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 تقرير مرحلي حول استئصال شلل األطفال
  

  مقدمة
ل احلدوث اخنفض معد 2012-2010منذ إطالق اخلطة االستراتيجية للمبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال  .1

الس التنفيذي ملنظمـة الصـحة    فإن، 2012يناير /كانون الثاين 21يف و. %50العاملي لشلل األطفال بأكثر من 
، 2011 نيجرييا وباكستان وأفغانسـتان يف عـام   يف االت شلل األطفالحلتوقعة املغري  الزيادة عجتهإذ أزالعاملية 

على الصعيد  لصحة العموميةا من طوارئجمية نابر ةطارئ" وصفهب استكمال استئصال شلل األطفال أوصى بإعالن
وقـت  ويف  )5.65قرار ج ص عال( 2012مايو /مجعية الصحة العاملية هذا اإلعالن يف أيار أصدرتوقد  ".العاملي

الفورية اجة احلأجراه جملس الرصد املستقل عن  الذي تقييمال فشك، 2011أكتوبر /تشرين األول شهر سابق من
يف هذه البلدان الثالثة، والسيما يف جماالت اإلدارة واملساءلة واألداء ورصد الـربامج والثقافـة   األوضاع لتحسني 
  .التنظيمية

شـلل  لطـوارئ  الستئصال شلل األطفال خطة عمل  العامليةت املبادرة ، أعدالوضع الطارئذا هلواستجابة  .2
استئصال شلل األطفال، مـن خـالل    تنشيط جهود هواخلطة  هذه هدفوكان . 2013-2012للثنائية األطفال 
والقدرة على مواجهـة  ، املناسبةى اهليكلية نز على إعداد القيادات املالئمة، والبِيركِّللتعاطي مع الطوارئ أسلوب 

 ين ودون الوطين من أجل دعم إحـداث على الصعيد العاملي والوطاملالئمة والنظُم  تزايد االحتياجات غري املتوقعة،
  .حتول تنظيمي شامل

   يف إقليم شرق املتوسط الوضع الراهن
ومها باكستان  ض يتوطنهمااليزال املربلدان إقليم شرق املتوسط خالية من شلل األطفال باستثناء بلدين مجيع  .3

  .وأفغانستان

استكمال استئصال شلل األطفال  والذي يعلنالتنفيذي ملنظمة الصحة العاملية،  السوفقاً للقرار الذي اختذه  .4
 ،بكل مهه، ويف الوقت املناسبالستجابة على الصعيد العاملي وللصحة العمومية من طوارئ اجمية نابرطارئة  بوصفه

يف  املوحدةت التشغيل إجراءااستئصال شلل األطفال، مع تفعيل  من أجل الطوارئ للتعاطي مع مت اعتماد أسلوب
ويعمـل الربنـامج حتـت    اإلقليم،  يف طليعة أولوياتاستئصال شلل األطفال  ويأيت. يف اإلقليم حاالت الطوارئ

  .وتوجيههمدير اإلقليمي للباشر املشراف اإل
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  باكستان
مل وطنية ملواجهة الطوارئ دف إىل وقف انتقال املـرض  عباكستان خطة أطلقت حكومة ، 2011يف عام  .5

غري أنه وقعت خالل السنة جمموعة من التحديات، منها الفيضانات، ووباء محى الـدنك،  . 2011حبلول اية عام 
، ممـا  ىل املقاطعات، مع ما صاحب ذلك من تغيريات واسعة النطاق يف القياداتإونقل السلطة الصحية املركزية 

. ترتب عليه عدم تنفيذ اخلطة تنفيذاً كامالً، والعجز بوجه عام عن إحكام املساءلة على مستوى تنفيذ احلمـالت 
وقد كانت معظم هذه احلـاالت يف  . حالة من حاالت شلل األطفال 198، أبلغت باكستان عن 2011ويف عام 

ويف السـند  القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية،  وقد تأثرت جودة محالت التمنيع يف املناطق. مقاطعة خبري خاتون
  .بسبب املشكالت األمنية واإلدارية

، واختـذت  2012لطوارئ لعام ملواجهة اخطة العمل الوطنية  عززت حكومة باكستان، هلذا الوضع واستجابة .6
، الوطنيـة  قـدرات املاملتسق، والسيطرة علـى  اإلشراف احلكومي  منهاملشكالت، يف مواجهة ا تصحيحيةتدابري 

د يف مكتـب  صخلية للتنسيق والر إنشاءوباإلضافة إىل ذلك، مت . واملساءلة يف كل مستوى من املستويات اإلدارية
 .املستوى االحتادي ورصدها من قبلأنشطة استئصال شلل األطفال  للتنسيق بنيرئيس الوزراء 

 القـوى  ريتوفلا خطة تالت قوية، فإما قد أعدمح تنفيذمنظمة الصحة العاملية واليونيسف ألمهية  اً منإدراكو .7
وقد زاد مجيع الشركاء مـن  . يف هذا املستوى، ابتداًء باالس االحتادية املعرضة ألخطار مرتفعة الضروريةالعاملة 

 :الربنـامج  مـن خـالل  اليت يتواصل تنفيذها األخرى اجلهود واملبادرات  وتشمل .للربنامج مونهيقدالدعم الذي 
تعطـى يف  إضـافية   إدخال جرعاتالفموية الثنائية التكافؤ، وشلل األطفال خدام الكايف واملالئم للقاحات االست

علـى   موظفي الدعممن  واستخدام املزيد، املناطق الفرعية، وإعداد خطط شاملة على مستوى غضون فترة قصرية
ضمان جودة التشغيالت، واحملافظة نات ام الرصد من خالل استخدام عيحتسينات يف نظإجراء املستوى التنفيذي، و

دعمه خمتربات مرجعية إقليمية جيدة األداءت ،احلساسية شديدد على نظام ترص. 

اليونيسف وسائر الشركاء من جهود مشتركة تـأثرياً  وته احلكومة ومنظمة الصحة العاملية ما بذلَ وقد أحدث .8
حالة شلل أطفال باملقارنة بنحـو   23، أبلغت باكستان عن 2012يوليو /فمنذ شهر متوز. إجيابياً على أداء الربنامج

ل األطفال، يف بيشني مبنطقـة  املتبقية لفريوس شل" املالجئ"ومت حتديد . 2011حالة خالل نفس املدة من عام  60
وهنـاك جهـود   . القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتاديةناطق املوبلدة جاداب يف إقليم كراتشي ووكالة خيرب يف  كويتا

هـذا باإلضـافة إىل أن   . متجددة تبذل حالياً لتعزيز الشعور احمللي بالسيطرة على جهود استئصال شلل األطفال
ـَم تقوم . برنامج االستئصال يعمل على االرتقاء باستراتيجية التواصل ملواجهة التحديات الناشئة يف البالد ومن ث

املسؤولة عن االتصاالت من أجل تسـريع وتـرية تنفيـذ    اليونيسف ببناء قدرات فرقهما ومنظمة الصحة العاملية 
 .التدخالت املطلوبة

يف تنفيذ خطة العمل الوطنية للطوارئ بشكل كامل ومتسق من أجل حتقيـق وقـف    القائمويتمثَّل التحدي  .9
سـيما يف  يف املناطق العالية املخاطر وال احلمالتويتعين على الربنامج حتسني جودة . انتقال فريوس شلل األطفال

، واالستفادة من مجيع الفرص املتاحة للوصـول إىل  )بيشني وجاداب(املناطق اليت فشلت يف حتقيق النتائج املطلوبة 
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لدى  التلقيحطلب على وإجياد ومنطقة خيرب خبتون املتامخة هلا،  القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتاديةناطق املاألطفال يف 
 .ما يف منطقة بشتونر املرتفعة والسياموعات اليت تقطن مناطق املخاط

  أفغانستان
 2011حالة يف عام  80قد سجلت ي الداخلي املنشأ يف أفغانستان، فاألطفال الرب شللفريوس  انتقالتواصل ي  .10

 علمـاً بـأن  . من ثالث واليات هي قندهار وهلمند وفرح) حالة 59(من احلاالت  %75منطقة، وكان  34من 
تضـرراً بالصـراعات    أكثرهامنطقة، هي  13، وعددها الثالث مخاطر يف هذه الوالياتلل بشدة املعرضةاملناطق 

أعداد كبرية مـن  إىل  التلقيح الروتيين واحلمالت التكميلية محالتوصول  حالت دونوبالعمليات العسكرية اليت 
 . األطفال

 برئاسةجيتمع كل شهر  وطين عمل فريق، ليه استئصال شلل األطفالبرصد الوضع الذي آل إباستمرار ويقوم  .11
ـ    الفريق يرصد و. وزير الصحة العمومية ول القضـايا املتعلقـة بالسياسـات    الوضـع ويقـدم التوجيهـات ح

التركيـز علـى    مهمتـه املدير العام للطب الوقائي فريقاً استشارياً  وباإلضافة إىل ذلك يرأس. االستراتيجياتو
محـالت  جودة اللقاحات و احلصول علىسبل ة لتحسني مبتكرمناقشة أساليب منطقة معرضة خلطر مرتفع، و 28

 .التمنيع يف هذه املناطق

يف املنطقـة اجلنوبيـة،    تنفيذيـة يف الوقت الراهن بإعادة تقييم ما لديها من استراتيجيات  أفغانستانوتقوم  .12
على مسـتوى  ت موظفني معنيني بشلل األطفال مناطق، وعين 9شلل األطفال يف فأدخلت فرقاً دائمة للتلقيح ضد 

 اموعـة ، كما تقوم بتنفيذ منطقة 28منطقة، وأدخلت حتسينات على خدمات التمنيع الروتيين يف  15املناطق يف 
ية فريق عمل وقد أنشأت وزارة الصحة العموم. املنظمات غري احلكومية مبشاركةاألساسية من اخلدمات الصحية 

جيدة بالتمنيع يف مجيع املناطق اليت  ته للمحافظة على تغطية الوقت ذاتتواصل اجلهود يفو .وطين للتصدي للطوارئ
 .يسهل الوصول إليها

للخطة على حتسـني   الرئيسيةوتركَّز  النقاط . ، أعدت أفغانستان خطة عمل وطنية للطوارئ2012ويف عام  .13
، وتوطيـد الربنـامج   ، وزيادة الطلب اتمعيإىل بعض املناطقالوصول صعوبة سبل اإلدارة واملساءلة، واحلد من 

وبناًء علـى   .أفغانستان ضابط اتصال مبكتبه لإلشراف على أداء الربنامج رئيس وقد عين .املوسع للتمنيع الروتيين
جملس الرصد املستقل، أجريت مؤخراً مراجعة للربنامج الوطين الستئصال شلل األطفال، متخضـت عـن    مشورة

ى املنطقة، وبناء قدراته يف مجيع األوجه الالزمة لتنفيذ محالت عاليـة  التوصية بضرورة تركيز الربنامج على مستو
رصـد  الدعم والاجلودة، فضالً عن تعزيز القدرات التقنية على مستوى املقاطعات وعلى املستوى الوطين من أجل 

جيات وأوصت املراجعة كذلك بضرورة سعي مجيع االستراتي. واإلشراف على أداء الربنامج على مستوى املناطق
يف كل محلة، وإىل تأكيـد اإلدارة   يفوم التطعيممبا فيها استراتيجية االتصاالت إىل احلد من عدد األطفال الذين 

هذه التوصيات، اجتهت  واتساقاً مع. احملافظني يف املناطق واملقاطعاتواملساءلة من خالل حتديد أدوار ومسؤوليات 
مستوى املناطق واملقاطعات وعلى املستوى الوطين لضمان تنفيذ اخلطـط   إىل تعيني املزيد من العاملني على املنظمة

 .2013فريوس شلل األطفال حبلول عام  انتقالناسب حىت يتحقق وقف املوقت الذات األولوية بكفاءة ويف 
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أما التحديات األخرى املتبقية أمام الربنامج فتتمثَّل يف ضمان توفري اإلشراف واملساءلة على كـل الصـعد،    .14
املوارد البشرية، وإعداد خطة اتصال واضحة لزيادة الطلب على خدمات التمنيع، وزيادة االرتقاء بسـبل   وتعزيز

 .الوصول إىل األطفال وتعزيز التمنيع الروتيين

 تلقـيح ويعترب . به حيتذى مثاالًشلل األطفال يف باكستان وأفغانستان  استئصالبني برنامجي  التنسيقويعد  .15
اختاذمهـا للتصـدي    حيري مبثابة اخلطوتني الرئيسيتني اللتنيتعزيز حساسية الترصد، وجانيب احلدود  على األطفال

  .للوضع الراهن

  اليمن
عن آخر حالة شلل أطفال من  مت اإلبالغ، عندما 2006فرباير /كان اليمن خالياً من شلل األطفال منذ شباط .16

مؤشرات ترصـد  ليمن على الدوام معايري اإلشهاد على ا وقد لىب. 2005الكبرية اليت حدثت عام  الفاشيةحاالت 
مت كشف فاشية نامجـة عـن    2011إال أنه خالل النصف الثاين من عام  .ل الرخو احلاد على الصعيد الوطينالشل
وتعد الفاشية مؤشراً على . يف اليمن 2من النمط  CVDPVs شلل األطفال املشتقة من اللقاحاتفريوسات  سراية

وفقدان أنشـطة التمنيـع    ،التغطية بالتمنيع الروتيينمزمن يف لدى السكان جنمت عن اخنفاض  كبريةة فجوة متنيعي
من  من اللقاحجرعة  تلق أيتمل اليت الشلل الرخو احلاد  االجتاه املتزايد يف نسبة حاالتو. اجلودة العايلالتكميلي 

ممـا   ،من األطفال لديهم استعداد للعدوى جمموعة كبريةوجود يعكس  2011يف عام  %17إىل  2008يف عام  7%
ما يف تشـرين  ني من أيام التمنيع الوطنية، أوهلاليمن يومنظّم ، هلذه الفاشية وتصدياً .األوضاع لوقوع الفاشية هيأ

ين من أيام التمنيع الوطنية، آخر ومن املقرر تنظيم يومني، 2012يناير /والثاين يف كانون الثاين 2011نوفمرب /الثاين
شلل األطفال إىل احلمالت ل الفموي اللقاحكما متت إضافة . 2012مايو /أبريل وثانيهما يف أيار/ما يف نيسانأوهل

إال أنه يف حال وفادة فريوس شلل األطفال الربي، فإن . 2012مارس /حمافظات يف آذار مثاينالتداركية للحصبة يف 
 .متواصلةو كبريةفاشية ينذر حبدوث اليمن سيكون معرضاً خلطر كبري 

  السودان
، 2008مت اإلبالغ عنها من حاالت شلل األطفال يف السودان يف أعقاب الفاشية اليت بدأت عـام  حالة آخر  .17

 دد أنشطة التمنيع التكميلي، وتصدى، وخالل الفاشية ويف أعقاا زاد السودان من ع2009مارس /يف آذار كانت
تيين والتغطية بالتمنيع التكميلي، والسيما يف الواليات املعرضـة  للفجوات اليت تعتري كالً من برنامج التمنيع الرو
ميع معايري اإلشهاد اخلاصة مبؤشرات ترصد جبالسودان  أوىفوقد . خلطر مرتفع، وبني اموعات السكانية الفرعية

الصعيد  لفجوات يف ترصد الشلل الرخو احلاد علىبكل مهة لالشلل الرخو احلاد على الصعيد الوطين، مع التصدي 
واليات  يف أربع 2011أبريل /فأجرى ترصداً سريعاً للشلل الرخو احلاد يف نيسان. لتحسني األوضاعدون الوطين، 

ويتـبني مـن   . 2012ينـاير  /معرضة خلطر مرتفع، إىل جانب إجراء مراجعة ميدانية كاملة يف شهر كانون الثاين
النظام جيداً، وأن أي سراية لفريوس شلل األطفال سيتمكن داء نظام ترصد الشلل الرخو احلاد كان أني أن تاملراجع

لتمنيـع، وثـالث   لوطنية لأليام ال، أجرى السودان أربع محالت 2011ويف عام . من اكتشافها يف الوقت املناسب
محالت دون وطنية يف الواليات واملناطق املعرضة خلطر مرتفع، كما متت إضافة اللقاحات الفموية لشلل األطفال 
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واليزال السودان معرضاً خلطر مرتفع لوفادة فريوس شلل األطفال الـربي مـن   . للحصبة ركيةااحلمالت التدإىل 
  .حرية تنقل السكان عربها املشتركة بينهما وما تشهده مننظراً للحدود الطويلة  ،تشاد اجلارة

  جنوب السودان
ر حالة من شلل األطفال قد أبلغ وقد كانت آخ .، أصبح جنوب السودان دولة مستقلة2011يوليو /يف متوز .18

ميع معايري اإلشهاد املتعلقة جبجنوب السودان  أوىف، 2010ومنذ . 2009يونيو /عنها يف جنوب السودان يف حزيران
وقد مت إجراء مراجعة ميدانية كاملة لترصد الشلل الرخو . مبؤشرات ترصد الشلل الرخو احلاد على الصعيد الوطين

؛ إذ وقدرته على الوصول للسـكان الربنامج أداء خماوف إزاء  املراجعة تأبرزوقد . 2011 أبريل/نيساناحلاد يف 
البنيـة التحتيـة،    قـص ونمن البلد بسبب الصراعات،  %30يتعذر وصول العاملني يف الربنامج إىل ما يقرب من 

لكل حالة مـن  طني عينات من املخال ثالث وجيمع جنوب السودان على حنو منهجي. املومسيةوالظروف املناخية 
، )الصـامتة (لمناطق اليت ال تبلغ عن املرض بالنسبة لبروتوكوالً ألخذ العينات  ووضعحاالت الشلل الرخو احلاد، 

 .وذلك بغية زيادة حساسية الترصد

أضاف اللقاح الفموي لشلل األطفـال إىل  وجنوب السودان أربعة أيام وطنية للتمنيع،  نظم، 2011ويف عام  .19
إال أن التغطية التزال دون املعدالت املأمولـة وفقـاً للخطـة    . األمراضاحلصبة وغريها من  عيم ضدالتطمحالت 

علـى  ) يف كل نشاط متنيعـي تكميلـي   يفوم التلقيحمن األطفال  %10 ما يقل عنأن إذ (االستراتيجية العاملية 
والذين يعـانون مـن   صول إليهم من األطفال الذين يصعب الو كبريةونظراً لوجود جيوب . الصعيد دون الوطين

كما أن جنوب . عالياًاليزال  غري املكتشفةنخفضة املستوى امل، فإن خطر سراية فريوس شلل األطفال نقص التلقيح
مجهورية أفريقيا الوسطى وتشاد  اجلارتنيالسودان اليزال معرضاً خلطر كبري لوفادة فريوس شلل األطفال الربي من 

 .ود الطويلة املشتركة وحلرية حترك السكان عربهاعرب السودان، نظراً للحد

 الصومال

اإلشهاد لترصـد الشـلل    الوفاء مبعايري، وواصلت 2007كانت الصومال خالية من شلل األطفال منذ عام  .20
لقاح شلل األطفال الفمـوي  ب الوصول إىل مجيع األطفالواليزال  .الرخو احلاد على الصعيد الوطين ودون الوطين

من األطفـال دون   800 000، تعذر الوصول إىل ما يزيد على 2010ومنذ عام . األكرب يف الصومالميثل التحدي 
، بب رفض العناصر املعارضة للحكومـة ، بس)من جممل األطفال يف الصومال %40يشكلون الذين (سن اخلامسة 
يام الوطنية للتمنيـع  مثل األ(اجلموعي  التمنيعأنشطة  السماح بإجراءالصومال،  جنوب ووسطعلى  واليت تسيطر

ومن اجلدير بالذكر أن  ؛يف هذه املناطق بني السكان كبريةونتيجة ذلك حدثت فجوة متنيعية ). وأيام صحة الطفل
اعتباراً  جنوب ووسط البلديف  تكرر اكتشافهاحاالت شلل األطفال النامجة عن الفريوسات املشتقة من اللقاح قد 

الصومال، وعرب احلـدود الدوليـة،    داخلنزوح السكان ضخمة من  حاالت 2011عام  شهدو. 2009من عام 
 العناصـر ونتيجـة رفـض    ،كينيا وإثيوبيا وجيبويت، وذلك نتيجة للمجاعة اليت حدثت يف الصومال معوالسيما 

 للتمنيع التكميليوقد نفذ الربنامج املعين بالصومال أنشطة . دمات اإلغاثة اإلنسانيةخب السماحاملعارضة للحكومة 
إىل جانب محالت متنيعية إضافية علـى   ،بني السكان النازحني داخل الصومال يف املناطق اليت يتيسر الوصول إليها
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من فاشيات فاشية  بشدة خلطر معرضاًزال الصومال والي. 2011النصف الثاين من عام  خالل، الوطينالصعيد دون 
 .حال وفادة الفريوسالوصول إليهم ويتعذر تلقيحهم  األطفال الذين يتعسر لكرب عددطفال الربي، نظراً األشلل 

  تنفيذ استراتيجيات استئصال شلل األطفال
 التمنيع الروتيين

. ستئصال شلل األطفـال حمورية الاستراتيجية اليزال حتسني خدمات التمنيع الروتيين والتغطية به يشكالن  .21
مع األمثل على الصعيد الوطين،  املستوىالروتيين دون  زال التغطية بالتمنيع، التالكبريةاملوارد واالستثمارات فرغم 
ال يقـل   واحلاصل أن ما .املعرضة بشدة للمخاطربلدان اإلقليم  يف على الصعيد دون الوطين كبريةفجوات وجود 

ذلـك دعـم    ويشمل .يف تقوية نظام التمنيع قضييشلل األطفال جمال من وقت العاملني امليدانيني يف  %25عن 
إىل كـل  الوصـول  "، وتنفيذ أسلوب )األم والوليداحلصبة، وكزاز (راض اليت ميكن توقيها باللقاحات ترصد األم

املتعلـق   وضعالويستفاد من . سلسلة التربيد، وتقييم مرافق )لى صعيد املنطقةيلي عمثل التخطيط التفص" (منطقة
أداء برامج التمنيع الروتيين فيها  يكونليت يف التعرف على املناطق ا ،حاالت الشلل احلاد الرخوبالتلقيح فيما خيص 
 .دون املستوى املنشود

 أنشطة التمنيع التكميلي
، فإن أنشـطة التمنيـع   ضعف برامج التمنيع الروتيين بسبب السكان يف كبريةنظراً لوجود فجوات متنيعية  .22

شـلل  ل املضادامسة اللقاح التكميلي تواصل أداء دورها املهم يف اإلقليم لضمان تلقي مجيع األطفال دون سن اخل
جيبـويت ومصـر والعـراق    (يف اإلقلـيم  من البلدان اخلالية من شلل األطفال وقد نفذ أحد عشر بلداً . األطفال

السعودية والصومال وجنوب السودان والسودان واجلمهورية  العربيةومجهورية إيران اٍإلسالمية واألردن واململكة 
، مع التركيز على املناطق اجلغرافية الـيت تتعـرض   2011تمنيع التكميلي يف عام أنشطة ال) العربية السورية واليمن

 جتـري كمـا  . مناعة السكان سعياً إىل تعزيز ،ملخاطر مرتفعة، واليت تقل فيها معدالت التغطية بالتمنيع الروتيين
، لتقـدمي جرعـات   وأيام صحة الطفل ،ضد احلصبة التطعيممثل محالت  ،االستفادة من الفرص التمنيعية األخرى

 .بغية تعزيز مناعة السكانإضافية من اللقاح الفموي لشلل األطفال 

 ،أسـابيع  6 إىل 4 من  يفصل بينهافترات تنفيذ أنشطة التمنيع التكميلي على ويواصل باكستان وأفغانستان  .23
اليت أصـابتها عـدوى   استجابةً الستفراد فريوس شلل األطفال الربي يف املناطق  التمنيع االجتثاثيذ أنشطة وتنف

وقد كانت استراتيجية اجلرعة اإلضافية بعد فترة فاصلة قصرية مفيدة، والسيما يف املناطق اليت تعاين مـن  . جديدة
والتـزال  . قصوى من اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ لشلل األطفال استفادة كال البلدينوقد استفاد . قالقل أمنية

تعيق اجلهود اليت ترمي إىل تغطية شاملة  ،اجلودة العايلواليت تفتقد األداء  ،صول إليهااملناطق الشاسعة اليت يتعذر الو
 .باكستانوأفغانستان على صعيد املناطق ودون املناطق يف كل من 

استجابة بغية زيادة مناعة السكان  2011السودان أربعة أيام وطنية للتمنيع يف عام  وجنوبوقد نفَّذ السودان  .24
يف شـهر كـانون    ،مصـر  ،يف أسـوان  ربيئة اارياملستفرد من عينة أخذت من طفال الربي لفريوس شلل األ
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عـن   جنمتارتباط جيين باحلالة األخرية اليت  املستفردوكان لفريوس شلل األطفال الربي . 2010ديسمرب /األول
ثالثة أيـام   فذ السودانوباإلضافة إىل ذلك، ن. 2009يف عام  ،السودان ،فريوس شلل األطفال الربي يف اخلرطوم

 واحملرومـة الفئات السكانية الثانوية املتنقلة تتسم بارتفاع نسبة ها يف أربع واليات مشالية دون وطنية للتمنيع، أحد
 .فريوس شلل األطفال الربي من تشاد وفادة شديد بسببواليات دارفور املعرضة خلطر  ن يفواثنامن اخلدمات، 

أن محالت التطعـيم مل  إال  .2011الطفل يف عام  يام صحةألومحالت  ،تمنيعنفذ الصومال يومني وطنيني لل .25
 .الكامل على مشال غرب ومشال شـرق الصـومال  الوصول  اقتصر فقدإىل ما يقرب من نصف القطر؛  إال تصل
 ،أو يف أيام صحة الطفـل  ،طفل دون اخلامسة يف أيام التمنيع الوطنية 800 000تعذر الوصول إىل ما يزيد على و

املشتق من اللقاح، نفذ يف فريوس شلل األطفال سريان يف اليمن عن  جنمتللفاشية اليت  استجابةو. 2010منذ عام 
 تعـذُّر ، إال أن 2012ينـاير  /آخر يف كانون الثاين ، ويوم2011نوفمرب /الثايناليمن يوم وطين للتمنيع يف تشرين 

 .يف الواليات املعرضة خلطر مرتفع ةتغطية دون الوطنيالالوصول والقالقل األمنية حيدان باستمرار من معدالت 

تسـتهدف مجيـع األطفـال دون     واليت، إىل مرتلمحالت التمنيع وفق استراتيجية من مرتل  وجيري تنفيذ .26
من خالل التخطـيط   اجلودة عاليةت لضمان إجراء محال موسعةهود وقد بذلت ج .مىت كان ذلك ممكناً اخلامسة،

واليت  السكانية احملرومة والفئات ،ملخاطر مرتفعة املعرضةخاص على املناطق بشكل تركيز الالتفصيلي الدقيق، مع 
ومت اسـتخدام  . أي طفـل  فوتوضع عالمات على أصابع األطفال لضمان عدم مت كما  .يصعب الوصول إليها

حتديد املشـكالت، مث   يفعليها  يتم احلصولالنتائج اليت  وتساعد .تيجة احلمالتنمراقبني مستقلني ملراقبة وتقييم 
إىل املكتب اإلقليمي وإىل املقـر   بيانات عن محالاقدم مجيع البلدان وت. التصدي هلا من قبل السلطات املسؤولة

 – 2010اخلطة االسـتراتيجية  متطلبات للمنظمة خالل أسبوعني من أجل حتليل أداء الربامج مبا يتفق مع الرئيسي 
بعض املناطق املعرضة ألخطار مرتفعة عينات لضمان جـودة   تأخذويف باكستان . الستئصال شلل األطفال 2012

 .التشغيالت، باعتبار ذلك إحدى الطرق إلجراء املزيد من التقييم جلودة احلمالت

 ترصد الشلل الرخو احلاد
معدل حاالت الشلل الرخو احلاد غري النامجة عن شـلل  (خو احلاد املؤشرات الرئيسية لترصد الشلل الر إن .27

املعايري الدولية لإلشـهاد يف مجيـع    بسبيلها إىل بلوغ، على الصعيد الوطين )الكافية الرباز عيناتونسبة  ،األطفال
أكثر أمهية  املؤشرات، وهو أمر يفالفجوات  على الصعيد دون الوطين أوضح البياناتإال أن حتليل . أرجاء اإلقليم

وقد حافظ مجيع بلدان اإلقليم على املعـدل املتوقَّـع   . عديدةمن شلل األطفال لسنوات  اليت كانت خاليةللبلدان 
. احلاد غري النامجة عن شلل األطفال لكل مئة ألف طفل دون اخلامسة عشر، باستثناء املغربالرخو االت الشلل حل

اهلدف املنشود وهو  ،الرباز اليت أخذت هلا عينات كافية من احلادلرخو ااالت الشلل حلالنسبة املئوية  جتاوزتفقد 
واستخدمت لتوجيه األنشطة املعززة من أجل  ،وقد مت التعرف على هذه الفجوات. باستثناء جيبويت ولبنان، 80%

  .حتسني ترصد الشلل الرخو احلاد يف هذه البلدان
عات خارجية لترصد الشلل الرخـو احلـاد يف السـودان    مت إجراء مراج 2012 وأوائل عام 2011يف عام و .28

 الكتشـاف وجنوب السودان، إىل جانب إجراء مراجعة داخلية سريعة للترصد يف حمافظة أسوان، مصر، استجابة 
وقد اتضـح مـن   . 2010ديسمرب /يف كانون األول الذي أجرىفريوس شلل األطفال الربي أثناء الترصد البيئي 
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أن تكتشـف   ويـرجح ، جيدة األداءجريت يف السودان ومصر أن نظُم ترصد الشلل الرخو احلاد املراجعة اليت أ
رغم أن فريق املراجعة يف جنوب السودان قد اكتشف أن نظام ترصد الشلل الرخـو احلـاد   و. السراية أو الوفادة

لصعوبة الوصـول إىل منـاطق    من البلد قد ال يكون مدرجاً ضمن نظام الترصد، نظراً %30يؤدي وظائفه، فإن 
 .املومسي، واملناخ للنقلالصراعات وفقدان البنية التحتية 

املشتق مـن اللقـاح   الساري عدوى بفريوس شلل األطفال حاالت وقد أبلغ كل من اليمن والصومال عن  .29
cVDPV ، السكان يفبسبب الفجوات التمنيعية الكبرية. 

هـذه  ملكتب اإلقليمي حول ترصد الشلل الرخو احلاد، ويتم حتليل أسبوعية إىل ا بياناتتقدم مجيع البلدان و .30
يوزع أسبوعياً على البلدان والشركاء واملاحنني، وينشـر علـى   الذي " بوليو فاكس"تقرير  يفوإصدارها  البيانات
 .اإلنترنت

خـاطر اخلـاص   ، باستخدام منوذج تقييم امليف البلدان اخلالية من شلل األطفال الوضعمراجعة بانتظام تتم و .31
 املراجعاتوتتمثل أهداف . ل الربيوفادة فريوس شلل األطفا عقبباإلقليم، من أجل تقييم خماطر اندالع فاشية 

املسـاعدات   فيما يتعلق بتحديد أولويات ، ومساعدا على اختاذ القرارحتذير البلدان يف الوقت املناسبضمان يف 
وقد أوضـحت مراجعـات   . طلبات احلصول على التمويلوإلعالمية لحمالت الالالزمة  البياناتالتقنية، وتقدمي 

األرقام اخلاصة باألطفـال  العالية املخاطر، إذ أن عوامل اخلطر اليت أجريت مؤخراً أن الصومال واليمن من البلدان 
 .نظراً ألن نسبة كبرية من األطفال مل حيصلوا على أسباب الوقايةأرقام مفزعة،  حنيقَّغري املل

 اإلقليمية للمخترباتالشبكة 
سـتفراد  الاختبار الكفاءة  اجتياز، بعد لشلل األطفال معتمدة اعتماداً كامالً اإلقليميةالشبكة خمتربات مجيع  .32

، أجنزت املختربات 2011، فخالل عام كبرياً من العملخمتربات الشبكة عبئاً وتتحمل . والتمييز بني أمناطهالفريوس 
حافظت املختربات علـى معـايري   و. حاالت الشلل الرخو واملخالطني هلان عينة م 28 000فحص ما يقرب من 

وبشكل  .2011يوماً يف عام  12 وإبالغه للنتائجالرباز يف املخترب  تبني استالم عينا املتوسط الزمينوبلغ  .اإلشهاد
 ني أمناط الفريوسب التمييزمن نتائج  %98أن يوماً، و 14خالل  ظهرت نتائج زراعتهامن العينات  %94عام، فإن 
النهائية قـدمت   الفحص املختربينتائج من  %94وأن ، اإلحالة اإلجيابية ملزارع الفريوسأيام من  7 خالل ظهرت
تفاعل السلسلي للبوليمرياز املأشوب بالوقـت احلقيقـي   لوقد مت استخدام طريقة ا. دء الشلليوماً من ب 45 خالل

)rRT-PCR ( فريوسات شلل األطفال يف املخترب الوطين لشلل األطفال يف من أجل سرعة التعرف على خصائص
 .خمترباً 12خمتربات من أصل  7 التمييز بني األمناط إىلاليت تستطيع إجراء طرق خمتربات الشبكة ليصل عدد املغرب، 

يف عينـة  ) WPVI(لشـلل األطفـال    1وفادة الفريوس الربي من النمطعن كشف الترصد البيئي يف مصر  .33
وقد مت توسـيع نطـاق   . 2009 يف السودان املستفردة يفبالفريوسات  ذات عالقة ،يف أسوان رمن ااريمأخوذة 

املـأخوذة   العيناتوقد وجد أن أعداداً كبرية من . يف باكستان مقاطعاتيف أربع  الرئيسيةدن املالترصد البيئي يف 
 3د الـنمط  ااستفرمت وس شلل األطفال الربي، كما لفري 1للنمط  ةإجيابي أخذ العيناتمواقع مجيع من اارير يف 

وقد أوضح التعـرف علـى سالسـل    . 2010أكتوبر /كراتشي يف تشرين األول يفلفريوس شلل األطفال الربي 
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 الفريوسات املستفردة من حاالت الشلل الرخـو ب ارتباطهاالنكليوتيدات للفريوسات املستفردة من عينات اارير 
 .احلاد

وتقيـيم   ،الشبكة اإلقليمية يف إجراء اختبارات ارتيادية لشحن املستفردات إىل املختربات شاركت خمتربات .34
شـلل  وانتقاء درجات حرارة مرتفعة لكشـف فريوسـات    ،للخاليا املستنبتة يف مزارع األنسجةالنمو االنتقائي 

من اللقاحات اليت تعطى  مشروع ترصد فريوسات شلل األطفال املشتقةوسابني، تشبه فريوسات ال األطفال اليت 
يف باكستان الـدعم  اإلقليمي وقدم املخترب املرجعي  .يف كراتشي النقالب تفاعلية املصلدراسة وباحلقن العضلي، 

 خمترباتيف إدخال كتيبات تدريبية حول السالمة البيولوجية  ومت .لتحليل املتواليات اجلزيئية للفريوسات يف الصني
مزارع األنسجة حول  تدريبية ومت تنفيذ حلقة عملية. لسالمة البيولوجية يف املختربات، وتنفيذ محلة حول االشبكة

 .رصد البيئي يف اإلقليم األفريقيتال بدعم إنشاء نظاماإلقليمي  املكتب مالشبكة يف الكويت، وقاملختربات 

  املصابني بشلل األطفال حياة حتسني جودة 
 ،األطفـال  طفال تقدمي املعاجلة الالزمة لألطفال املصابني بشللواصل الربنامج اإلقليمي الستئصال شلل األ .35

تربعت مبنحـة تقـرب مـن    قد ف ،ذه اجلهودهل بيل وميلنداغيتس مؤسسة وتقديراً من .لتأهيلهم بدنياً واجتماعياً
وتتضمن اخلدمات . 2012-2011 لثنائيةا يف باكستان من أجل هذا الغرض دوالر أمريكي للربنامج يف 400 000
 .تقوميية وتسهيل التعلم يف املدارسالتعويضية والجهزة األوتوفري  العالج الطبيعيقدمة امل

  قضايا املرحلة النهائية
  تكون معديةاالحتواء املختربي لفريوس شلل األطفال الربي وللمواد اليت حيتمل أن 

تتلو مرحلة استئصـال شـلل   املخاطر اليت  احلد قدر اإلمكان منهو  هذا النشاط املهم جداًإن املقصود من  .36
مىت ، والسيما اتمع إىل سالالت سابني من املختربفريوسات شلل األطفال الربية أو عودة يف واملتمثلة  ،األطفال

 هذه املخاطر يف املرافق ملعاجلةخططاً  القطريةوتعد مجيع الربامج . استخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال وقف مت
 .ثانوي للمكانالضمان الو ،لالحتواء ويلاألضمان الل ، وذلك من خالاألساسية

وتونس ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية    البحرين و األردن واإلمارات العربية املتحدة( اًبرناجم 19وقد أبلغ  .37
والسودان والعراق وعمان واألرض الفلسطينية احملتلة وقطر والكويت وجيبويت واليمن واجلمهورية العربية السورية 

 ،عن استكمال املرحلة األوىل من مسح املختربات )واليمن ومصر واملغرب واململكة العربية السعوديةوليبيا  ولبنان
حيتمل أن تكون معدية، وإعداد فريوس شلل األطفال، واملواد اليت لحتواء املختربات وأنشطة إعداد قوائم اجلرد ال

قدم جيبويت ومل ت. أنشطة االحتواء) تان وباكستان والصومالأفغانس(ومل تبدأ بعد ثالثة بلدان . رير ضمان اجلودةتق
 .منقحة أصلية أو تقاريرواألرض الفلسطينية احملتلة ولبنان 
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  اإلشهاد على استئصال شلل األطفال
عقدت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط املعنية باإلشهاد على استئصال شلل األطفـال اجتمـاعني يف عـام     .38

عـن آخـر    2010لعـام  املختصرة  سنويةال التقارير ،أبريل/يف نيساناملعقود تماع األول االج وقد ناقش. 2011
وتونس ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية    البحرين و املتحدة األردن واإلمارات العربية اخلاصة بكل من التطورات

واملغـرب  ومصر كويت واجلمهورية العربية السورية واليمن والعراق وعمان واألرض الفلسطينية احملتلة وقطر وال
الصومال والسودان لكل من عن آخر التطّورات  2011لعام  ةالسنوي التقارير، إىل جانب واململكة العربية السعودية

 .حازت كلها على القبولقد و .وجنوب السودان

 تقـارير ال، نوقشت 2010نوفمرب /الذي عقد يف تشرين الثاينو ،يف االجتماع الثاين للّجنة اإلقليمية لإلشهادو .39
اليت  الالزمة لإلشهاداملبدئية لوثائق الوطنية امع  ،اخلاصة بكل من لبنان وليبيااملختصرة عن آخر التطورات السنوية 

 .قدمتها أفغانستان وباكستان

ليبيا، إال أن اللجنة اإلقليمية  عن آخر التطورات، املقدم من 2010املختصر لعام السنوي  التقريروقد مت قبول  .40
 فريوس شـلل  سريانإىل  نظراً، الوطنية الوضع الذي آلت إليه جهود االستئصال إزاءا عربت عن قلقهلإلشهاد أ

. على طول احلدود، وارتفاع خطر الوفـادة حبرية  تنقل السكان يف اجلنوب معيف البلدان ااورة األطفال الربي 
عدم إجراء أنشطة التمنيع ، و2011يف عام  ساًاخنفاضاً ملموالتمنيع الروتيين  اخنفاض الحتمالوقد تفاقم هذا القلق 

وهناك أيضاً بينات تشري إىل اخنفاض ملحوظ يف معدل حدوث الشلل الرخـو   .2011 وأ 2010التكميلي يف عام 
 اخنفاض معدل بشأنتقرير لبنان، إال أن اللجنة اإلقليمية لإلشهاد عربت عن قلقها ومت قبول . 2011احلاد يف عام 

ب وبريوت واجلن( ،حمافظات 4، والسيما يف املناسبتقدميها يف الوقت  واخنفاض معدل ،ية من الربازالكاف العينات
  .%50 قلّت عن، إذ )والشمال وجبل لبنان

جيري لإلشهاد عن تقديرها للجهود املبتكرة اليت  ةاللجنة اإلقليمي أعربتفغانستان، أل املبدئيوبالنسبة للتقرير  .41
باكستان، املبدئي لوبالنسبة للتقرير . منيةاألقالقل المناطق وللوصول إىل األطفال يف  ،فعاللضمان الترصد ال بذهلا

ـ  الواقع الوبـائي بني لواضح التضارب ا عدم حتديد التقرير إزاءاللجنة اإلقليمية لإلشهاد عن قلقها  أعربت ني وب
ل من اخلـدمات الروتينيـة والتكميليـة    لو كانت معدالت التغطية بك مالحظةً أنه املعلومات املقدمة يف التقرير،
  .هناك توطُّن لشلل األطفال يف باكستان ملا كان، باالرتفاع املبلغ عنه يف التقرير

  للبلدان واملايلالدعم التقين 
موظفـاً   35 استقدام، من خالل اإلقليمي الستئصال شلل األطفال التقين للربنامج الدعممتت احملافظة على  .42

من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منـها يف  انتدبوا  ،)شهور 3(وظفاً بعقود قصرية األمد م 33يدعمهم  دولياً،
 .موظف وطين 1100يدعمهم موظفاً طبياً وطنياً،  248موظفاً مهنياً وطنياً، و 27الواليات املتحدة األمريكية، و

 ،اإلقليميـة والقطريـة  التقنية  اموعات االستشارية منهم تتألفمن اخلرباء،  فرقتقوم وباإلضافة إىل ذلك  .43
كما قدم مجيع العاملني يف برنامج استئصـال شـلل   . الوطنية حول التوجهات االستراتيجية للربامجالدعم  بتقدمي
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على املستوى  والربامج الصحية يف حاالت الطوارئ ،األطفال الدعم للربامج الصحية األخرى اليت حتظَى باألولوية
 .القُطري

 لدان اإلقليم تقدمي الكثري من املوارد الالزمة جلهود االستئصال، والسيما ما يتعلق فيها بالتمنيعواصل معظم ب .44
نفقـات  كما مت توفري موارد مالية خارجية كبرية من أجل دعم األنشطة الوطنيـة، والسـيما   . الترصدوالروتيين 
طريق منظمة الصحة  عن املقدمةارد اخلارجية وقد جتاوزت املو. أنشطة الترصد ومواصلة، والدعم التقين، التشغيل
 .مليون دوالر أمريكي 120مبلغ  2011 – 2010 للثنائية املقررةدعم األنشطة لالعاملية 

حكومات كندا، والواليات املتحـدة  ، وةالروتاري الدولي منظمة :ذه األموالكان املسامهون الرئيسيون و .45
، )تحـدة اململكـة امل (مؤسسة بيل وميلندا غيتس، ووزارة التنمية الدولية املتحدة، و العربيةاألمريكية، واإلمارات 

 .إيطاليا، والنرويج، وفرنسا، وأستراليا، واالحتاد الروسي، وأملانيا وحكومات

  التنسيق مع األقاليم األخرى ملنظمة الصحة العاملية
 حيث يتم أسـبوعياً على الرضا، وب يبعث نظمة الصحة العاملية بأسلمليتواصل التنسيق مع األقاليم األخرى  .46

على القيام تنفيذ أنشطة التمنيع التكميلي، أو  لتزامن، وتبذل اجلهود املهمةالوبائية  ملعلوماتواالترصد  بياناتتبادل 
 .احلدود عربضمان التنسيق األنشطة اليت تنفَّذ باألقل، 

اإلقلـيم  ياً على التنسيق الوثيق بني بعض البلدان يف وتعد اموعة االستشارية التقنية للقرن األفريقي مثاالً ح .47
فمختـرب معهـد    .إىل بعـض بعضها اإلقليمين الدعم إذ تقدم املختربات يف كال . شرق املتوسط األفريقي وإقليم
السودان الدعم إلريترييا، كما يقوم  خمتربيقدم جنوب السودان، وة يف كينيا يقدم الدعم للصومال والبحوث الطبي

 .إعداد الرصد البيئينيجرييا يف  مبساعدةكتب اإلقليمي امل

املسـتويني  تقوية وتعزيز التنسيق بني  فمن األمهية مبكانووفقاً لتسلسل جمريات األحداث يف الوقت الراهن،  .48
تبادل املعلومات، والسيما مـا  وللبلدان ااورة التواصل  وينبغي. احلكومات الوطنية وإشراك، والقطري اإلقليمي

يف  والنـازحني تلقيح املهاجرين ( التلقيحمحالت  مواعيديتعلق منها باإلبالغ عن حاالت شلل األطفال، وتنسيق 
 .أفضل املمارساتاملعلومات حول ، وتبادل )الوقت نفسه

. وقد أحيت الفاشية اليت حدثت يف طاجكستان جهود التنسيق بني إقليم شرق املتوسط واإلقلـيم األورويب  .49
املتواليـات اجلزيئيـة للفريوسـات يف    قدم الدعم يف جمال حتليل  املرجعي باكستان خمتربذلك، فإن  وباإلضافة إىل
، وأدت إىل 2011السند يف باكستان يف عام  مقاطعةيف الصني قادمة من للفريوس كما حدثت وفادة  .طاجكستان

 .حالة شلل أطفال 21 ثمع حدو، )باكستانعلى حدود (وكشغر  مقاطعيت سنكيانغفاشية يف الصني يف 

مثـل   ،ملمثلني من األقاليم األخرى يف االجتماعات اإلقليمية املعنية بشـلل األطفـال   املشاركة املنتظمةإن  .50
ليمية لإلشهاد على شلل األطفال، واللجنة اإلق ،استئصال شلل األطفالب املعنيةاموعة االستشارية التقنية اإلقليمية 

اموعة االستشارية التقنيـة املعنيـة    وتضم. لدروس املستفادة واملمارسات املفيدةضمن تبادل املعلومات حول ات
 .الصنيومن نيجرييا خرباء يف الصحة العمومية  ،باكستان يفباستئصال شلل األطفال 
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 االلتزام اإلقليمي باستئصال شلل األطفال
يف اإلقليم اسـتجابة إلعـالن    استئصال شلل األطفال إزاء جهودلقد مت تكييف أسلوب مواجهة الطوارئ  .51

يف حاالت  التشغيل املوحدةإجراءات فتم تفعيل . مبا يناسب ظروف اإلقليم العامليةنظمة الصحة ملالس التنفيذي 
، التقى مارس/إىل باكستان يف آذار تثقيفيةوقد أرسلت بعثة . باكستان، فوراً ودون تأخريويف أفغانستان الطوارئ 

، وحضـر اجتماعـاً للفريـق    املقاطعات وحكام االحتادية املسؤولني يف احلكومةمي مع كبار خالهلا املدير اإلقلي
 للطـوارئ الزيارة على تنفيذ خطة العمل الوطنية  تركزتوقد  .استئصال شلل األطفالب املعيناالستشاري التقين 

. لباكستان وأفغانسـتان  شريةمت إنشاء منتدى مشترك يسعى لتعجيل وترية الدعم باملوارد البو. مسألة األمنوعلى 
 .يف أفغانستان وباكستان مع فرق استئصال شلل األطفالمداوالت بالفيديو ويعقد املكتب اإلقليمي كل أسبوع 

استئصال رمى شلل األطفال والبلدان اخلالية منه مباليت يتوطنها إن التزام السلطات الوطنية يف كل من البلدان  .52
عن التقدم احملرز يف هذا الصـدد،  سنوية وتتلقَّى اللجنة اإلقليمية تقارير مرحلية . على أشدهشلل األطفال اليزال 

 .قراراا التوجهات االستراتيجية هلذا الربنامج حتددكما 

 التوجهات املستقبلية
باكسـتان باسـتخدام   وأفغانسـتان  فريوس شلل األطفال الربي يف  انتقال لوقفاألولوية  إعطاءسيتواصل  .53

 .هة الطوارئأسلوب مواج

، سيتركز االهتمام بشكل رئيسي على التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية اة الطوارئ، باكستانففي  •
 على املقدراتالدائمة السيطرة ، ومن خالل وحكومات املقاطعات احلكومة االحتاديةوذلك من قبل 

اخلدمات، والسيما يف  تقدمي وسيعطى اهتمام خاص لضمان املساءلة على مستوى. واإلشراف الوطنية
مستوى املناطق وجمالس االحتادات،  يفاملوظفني  وتعزيز موارداملشرفني عليهم، بامللقّحني وما يتعلق 

 .للمشكالت، وتوسيع نطاق الشراكات املبتكرةوتشجيع احللول احمللية 

 لضمان املهادنةمن  فترات لتحقيقستركز األنشطة على تقوية التعاون مع مجيع القوى  أفغانستانويف  •
 وتنفيذ ،التشغيلييف املستوى  موظفي الدعمالوصول إىل األطفال أثناء أنشطة التمنيع التكميلي، وزيادة 

اإلشراف  وترسيخ .والروتيينوحتسني جودة أنشطة التمنيع التكميلي  خطة عمل وطنية اة الطوارئ،
 .اءاألدلى عاملساءلة  آلياتوالصارم من قبل احلكومة، 

مناعـة  معـدل  ارتفاع األولوية للمحافظة على  فستعطى، جلميع البلدان اخلالية من شلل األطفالبالنسبة و .54
والتصدي املبكر ألي وفادة القدرة على الكشف و ،عايري اإلشهادوفقاً ملالسكان، وعلى ترصد الشلل الرخو احلاد، 

 .هلا

ر املناهضة للحكومة بتنفيـذ أنشـطة التمنيـع    ويف الصومال، سيتواصل بذل اجلهود لضمان مساح العناص .55
 .التكميلي يف املناطق اليت تقع حتت سيطرا
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مؤخراً البلدان اليت تأثرت  مبا فيها، الوفادة يف أعقابشلل األطفال  اليت يرتفع فيها خطر انتشارويف البلدان  .56
، يف ليبيـا واجلمهوريـة   وقائيةمحالت إجراء على التوجهات الرئيسية  وف تقومبالقالقل السياسية يف اإلقليم، فس

 .على سبيل املثال، واليمن العربية السورية

للمخـاطر،  دون الـوطين  النطـاق   علـى تقييم  إلجراءاستخدامها تواصل تطوير أداة تقييم املخاطر وسيو .57
 .اليت ينبغي اختاذهااملناسبة التدابري والفجوات  إىلالبلدان تنبيه تواصل يوس

فال خيفى  .األعضاء الدولالربنامج املوسع للتمنيع يف مجيع ب الروتينيةحتسني التغطية  لىعسيتواصل التعاون و .58
فريوسات شلل األطفال املشتقة مـن  حاالت نامجة عن يف جتنب حدوث  يساعدمناعة السكان،  على أن احلفاظ
 .اللقاحات

 .ة العامليةنظمة الصحملالتعاون مع املكاتب اإلقليمية األخرى والتنسيق  وسيتواصل .59

، والسيما بني أفغانستان وباكستان، وبني بلدان القـرن  املتجاورةسيتم تعزيز أنشطة التنسيق بني البلدان و .60
 .األفريقي

 .سيتم حتسني التعاون مع املنظمات الشريكة إىل أقصى قدرٍ ممكن لضمان توافر املوارد املالية املطلوبةو .61


