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جميع احلقوق محفوظة.

إن التسميات املستخَدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعبرِّ عن رأي األمانة العامة ملنظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، 
ل اخلطوط املنقوطة عىل اخلرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال  أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن حتديد حدودها أو ختومها. وتشكرِّ

يوجد بعد اتفاق كامل عليها.
كام أن ذكر رشكات بعينها أو منتجات جهات صانعة معيَّنة ال يعني أن هذه الرشكات أو اجلهات معتمدة، أو ُموَص هبا من ِقَبل منظمة الصحة العاملية، تفضياًل هلا 

لة امللكية بوضع خط حتتها. عىل سواها مما يامثلها ومل َيِرد ذكره. وفيام عدا اخلطأ والسهو، متّيز أسامء املنتجات املسجَّ
ق من املعلومات التي حتتوهيا هذه املنشورة. غري أن هذه املادة املنشورة جيري توزيعها دون أي  وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّ
ضامن من أي نوع، رصاحًة أو ضمنًا. ومن ثم تقع عىل القارئ وحده مسؤولية تفسري املادة واستخدامها. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية 

عام يرتتب عىل استخدامها من أرضار.
ويمكن احلصول عىل منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة التوزيع واملبيعات، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، ص. ب. )7608(، 
مدينة نرص، القاهرة 11371، مرص )هاتف رقم: 2535 2670 202+؛ فاكس رقم: 2492 2670 202+؛ عنوان البيد اإللكرتوين: PAM@emro.who.int(. علاًم بأن 
طلبات احلصول عىل اإلذن باستنساخ أو ترمجة منشورات املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، جزئيًا أو كليًا، سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو 

 .WAP@emro.who.int :توزيعها توزيعًا غري جتاري، ينبغي توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط، عىل العنوان املذكور أعاله: البيد اإللكرتوين

تم طباعة هذا التقرير بتمويل من وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية

تصميم املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، بالقاهرة
ُطبِع يف »كرافــت« تيم ورك انكوربوريشن- مرص 

بيانات الفهرسة أثناء النرش 

منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط 

استئصال شلل األطفال يف منطقة رشق املتوسط: تقرير مرحيل لعام 2009 / منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط   

ص.  

)WHO-EM/POL/389/E(     صدرت الطبعة اإلنجليزية يف القاهرة  

1.  إلتهاب سنجابية النخاع – وقاية ومكافحة – إقليم رشق املتوسط  2. برامج التمنيع   3. الفريوسة السنجابية   4. الشلل - وبائيات     
5. البامج الطبية اإلقليمية   أ. العنوان     ب. املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط

)WC 556(   )WHO-EM/POL/389/A :تصنيف املكتبة الطبية القومية(
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إن هذا التقرير هو الثامن يف سلسلة من التقارير التي توثق اجلهود املبذولة الستئصال شلل 
م املحرز والعوائق التي واجهت البنامج  األطفال من إقليم رشق املتوسط، حيث يغطي التقدُّ
عام 2009 وقد شهدت هذه املدة العديد من التطورات اإلجيابية، فقد ظل 19 بلدًا من بلدان 
يمر  كان  الذي  السودان  نجح  كام  األطفال.  شلل  من  خاليًا  بلدًا   22 عددها  البالغ  اإلقليم 
بجائحة منذ عام 2008 بسبب وفادة الفريوس، يف وقف الرساية الفريوسية يف منتصف عام 
وباكستان.  أفغانستان  يف  البي  األطفال  شلل  لفريوس  الوبائية  الرساية  وتواصلت   .2009

وظلت الرساية الفريوسية يف هذين البلدين منحرصة يف مناطق قليلة فقط، إذ أن أكثر من %80 
من السكان يف أفغانستان وأكثر من 70% من السكان يف باكستان يعيشون يف مناطق خالية من 
شلل األطفال. ويعتب االفتقار إىل األمن هو العائق األسايس أمام استئصال شلل األطفال من 

البلدين. 

وقد تم إعداد اخلطة االستـراتيجية العاملية اجلديدة الستئصال شلل األطفال 2010 – 2012، كاستجابة لقرار مجعية الصحة 
القليلة  العديد منها عىل مدى السنوات  إقليمنا  2008، واعتمدت اخلطة عىل الدروس املستفادة والتي شهد  العاملية يف عام 
ي للفاشيات. وتدعو اخلطة  د هذه اخلطة العاملية عىل تقوية ُنُظم التمنيع، وتطرح معايـري جديدة لُسُبل التصدرِّ املاضية. وتؤكرِّ
إىل تبنرِّي خطط خاصة بكل منطقة، وأساليب خاصة بالسكان الذين يعانون من نقص اخلدمات، وإىل إجراء رصد مستقل 
ز أيضًا عىل استخدام التكنولوجيا اجلديدة مثل لقاح شلل األطفال الفموي ثنائي التكافؤ والذي استخدم  للحمالت. وتـركرِّ

ألول مرة يف العامل يف أفغانستان يف كانون األول/ديسمب 2009.

وقد وجه البنامج اإلقليمي الستئصال شلل األطفال أساليبه وأنشطته وفقًا للخطة االستـراتيجية اجلديدة، وبالفعل قطع 
خطوات كبرية يف سبيل التعاطي مع مجيع املعوقات التي تواجه البنامج. ومما ُيثلج الصدور أن مجيع بلدان اإلقليم قد حافظت 
ن كبري  د يرقى إيل معايـري اإلشهاد مع توفري الدعم املختبي املتميز. وهنالك أيضًا بيرِّنات عىل إحراز حتسُّ عيل نظام للتـرصُّ
يف معايـري التغطية بالتمنيع سواء ألنشطة التمنيع الروتيني أو التكمييل. وإنني عىل يقني أن هذه التطورات ستساعد يف حتقيق 

خلو اإلقليم من شلل األطفال قريبًا حتى هنيرِّئ لألجيال القادمة عاملًا خاليًا من هذا املرض.

م املحرز باألساس إىل السلطات الوطنية وما أبدته من التـزام ومثابرة متميزين. ويتواصل يف هذا  ويعود الفضل يف هذا التقدُّ
الشأن الدور النموذجي للدعم الناشئ عن الرشاكة العاملية بقيادة منظمة الصحة العاملية، والروتاري الدويل، ومراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها، واليونيسف، وغريها من الرشكاء العديدين والسيَّام وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة، والبنك 
الدويل، والتحالف العاملي للقاحات والتمنيع، وحكومة الواليات املتحدة األمريكية، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس، ومؤسسة 
العربية  املتحدة، وحكومة كندا، واجلامعة األوروبية، وحكومات فرنسا وأملانيا وإيطاليا وماليزيا والنرويج واململكة  األمم 

السعودية.

تقديـم

 الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
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بالفعل مسامهة  اجلهود  2009. وقد سامهت حصائل هذه  عام 
إعداد  ويف   ،2010 عام  يف  اإلقليمية  اجلهود  صياغة  يف  أساسية 
اخلطة االستـراتيجية العاملية الستئصال شلل األطفال من عام 

2010 حتى عام 2012.

ونتيجة للجهود اإلقليمية املبذولة يف عام 2009، حافظ 19 بلدًا 
عىل وضع اخللّو من شلل األطفال خالل العام. وباإلضافة إىل 
السودان  جنوب  يف  األطفال  لشلل  حالة  آخُر  اكتشفت  ذلك، 
رساية  اقترصت  احلني،  ذلك  ومنذ   ،2009 حزيران/يونيو  يف 
املوطوَننينْ  اإلقليم  بلَدينْ  عىل  البية  األطفال  شلل  فريوسات 

ومها أفغانستان وباكستان )الشكل 1(.

1. املقدِّمة
ص  )ج  والستني  احلادية  العاملية  الصحة  مجعية  لقرار  استجابًة 
خطة  وضع  إىل  يدعو  والذي   ،2008 عام  يف  الصادر  ع1.61( 
جديدة الستكامل جهود استئصال شلل األطفال، ساهم إقليم 
الستكشاف  املبذولة  اجلهود  يف  كبرية  مسامهة  املتوسط  رشق 
إغفال  تكرر  الذين  األطفال  إىل  للوصول  جديدة  أساليب 
أنشطة التمنيع التكمييل هلم، ويف إجراء التقييم املستقل للعوائق 
شلل  فريوس  انتقال  وقف  أمام  حائاًل  تقف  التي  األساسية 
األطفال البي، وهو التقيـيم الذي أجري يف النصف الثاين من 

الشكل 1: وضع توطنية شلل األطفال يف بلدان إقليم رشق املتوسط 1988 – 2009

Endemic

Polio free

Re-infected

خال من شلل األطفال
معاودة العدو

متوطن

خال من شلل األطفال
معاودة العدو

متوطن

1988

2009
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2. الوضع الراهن يف إقليم شرق 
املتوسط 

1.2 الوضع يف باكستان
عىل  باكستان  يف  البي  األطفال  شلل  فريوس  رساية  تقترص 
والقرى  املناطق  من  جمموعة  تضم  للرساية،  مناطق  ثالث 
السند  مقاطعة  يف  املناطق  هذه  وتتـركز  القبلية.  والوكاالت 
إقبال(  إي  وجولشان  وبالديا  )جاداب  كراتيش  يف  مدن   3(
وبيشني  كويتا  الثالث  املتامخة  )املناطق  بلوشستان  مقاطعة  ويف 
يف  والسيام  القبلية  الوكاالت  ويف  كويتا(  )كتلة  اهلل  عبد  وكيال 
االحتادية،  لإلدارة  اخلاضعة  القبلية  املناطق  يف  وباجور  خيب 
وبيشاور يف منطقة احلدود الشاملية الغربية. ومن اجلدير بالذكر 
مدينة،  قبلية/  منطقة/ وكالة  الـ155  فقط من  َة  أن مخَس عرشنْ
 تعاين من رساية مستديمة أو تتعرض لدرجة عالية من االختطار

)شكل 2(. ومن هذه املستودعات، عاودت الفريوسات الواطنة 
اخلالية من  البالد  من  األخرى  األجزاء  إىل  العدوى  نقل  مرارًا 

شلل األطفال، وهو ما ُيسفر يف العادة عن حاالت فردية.
شلل  حالة   89 حدوث  عن  باكستان  أبلغت   ،2009 عام  ويف 
النمط  من  األول، و28 حالة  النمط  من  60 حالة  منها  أطفال، 
الثالث، باإلضافة إىل حالة واحدة هي مزيج من النمطني األول 
والثالث معًا. وأبلغت هذه احلاالت انطالقًا من 34 منطقة، مما 
يعني أن 78% من املناطق يف عام 2009 مل تشهد أيَّ حاالت من 
شلل األطفال، وأن نسبة كبرية من السكان يعيشون يف مناطق 
خالية من شلل األطفال؛ يف حني ُأبلغ أكثر من نصف حاالت 
شلل األطفال )56%( من مناطق غري آمنة بام فيها 20 حالة من 

سوات و15 حالة من وكالة باجور. 

استئصال  إىل  للوصول  املبذولة  اجلهود  يف  عرقلة  حدثت  وقد 
اخلاضعة  القبلية  املناطق  باكستان، يف بعض  األطفال من  شلل 
لإلدارة االحتادية، ومنطقة احلدود الشاملية الغربية، وبلوشستان، 
بسبب اخللل األمني والرصاع املحتدم، مما حال دون الوصول 
السكان،  اعداد كبرية من  نزوح  إىل حركة  األطفال، وأدى  إىل 
وعدم  اإلدارة،  ضعف  إىل  السبب  يرجع  أخرى  مناطق  ويف 
تطبيق استـراتيجيات االستئصال عىل نحو كاف، كام حدث يف 

بعض مناطق يف قرى بلوشستان وبعض مدن كراتيش.
وتبدي حكومة باكستان التزامًا كبريًا باستئصال شلل األطفال، 
الباكستاين،  الرئيس  لفخامة  الشخصية  املشاركة  يتضح من  كام 
األيام  بافتتاح  شخصيًا  قام  الذي  زرداري،  عىل  آصف  السيد 
آصفة  األستاذة  كريمته  ترشيح  عن  فضاًل  للتمنيع،  الوطنية 
بوتو زرداري سفريًة لشلل األطفال. وقد أطلق رئيس الوزراء 
عن  أسفر  مما  األطفال،  شلل  الستئصال  حاسمة  عمل  خطة 
مشاركة املزيد من القطاعات بفعالية يف دعم البنامج أكثر من 
أي وقت مىض. كام تم تشكيل جلنة وزارية بني الواليات تعنى 
تنعقد  وهي  الفيدرالية،  الصحة  وزير  برئاسة  األطفال  بشلل 
يتواءم مع مستويات  املناطق ال  القيادة يف  التزام  أن  إال  دوريًا، 
وقد  الواليات.  وصعيد  الوطني  الصعيد  عىل  العالية  االلتزام 
تم إيالء املزيد من التـركيز عىل جعل سلطات املنطقة مسؤولة 
الدوري للمعلومات  املزيد من االرجتاع  أدائها، مع تقديم  عن 
وبالفعل  األداء.  يف  الفجوات  إلبراز  والواليات،  املناطق  إىل 
التمنيع  أنشطة  لرصد  نظام مستقل  إدخال  بعد  أمكن هذا  فقد 
التكمييل، باالعتامد عىل إدخال التحقق املوضوعي من التغطية 
من خالل وضع عالمة عىل أصابع األطفال الذين تم تطعيمهم. 
وتتسق هذه املعطيات املوثوقة اخلاصة بالتغطية بشكل وثيق مع 
ع فريوس شلل األطفال البي. كام سيتم تطبيق نظام األجر  توزُّ

حسب األداء.
زيارته  أثناء  اإلقليمي  املدير  قابل  التوعية،  جهود  إطار  ويف 
رضا  يوسف  سيد  األستاذ  الوزراء  رئيس  دولة  لباكستان، 
شلل  استئصال  بمرمي  احلكومة  التزام  د  أكَّ الذي  جيالين، 
الفجوات  مع  للتعاطي  الالزمة  التدابري  واختاذ  األطفال، 

املتبقية.

Kabdulah

Quetta

Pishin

Jacobabad

Hyderabad
Karachi

Muzaffargarh

Multan

Bajour
Mohmand

Khyber
Peshawar

Swat

الشكل 2: املناطق عالية االختطار يف باكستان
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من  تعاين  فقط  مناطق  تسع  سوى  يبَق  مل   ،2009 عام  هناية  ويف 
العدوى  معاودة  من  تعاين  مناطق  وستُّ  املتواصلة،  الرساية 
القبلية  والوكاالت  والقري  املناطق  هذه  وتنطوي  املتقطعة. 
والفئات  املناطق  من  املزيد  عىل  عرشة،  مخس  عددها  البالغ 
أن  َفى  َينْ وال  االختطار.  العالية  املحيل،  الطابع  ذات  السكانية 
استمرار الرساية يف هذه اجليوب الصغرية، يمثرِّل خطرًا بانتشار 
الفريوس إىل مناطق أخرى. فغالبية حاالت شلل األطفال التي 
املعروفة  هذه  الرساية  مناطق  يف  ظهرت   ،2010 عام  يف  وقعت 
متامًا. ومن ثم فإن تعزيز األداء يف هذه املناطق العالية االختطار، 
هييئ فرصة جلية لباكستان لوقف رساية فريوس شلل األطفال 
اللجنة  قامت  شاملة  خطط  إعداد  تم  فقد  وبالفعل  البي. 
الوزارية بني الواليات املعنية بشلل األطفال، بإقرار هذه اخلطط 
الثالث  للسنوات  إعدادها  تم  التي  دة  املحدَّ األهداف  ذات 

القادمة ) 2012-2010(.

2.2 الوضع يف أفغانستان
يعتب معظم أفغانستان خاليًا من شلل األطفال، حيث أصبحت 
الرساية املتواصلة  لفريوس شلل األطفال تنحرص يف 13 منطقة 
مناطق  يف  وأوروزغان  وقندهار  هلمند  واليات  يف  آمنة  غري 
الرصاع الدائر يف اجلنوب، حيث يقيرِّد الوضع األمني املتزعزع 

ُسُبل الوصول إىل األطفال هبدف تطعيمهم )شكل 3(.
وقد أبلغت أفغانستان عن 38 حالة شلل األطفال )منها 15 حالة 
من النمط األول و22 من النمط الثالث وحالة جتمع بني النمط 
األول والثالث( يف عام 2009، منها 34 حالة من املنطقة اجلنوبية. 
حالة  )باستثناء   2009 متوز/يوليو  منذ  املبلغة  احلاالت  فجميع 
فتـرات  حدوث  يعكس  مما  الثالث  النمط  من  كانت  واحدة(، 
فيها  سادت  أخرى  وفتـرات  األول  النمط  رساية  فيها  سادت 

رساية النمط الثالث. 
أفغانستان بدعم  السيايس حلكومة  االلتزام  وقد جتىل بوضوح  
لتحسني  جهودهم  الرشكاء  مجيع  واصل  وكذلك  البنامج، 
سبل الوصول إىل األطفال. وقد تضمنت هذه اجلهود مطالبات 
املجموعات العسكرية بمواصلة العمل عىل احلفاظ عىل وضع 
»جتنب الرصاع« خالل أيام احلمالت يف مناطق أنشطة التطعيم، 
عىل  للحفاظ  األمحر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  والتنسيق 
من  يقدمونه  ما  خالل  من  للحكومة  املناهضة  العنارص  تعاُون 
رسائل الدعم. ويف جنوب أفغانستان، تم تنفيذ أساليب جديدة 
لتحسني الوصول إىل األطفال ومنها جتنيد »مفاوضون حمليون 
تم  كام  الرصاع،  أطراف  مجيع  مع  للعمل  لألطفال«  للوصول 
التعاقد مع الوكاالت الالحكومية املسؤولة عن توفري مضمومة 
اخلدمات الصحية األساسية يف هذه املناطق، هبدف تنفيذ أنشطة 
زيادة  إىل  بالفعل  األساليب  هذه  أدت  وقد  التكمييل.  التطعيم 
ُسُبل الوصول إىل األطفال، والسيام أثناء بعض أنشطة التطعيم 

إىل  الوصول  أن  إال   .2009 الثاين من عام  النصف  التكمييل يف 
فالُبدَّ  وبالتايل  أخرى،  إىل  جولة  من  تذبذَبه  واَصَل  األطفال 
وقف  َيَة  ُبغنْ احلمالت  جودة  لضامن  اجلهود  من  املزيد  بذل  من 
البالغ  للمناطق  حمددة  خطط  إعداد  تم  وقد  الفريوس.  رساية 
املستمرة،  الرساية  من  تعاين  والتي  منطقة  عرشة  ثالث  عددها 
َيَة استنهاض األساليب الواعدة. ويف الوقت نفسه، يتواصل  ُبغنْ
بذل اجلهود لضامن استمرار التغطية اجليدة يف مجيع املناطق التي 

يمكن الوصول إليها.
ويعتب التنسيق عب احلدود بني برنامج اإلستئصال يف باكستان 
وأفغانستان نموذجًا حيتذى به، وهو هيدف إىل بلوغ احلد األقىص 
احلدود.  عب  لني  املتنقرِّ واألطفال  احلدودية  املناطق  تغطية  من 
بالفعل تطعيم نحو مليوين طفل دون سن اخلامسة يف  تّم  وقد 
11 مركزًا حدوديًا للتطعيم يف عام 2009. وتعتب مراعاة تزاُمن 

من  البلدين،  بني  املعلومات  وتبادل  التطعيم،  محالت  تواريخ 
السامت املعتادة.
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الشكل 3: املناطق عالية االختطار يف أفغانستان
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3.2 الوضع يف السودان 
عام  يف  السودان  جنوب  يف  بدأت  التي  الفاشية  أسفرت  لقد 
2008، عن وقوع 24 حالة يف عام 2008، و40 حالة يف عام 2009 

)وكان تاريخ بدء آخر حالة شلل أطفال يف 27 حزيران/يونيو(. 
والية  باستثناء   السودان  جنوب  واليات  مجيع  أبلَغتنْ  وقد 
إىل شامل  العدوى  انترشت  كام  الغزال عن وقوع حاالت  بحر 
املتامخة من أوغندا وكينيا. وتم اختاذ تدابري  السودان، واملناطق 
واللوجستي،  التقني  الدعم  تعزيز  فيها  بام  الفاشية  مجاح  لكبح 
وحتديثها،  التكمييل  التطعيم  أنشطة  عمل  خطط  ومراجعة 
املحلية.  احلكومات  التزام  وتقوية  التـرصد،  أنشطة  وتعزيز 

ّم  ـَ وتعتب خطة العمل الرئاسية وانشاء اللجنة الوزارية ومن  ث
إرشاك كبار املسؤولني يف دعم احلمالت وضامن تنسيق التدابري 
املضامر.  املهمة يف هذا  التطورات  ِقَبل مجيع األطراف، من  من 
شلل  لقاح  باستخدام  التكمييل  التطعيم  أنشطة  إجراء  تم  وقد 
األطفال الفموي األحادي التكافؤ من النمط 1 بشكل أسايس، 
اعتبارًا من أيار/مايو 2008، كام تم مراعاة تزاُمن هذه األنشطة 
التكميلية مع األنشطة املامثلة يف البلدان املتامخة. وتتـركز اجلهود 
ق من وقف  يف الوقت احلايل عىل زيادة تعزيز التـرصد، والتحقُّ

رساية الفريوس.
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3. تطبيق استـراتيجيات 
استئصال شلل األطفال 

1.3 التطعيم الروتيين
شلل  فريوس  رساية  وقف  يف  اإلقليم  بلدان  من  العديد  نجح 
بالتطعيم  ع  للرضَّ العالية  التغطية  ضامن  خالل  من  األطفال 
للتغطية  احلاسم  الدوُر  اإلقليم،  يف  جليًا  رِـّق  ُوث وقد  الروتيني. 
الروتينية العالية يف احلفاظ عىل اإلنجازات، والوقاية من انتشار 
فريوس شلل األطفال عقب تواُفده. ويف نفس الوقت، لوحظ 
الروتينية  التغطية  ذات  واملجتمعات  البلدان  إىل  التواُفدات  أن 

املنخفضة قد أسفرت عن حدوث فاشيات.
استئصال  يف  الروتيني  للتطعيم  األسايس  الدور  هلذا  وإدراكًا 
لبنامج  التابعون  امليدانيون  العاملون  واصل  األطفال،  شلل 
وتعزيزه.  الروتيني  التطعيم  تدعيم  األطفال،  شلل  استئصال 
األطفال  شلل  استئصال  برنامج  عمل  التي  القدرات  أن  كام 
احلمالت،  وتنفيذ  التفصييل،  التخطيط  جمال  يف  تطويرها  عىل 
التطعيم  أنشطة  تعزيز  للغاية يف  أفادت  قد  والتقييم،  والرصد، 

الروتيني.  

2.3 أنشطة التطعيم التكميلي
الروتيني،  التطعيم  تكميل  إىل  التكمييل  التطعيم  أنشطة  هتدف 
والسيام يف البلدان ذات التغطية الروتينية املنخفضة، هبدف ضامن 

تطعيم كل األطفال دون سن اخلامسة ضد شلل األطفال.
تطعيم  بأنشطة  وباكستان  أفغانستان  قامت   ،2009 عام  ويف 
إىل  أربعة  بني  تتـراوح  زمنية  بفواصل  العام  مدار  عىل  تكمييل 
استفراد  عىل  رّدًا  أيضًا  االجتثاث  أنشطة  ذت  وُنفرِّ أسابيع.  ستة 
والسودان،  وباكستان  أفغانستان  يف  األطفال  شلل  فريوس 
التكافؤ  أحادي  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  باستخدام 
املناسب. ويتم احلفاظ عىل استمرار وضع خلّو البلدان األخرى 
من شلل األطفال، من خالل جتنب حدوث فجوات مناعية بني 
الروتيني  التطعيم  أنشطة  حتسني  خالل  من  وذلك  األطفال، 
وتنفيذ أنشطة التطعيم التكمييل، والسيام يف البؤر التي تعاين من 
ضعف التغطية بالتمنيع. ويتم رصد مناعة السكان من األطفال 
بأعامر تتـراوح بني 6 و23 شهرًا دوريًا، من خالل حتليل تواريخ 
أجرت  السياق،  هذا  ويف  احلاد.  الرخو  الشلل  حاالت  تطعيم 
واجلامهريية  )األردن،  األطفال  شلل  من  اخلالية  البلدان  بعض 
العربية الليبية، ومجهورية إيران اإلسالمية، واجلمهورية العربية 
السورية، واجلمهورية اليمنية، وجيبويت، والصومال، والعراق، 
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 ،2009 عام  يف  محالت  السعودية(.  العربية  واململكة  ومرص، 
التي  العالية االختطار واملناطق  املناطق  باألساس مع  للتعاطي 
كذلك  واستخدمت  الروتينية.  التغطية  انخفاض  من  تعاين 
اخلاصة  األيام  مثل  األطفال  إىل  تصل  التي  األخرى  احلمالت 
بصحة الطفل، ومحالت التخلص من احلصبة يف إعطاء جرعات 

إضافية من لقاح شلل األطفال الفموي.
احلمالت  والسيام  التكمييل،  التطعيم  محالت  إجراء  وَتَواَصَل 
من منزل إىل منزل؛ مستهدفًة مجيع األطفال دون سن اخلامسة. 
جودة  مستوى  ارتفاع  لضامن  دقيق  تفصييل  ختطيط  وأجري 
ودعم  التزام  لضامن  املبذولة  اجلهود  ذلك  يف  بام  احلمالت، 
الساسة وقادة املجتمع وسائر املنظامت احلكومية والالحكومية. 
العدوى  خلطر  املعّرضة  للمناطق  خاص  اهتامم  إيالء  وتم 
بعض  ويف  إليها.  الوصول  يصعب  التي  وللمجموعات 
االستجابة  لتعظيم  التكافؤ  األحادي  اللقاح  اسُتخدم  احلاالت 
أواخر  ومنذ  الفريوس.  أنامط  من  معنّي  بنمط  اخلاصة  املناعية 
عام 2009، اسُتخدم لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ 
النمط  ومن  األول  النمط  من  الفريوسات  ملواجهة  مرة  ألول 
باكستان.  فيها  بام  أخرى  بلدان  تالها  أفغانستان،  يف  الثالث 
ضد  متزامنة  جيدة  مناعية  استجابة  بإعطاء  اللقاح  هذا  ويتميز 
مستقلني  براصدين  االستعانة  وتم  االثنني.  الفريوس  نمطي 
لتقييم العملية بشكل مناسب، وتم االعتامد عىل حصائل أنشطة 
التغطية  معدل  من  للتحقق  األصابع  م  وَوسنْ التكمييل  التطعيم 

ولضامن عدم إغفال أي طفل.
نتائج فورًا  املستقلون من  الراصدون  إليه  يتوصل  نقل ما  ويتم 

تنسيق  تم  املناسبة. وقد  التدابري  اختاذ  بغية  املسؤولة  للسلطات 
األيام الوطنية للتمنيع مع البلدان املتامخة، كام اسُتخدمت أنشطة 
إعطاء  قبيل  من  أخرى  خدمات  تقديم  يف  التكمييل  التطعيم 

الفيتامني »أ« املنقذ للحياة واألقراص الطاردة للديدان. 

د الشلل الرخو احلاد 3.3 ترصُّ
د الشلل الرخو احلاد يف اإلقليم أداء وظيفته  يواصل نظام ترصُّ
باملعيار الدويل املقبول. وُيستخدم هذا النظام يف توثيق اإلنجازات 
املتعلقة برساية الفريوس البي، ويف توجيه العمليات للتعاطي 
مع الرساية املستمرة. ثم إن البلدان املوطونة بشلل األطفال، أو 
التي أصبحت خالية منه مؤخرًا، قد حافظت عىل معدل للشلل 
الرخو احلاد غري الناجم عن شل األطفال، ال يقل عن حالتني 
عىل األقل لكل 000 100 طفل دون اخلامسة عرشة من العمر. 
والسيام  األخرى،  البلدان  من  العديد  يف  املعيار  نفس  َق  وحتقَّ
بلدان  مجيع  بني  ومن  التواُفد.  خلطر  بشدة  املعرضة  البلدان 
لبنان عن أقل  يبلرِّغ سوى  اإلقليم اخلالية من شلل األطفال، مل 
من املستوى األدنى املطلوب ومقداره حالة لكل 000 100 طفل 

ممن هم دون اخلامسة عرشة من العمر)شكل 4(.
د )النسبة املئوية حلاالت الشلل  أما املؤرش الثاين جلودة التـرصُّ
الرخو احلاد التي أخذت منها عينات كافية من الباز( فقد ظل 
فوق اهلدف الذي يبلغ 80% عىل الصعيد اإلقليمي )%90.80(، 
ولبنان،  والكويت،  جيبويت،  باستثناء  اإلقليم  بلدان  مجيع  ويف 

واملغرب، حيث كان أقل قلياًل من هذا اهلدف. 
د الشلل  وُتواِصل مجيع البلدان تقديَم املعطيات املتعلقة بتـرصُّ
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اإلقليمي، حيث  املكتب  إىل  أسبوعي  أساس  احلاد عىل  الرخو 
جيري حتليلها ونرشها يف نرشة »بوليوفاكس« األسبوعية، وُترَسل 
د  إىل مجيع بلدان اإلقليم. كام جيري تنفيذ تقييم مستقل للتـرصُّ
د الشلل الرخو احلاد.  د( لتقييم جودة ترصُّ )مراجعات التـرصُّ
د مناسبٌة  وقد أظهرت هذه املراجعات بشكل عام أن ُنُظم التـرصُّ
بام يكفي الكتشاف أي رساية أو تواُفد لفريوس شلل األطفال. 
املنبثقة من  وُيتابع املكتب اإلقليمي عن كثب تنفيذ التوصيات 
هذه املراجعات، ومن املزمع إجراء دورة جديدة من املراجعات 
الفجوات  مع  للتعاطي  تدريبية  دورات  تتبعها   ،2010 عام  يف 
د  التي لوحظت أثناء املراجعة. وسيتواصل تنفيذ أنشطة التـرصُّ
التكمييل، والسيَّام الرصد البيئي يف مرص، كام تم البدء يف الرصد 

البيئي يف العديد من املواقع يف باكستان يف عام 2009.
ويعكف املكتب اإلقليمي عىل حتديث قاعدة املعطيات اخلاصة 
باملعلومات الالزمة للعمل. وتتضمن اإلصدارة اجلديدة عنرصًا 
حلاالت  املخالطني  من  املأخوذة  بالعينات  اخلاصة  للمعطيات 
التحليالت  هذه  إضافة  وتم  احلاد.  الرخو  الشلل  من  حمددة 

لنرشة بوليوفاكس األسبوعية يف عام 2009.

4.3 شبكة املختربات اإلقليمية
د  ُتواصل شبكة املختبات لشلل األطفال دعمها ألنشطة ترصُّ
الشلل الرخو احلاد بكفاءة يف كل أنحاء اإلقليم. علاًم بأن مجيع 
العاملية  الصحة  اختبارات منظمة  اجتازت  قد  الشبكة  خمتبات 
لكفاءة استفراد فريوس شلل األطفال، واختبارات التمييز بني 
أنامط الفريوس؛ كام أن مجيع املختبات معتمدة متامًا من املنظمة، 

اللهم إال خمتب الكويت، الذي تم اعتامده اعتامدًا مبدئيًا.
زيادة  الشبكة  به خمتبات  الذي تضطلع  العمل  زاد عبُء  وقد 
األطفال  بشلل  املعنية  الشبكة  خمتبات  أجرت  فقد  كبرية. 
احلاالت  من  عينة   24  912 اختبار   ،2009 عام  يف  اإلقليم،  يف 

وخمالطيها. واستمر عبء العمل بنفس املستوى يف عام 2010. 
ويتم أخذ عينات من املخالطني حلاالت الشلل الرخو احلاد يف 
عرشين بلدًا من بني البلدان االثنني والعرشين. وتم تشخيص 
13 حالة من حاالت شلل األطفال بسبب الفريوس  البي يف 

عام 2008، و14 حالة يف عام 2009 من خالل اكتشاف الفريوس 
وقد  الفريوس.  السلبية  ة  الدالَّ للحاالت  خمالطني  بني  البى  
املختب،  العينة يف  تلقي  بدءًا من  التبليغ  متوسط زمن  انخفض 
اثَنينْ  من  الفريوس  أنامط  بني  للتمييز  النهائية  بالنتائج  وانتهاًء 
َعرَشَ يومًا يف عام 2008 إىل َعرَشة أيام يف عام 2009. وبشكل عام 
حصل 94% من العينات عىل نتائج املزرعة يف غضون أربعَة َعرَشَ 
95% منها عىل نتائج التمييز بني أنامط الفريوس  يومًا، وحصل 
يف غضون سبعة أيام من إحالة  العينات إجيابية املزرعة، وحصل 
املختبية  النتائج  عىل  احلاد،  الرخو  الشلل  حاالت  من   %97

النهائية خالل مخسة وأربعني يومًا من بدء ظهور الشلل. 
ومن أجل إنشاء طريقة تفاعل البوليمرييز املتسلسل اآلين لرسعة 
خمتبات  يف  األطفال  شلل  فريوسات  خصائص  عىل  التعرف 
اإلقليم املعنية بالتمييز بني أنامط فريوس شلل األطفال، ُعقدت 
حلقة عملية تدريبية يف كانون الثاين/يناير 2009 باملختب الوطني 
ذلك  تال  مسقط.  الُعامنية،  العاصمة  يف  األطفال  بشلل  املعني 
تنفيذ هذه الطريقة بالكامل يف ثالثة من بلدان اإلقليم )باكستان، 
ومجهورية إيران اإلسالمية، ومرص(، يف حني يتواصل التقييس 
والكويت،  وُعامن،  )تونس،  املتبقية  األربعة  املختبات  يف 
 )LABIF( لبنامج )ت اإلصدارة اجلديدة )4.1 واملغرب(. وُأعدَّ
من أجل إدخال التغيريات النامجة عن إدخال تفاعل البوليمرييز 

املتسلسل اآلين، وتم توزيعها يف عام 2009. 
وخالل عام 2009، اسُتفردت فريوسات شلل األطفال املشتقة 
من اللقاح من احلاالت املصابة بالشلل الرخو احلاد يف أفغانستان 

0.75–0.99

0–0.74

2+

1–1.99

الشكل 4: معدل اإلصابة بالشلل الرخو احلاد غري الناجم عن شلل األطفال يف إقليم 2009
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5.3 حتسني جودة حياة املصابني بشلل األطفال
الناجون من شلل األطفال من أكثر املجموعات املصابة  يعتب 
ر منظمة الصحة العاملية عددهم يف  بالعجز البدين يف العامل. وتقدرِّ

العامل ما بني عرشة وعرشين مليون متعايش مع العجز البدين.
بشلل  املصابني  تأهيل  إلعادة  الالزمة  املعاجلة  توفري  ويتعني 
األطفال، والسيَّام العالج الطبيعي، واستخدام أجهزة التقويم، 
بحركاهتم  القيام  من  متكينهم  أجل  من  التصحيحية  واجلهائز 
إىل أفضل وجه ممكن. وقد حتتاج بعض احلاالت إىل  الوظيفية 

تدخالت جراحية.
اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة  مع  بالتعاون  اإلقليمي  املكتب  وقام 
الذين  األطفال  حياة  جودة  لتحسني  برنامج  بوضع  الدولية 
يعانون من عجز مرتبط بشلل األطفال يف باكستان واجلمهورية 
النامجة  الشلل  حاالت  من  كبري  عدد  عىل  ُعثَِر  حيث  اليمنية، 
عن فريوس شلل األطفال عقب وباء عام 2005 يف اجلمهورية 
وتـتمّثل  باكستان.  يف  املستمر  التوطن  عن  فضاًل  اليمنية، 
األهداف املحددة هلذا البنامج يف تعزيز حركة وكرامة األطفال 
النامجة عن شلل األطفال، وتيسري إدماجهم  املصابني باإلعاقة 

يف املجتمع كأفراد منتجني.
يف  األطفال  بشلل  مصابًا   119 اآلن  حتى  البنامج  ويغطي 
البنامج  ويقدم  اليمنية،  اجلمهورية  يف  مصابًا  و144  باكستان 
خمتلف أنواع الدعم التقويمي. ومن اجلدير بالذكر أن األجهزة 
باإلضافة  باكستان،  ويف  الصنع.  حملية  املستخدمة،  التقويمية 

والصومال، حيث تعتب احلاالت الست املوجودة يف الصومال 
من حاالت فريوس شلل األطفال الساري املشتق من اللقاح.

عمله  أداَء  باكستان  يف  اإلقليمي  املرجعي  املختب  وواصل 
من  لكل  خدماته  مقدمًا  استثنائيًا،  ارتفاعًا  مرتفع  بمعيار 
املتواليات  حتديد  املختب  يف  جيرى  كام  وباكستان.  أفغانستان، 
اجلينية للفريوسات املستفردة من كال البلدين، وقد أظهر ذلك 

ع اجليني لفريوسات شلل األطفال. انخفاضًا جليًا يف التنوُّ
وُتَواِصُل مرص التي شهدت آخر حالة مؤّكدة لشلل األطفال يف 
أيار/مايو 2004، أخذ عينات من مياه املجارير يف 34 موقعًا مما 
يغطي كل املحافظات، ويتواصل رصد األداء من خالل استفراد 
الفريوس املعوي غري املسبب لشلل األطفال وفريوس سابني. 
د البيئي الكامل الفعالية يف باكستان  ويمثل إنشاء خمتب التـرصُّ
املأخوذة  العينات  يتم حتليل  كبريًا، حيث  إنجازًا   2009 عام  يف 
)كراتيش(  السند  واليَتينْ  املناطق  بعض  من  املجارير  مياه  من 
شلل  فريوس  رساية  بفهم  االرتقاء  بغية  )الهور(  والبنجاب 

األطفال البي، واستهداف مناطق الرساية بأنشطة التطعيم.
ة الستئصال  وقد أثبت إنشاء البنية األساسية للمختبات املعدَّ
املختبية  األعامل  دعم  جدواها يف  اإلقليم،  من  األطفال  شلل 
التشخيصية جلائحة )H1N1( 2009. وتم يف هذا السياق، توثيق 
التشارك يف االستعانة بالعاملني واألجهزة الكتشاف فريوسات 
وُعامن،  والعراق،  )باكستان،  خمتبات  أربعة  يف  اإلنفلونزا، 

والكويت(.
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هؤالء  إلدراج  الالزمة  التـرتيبات  اختاذ  تم  التأهيل،  إعادة  إىل 
املرىض يف سن املدارس يف التعليم املدريس، بام يف ذلك تغطية 
كبري  واألمل  والكتب.  واملالبس  املدارس  يف  الدراسة  أقساط 
ىف استمرار هذا البنامج، والتعرف عىل مجيع املصابني بالعجز 
املرتبط بشلل األطفال من قبل، وتقديم الدعم الالزم هلم، سواء 

عىل الصعيد املؤسيس أو املجتمعي.

4. قضايا املراحل النهائية 
الستئصال شلل األطفال 

1.4 االحتواء املختربي لفريوس شلل األطفال الربي 
واملواد احملتملة اإلعداء

تقليص  يف  املختبي  االحتواء  ألنشطة  الرئييس  اهلدف  يتمثل 
خماطر ما بعد االستئصال واملتمثلة يف خطر معاودة فريوسات 
شلل األطفال البي أو ذراري سابني من املختب إىل املجتمع، 
ويمكن  الفموي.  األطفال  شلل  لقاح  استخدام  وقف  عند 
إحراز هذا اهلدف عن طريق إتالف وحظر استخدام مواد شلل 
األطفال عىل الصعيد الوطني، باستثناء املرافق األساسية يف عدد 
باملرافق  املرتبطة  إدارة املخاطر  البلدان، ومن خالل  حمدود من 
األساسية وكذلك من خالل احلامية األولية لالحتواء واحلامية 

الثانوية للمكان. 
املتحدة  العربية  واإلمارات  )األردن  بلدًا  عرش  تسعة  أبلغ  وقد 
إيران  ومجهورية  الليبية  العربية  واجلامهريية  وتونس  والبحرين 
اليمنية  واجلمهورية  السورية  العربية  واجلمهورية  اإلسالمية 
وجيبويت والسودان والعراق وُعامن وفلسطني وقطر والكويت 
عن  السعودية(،  العربية  واململكة  واملغرب  ومرص  ولبنان 
املختبي.  واجلرد  املسح  أنشطة  من  األوىل  املرحلة  استكامل 
ومن املتوقع أن تقوم أفغانستان وباكستان والصومال بالرشوع 
يف اإلعداد للمرحلة األوىل من أنشطة املسح واجلرد املختبي، 
الحتواء فريوس شلل األطفال البي واملواد املحتملة اإلعداء.

األوىل  املرحلة  أنشطة  استكملت  التي  البلدان  مجيع  وقامت 
أنشطة  من  األوىل  املرحلة  جودة  بتوثيق  فلسطني  باستثناء 

االحتواء.
دة خطة العمل العاملية الثالثة، وسيتم اعتامدها  وتتاح حاليًا مسوَّ

رسميًا بعد مراجعتها من ِقَبل مجعية الصحة العاملية. 

2.4  اإلشهاد على استئصال شلل األطفال
عقدت اللجنة اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال شلل األطفال 
من  العديد  استعراض  خالهلام  تم   ،2009 عام  أثناء  اجتامَعنينْ 
يف  لإلشهاد  الوطنية  اللجان  ِقَبل  من  مة  املقدَّ الوطنية  الوثائق 
اإلقليم. وتم قبول الوثائق األساسية من مجيع البلدان باستثناء 
اآلن.  حتى  املرض  يتوطنهام  اللذين  وباكستان  أفغانستان 
والسودان الذي طالبته اللجنة اإلقليمية لإلشهاد بإعادة تقديم 
تقريره نظرًا لتعرضه مؤخرًا لرساية الفريوس. وسُتَواصل مجيع 
البلدان تقديم تقارير سنوية عن مستجدات الوضع فيها، وذلك 
الصعيد  عىل  األطفال  شلل  استئصال  عىل  اإلشهاد  يتم  ريثام 

اإلقليمي.
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يها  َتَوقرِّ يمكن  التي  لألمراض  املختبية  اخلدمات  بتقديم  حاليًا 
باللقاحات، وسائر األمراض ذات األمهية للصحة العمومية.

وُتَواِصُل الدول األعضاء يف اإلقليم تقديم موارد كبرية من أجل 
جهود االستئصال، والسيَّام يف ما يتعّلق بالتطعيم الروتيني. كام 
لدعم  العادية  امليزانية  خارج  من  كبرية  مالية  موارد  تأمني  تم 
األنشطة الوطنية، والسيَّام يف ما يتعّلق بتوفري النفقات امليدانية، 
د. علاًم  والدعم التقني واملوارد الالزمة ملواصلة أنشطة التـرصُّ
األنشطة  لدعم  العادية  امليزانية  خارج  من  مة  املقدَّ املوارد  بأن 
فاقت  قد   2009 املنظمة خالل عام  واملنّفذة من خالل  رة،  املقرَّ

املبلغ املقرر والبالغ 62 مليون دوالر أمريكي.
هذا، مع العلم بأن املسامهني الرئيسيني هبذه األموال، هم وزارة 
والبنك  الدويل،  والروتاري  الدولية،  للتنمية  املتحدة  اململكة 
وحكومة  والتمنيع،  للقاحات  العاملي  والتحالف  الدويل، 
غيتس،  وميلندا  بيل  ومؤسسة  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
العاملية،  االسالمية  اإلغاثة  وهيئة  املتحدة،  األمم  ومؤسسة 
أملانيا،  وحكومات  األورويب،  واالحتاد  الكندية،  واحلكومة 
السعودية  العربية  واململكة  وفرنسا  ماليزيا  النرويج،  ايطاليا، 

)شكل 5(. 

5. تقديم الدعم التقين واملالي إىل 
البلدان 

ُتَواِصُل منظمة الصحة العاملية تقديم الدعم التقني إىل البنامج 
اإلقليمي الستئصال شلل األطفال، من خالل 56 من املوظفني 
الدوليني، يساعدهم 27 من أعضاء الفريق املعني بوقف رساية 
األمراض  مكافحة  مراكز  ِقَبل  من  واملعارين  األطفال،  شلل 
قصرية  لفرتة  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  منها  والوقاية 
من  و246  الوطنيني،  رِـّني  املهني املوظفني  من  و14  شهور(،   3(
املوظفني الطبيني الوطنيني يعاوهنم أكثر من 700 موظف وطني، 
االستشارية  الِفَرق  منها  تتألف  التي  اخلباء  ِفَرق  إىل  إضافة 
التقنية  املشورة  بتقديم  تقوم  التي  والقطرية،  اإلقليمية  التقنية 
يقوم  كام  االستـراتيجية.  التوجهات  الوطنية حول  البامج  إىل 
مجيع موظفي مكافحة شلل األطفال بتقديم الدعم إىل البنامج 
املوسع للتمنيع، كام هو احلال يف جمال التخلص من احلصبة، كام 
األولوية  ذات  الصحية  البامج  سائر  مع  التعاطي  يف  يعاونون 

عىل الصعيد القطري.
األطفال  شلل  باستئصال  املعنية  املختبية  الشبكة  وتقوم 

الشكل 5: إسهام املانحني يف جهود استئصال شلل األطفال يف إقليم رشق املتوسط 2009-2008 

الروتاري الدويل
مؤسسة بيل وميلندا غيتس

كندا
وزارة التنمية الدولية

البنك الدويل – التحالف العاملي للقاحات والتمنيع
وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

مراكز مكافحة األمراض
أملانيا

إيطاليا
الوكالة النروجيية للتنمية الدولية

ماليزيا
فرنسا 

اململكة العربية السعودية
هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية

أخر

مؤسسة بيل وميلندا غيتس

كندا

الروتاري الدويل

هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية

اململكة العربية السعودية

أملانيا

إيطاليا ماليزيا

فرنسا 
أخر

مراكز مكافحة األمراض

وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة

البنك الدويل – التحالف العاملي للقاحات والتمنيع

النرويج

اململكة املتحدة
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6. التنسيق واإللتزام
1.6 التنسيق مع سائر األقاليم 

يتواصل تنسيق أنشطة استئصال شلل األطفال بني بلدان اإلقليم 
التنسيق  هذا  وينفذ  املنظمة.  أقاليم  سائر  يف  املجاورة  والبلدان 
اجتامعات  مثل  التنسيقية  االجتامعات  تنظيم  منها  طرق  بعدة 
فضاًل  األفريقي،  القرن  نرشة  وإصدار  األفريقي،  القرن  بلدان 
عن اجتامع الفريق االستشاري التقني للقرن األفريقي كل عام 
املعلومات  وتبادل  األنشطة  َتَزاُمُن  كثريًا  حتّسن  وقد  بانتظام. 
الصعيد  عىل  املبارش  التنسيق  عن  فضاًل  البلدان،  بني  املبارش 
املحيل. ويتواصل تعزيز عملية ميكاكار ملكافحة شلل األطفال 
بني البلدان املتجاورة يف إقليم رشق املتوسط واإلقليم األورويب، 
وفقًا لإلعالن املوقع يف عام 2007. ويتَّسع نطاق عملية ميكاكار 
حاليًا ليشمل التخّلص من احلصبة فضاًل عن التمنيع الروتيني.

2.6 االلتزام اإلقليمي باستئصال شلل األطفال 

األطفال  شلل  استئصال  مرمى  بإحراز  اإلقليمي  االلتزام  إن 
الكبري  االلتزام  يف  يتجىل  ما  وهو  مستوياته،  أعىل  عىل  اليزال 
األطفال  بشلل  املوطونة  البلدان  يف  سواء  الوطنية  للسلطات 
سنوية  تقارير  اإلقليمية  اللجنة  وتتلقى  منه.  اخلالية  البلدان  أو 
املتجسدة  املقدمة  هات  التوجُّ أن  إىل  إضافًة  املحرز،  التقدم  عن 
هذا  إحراز  نحو  الدفع  قوة  متثل  اإلقليمية،  اللجنة  قرارات  يف 
التوعية  جهود  من  يبذله  ما  اإلقليمي  املدير  ويواصل  املرمى. 
زار  حيث  الروتيني،  والتطعيم  األطفال  شلل  استئصال  بأمهية 
الوزارات  ورؤساء  برؤسائها،  واجتمع  األولوية  ذات  البلدان 
والشخصيات  املسؤولني  كبار  وسائر  فيها  الصحة  ووزراء 
الوطنية املؤثـرة، الذين أكدوا له التزامهم املستمر بدعم جهود 

استئصال شلل األطفال.

هات  7. التحّديات والتوجُّ
املستقبلية 

تشمل أهم التحّديات التي تواجه البنامج ما ييل:
يف  والسيام  وباكستان،  أفغانستان  يف  الرساية  	•استمرار 
إىل  الوصول  يصعب  حيث  املشتـركة،  الرساية  مناطق 
وبسبب  األمن،  انعدام  بسبب  املناطق  بعض  يف  األطفال 
التطعيم  وأنشطة  التطعيم،  ورفض  الثقافية  العوائق 

التكمييل دون املستوى األمَثل يف مناطق أخرى؛
املناطق  صعيد  عىل  رِـّني  الوطني القادة  اشتـراك  	•عدم 
املشكالت  مع  التعاطي  يف  كافيًا  اشتـراكًا  واملقاطعات 
التطعيم واحلمالت يف بعض  بتدنى جودة  املتعلقة  املزمنة 

املناطق املصابة بعدوى شلل األطفال؛
السودان  جنوب  يف  األطفال  لدى  املناعية  	•الفجوة 
والنامجة عن ضعف التمنيع الروتيني، وتدين جودة أنشطة 
أن  والسيام  اإلنجازات  هتدد  والتي  التكمييل،  التمنيع 
يف  رسايته  يواصل  اليزال  البي  األطفال  شلل  فريوس 

البلدان األفريقية املتامخة؛
	•خطر فريوس شلل األطفال الساري املشتق من اللقاح 
يف البلدان التي تعاين من ضعف التمنيع الروتيتي والسيام 

يف الصومال؛
كل  عىل  الوطنية  السلطات  والتزام  اهتامم  عىل  	•احلفاظ 

املستويات، والسيام يف البلدان اخلالية من شلل األطفال؛
لتكميل  اخلارجية  املصادر  من  الرضورية  املوارد  	•تأمني 

املصادر الداخلية.

يف  األساسية  املؤرشات  وإلحراز  يات  التحدرِّ هذه  مواجهة  ويف 
خطة استئصال شلل األطفال 2012-2010، تتمّثل األولويات 
اإلقليمية يف ما يتعلق باستئصال شلل األطفال خالل عام 2010 

يف ما ييل:
أفغانستان  يف  األطفال  شلل  فريوس  رساية  وقف  (1 1
التكمييل،  التطعيم  أنشطة  تكثيف  خالل  من  وباكستان، 
يعوزها  التي  املناطق  يف  األطفال  إىل  الوصول  وضامن 
األمن، والتعاطي مع القضايا اإلدارية، وضامن األداء العايل 
اجلودة، واالستفادة من اآلليات اجلديدة املتاحة مثل لقاح 

شلل األطفال الفموي الثنائي التكافؤ.
يف  والسيَّام  والعوائق،  املشكالت  مجيع  عىل  التغلب  (2 1
احلفاظ  أجل  من  جنوبه  يف  وخاصًة  والسودان،  الصومال 

عىل النتائج املحرزة.
اخلالية  البلدان  يف  الكبرية  املناعية  الفجوات  حتايش  (3 1
ارتفاع  عىل  احلفاظ  خالل  من  وذلك  األطفال،  شلل  من 
التطعيم  أنشطة  وتنفيذ  الروتيني،  التطعيم  مستويات 
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التكمييل املطلوبة، والسيَّام يف بؤر انخفاض مناعة السكان.
د معايري اإلشهاد يف مجيع البلدان عىل  احلفاظ عىل ترصُّ (4 1
املجموعات  بني  والسيام  الوطني،  ودون  الوطني  الصعيد 

السكانية واملناطق العالية االختطار.
داخل  البلدان  بني  التنسيق  أنشطة  وتعزيز  مواصلة  (5 1
األخرى، لضامن  األقاليم  املتامخة يف  البلدان  اإلقليم، ومع 
والتنسيق  والتخطيط  املعلومات،  وتبادل  األنشطة،  تزاُمن 

عىل الصعيد املحيل.

األطفال،  بشلل  املعنّية  املختبات  شبكة  عىل  احلفاظ  (6 1
وتعزيز استخدامها لصالح البامج األخرى ذات العالقة، 

ومواصلة أنشطة االحتواء واإلشهاد.
اإلقليمية  اخلطة  لتنفيذ  املطلوبة  املالية  املوارد  إتاحة  (7 1

الستئصال شلل األطفال.
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