطعيم األطفال ضد
شلل األطفال وغريه

من األمراض

خطورة خرق الحلقة
٠٠٠ ٢٠٠ حالة مرضية سنوياً

يف غضون ١٠ سنوات
خسارة وفورات يرتاوح
مبلغها بني ٤٠ و٥٠ مليار

دوالر أمرييك

تحقيق مكاسب يف 
إنتاجية املجتمعات

املحلية واالقتصادات
الوطنية

يؤدي ذلك إىل − 
التمتع بصحة 
أفضل عموماً

توطيد األوارص األرسية وارتفاع 
معدالت دوام األطفال

 باملدارس وإتاحة املزيد من 
الفرص االقتصادية أمام البالغني

يعني التمتع بصحة أفضل 
انخفاض تكاليف النظم 

الصحية وإنفاق األرس عليها
متكني األرس من االستفادة من هذه 

املوارد املالية لتلبية احتياجات أخرى
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 يستطيع اليوم أكرث من ١٦ مليون شخص السري عىل أقدامهم بفضل هذه الجهود، 
مّمن كانوا بخالف ذلك سيصبحون يف عداد املصابني بالشلل، فضالً عن تطعيم 
أكرث من ٢٫٥ مليار طفل عىل هذا املنوال. وال يوجد اآلن فريوس شلل األطفال 

الربي إال يف ثالث مناطق عىل وجه األرض، هم أفغانستان ونيجريا وباكستان.

ومع اكتشاف عدد قليل من الحاالت يف أوائل عام ٢٠١٧، من املمكن أن نرى 
آخر حالة شلل أطفال يف عام ٢٠١٧. وسيحتاج العامل إىل ثالث سنوات عىل األقل 
األطفال.  شلل  من  خلوه  عىل  اإلشهاد  قبل  املرض  بهذا  مصابة  حالة  أي  دون 
عليه  للتغلّب  األطفال  إىل شلل  توجيهها  يتعني  التي  األخرية  الرضبة  وستكلّف 
مبلغاً آخر قدره ١٫٥ مليار دوالر أمرييك. ومثة فرصة متاحة للقضاء عىل املرض 
إىل األبد، إذا ما متّكن برنامج استئصاله من التعويل عىل الدعم املقدم باستمرار 
من املجتمع العاملي، ومن استقدام جهات مانحة جديدة حريصة عىل أن تكون 

جزءاً من هذا اإلنجاز التاريخي ومن القصص البطولية التي يسطّرها العاملون 
الصحيون يف امليدان مّمن يسعون إىل التغلّب عىل آخر التحديات املواجهة.

وإن مل يتسّن وقف انتقال شلل األطفال، فإن ذلك يعني أننا سنستغني أيضاً عن 
الوفورات يف الرعاية الصحية البالغة ٥٠ مليار دوالر أمرييك التي سيحققها إخالء 

العامل من شلل األطفال بحلول عام ٢٠٣٥.

غري أننا معرضون ألخطار أكرب من ذلك بكثري، ألن أزمة الالجئني الناشبة واستمرار 
تصدير  زيادة خطورة  عن  سيسفران  وأفغانستان  باكستان  يف  الفريوس  انتقال 
شلل األطفال إىل أقاليم تخلو اآلن منه. وسوف تتعرض مجّدداً حياة مئات اآلالف 
من األطفال للخطر، وعليه فإنه أمر غري وارد أن نرتاجع اآلن عن استئصال املرض 

وقد أصبحنا قاب قوسني أو أدىن من استئصاله.

النتائج
حقق برنامج استئصال شلل األطفال منذ العام ١٩٨٨ أثراً كبرياً للغاية يف حياة األطفال واالقتصاد العاملي

 

 ٢٧ مليار 
وفورات
تحققت

حتى اآلن، فضالً عن جني فوائد 
مرتبطة بالتغذية مببلغ ١٧ مليار 

دوالر أمرييك

 يسري اليوم

١٦ مليون
شخص

عىل أقدامهم مّمن كانوا بخال
 ذلك يف عداد املصابني بالشلل

 يوجد اليوم أقل من 

٤٠ حالة
سنوياً

يف عام ١٩٨٨ كانت هناك
٤٠ حالة كل ساعة

تحصني

٢٫٥ مليار 
طفل

بأنحاء العامل أجمع منذ عام ٢٠٠٠

٢٠١٦١٩٨٨ البلدان املوطونة بشلل األطفال
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أن  مؤداه  ساراً  خرباً  املاضية  الخمس  السنوات  من  املكتسبة  الخربات   وتؤكد 
التي  املبتكرة  فاالسرتاتيجيات  اليد،  متناول  ويف  ممكن  األطفال  شلل  استئصال 
حّررت الهند ومناطق أخرى من العامل من شلل األطفال قد سمحت بإحراز تقدم 
استعامل  بني  تجمع  األخرية  الدفعة  وهذه  وباكستان.  ونيجرييا  أفغانستان  يف 
لقاحات تكميلية وشن حمالت تطعيم أعىل جودة والتعبئة االجتامعية من أجل 
الوصول إىل جميع األطفال. وينطوي أمر إقامة جدار حامية يحول دون انتشار 
الفريوس عىل تحسني الرتصد يف األجل القصري، وهو عمل يلزم تكثيفه يف العامني 
املقبلني من أجل القضاء نهائياً عىل آخر الحاالت املتبقية يف األماكن التي اليزال 

شلل األطفال يهددها.

عن  فضالً  االسرتاتيجيات،  تلك  تطبيق  عىل  ونيجريا  باكستان  اآلن  وتعكف 
تطبيقها يف أفغانستان بشكل متزايد، إذ متتلك تلك البلدان خطط عمل وطنية 
قوية بشأن الطوارئ تحظى بدعم حكوماتها ومراكز عمليات الطوارئ فيها التي 
الجهود. ويتواصل  لتنسيق  الالزم  التشغييل  بالهيكل  الحكومات والرشكاء  تزّود 
انخفاض عدد الحاالت وكذلك تراجع الفريوس يف أفغانستان وباكستان بفضل 

تطعيم املزيد واملزيد من األطفال.

أمثلة ملموسة عىل الدعم املقّدم من املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال

 
 

 

 

يوجد حوايل

٠٠٠ ١٥٠
من العاملني املمّولني ملكافحة

شلل األطفال
يعملون دون كلل يف ما يربو عىل ٧٠ بلداً

الستئصال املرض

القيام

بأنشطة أساسية
لرصد املرض

يف ما يزيد عىل ٧٠ بلداً

يحصل سنوياً أكرث من

٤٥٠ مليون طفل
يف ما يربو عىل ٦٠ بلداً عىل التطعيم عرب اللقاح 
الفموي املضاد لشلل األطفال الذي يؤمن منصة 

لتوفري كبسوالت فيتامني ألف

إدراج لقاح

فريوس شلل
األطفال املعطّل

يف جداول التطعيم الروتيني يف أكرث من ١٢٦ بلداً
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ستشهد السنوات القليلة املقبلة إنفاق أكرث من نصف الفائض من األموال عىل 
تطعيم أكرث من ٤٠٠ مليون طفل، وتخفيض عدد من فاتتهم فرصة التطعيم، 
وخاصة يف تلك املناطق التي تنطوي عىل أكرب التحديات يف كل من أفغانستان 

ونيجرييا وباكستان.

أما النصف اآلخر من التمويل الالزم، فسيُخّصص لدعم أنشطة تخفيف وطأة 
املخاطر وأنشطة االستدامة حفاظاً عىل مستويات تطعيم تبقي العامل خالياً من 
شلل األطفال، وهي أنشطة حاسمة ألنها تنقل البلد من مرحلة الخلو من املرض، 

إىل مرحلة القدرة عىل الصمود أمام مخاطر تفشيه من جديد.

الخطوات املقبلة

الوصول إىل جميع األطفال
ترتكز جهود استئصال شلل األطفال إىل املبدأ التوجيهي القائم عىل الرغبة يف 
الحد من أوجه عدم املساواة بني األطفال عن طريق حاميتهم جميعاً من املرض. 
الحاسم  والدعم  واملانحة  املنفذة  البلدان  تتوالها  التي  القيادة  جهود  وبفضل 
املقّدم من برنامج استئصال شلل األطفال، يوجد اآلن ماليني األطفال املُدرجني 
عىل ”قامئة األطفال املُسّجلني“ مّمن يستطيعون، عالوة عىل تلقيهم لتطعيامت 
شلل األطفال، أن يحصلوا عىل املساعدة بالتدخالت الصحية يف املستقبل، من 

قبيل التطعيم الروتيني.

استئصاله،  عقب  طويلة  لفرتة  األطفال  شلل  استئصال  برنامج  منافع  وستدوم 
لجميع  أفضل  حياة  وتأمني  املساواة  عدم  أوجه  من  الحد  عىل  مام يساعد 
األطفال،  استئصال شلل  برنامج  أصول  تعبئة  وباإلمكان  مكان.  كل  األطفال يف 
وتعبئتها فعالً يف وقت قيايس بهدف تقديم املساعدة، سواء تعلق األمر باجتياح 
الزالزل يف  وقوع  أو  أفريقيا  اإليبوال يف غرب  انتشار  أو  بالباكستان  الفيضانات 
نيبال. وقد تسنى وقف انتشار اإليبوال يف نيجرييا بفضل تدعيم هياكل الربنامج 

التشغيلية وقدرات العاملني الصحيني عىل تحديد األولويات من حيث االضطالع 
باألنشطة وإجراء زيارات بشأن تتبع املخالطني وإرشاك فئات السكان.

ومن دون توفري متويل إضايف مببلغ ١٫٥ مليار دوالر أمرييك ألغراض استئصال 
املرض، فقد يتعّذر تقديم خدمة التطعيم الروتيني وغريها من الخدمات التي 
يقدمها برنامج استئصال شلل األطفال بشكل غري مبارش إىل البلدان األكرث ضعفاً 

فيام يخص نظمها الصحية.

واجتذب الهدف التاريخي الستئصال شلل األطفال دعامً سخياً قدمته قاعدة متنوعة 
من الوكاالت الحكومية والجهات املانحة يف القطاع الخاص، وهو هدف يلزمه اآلن 
أن تستمر هذه الوكاالت والجهات يف التعاون عىل بلوغه. ومبقدور الجهات املانحة 
الجديدة وتلك املعاودة يف املبادرة أن تتكاتف من أجل التمّكن من تخليص العامل 
من شلل األطفال. وأمامنا فرصة متاحة للحد من أوجه عدم املساواة وتأمني حياة 
أفضل لجميع األطفال يف كل مكان، وبإمكاننا جميعاً أن نتحد ليك ننهي هذه املهمة.
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