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مسّوغات استئصال شلل األطفال

احللقة املتكاملة للتحصني

 سيفضي استئصال شلل األطفال إلى تخليص العالم من هذا املرض الفتاك وحتسني صحة االفراد

وحتقيق النفع الدائم للمجتمعات واقتصادات البلدان والعالم بأسره

تطعيم األطفال ضد شلل 

األطفال وغيره من األمراض

يؤدي ذلك إلى التمتع 

بصحة أفضل بشكل عام

يؤدي التمتع بصحة أفضل 

الى انخفاض تكاليف النظم 

الصحية وإنفاق األسر عليها 

في غضون 10 سنوات

متكني األسر من االستفادة من هذه 

املوارد املالية التي مت ترشيدها لتلبية 

احتياجات أخرى

توطيد األواصر األسرية وارتفاع أعداد 

األطفال في املدارس وإتاحة املزيد من 

الفرص االقتصادية أمام البالغني

حتقيق مكاسب في إنتاجية املجتمعات 

احمللية واالقتصادات الوطنية

خطورة خرق احللقة

200,000 حالة مرضية سنويًا
في غضون 10 سنوات

خسائر مالية تتراوح ما بني 40 

و50 مليار دوالر أمريكي

صناعة التاريخ وإنقاذ األرواح: عالم خالٍ من شلل األطفال
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انطلقت اجلهود احلثيثة الرامية الستئصال شلل األطفال قبل 30 عامًا، واليوم 

تتاح الفرصة أمام هذه اجلهود أن حتقق إجنازًا تاريخيًا في هذا العقد من 

الزمن. فمن املمكن وبحلول العام 2019، أي في غضون ثالث سنوات فقط من 

اآلن، التخلّص نهائيًا من أحد األمراض املستعصية القادرة على الفتك مبئات 

اآلالف من األطفال وإصابتهم بالشلل. فهناك فرصة اآلن لضمان مستقبل أفضل 

جلميع األطفال في كل مكان. وإذا متّكنا من استئصال شلل األطفال، فسوف 

ينضم هذا املرض إلى اجلدري، والذي يعتبر بدوره املرض الوحيد الذي مت 

استئصاله من العالم إلى اآلن.

وتسّبب شلل األطفال في أواخر الثمانينات بإصابة أكثر من 350 ألف طفل 

سنويًا بالشلل. وفي عام 1988، انطلقت املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال، 

املشتركة بني القطاعني العام واخلاص التي مت مبوجبها عقد شراكات  بني البلدان 

املتضررة بشلل األطفال، واجلهات املانحة واجلهات العاملية املعنية بالتحصني. 

وضعت هذه املبادرة هدفًا واحدًا ُنصب أعينها، والذي يكمن في القضاء على شلل 

األطفال. وقد جاب 20 مليون متطوع في العقود الثالثة املنصرمة املناطق املنكوبة 

باحلروب، واألدغال، واألحياء الفقيرة في املدن والقرى النائية سعيًا إلى إيجاد 

ومساعدة األطفال ومحاربة الفيروس والتغلب عليه، وساعدوا في زرع األمل 

في النفوس احملتاجة إليه. وفي عام 2015، انخفض العدد املُسّجل من حاالت 

اإلصابة بشلل األطفال في العالم إلى أقل من 80 حالة.

وشّكل املتطوعون حلقة متكاملة للتحصني نتجت عنها منافع صحية للماليني 

ومكنتهم من التمتع بحياة أفضل.



النتائج

حقق برنامج استئصال شلل األطفال منذ العام 1988 أثًرا كبيًرا للغاية في حياة األطفال واالقتصاد العاملي

1988الدول التي يستوطنها شلل األطفال 2015

طفل

حتصني

بأنحاء العالم أجمع منذ عام 2000

مليار2.5
سنويًا

 يوجد اليوم أقل من

 في عام 1988 كانت هناك 80 حالة

كل ساعتني

حالة80

 على أقدامهم مّمن كانوا بخالف

ذلك في عداد املصابني بالشلل

يسير اليوم 

شخص

مليون15

 حتققت حتى اآلن فضالً عن فوائد ُتقّدر

بـ17 مليار دوالر أمريكي متعلقة بالتغذية
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ويستطيع اليوم أكثر من 15 مليون شخص السير على أقدامهم بفضل هذه 

اجلهود، وهم مّمن كانوا بخالف ذلك سيصبحون في عداد املصابني بالشلل، 

فضاًل عن تطعيم أكثر من 2.5 مليار. وال ينتشر فيروس شلل األطفال البري اآلن 

إال في دولتني اثنتني، وهما أفغانستان وباكستان.

ويتمثل هدفنا اليوم في وقف انتقال الفيروس خالل العام 2016، لكي يصبح 

العالم خاٍل من شلل األطفال بحلول العام 2019. وستكلّف املرحلة األخيرة في 

مكافحة شلل األطفال للتغلّب عليه نهائيًا مبلغًا اضافًيا قدره 1.5 مليار دوالر 

أمريكي. وثمة فرصة للقضاء على املرض إلى األبد، وذلك في حال متّكن برنامج 

االستئصال من االعتماد على استمرار الدعم من املجتمع الدولي، وإشراك جهات 

مانحة جديدة حريصة على أن تكون جزءًا من هذا اإلجناز التاريخي، والعاملون 

الصحيون في امليدان الذين يسعون إلى التغلّب على التحديات.

وفي حال استمرار شلل األطفال في االنتشار، فإن كل عام سيكلف املجتمع 

الدولي 800 مليون دوالر أمريكي، وسنخسر أيضًا وفورات الرعاية الصحية التي 

كان سيحققها العالم بحلول العام 2035 عبر القضاء على شلل األطفال نهائيًا 

بقيمة تبلغ 50 مليار دوالر أمريكي.

غير أننا معرضون ألخطار أكبر من ذلك بكثير، ألن أزمة الالجئني الناشبة 

في منطقتي شرق املتوسط وأوروبا واستمرار انتقال الفيروس في باكستان 

وأفغانستان سيسفران عن زيادة خطورة تصدير شلل األطفال إلى مناطق تخلو 

اآلن منه، ما سيعرض حياة مئات اآلالف من األطفال للخطر مجّددًا. وعليه، فإنه 

أمر غير وارد أن نتراجع اآلن عن استئصال املرض وقد أصبحنا قاب قوسني أو 

أدنى من استئصاله.
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أمثلة ملموسة على الدعم املقّدم من املبادرة 

العاملية الستئصال شلل األطفال

يحصل أكثر من

إدراج لقاح

400
سنويًا على التطعيم عبر اللقاح الفموي املضاد 

لشلل األطفال في ما يقرب من 60 بلدًا – االمر 

الذي يؤمن منصة لتوفير كبسوالت فيتامني أ

في جداول التطعيم الروتيني في أكثر من 126 بلدًا

150,000 
يبذلون جهودًا حثيثة في ما يقرب من 70 بلدًا 

الستئصال املرض

فيما يزيد على 70 بلدًا

مليون طفل

فيروس شلل 

األطفال املعّطل

بأنشطة أساسية 

لرصد املرض

يوجد حوالي

القيام

وتؤكد اخلبرات املكتسبة على مدى اخلمس سنوات املاضية أن استئصال شلل 

األطفال ممكن وأن حتقيقه في متناول اليد، فقد أثبتت االستراتيجيات املبتكرة 

التي حّررت الهند ونيجيريا من شلل األطفال فعاليتها في أفغانستان وباكستان. 

وجتمع املرحلة األخيرة لتحقيق هذا الهدف بني استعمال اللقاحات التكميلية، 

وحمالت تطعيم ذات جودة أعلى، والتعاون املجتمعي من أجل الوصول إلى جميع 

األطفال. ويتطلب منع انتشار الفيروس على املدى القصير تكوين جدار عازل من 

خالل الرصد واملراقبة. ويتوجب تكثيف جميع هذه اجلهود في العامني املقبلني 

من أجل القضاء نهائيًا على آخر احلاالت املتبقية في األماكن التي ال يزال شلل 

األطفال يهددها.

وتقوم باكستان حاليًا بتطبيق هذه االستراتيجيات، كما تقوم أفغانستان بتطبيقها 

بشكل متزايد، حيث متتلك كل منهما خطة عمل وطنية متينة حلاالت الطوارئ 

حتظى بدعم حكومتي الدولتني، ومراكز عمليات الطوارئ التي تزّود احلكومات 

والشركاء املعنيني بالهيكل التشغيلي الالزم لتنسيق جميع اجلهود. ويتواصل 

انخفاض عدد احلاالت املصابة وتراجع الفيروس بفضل تطعيم املزيد من األطفال.

من العاملني املمّولني

ملكافحة شلل األطفال



الصفحة 1: مؤسسة بيل وميليندا غيتس

الصفحة 2: العاملون املعنيون مبكافحة شلل األطفال في أوغندا، مؤسسة ستيوارت رامسن التابعة لألمم املتحدة

الصفحة 3: اجلمهورية العربية السورية، مكتب شرق املتوسط

الصفحة 4: مؤسسة بيل وميليندا غيتس

منظمة الصحة العاملية جميع احلقوق محفوظة.

مراجع الصور
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الوصول إلى جميع األطفال

اخلطوات املقبلة

سيشهد العام 2016 زيادة تبلغ ذروتها في اإلنفاق، وسُينفق نصف الفائض من 

األموال على تطعيم أكثر من 400 مليون طفل ملدة عام إضافي وتخفيض عدد من 

فاتتهم فرصة التطعيم، وخصوصًا في املناطق املستعصية في كل من أفغانستان 

وباكستان.

وسيخصص النصف اآلخر من التمويل املطلوب لدعم أنشطة التصدي للمخاطر 

وأنشطة االستدامة، مبا يسهم في احلفاظ على مستويات تطعيم تضمن إبقاء 

عاملنا خاليًا من شلل األطفال. وتعد هذه األنشطة ذات أهمية قصوى، فهي تنتقل 

بأي دولة من مرحلة اخللو من املرض، إلى مرحلة القدرة على الصمود أمام 

مخاطر تفشيه من جديد.

ترتكز جهود استئصال شلل األطفال إلى املبدأ التوجيهي القائم على الرغبة في 

احلد من أوجه عدم املساواة بني األطفال عن طريق حمايتهم جميعًا من املرض. 

وبفضل اجلهود القيادية التي اتخذتها الدول املنفذة والدول املانحة، والدعم الكبير 

الذي قدمه برنامج استئصال شلل األطفال، يوجد اآلن ماليني األطفال مّمن 

تلقوا تطعيمات شلل األطفال ومت ادراجهم على »قائمة األطفال املُسّجلني« في 

الوقت ذاته، مما ميّكنهم من احلصول على املساعدة الطبية في املستقبل، كفرصة 

احلصول على التطعيم الروتيني على سبيل املثال.

وسيستمر األثر االيجابي لبرنامج استئصال شلل األطفال لفترة طويلة ما بعد 

حتقيقه لهدفه الرئيسي، ملا يسهم به في احلد من أوجه عدم املساواة وتأمني حياة 

أفضل جلميع األطفال في كل مكان. ففي حاالت الفيضانات في باكستان، أو 

انتشار اإليبوال في غرب أفريقيا، أو وقوع الزالزل في نيبال، مت استخدام موارد 

برنامج استئصال شلل األطفال، وتعبئتها في وقت قياسي بهدف تقدمي املساعدة 

– األمر الذي سيستمر في املستقبل. وقد مت وقف انتشار اإليبوال في نيجيريا 

بفضل الدعم الذي قدمته هياكل البرنامج التشغيلية وقدرات العاملني الصحيني، 

حيث متت االستعانة بخبراتهم لتحديد األولويات، وإجراء زيارات لرصد وتتبع 

املخالطني للمصابني، وإشراك مختلف فئات املجتمع. 

في حال عدم توفر الدعم املادي اإلضافي مببلغ 1.5 مليار دوالر أمريكي 

الستئصال املرض، فقد يتعّذر تقدمي خدمة التطعيم الروتيني وغيرها من اخلدمات 

التي يدعمها برنامج استئصال شلل األطفال بشكل غير مباشر في الدول التي 

متتلك أنظمة صحية غير متقدمة.

واجتذب الهدف التاريخي الستئصال شلل األطفال دعمًا سخيًا قدمه عدد من 

اجلهات احلكومية واجلهات املانحة اخلاصة، وهو هدف يتطلب أن تستمر هذه 

اجلهات في التعاون لبلوغه. ومبقدور اجلهات املانحة اجلديدة وتلك التي عادت لتقدم 

املزيد من الدعم أن تتكاتف من أجل تخليص العالم من شلل األطفال. فإننا نقف 

أمام فرصة هامة للحد من أوجه عدم املساواة وتأمني حياة أفضل جلميع األطفال 

في كل مكان، حيث ميكننا جميعًا أن نتحد في سبيل إمتام هذه املهمة بنجاح.


