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نظرة عامة        

أحرزت املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال )املبادرة العاملية(، عىل مدى العقد املايض، تقدماً مطرداً يف سبيل استئصال املرض. فقد أُعلن استئصال فريوس شلل األطفال الربي من النمطي 2 و3 يف 

عامي 2015 و2019 عىل التوايل؛ وأُعلن خلو إقليم جنوب رشق آسيا التابع ملنظمة الصحة العاملية من فريوس شلل األطفال يف عام 2014؛ ومؤخراً، جرى اإلشهاد عىل خلو اإلقليم األفريقي التابع ملنظمة 

الصحة العاملية من فريوس شلل األطفال الربي يف آب/ أغسطس 2020. إال أن الخطوات النهائية نحو االستئصال ثبت أنها األصعب.   

ولبلوغ عامل خاٍل من شلل األطفال يف نهاية املطاف، أعادت املبادرة العاملية تصور مسار الشوط األخري من خالل نداء عاجل للملكية واملساءلة الجامعيتي، عرب رشاكة املبادرة العاملية وبالتعاون مع 

الحكومات واملجتمعات وجميع أصحاب املصلحة اآلخرين.

تلبية النداء
مت إرشادات  تواجه املبادرة العاملية تحديات برنامجية ووبائية ولوجستية تتطلب نُُهجاً جديدة لوضع الرشاكة والبلدان املتأثرة يف حالة طوارئ. 1 ويف عام 2019، وضعت املبادرة العاملية اسرتاتيجية قدَّ

م الذي ال يُذكر وتضاؤل مناعة السكان يف البلدان واألقاليم العالية املخاطر قد ساهام يف تدهور الحالة الوبائية، إذ تبيَّ عدم كفاءة النُُّهج السابقة. 3  ويف آخر بلدين  الستئصال شلل األطفال، 2 لكن التقدُّ

يتوطنهام املرض، أفغانستان وباكستان، يستمر انتشار فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 جنباً إىل جنب مع فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2 . وعىل الصعيد العاملي، 

تسارعت فاشيات فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  يف البلدان التي كانت خالية من فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1، مع حدوث فاشيات يف أربعة من األقاليم 
الجغرافية الستة ملنظمة الصحة العاملية.4

وسعياً إىل وقف رساية شلل األطفال بشكل دائم، وحامية املكاسب التاريخية التي جناها العامل، أطلقت املبادرة العاملية اسرتاتيجية جديدة إلحداث تحوُّل يف نهجها - باالستفادة من جميع الفرص 

ة يتناسب مع تصنيف شلل األطفال يف عام 2014 بوصفه حالة طوارئ صحية  املتاحة لتطعيم األطفال، وبناء امللكية واملساءلة الجامعيتي عن جهود االستئصال، وضامن مستوى من الحاجة امللِحَّ
عامة تثري قلقاً دولياً. 5

تحقيق االستئصال من خالل امللكية واملساءلة الجامعيتني
تتيح اسرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة 2022–2026 مجموعة شاملة من اإلجراءات لتعزيز املبادرة العاملية حتى تكون مناسبة للغرض الذي أُِعدت من أجله. وحتى يُكتَب له النجاح، يجب أن 

يعمل الربنامج بوترية الحاالت الطارئة، وأن يصبح يف الوقت نفسه كذلك أكرث عرضة للمساءلة أمام الرشاكة الجامعية، وأكرث استجابة لالحتياجات املتداخلة للمجتمعات املتأثرة، وأكرث ترحيباً بالخربات 

ذ عديد منها يف  م تدخالت حاسمة للفئات السكانية الضعيفة. وستعمل هذه اإلجراءات، التي يُنفَّ االجتامعية واألنرثوبولوجية واالقتصادية الصحية، وأكرث تكامالً مع الربامج املجتمعية والصحية التي تقدَّ

عام 2021، عىل تكي املبادرة العاملية من أجل مواجهة التحديات مبارشًة، وتحقيق عامل خاٍل من شلل األطفال والحفاظ عليه.

وترتكز هذه االسرتاتيجية عىل غايتي استناداً إىل الوضع الحايل لجهود االستئصال: الغاية األوىل هي قطع رساية فريوس شلل األطفال بشكل دائم يف البلدين اللذين يتوطنهام املرض، والغاية الثانية 

هي وقف رساية فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات ومنع الفاشيات يف البلدان غري املوطونة. وليك تحقق املبادرة العاملية هاتي الغايتي، فإنها ستغري النهج الذي تتبعه يف كل إقليم 

وبلد من خالل خمسة أهداف يعزز بعضها بعضاً.  

األهداف االسرتاتيجية

ة واملساءلة الستدعاء إرادة سياسية أكرب من خالل إعادة تصور عالقة املبادرة العاملية مع الحكومات وتنظيم الدعوة السياسية. إنشاء الحاجة امللِحَّ

إيجاد حالة من القبول للقاح من خالل مشاركة مجتمعية متوافقة مع السياق تقلل من حاالت الرفض وتزيد من التزام املجتمع بتمنيع األطفال.

عة مع مجموعة أوسع من الرشكاء يف مجاالت التمنيع والرعاية الصحية األساسية والخدمات املجتمعية. م من خالل جهود التكامل املوسَّ ترسيع وترية التقدُّ

تحسني النجاح عىل الخطوط األمامية من خالل إحداث تغيريات يف عمليات الحمالت، مبا يف ذلك االعرتاف بالقوى العاملة يف الخطوط األمامية ومتكينها.

تعزيز اكتشاف الحاالت واالستجابة من خالل الرتصد الحساس الذي يزود الربنامج باملعلومات املهمة من أجل العمل.

1  للحصول عىل قامئة رفيعة املستوى بالتحديات الحالية، انظر الشكلي 3 و4 يف هذا التقرير.

2  Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Polio Endgame Strategy 2019–2023: Eradication, integration, certification and containment. Geneva: World Health Organization; 2019 
(https://polioeradication.org/who-we-are/polio-endgame-strategy-2019-2023, accessed 10 April 2021).

3   For more on the insufficiency of past approaches, see Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Independent Monitoring Board. The world is waiting: Nineteenth report; December 
2020 (https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-20201223.pdf, accessed 10 April 2021). 

4   أُبلِغ، يف عام 2020، عن 140 حالة إصابة بفريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 يف أفغانستان )56( وباكستان )84(، وأُبلِغ عن 1418 حالة ومعزولة من معزوالت فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  من خالل ترصد 

الشلل الرخو الحاد )971( والرتصد البيئي )447(، مع حدوث أكرب فاشيات ناجمة يف باكستان ) 135( وأفغانستان )269( وتشاد )98( وجمهورية الكونغو الدميقراطية )75( وكوت ديفوار )71(.

 5  البيان الصادر عن اجتامع اللجنة التنفيذية املعنية باللوائح الصحية الدولية بشأن االنتشار الدويل لفريوس شلل األطفال الربي.    جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 5 أيار/ مايو 2014 ]باإلنكليزية[

)https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en، تم االطالع يف 10 نيسان/ أبريل 2021(.       

https://polioeradication.org/who-we-are/polio-endgame-strategy-2019-2023
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-20201223.pdf
https://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/polio-20140505/en
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ومثة وظائف أساسية تدعم الغايات واألهداف االسرتاتيجية، وهي الوظائف التي تساهم يف خلق بيئة تكينية تشتمل عىل هيكل املبادرة العاملية، واملساواة بي الجنسي، واالتصاالت، وإمدادات اللقاحات 

والبحوث، والرصد والتقييم، والتمويل وحساب التكاليف. ويتضح فيام يأيت النهج الشامل الذي تتبعه االسرتاتيجية )انظر الشكل 1 (.

الشكل 1. اإلطار االسرتاتيجي السرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة 2022–2026
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االستجابة للجائحة، �ا يف ذلك دعم توصيل لقاح كوفيد-19، يف األماكن التي تحتاج إىل املبادرة العاملية.

تقديم الخدمات املتكاملة يف املناطق العالية املخاطر يف أفغانستان.

تقديم الخدمات املتكاملة للمجتمعات ذات األولوية يف باكستان.

حمالت التمنيع املتعددة املستضدات لزيادة املناعة ضد األمراض التي �كن الوقاية منها باللقاحات. 

التنسيق مع التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع والربنامج املوسع للتمنيع بشأن مبادرة "الجرعة الصفرية"، وخاصة يف االستجابة للفاشيات.

التعجيل بانتقال الوظائف األساسية لشلل األطفال يف املناطق التي أدمجت فيها أنشطة شلل األطفال بالفعل.

َّ

ُ

م جميع الخدمات حتى استكاملها، سوف تتفاوت أولويات األنشطة وفقاً للسياقي اإلقليمي والُقطري، ال سيام أن املبادرة تعمل عىل  ويف حي يجب أن تؤدي املبادرة العاملية جميع األنشطة، وتقدِّ

االندماج بشكل أكرث فعالية مع الربامج الصحية واالجتامعية األخرى )انظر الشكل 2(. 

وسوف تعكس املبادرة العاملية، يف جميع الطرق املتبعة واألقاليم، عىل نحو أفضل، احتياجات وآراء وقدرات طيف واسع من أصحاب املصلحة املطلوبي لتحقيق االستئصال. وسوف يعمل برنامج شلل 

ة يف جميع األنشطة، وبإعادة التوازن بي القدرات وصنع القرار يف اتجاه  األطفال ورشكاؤه مجتمعي عىل إيجاد قدر أكرب من املساءلة وزيادة ملكية جهود االستئصال، وذلك بالتأكيد عىل الحاجة امللِحَّ

الفرق اإلقليمية والُقطرية، وبتمكي املوظفي األقرب إىل الواقع عىل األرض، وبأن يصبحوا رشيكاً يتحىل بالرغبة والقدرة عىل االستجابة للحكومات واملجتمعات واملبادرات الصحية األخرى. 

الشكل 2. طرق التكامل واألقاليم 

املصدر: منظمة الصحة العاملية

املصدر:  منظمة الصحة العاملية
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كوفيد19-: دراسة حالة يف إجراءات الطوارئ والرشاكة الفعالة 

عند ظهور كوفيد19- يف عام 2020، تكنت البلدان التي تشهد حضوراً قوياً للمبادرة العاملية من استخدام الخربات والبنية التحتية التي وضعها برنامج شلل األطفال لتنسيق استجابة 

فعالة لكوفيد19-. وحوَّل آالف العاملي يف مجال شلل األطفال تركيزهم نحو املساعدة يف احتواء انتشار فريوس كورونا-سارس2-. وتحوَّلت مراكز عمليات الطوارئ الخاصة بشلل 

األطفال برسعة لالستجابة لكوفيد19- من خالل الرتصد، وتتبع املخالطي، ونقل العينات، وتوفري الصابون ومعقامت اليدين، وتوزيع مواد التدريب للعاملي يف املجال الطبي والعاملي 

يف الخطوط األمامية، واملشاركة مع املجتمع والقادة الدينيي ووسائل اإلعالم يف تدابري التخفيف من األثر. † 

ويف نيجرييا وباكستان، كانت األصول اململوكة للمبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال ذات قيمة بوجه خاص. ففي باكستان، وفَّرت مختربات شلل األطفال اختبارات كوفيد19- 

وتحليل التسلسل الجيني، وأصبح مركز االتصال الخاص بشلل األطفال )وال يزال( خط االتصال الوطني لكوفيد19-، ودرَّب موظفو شلل األطفال أكرث من 18600 من املهنيي الصحيي، 

وتّكن مسؤولو التعبئة املجتمعية املعنيون بشلل األطفال من إرشاك 7000 من القادة الدينيي و26000 من الشخصيات املؤثرة يف الجهود املبذولة. أما يف نيجرييا، فقد استخدمت 

فرق االستجابة لكوفيد19- نظم البيانات والتحليالت الخاصة مبركز عمليات الطوارئ لتتبع تقديم الرعاية الصحية األولية، ووضع تصورات لها، وهو ما ساعد عىل تحديد الثغرات 

واستهداف الخدمات االستدراكية.

ولدعم االستجابة للجائحة يف ظل تقديم أنشطة التطعيم ضد شلل األطفال والرتصد األوسع نطاقاً، رسَّعت املبادرة العاملية والربنامج املوسع للتمنيع مبادرتهام املعنية بالتكامل 

ع  وإطالق برنامج عمل مؤقت لإلجراءات املتكاملة يف سياق كوفيد19-. ‡ ويوفر برنامج العمل املؤقت إرشادات لتحقيق التآزر بي جهود استئصال شلل األطفال وجهود الربنامج املوسَّ

للتمنيع يف املجاالت ذات املنفعة املتبادلة.

م من املبادرة العاملية ملكافحة كوفيد19- أو حاالت الطوارئ الصحية األخرى. وانطالقاً من روح التعاون هذه  وقد تستمر البلدان، يف السنوات القادمة، يف االعتامد عىل الدعم املقدَّ

والتخطيط املشرتك واالستجابة للطوارئ، ميكن تحقيق استئصال شلل األطفال وسط أولويات صحية متنافسة وبيئة محدودة املوارد.

 †  أبلغ ما يقرب من 50 بلداً عن دعم مكافحة شلل األطفال لجهود االستجابة لكوفيد19- يف اإلقليم األفريقي )36( وإقليم رشق املتوسط )8( وإقليم جنوب رشق آسيا )5(، بإجاميل 26.7 مليون دوالر 

 أمرييك حتى حزيران/ يونيو 2020. انظر الوثيقة »مساهامت شبكة شلل األطفال يف االستجابة لكوفيد19-: تحويل التحدي إىل فرصة لالنتقال يف مجال شلل األطفال.«  جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2020. ]باإلنكليزية[
 ،https://www.who.int/publications/i/item/contributions-of-the-polio-network-to-the-covid-19-response-turning-the-challenge-into-an-opportunity-for-polio-transition( 

تم االطالع يف 12 نيسان/ أبريل 2021(.       

‡  انظر املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال. استئصال شلل األطفال والربنامج األسايس لربنامج العمل املؤقت لإلجراءات املتكاملة يف سياق جائحة كوفيد19-.  جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2020 ]باإلنكليزية[، تم االطالع يف 

)https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/09/Integration-POW-under-Covid-v2.0.pdf، تم االطالع يف 12 نيسان/ أبريل 2021(.

ان
ست

باك
ف/

س
وني

الي

https://www.who.int/publications/i/item/contributions-of-the-polio-network-to-the-covid-19-response-turning-the-challenge-into-an-opportunity-for-polio-transition
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/09/Integration-POW-under-Covid-v2.0.pdf


اسرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة  2022–2026: امللخص التنفيذي

4

يتواصل انتشار فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 يف أفغانستان وباكستان، وهام البلدان اللذان ميثالن كتلة وبائية واحدة بسبب الروابط االجتامعية والثقافية واالقتصادية العميقة 

فيام بينهام وحركة السكان عىل نطاق واسع عرب الحدود. ففي أفغانستان، أدت القيود املفروضة عىل حمالت التمنيع من منزل إىل منزل يف املناطق الجنوبية إىل فوات فرصة الحصول عىل 

التطعيامت املُجدَولة ألكرث من مليون طفل منذ أيار/ مايو 2018، مبن فيهم األطفال الذين مل يتلقوا أي تطعيامت أساسية. وظهر يف عامي 2019 و2020 عىل التوايل، ٪90 و٪75 من حاالت 

م املحرز بسبب الرتدد يف أخذ اللقاح، واختالل التوافق بي التحديات  اإلصابة بفريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 يف مناطق يتعذر الوصول إليها. أما يف باكستان، فقد تعرقل التقدُّ

القامئة عىل أرض الواقع يف املناطق ذات األولوية وجهود الربنامج للتغلب عىل هذه التحديات. وعىل وجه التحديد، ميثل التفاعل غري الفعال مع املجتمعات الناطقة بلغة الباشتو، التي تثل 

٪15 من سكان باكستان، عبئاً هائالً )٪81( من حاالت اإلصابة بفريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 عىل مدار السنوات العرش املاضية. 

وقطع رساية فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 يف أفغانستان وباكستان إمنا يتطلب وضعية طارئة من املبادرة العاملية والحكومات وجميع الرشكاء يف جهود استئصال شلل األطفال. 

وتشري النمذجة إىل أن اإلخفاق يف استئصال فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 يف هذين البلدين األخريين اللذين يتوطن فيهام املرض ميكن أن يؤدي إىل عودة ظهور شلل األطفال الربي 

عاملياً، وهو ما يسفر عن ظهور 200000 حالة إصابة جديدة بشلل األطفال سنوياً يف غضون 10 سنوات. 

ولحامية االستثامرات التي بُِذلت عرب أجيال يف استئصال شلل األطفال، تتيح الغاية األوىل سبيالً نحو قطع رساية فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 بشكل دائم )انظر الشكل 3(. 

الشكل 3. أهداف الغاية األوىل واملحاور االسرتاتيجية

أك� من مليون طفل يف جنوب   •

أفغانستان يتعذر عىل برنامج 

شلل األطفال الوصول إليهم. 

ال تعطي الحكومات املحلية   •

وحكومات األقاليم األولوية 

الستئصال شلل األطفال.

يساهم عدم الثقة يف برنامج   •

شلل األطفال واللقاح يف الرتدد يف 

أخذ اللقاح، وال سي£ ب¢ بعض 

املجتمعات الناطقة بالباشتو.

ال تقدم حمالت شلل األطفال   •

دا±ا بجودة عالية، وهو ما يؤدي 

إىل استمرار فوات فرصة التطعيم 

عىل األطفال.

تحديات الربنامج املحاور االسرتاتيجية

الدعوة السياسية

إرشاك املجتمع

البيئة التمكينية

الحمالت

التكامل

الرتصد

الدعوة املنتظمة لدى الجميع الكتساب إمكانية الوصول يف أفغانستان والحفاظ عليها.

الدعوة املكثفة لدى حكومات األقاليم يف باكستان.

البحوث املتعددة التخصصات يف الرتدد يف أخذ اللقاح وانعدام الثقة املجتمعية.

تحس¢ توقيت االكتشاف – من ظهور الحالة إىل النتائج النهائية.

تحديد مسار تجاه نظام الرتصد املتكامل املستدام.

زيادة ¿ثيل النساء و�كينهن عىل جميع مستويات الربنامج ويف جميع مجاالت الربنامج.

استهداف املساعدة للربامج القطرية من خالل مركز املبادرة العاملية.

االبتكارات يف الرصد لتمك£ إبداء اآلراء األرسع يف البيانات وتحس£ الجودة.

تعزيز وصول التمنيع األسايس والتكمييل يف املجتمعات ذات األولوية واملناطق العالية املخاطر من خالل تقديم اللقاح
 (اللقاحات) إىل جانب الخدمات األساسية.

الرشاكات القوية مع الحكومات واملجتمعات والربامج الصحية القريبة أو غÆها من الربامج ذات الصلة لدعم اإلتاحة 
وتقليل املجتمعات التي يفوتها التطعيم واألطفال الذين · يحصلوا عىل أي جرعات.

قوى عاملة جيدة التدريب والدعم ومحفزة تلبي احتياجات املجتمع.

بناء التحالفات داخل املجتمعات ذات األولوية للمشاركة يف ملكية ابتكارات الربنامج وتنفيذها.

َّ ُ

ً

َّ

املصدر:  منظمة الصحة العاملية

ويف إطار اسرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة 2022–2026، سيتحول الربنامج من النُُّهج الحالية القامئة عىل االحتياجات إىل تبني جهود الدعوة السياسية املنهجية والرباغامتية. ففي أفغانستان، 

سوف يتحقق الوصول إىل األطفال الذين فاتهم التطعيم والحفاظ عليه من خالل إرشاك جميع الجهات الفاعلة املحلية لضامن أن تظل أنشطة شلل األطفال يف منأى عن السياسية، وأن تتوافر الحامية 

من شلل األطفال لجميع األطفال بغضِّ النظر عن مكان إقامتهم. ويف باكستان، سوف يستغل الربنامج جميع الفرص املتاحة لضامن بقاء استئصال شلل األطفال عىل رأس أولويات الصحة العامة للحكومة، 

مبا يف ذلك فرقة العمل الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء، وفرق العمل يف األقاليم التي يرأسها الوزراء الرئيسيون يف األقاليم، واملشاركة املبارشة من القادة العامليي ومجلس مراقبة شلل األطفال يف جميع 

املنتديات املناسبة. 

الغاية األوىل: قطع رساية فريوس شلل األطفال بشكل دائم جميع يف البلدين 
اللذين يتوطنهام املرض
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ولزيادة قبول اللقاح، سوف تحدد املبادرة العاملية، مبستوى أكرب من التفاصيل، الديناميكيات وراء الرتدد يف أخذ اللقاح. ومن خالل نُُهج متعددة التخصصات تشمل التحليل الجنساين املتعدد الجوانب 

هة يف املناطق التي ال تحصل عىل خدمات كافية التي ترتفع فيها مستويات عدم الثقة. وسوف تساهم مبادرات املشاركة  م الربنامج تدخالت موجَّ وطرق التغيري االجتامعي والسلويك، سوف يُصمِّ

املجتمعية املصممة محلياً، ومنها مبادرة االتصال من أجل التنمية )C4D(، يف إيجاد بيئة تكينية من خالل بناء تحالفات مع املجتمعات لتشجيع القادة والشخصيات املؤثرة ليك يصبحوا منارصين لجهود 

االستئصال.  

وكذلك، ستعطي الربامج الُقطرية األولوية للتوصيل املشرتك للقاحات شلل األطفال مع املستضدات والتدخالت الصحية األخرى، مثل توزيع فيتامي أ وأقراص التخلص من الديدان أو نرش مواد تعزيز 

صحة األمهات واألطفال. ويف املجتمعات التي ال تحصل عىل الخدمات الكافية داخل املناطق العالية املخاطر يف أفغانستان واملناطق األكرث عرضة للمخاطر يف باكستان، سيعطي الربنامج األولوية لتقديم 

الخدمات املتكاملة، نظراً ألن االستجابة الحتياجات املجتمع ستعزز الثقة. أما يف املناطق التي يتعذر الوصول إليها يف أفغانستان، وهي املناطق التي تشهد حظراً عىل الحمالت من منزل إىل منزل، فسيوفر 

تقديم الخدمات املتكاملة ركيزة أساسية لالسرتاتيجية لضامن تغطية عالية بخدمات التمنيع. ويف كال البلدين اللذين يتوطنهام املرض، سيساعد التعاون الوثيق مع املنظامت غري الحكومية والهيئات 

الخاصة ذات السمعة الطيبة يف الحد من األطفال الذين ال يتلقون أي جرعات )الجرعة الصفرية( من خالل زيادة الوصول إىل التمنيع األسايس واالستفادة منه، وتنفيذ التغطية بجرعة الوالدة من لقاح 

شلل األطفال الفموي وتوسيع نطاقها يف املرافق الصحية، وفهم الدوافع الكامنة وراء رفض اللقاح والتصدي لها. وسيجري تسهيل ذلك من خالل تكامل الخطط التشغيلية املصغرة، وتعزيز اإلرشاف 

الداعم، ورصد أنشطة التوعية، وتنسيق التعبئة االجتامعية وجهود تعزيز الصحة، والتكنولوجيا االستباقية الجديدة لدعم العمليات. 

ولتحسي جودة حمالت التمنيع، ستدعم املبادرة العاملية جهود الحكومة لضامن وجود القامئي عىل التطعيم واملرشفي املناسبي مع توفري الضامنات املناسبة لهم، ولتعزيز آليات رصد الحمالت بوجه 

عام. وسوف تساعد املبادرة العاملية، يف أفغانستان وباكستان عىل السواء، وتعمل عىل ترسيع جهود الحكومة العتامد األدوات الرقمية التي توفر مزيداً من الدقة، وتكي إبداء اآلراء األرسع يف البيانات، 

وتبسيط جمع البيانات مع ضامن االهتامم بالبيانات املصنفة حسب الجنس. وبشكل أكرث تحديداً، ستعمل املبادرة العاملية عىل توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا لتحديد الثغرات يف التخطيط املصغر 

ع داخل الحمالت لتعزيز املعلومات من أجل العمل.  وإطالق الرصد املوسَّ

وسوف تعمل هذه النُُّهج مجتمعًة عىل تحسي فعالية عمليات الربنامج، وتغيري الطريقة التي يستمع بها الربنامج ويستجيب للمجتمعات، وزيادة التزامات أصحاب املصلحة املحليي واإلقليميي 

والوطنيي إزاء االستئصال. وقد وضعت أفغانستان وباكستان، من خالل خطط العمل الوطنية للطوارئ لديهام، معامل طموحة لتحقيق استئصال فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1، وستدعم املبادرة 

هة للربامج الُقطرية. العاملية جهود البلدان من أجل التنفيذ الكامل لهذه الخطط.6  وسيقدم مركز املبادرة العاملية يف أفغانستان وباكستان املساعدة املوجَّ

6  National Emergency Actions Plans are available on the GPEI website via dedicated country pages for Afghanistan (https://polioeradication.org/where-we-work/afghanistan) 
and Pakistan (https://polioeradication.org/where-we-work/pakistan).
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الغاية الثانية: وقف رساية فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات 
ومنع الفاشيات يف البلدان غري املوطونة

شهد شهر نيسان/ أبريل 2016، بعد إعالن عام 2015 عن استئصال فريوس شلل األطفال الربي من النمط 2، 7 تنفيذ تحوُّل عاملي من لقاح شلل األطفال الفموي الثاليث التكافؤ إىل لقاح شلل 

األطفال الفموي الثنايئ التكافؤ الذي يحتوي عىل النمطي 1 و3 فقط، وذلك للتخلص من جميع اللقاحات الحية املُوِهنة من النمط 2 واملخاطر املرتبطة بها. وقد أدى هذا التحوُّل والتأخري يف 

إدخال لقاح شلل األطفال املعطل يف أنشطة التمنيع األسايس يف جميع املناطق إىل انخفاض املناعة ضد فريوس شلل األطفال من النمط 2. ونتيجة لذلك، أصبحت فاشيات فريوس شلل األطفال 

الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  تهديداً كبرياً للصحة العامة مثل فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1، مع ظهور املزيد من حاالت فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من 

النمط 2  مقارنة بفريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 سنوياً منذ عام 2017. وبي عامي 2019 و2020، تضاعفت حاالت فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  ثالث 

مرات؛ واستمر الفريوس يف االنتشار عرب اإلقليم األفريقي، مع حدوث فاشيات يف مناطق امتدت من املحيط األطليس إىل املحيط الهندي؛ فانترش الفريوس من الفلبي محلياً وإقليمياً إىل ماليزيا؛ 

وانترش الفريوس من أفغانستان وباكستان إىل جمهورية إيران اإلسالمية وطاجيكستان. ويف حي أعلنت املبادرة العاملية عن إنهاء 27 فاشية يف العامي املاضيي، فإن نطاق انتشار املرض ورسعته 

يشكالن خطراً عىل استئصال شلل األطفال عاملياً يجب القضاء عليه.

ويف هذا السياق، تحدد الغاية الثانية تعديالت مهمة عىل االسرتاتيجية والتدابري التكتيكية لوضع املبادرة العاملية والبلدان املتأثرة يف حالة طوارئ، بغية تحقيق الهدف املتمثل يف وقف رساية فريوس شلل 

األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  )انظر الشكل 4(.

الشكل 4. أهداف الغاية الثانية واملحاور االسرتاتيجية

فاشيات ف�وس شلل األطفال   •

املشتق من اللقاحات واسعة 

النطاق ورسيعة التوسع.

تضائل املناعة من النمط ٢.  •

تأخر االكتشاف وسوء جودة   •

الحمالت.

محدودية الزخم السيايس   •

واملساءلة إليقاف الفاشيات.

تناقل موارد الربنامج – البرشية   •

واملالية.

تحول أولويات البلدان والجهات   •

املانحة جزئيا بسبب جائحة 

كوفيد-٩١.

الحاجة إىل أدوات أفضل ملعالجة   •

ف�وس شلل األطفال املشتق من 

اللقاحات من النمط´ ١ و٣.

تحديات الربنامج املحاور االسرتاتيجية

الدعوة السياسية

إرشاك املجتمع

البيئة التمكينية

الحمالت

الرتصد

التكامل

إرشاك الحكومة وأصحاب املصلحة السياسي´ من خالل الدعوة الصحية املتكاملة لض�ن الوضعية الطارئة واملوارد 

واملساءلة املشرتكة عن االستجابة الجيدة التوقيت والفعالة. 

تنفيذ االبتكارات التقنية يف مجال الرتصد وتحليل العينات بغرض اكتشاف الحاالت وتحليل التسلسل الجيني وبدء 

أنشطة االستجابة رسيعا.

تحس´ تخطيط الحمالت وتنفيذها باستخدام لقاح شلل األطفال الفموي املستجد من النمط 2 من خالل نطاق االستجابة األمثل، 

ومدفوعات األموال عرب الهاتف املحمول، والتحول الرقمي للحمالت، وغ�ها من االبتكارات.

التحول من لقاح شلل األطفال الفموي من الساللة ساب´ إىل لقاح شلل األطفال الفموي املستجد من النمط 2 وض�ن كفاية 

إمدادات اللقاحات. 

االنتقال إىل هيكل إقليمي يضمن مساءلة املبادرة العاملية والبلدان عن التقدم. 

استخدام تحليل جنساÆ رسيع لرسم مالمح االستجابة للفاشيات.

إرشاك البدو الرحل واملجتمعات املستقرة قبل الحمالت املضادة للفاشيات وبعدها.

ض�ن نجاح اسرتاتيجية الجرعة الصفرية للتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع واالستفادة من حمالت املستضدات املتعددة. 

دعم حاالت الطوارئ الصحية العاملية مع تركيز قص� املدى عىل كوفيد-91.

ُّ
ً

ً

َّ

.nOPV2 = novel oral polio vaccine type 2; VDPV = vaccine-derived poliovirus 

املصدر: منظمة الصحة العاملية.

ويف إطار اسرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة 2022–2026، ستكون ملكية الحكومة واملساءلة لوقف الفاشيات بالرشاكة مع املبادرة العاملية أمراً رضورياً لتحويل االستجابة لفاشية فريوس شلل 

األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  إىل حالة طوارئ حقيقية. فمن خالل املشاركة املنتظمة للحكومة وأصحاب املصلحة السياسيي، ونُُهج الدعوة الصحية املتكاملة واملنهجية، واستخدام 

املنصات اإلقليمية والرشكاء املحليي، ستعمل املبادرة العاملية عىل إبراز التحديات التي يفرضها فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  والحاجة امللحة للتصدي له، إىل جانب 

املساعدة يف تحديد السكان املنقويص التمنيع والعمل مع الحكومات ورشكاء التمنيع من أجل التصدي لنقاط الضعف يف النظام الصحي. وستعمل املبادرة العاملية أيضاً مع البلدان إلنشاء آليات ملساءلة 

املبادرة وحكومات البلدان عن نتائج االستجابة للفاشيات. وذلك ما سيضمن معرفة القادة اإلقليميي والوطنيي واملحليي بأن شلل األطفال مل ينتِه بعُد؛ وأن عليهم دوراً يضطلعون به يف ضامن تحقيق 

االستئصال؛ وبأنه من خالل االستثامر اآلن إلنهاء هذه املهمة، فهم يستثمرون أيضاً يف أولويات الصحة والتنمية األخرى.

7  Global Polio Eradication Initiative (GPEI). Global eradication of wild poliovirus type 2 declared. Bali: World Health Organization; 20 September 2015 (https://polioeradication.org/
news-post/global-eradication-of-wild-poliovirus-type-2-declared, accessed 12 April 2021). 

https://polioeradication.org/news-post/global-eradication-of-wild-poliovirus-type-2-declared
https://polioeradication.org/news-post/global-eradication-of-wild-poliovirus-type-2-declared


7

8  This attention to deprived communities where large numbers of zero-dose children reside is an opportunity for collaboration and efficiencies with Gavi. See Gavi, the Vaccine 
Alliance. Phase V Strategy (2021–2025). Geneva: Gavi, the Vaccine Alliance; 2019 (https://www.gavi.org/our-alliance/strategy/phase-5-2021-2025, accessed 12 April 2021). 

إن إدخال وتوسيع نطاق لقاح جديد للفريوس من النمط 2 -أي لقاح شلل األطفال الفموي املستجد من النمط -2 لالستجابة للفاشية هام أحد جوانب الرتكيز األسايس لهذه االسرتاتيجية الجديدة. 

وبسبب انخفاض الخطر املتوقع ألن ينرث لقاح شلل األطفال الفموي املستجد من النمط 2 فاشيات جديدة، سيكون من املمكن زيادة نطاق استخدام اللقاح يف املجموعات السكانية التي مل تحصل عىل 

لقاح شلل األطفال الفموي املستجد من النمط 2 والسامح للبلدان بوقف الرساية ومنع االنتشار خارج مناطق االستجابة.

ع وشبكات  والستكامل أنشطة االستجابة العالية التغطية، ستعمل االبتكارات التقنية يف مجال الرتصد وتحليل العينات عىل الكشف الرسيع واملوثوق به عن الفاشيات. وسيضمن الرتصد البيئي املوسَّ

الة. وسوف يتحقق تحليل أرسع للعينات من خالل: االكتشاف املبارش وتحليل  الرتصد املجتمعية، جنباً إىل جنب مع توسيع نطاق األدوات الرقمية ورسم الخرائط والنمذجة السكانية، تغطية واسعة وفعَّ

التسلسل الجيني عىل املستوى الُقطري؛ وتتبع العينات لتحديد ُمعوِّقات النقل التي تؤثر تأثرياً كبرياً عىل البلدان التي تفتقر إىل قدرات تحليل العينات، وحل هذه املعوقات؛ والتطوير املستمر ملنهجيات 

الكشف وتحليل التسلسل الجيني الرسيع. 

وعالوة عىل ذلك، سيجري تحسي التخطيط للحمالت وتنفيذها من خالل مجموعة من األنشطة، مثل: تقييم املخاطر والتخطيط لضامن االستجابة املثىل للفاشيات؛ والتحليالت الجنسانية الرسيعة 

لتحديد مالمح االستجابة للفاشية ودعم نتائج التطعيم؛ واستمرار تنفيذ مدفوعات األموال عرب الهاتف املحمول للقامئي عىل التمنيع لتحسي رضا القوى العاملة يف الخطوط األمامية وتحفيزها؛ والتحول 

ل وغريهم من املجتمعات املتنقلة قبل  الرقمي الشامل من تخطيط الحملة إىل الرصد داخل الحملة وبعدها. وستسعى املبادرة العاملية أيضاً إىل إيجاد رشكاء جدد للمشاركة مع مجتمعات البدو الرحَّ

الحمالت وأثناءها، واالستامع إىل العائالت وربطها بخدمات وبرامج أخرى. وسيجري تكي النجاح املحقق من خالل هذه النُُّهج الجديدة عن طريق ضامن دور أقوى للمرأة بزيادة مشاركتها يف مراقبة 

الربامج وإدارتها واإلرشاف عليها وتقدميها، مع تحديد غايات واضحة لقياس هذه األهداف. 

م دعم ُمركَّز إىل إقليمي أفريقيا ورشق املتوسط، حيث ستوسع املبادرة العاملية فرق إدارة الفاشيات  ولتمكي املناطق والبلدان األكرث تأثراً بفاشيات فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات، سيُقدَّ

الخاصة بها، وال سيام كوادر موظفي املبادرة العاملية )فرق االستجابة الرسيعة( الذين ميكن تعبئتهم لدعم البلدان يف غضون 48-24 ساعة من تأكيد الفاشية. وسوف تُتَّبع آليات إقليمية أخرى ملساءلة 

املبادرة العاملية والبلدان، مثل اللجان الفرعية الوزارية إلقليَمْي أفريقيا ورشق املتوسط، التي ستعزز املسؤولية املشرتكة لوقف الفاشيات بي البلدان املتجاورة.

وستعمل املبادرة العاملية أيضاً عىل تغيري طريقة توصيل اللقاحات لألطفال يف البلدان التي تفشَّ فيها املرض وخارجها. وبينام ستستمر الحمالت الوقائية “املستقلة” ضد شلل األطفال، ستعمل املبادرة 

العاملية عىل نحو متزايد عىل دمج لقاح شلل األطفال الفموي الثنايئ التكافؤ يف األنشطة األخرى، مثل أسابيع صحة الطفل وأنشطة التمنيع التكمييل األخرى املخطط لها واملدعومة، لتحسي كفاءة الربامج 

ع للتمنيع والتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع وسائر الرشكاء يف مجال التمنيع والشؤون اإلنسانية أثناء أنشطة االستجابة للفاشية  وكفاءة التكلفة. وسيسمح التنسيق الوثيق مع الربنامج املوسَّ

وبعدها، باالستخدام املشرتك لهياكل الطوارئ واتفاقيات الوصول والتخطيط املصغر وإعداد الرسائل. وسوف يدعم هذا النهج املوسع للتكامل التمنيع األسايس، ال سيام يف املجتمعات املنقوصة التمنيع، 

ويستفيد من حمالت املستضدات املتعددة للحفاظ عىل حالة الخلو من فريوس شلل األطفال الربي.8  وستتعاون املبادرة العاملية مع الرشكاء العامليي الرئيسيي لتطوير منصة رقمية مشرتكة ملبادرات 

صحية متعددة الستخدامها يف تخطيط الحمالت والعمليات وإعداد التقارير. وفيام يتعلق باالستجابة لحاالت الطوارئ والتأهب للجائحة، ستعمل املبادرة العاملية عن كثب مع الربامج العاملية األخرى 

لضامن الدعم من فرق مكافحة فاشيات شلل األطفال يف نرش لقاحات كوفيد19- والرتصد املستمر واإلبالغ عن املخاطر.
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https://www.gavi.org/our-alliance/strategy/phase-5-2021-2025
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معامل ومقاييس النجاح

حددت اسرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة 2022–2026 معايري صارمة لقياس التقدم املحرز نحو االستئصال، التي تشمل قطع رساية فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 )الغاية 

األوىل(، واإلبالغ عن آخر معزولة لفريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2 )الغاية الثانية( بحلول نهاية عام 2023، مع اإلشهاد عىل استئصال فريوس شلل األطفال الربي 

من النمط 1، والتحقق من غياب فريوس شلل األطفال الدائر املشتق من اللقاحات من النمط 2  بنهاية عام 2026 )انظر الشكل 5(. وبسبب الشكوك غري املسبوقة واملخاطر التي تواجهها 

الرشاكة، يعمل هذا الجدول الزمني بوصفه أداة إلعداد امليزانية والتخطيط، وسيتطلب تقييامً منتظامً. 

وكام أظهرت جائحة كوفيد19-، ميكن لألحداث املفاجئة وغري املتوقعة أن تعرقل بشكل كبري التقدم نحو إحراز أهداف املبادرة العاملية. وتشمل املخاطر الناشئة التي قد تؤخر قطع الرساية 

واإلشهاد ما يأيت: ضعف األداء التشغييل؛ وعدم مشاركة الحكومة ونقص التزامها؛ وتراجع ثقة الجهات املانحة؛ وعدم كفاية الدعم يف املجتمعات املحلية واملجتمع املدين. وستعتمد املبادرة 

العاملية عىل مجموعة من آليات املساءلة املعزَّزة والحديثة )مثل بطاقات التسجيل الفصلية( لضامن تحديد التأخريات والتحديات ومجاالت استمرار ضعف األداء وتصحيحها.

الشكل 5. الجدول الزمني للتخطيط وإعداد امليزانية السرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة 2022–2026 

2021202220232024202520262027+

قطع رساية ف�وس شلل

 األطفال الربي من النمط 1

اإلشهاد عىل استئصال 

ف�وس شلل األطفال الربي من النمط 1

االستخدام األويل للقاح شلل 

األطفال الفموي املستجد من النمط 2

لقاح شلل

األطفال  املعطل   

واختبار الصالحية

املسبق للقاح شلل 

األطفال الفموي املستجد

من النمط 2

اإلبالغ عن

آخر معزولة من ف�وس

شلل األطفال الدائر

املشتق من اللقاحات

من النمط 2

التحقق من غياب 

ف�وس شلل 

األطفال 

الدائر املشتق من 

اللقاحات من

 النمط 2

اإلنهاء التدريجي 

للقاح شلل األطفال 

الفموي الثنا§ 

التكافؤ وطرح 

اسرتاتيجية 

ما بعد اإلشهاد 

الغاية األوىل

الغاية الثانية

ية
يج

رتات
الس

� ا
عا

م

.PCS = Post-Certification Strategy 

املصدر: منظمة الصحة العاملية

م والتكيف مع املخاطر غري املتوقعة. وتستخِدم املصفوفة املعاملَ والنتائَج ومؤرشات األداء الرئيسية القابلة للقياس الكمي لرصد التقدم وتحديد  وقد أُِعدت مصفوفة جديدة للرصد والتقييم لتتبع التقدُّ

نقاط الضعف ومساءلة جميع الرشكاء، مبن فيهم الحكومات ووكاالت املبادرة العاملية، عن التزاماتهم ومسؤولياتهم. وهناك سجل منفصل للمخاطر يحدد التهديدات املرتابطة التي تواجه نجاح 
االسرتاتيجية الجديدة. ومن أجل االندماج بشكل أفضل يف الرصد العاملي للصحة، يساهم نظام الرصد والتقييم هذا يف إطار رصد خطة التمنيع لعام 2030، ويتامىش معها. 9

وسوف يتتبع الخرباء التقنيون العامليون بانتظام مؤرشات ونتائج الرصد والتقييم، وسيتوىل مجلس مراقبة شلل األطفال مراجعة املعامل عىل مستوى الغاية كل ثالثة أشهر.  

وسيشكل بلوغ املرحلة األخرية لإلشهاد عىل استئصال فريوس شلل األطفال الربي من النمط 1 اإلطالق الرسمي السرتاتيجية ما بعد اإلشهاد. 10 وقد بدأ بالفعل اتخاذ خطوات نحو تنفيذ اسرتاتيجية ما بعد 

اإلشهاد، ومنها الرتصد املتكامل الطويل األجل لشلل األطفال، والقدرة عىل االستجابة، والتمنيع األسايس، واالحتواء. وسيكون تنفيذ ورصد احتواء فريوس شلل األطفال عىل املدى الطويل يف املرافق التي بها 

ضامنات مناسبة أمراً أساسياً للحفاظ عىل عامل خاٍل من شلل األطفال. ويف عام 2015، التزمت الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية باحتواء جميع فريوسات شلل األطفال من النمط 2، ومنها السالالت 

الشبيهة بسابي وسابي يف املرافق األساسية املعيَّنة لالحتفاظ بفريوسات شلل األطفال. وسوف تتخذ الدول األعضاء التزامات مامثلة للنمطي 1 و3. وستحتاج املرافق األساسية املعيّنة لالحتفاظ بفريوسات 
شلل األطفال إىل تلبية الضامنات املطلوبة والحفاظ عليها، والسامح بإجراء املراجعي والسلطات الوطنية تقييامً دورياً لالحتواء. 11

وتبيِّ االسرتاتيجية االستعدادات اإلضافية املطلوبة يف كل من هذه املجاالت االسرتاتيجية التي تعترب بالغة األهمية من أجل استدامة االستئصال، وتشمل هذه االستعدادات تخطيط االنتقال يف البلدان 

الخالية من شلل األطفال.

ق والرصد والتقييم وامللكية واملساءلة. فريق منظمة الصحة العاملية املعني بالتمنيع واللقاحات واملستحرضات البيولوجية.  جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2020  9      تنخطة التمنيع لعام 2030: مسودة إطار العمل من خالل التخطيط املنسَّ

]باإلنكليزية[ )https://www.who.int/publications/m/item/implementing-the-immunization-agenda-2030 ، تم االطالع يف 12 نيسان/ أبريل 2021(.              

 10  املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال. اسرتاتيجية ما بعد اإلشهاد.  جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2018 ]باإلنكليزية[

 )http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/04/polio-post-certification-strategy-20180424-2.pdf، تم االطالع يف 12 نيسان/ أبريل 2021(.

11  انظر خطة العمل العاملية للمنظمة بشأن التقليل إىل أدىن حد من مخاطر فريوس شلل األطفال ذات الصلة باملرافق عقب استئصال منط معي من فريوسات شلل األطفال الربية والوقف التدريجي الستعامل لقاح شلل األطفال الفموي. اإلصدار 

الثالث. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf( 2015، تم االطالع يف 12 نيسان/أبريل 2021(.

https://www.who.int/publications/m/item/implementing-the-immunization-agenda-2030
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2018/04/polio-post-certification-strategy-20180424-2.pdf
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/12/GAPIII_2014.pdf
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البيئة التمكينية 

يتطلب التنفيذ الناجح السرتاتيجية استئصال شلل األطفال للفرتة 2022–2026 بيئة تكينية تتكون من خالل الهياكل التشغيلية الفعالة، وااللتزامات الحاسمة بالربامج والعمليات املراعية للمنظور 

الجنساين، وإمدادات اللقاحات املُدارة بعناية، واالستثامرات املستمرة يف ابتكارات البحوث، والنمذجة املالية، وتعبئة املوارد. 

هيكل املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال:  االبتكارات والتحوالت داخل البلدان املوطونة واألقاليم التي تشهد فاشيات سيصحبها تطور يف الربنامج ليصبح هيكالً “ذا صبغة إقليمية”. ويف إطار هذه 

االسرتاتيجية الجديدة، ستعمل املبادرة العاملية عىل تبسيط تنظيمها ونقل سلطة اتخاذ القرار لتصبح أقرب إىل أماكن تنفيذ الربامج. وستُعطى الفرق عىل املستوى الوطني ومستوى الواليات واألقاليم 

واملناطق أولوية يف التوظيف، وتحدد اإلجراءات عىل املستوى امليداين؛ وستقدم املكاتب اإلقليمية املشورة التقنية والدعم اإلداري واللوجستي؛ وستجري املكاتب العاملية البحوث، وتحدد اإلرشادات 

ث بشكل  التقنية، وتوفر الدعوة الرفيعة املستوى، وتحشد املوارد وتديرها، وتقدم املساعدة لألقاليم والبلدان عند عدم كفاية املوارد املحلية للتغلب عىل أحد التحديات. وسوف يجلب الهيكُل املحدَّ

منهجي رشكاَء جدداً يف املجاالت التي يتمتعون فيها مبيزة نسبية، كام كان الحال عند انضامم التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع إىل املبادرة العاملية بوصفه رشيكاً أساسياً يف عام 2019 لدعم 

نتائج التمنيع. وستضع هذه التغيريات التنظيمية أيضاً آليات ملساءلة املبادرة العاملية ورشكائها والبلدان عن إحراز التقدم.

 املساواة بني الجنسني : سيجري تعزيز التحسينات الربامجية والتغيري الهيكيل وتكي املوظفي بشكل أكرب من خالل استمرار تنفيذ اسرتاتيجية املساواة بي الجنسي املنبثقة عن املبادرة العاملية الستئصال 

شلل األطفال للفرتة 2023-2019، التي تتناول الحواجز املتعلقة بنوع الجنس التي تحول دون التطعيم وتكي مشاركة املرأة. 12 ويتامىش التزام املبادرة العاملية بالربامج املراعية للمنظور الجنساين جيداً 

مع خطة التمنيع لعام 2030 وسياسة التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع املعنية بنوع الجنس؛ 13 وسيكون العمل املشرتك بشأن املساواة بي الجنسي والتمنيع مع رشكاء التمنيع الرئيسيي أمراً 

بالغ األهمية.       

 االتصاالت:  تحققت أوجه كفاءة إضافية من خالل تشكيل فريق االتصاالت العاملي، الذي يربط بي مبادرة االتصال من أجل التنمية، واإلبالغ عن املخاطر يف األزمات وحاالت الطوارئ، واالتصاالت 

ذ أدوات واسرتاتيجيات وحمالت إلرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيي، ومعالجة الرتدد يف أخذ اللقاحات واملعلومات املغلوطة، وتعزيز مشاركة املجتمع  الخارجية. وقد أطلق الفريق، منذ إنشائه، ونفَّ

والطلب عىل اللقاحات، وإدارة الخطاب املعقد بشأن املرض واللقاحات الذي أحدثته جائحة كوفيد19-.       

إمدادات اللقاحات والبحوث: يتطلب استئصال شلل األطفال، قبل أي يشء آخر، إمداداٍت متنوعًة وممولة بالكامل من لقاح شلل األطفال، الذي يتألف من لقاح شلل األطفال الثنايئ التكافؤ واألحادي 

التكافؤ لوقف رساية شلل األطفال املتوطن وتخفيف مخاطر انتقال العدوى والوقاية من الفاشيات املحتملة واالستجابة لها؛ ومخزوناً عاملياً من لقاحات شلل األطفال الفموية لالستجابة لفاشيات فريوس 

شلل األطفال التي قد تحدث بعد اإلشهاد العاملي الستئصال فريوس شلل األطفال الربي وبعد سحب فريوس شلل األطفال الفموي من التمنيع األسايس؛ واللقاحات املعطلة لحامية السكان من الشلل 

الناجم عن شلل األطفال. وباإلضافة إىل ذلك، ستعمل املبادرة العاملية عىل ترسيع تطوير أنواع جديدة من لقاحات شلل األطفال الفموي من النمطي 1 و3، ومنتجات جديدة من لقاح شلل األطفال 

املعطَّل، وستستمر يف ضامن امتالك فريق إدارة االحتواء يف املبادرة العاملية املوارد الالزمة للتعامل اآلمن مع اللقاح وتخزينه. 

التمويل وحساب التكلفة: تشري تقديرات التكلفة األولية للتنفيذ الكامل لهذه االسرتاتيجية وتحقيق قطع رساية فريوس شلل األطفال الربي يف غضون عامي إىل متطلبات قدرها 5.3 مليارات دوالر أمرييك 

عىل مدى السنوات الخمس املقبلة، التي تشمل زيادة تدريجية قدرها 3.7 مليارات دوالر أمرييك يف امليزانية )2022–2026(. وتنطوي محركات التكلفة الرئيسية عىل الرتصد، واالستجابة للفاشيات، 

وأنشطة التمنيع التكمييل الوقائية، والخدمات الصحية املتكاملة، وإمدادات اللقاحات، والتوظيف يف املكاتب الُقطرية واإلقليمية واملقر الرئييس. ويَُعد الجدول الزمني لقطع الرساية ومدة فاشيات فريوس 

شلل األطفال املشتق من اللقاح وحجمها من أكرث االفرتاضات خطورة يف هذا التقدير، ويحددان معاً إىل حد كبري مسار اإلنفاق خالل السنوات القادمة.

 12  املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال. اسرتاتيجية املساواة بي الجنسي للفرتة 2023-2019.  جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2019 ]باإلنكليزية[

 )https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/10/Gender-Strategy.pdf ، تم االطالع يف 12 نيسان/ أبريل 2021(      .

 13  خطة التمنيع لعام 2030: اسرتاتيجية عاملية لعدم ترك أحد خلف الركب. فريق منظمة الصحة العاملية املعني بالتمنيع واللقاحات واملستحرضات البيولوجية.  جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2020 ]باإلنكليزية[

 )https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030، تم االطالع يف 12 نيسان/ أبريل 2021(.       . 

https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/10/Gender-Strategy.pdf
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030
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الخطوات القادمة

سوف يُعرَض هذا امللخص التنفيذي عىل جمعية الصحة العاملية يف دورتها الرابعة والسبعي يف عام 2021، وستشارك الدول األعضاء بنشاط من خالل جمعية الصحة يف وضع الصيغة النهائية لالسرتاتيجية 

ونرشها، حيث من املقرر الرشوع فيها يف عام 2022. 

وتتطلب التحديات عىل مدى السنوات الخمس املقبلة أقىص درجات التصميم وااللتزامات املوحدة من وكاالت املبادرة العاملية، والحكومات وأصحاب املصلحة العامليي والوطنيي واملحليي. ومن خالل 

تركيز طارئ ونهج أكرث تكامالً لتقديم التدخالت الصحية الحاسمة للبلدان واألقاليم املتأثرة بشلل األطفال واملعرضة للخطر، ستحقق املبادرة العاملية عاملاً خالياً من شلل األطفال، وتذكِّر املجتمع العاملي 

باإلنجازات الهائلة التي ميكن تحقيقها من خالل املشاركة التعاونية والسعي الجامعي.
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