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    املقدمة.1

، الذي اعتمدت فيه مرمى 14.ق/35ل إ/، اختذت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط قرارها ش م1988يف عام 
اتيجيات االستئصال، منذ ذلك احلني، إىل اخنفاض عدد البلدان تـروقد أدى تنفيذ اس. استئصال شلل األطفال

ويف كال ). أفغانستان وباكستان(  بلدين اثنني فقطإىلداً  بل22املوطونة بشلل األطفال يف إقليم شرق املتوسط من 
نتيجة لتعزيز اجلهود املبذولة الت منخفضة غري مسبوقة  إىل معد2007البلدين هبطت كثافة انتقال املرض يف عام 

 ،ستان شهد ارتفاعاً يف عدد حاالت شلل األطفال املبلَّغة من كل من أفغانستان وباك2008غري أن عام . الستئصاله
  .يف باكستان كانت خالية منه من قبل، وظل بعضها خالياً منه سنوات عديدةمع انتشار الفريوس يف مناطق 

 على كل من السودان أثّرت، واليت )2007 – 2004(وقد انتهت األوبئة اليت أعقبت توافد الفريوس من نيجرييا 
 أُبلغ عن حالتني 2008ويف عام . 2007مارس / آذاروالصومال واليمن، وكان الصومال قد أبلغ عن آخر حالة فيه، يف

ويف جنوب السودان، بدأت فاشية يف . وافدتني من تشاد يف مشال السودان دون أن ينتج عنهما انتشار ثانوي
 وامتدت 2009وتواصلت سراية الفريوس يف عام .  حالة من النمط األول24ت إىل وقوع ، أد2008يونيو /حزيران

  .محريف والية البحر األأربع حاالت لسودان، حيث مت اإلبالغ عن حالة واحدة يف اخلرطوم ولتصل إىل مشال ا

    يف إقليم شرق املتوسطالوضع الراهن  .2
1.2  حرم الـمز على صعيد اإلقليمالتقد  

 19 تكثيف جهود استئصال شلل األطفال، ومت احلفاظ على وضع اخللو من شلل األطفال يف 2008شهد عام 
 حالة، أي ثالثة أضعاف 175غري أن إمجايل عدد احلاالت املبلغ عنها يف اإلقليم ارتفع إىل . داً من بلدان اإلقليمبل

وكان معظم احلاالت يف عام ).  حالة متثل أقل عدد من احلاالت املبلغة يف اإلقليم58 (2007احلاالت املبلغة يف عام 
  .يف السودانحالة  26فغانستان و حالة يف أ31، مع ) حالة118( يف باكستان 2008

  املالمح الرئيسية للبلدان املوطونة بشلل األطفال والبلدان اليت عاودا عدواه  2.2
 أفغانستان وباكستان

ينتمي كل من أفغانستان وباكستان إىل كتلة وبائية واحدة، كما يتضح من األمناط الوبائية واجلينية للفريوسات 
كة ومن روابط تـرونظراً ملا هلذين البلدين من تقاليد عرقية وثقافية مش. لٍّ من البلديناملستفردة من احلاالت يف ك

  . تنقالت السكان يف ما بني البلدينتكثراجتماعية وجتارية متينة جداً، 

 اخنفاضاً مستمراً يف عدد حاالت شلل األطفال وكذلك يف 2008ة األوىل من عام توقد شهدت األشهر الس
 مع تركز احلاالت يف منطقيت السراية ، كل من أفغانستان وباكستانيفي للفريوسات املستفردة التنوع اجلينوم

 احلدود الشمالية الغربية، واملناطق القبلية اليت تديرها احلكومة واليةاملنطقة الشمالية اليت تضم معظم : املعروفتني
 اجلنوبية اجلنوبية، مبا فيها املمر املمتد من املنطقة  واملنطقة الشرقية ألفغانستان؛ واملنطقة،االحتادية، يف باكستان

وقد بدأ حدوث . ألفغانستان مروراً ببلوشستان وجنوب البنجاب ومشال وجنوب والية السند، مبا فيها كراتشي
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 احلدود الشمالية الغربية لباكستان والية يف منطقة املستودع يف 2008يوليو /زيادة كبرية يف عدد احلاالت يف متوز

  .ويف جنوب أفغانستان، مع انتقال املرض يف املناطق اليت كانت خالية من الفريوس يف السابق، والسيما يف البنجاب

ة يف أربع مقاطعات باملنطقة اجلنوبية ي منطقة إدار16ويف أفغانستان، كانت احلاالت املبلَّغة توجد بصفة رئيسية يف 
 حاالت 3رح وهريات ااورتني، يف املنطقة الغربية، باستثناء فيت ، ومقاطع)لبوزاقندهار، وهلمند، وأوروزغان، (

 25(وكان معظم احلاالت نامجاً عن الفريوس الربي لشلل األطفال من النمط األول . يف نانغارهار يف املنطقة الشرقية
  . الفريوس الربي من النمط الثالث حاالت نامجة عن6، مع )حالة

يسي الستمرار سراية الفريوس يف املنطقة اجلنوبية على الرغم من أنشطة التطعيم هذا، مع العلم بأن السبب الرئ
 وإضافة جرعات إضافية من ، أيام تطعيم دون وطنية5 أيام تطعيم وطنية و4(التكميلي العديدة اليت مت القيام ا 

، هو تدهور )ا خطر العدوىات قصرية يف املناطق اليت يشتد فيهتـراللقاح الفموي األحادي التكافؤ تفصل بينها ف
ويواصل الربنامج االستفادة من الفرص .  إىل األطفالاآلمنالوضع األمين، والقتال احملتدم الذي يعوق الوصول 

الساحنة لتحسني إمكانية الوصول إىل األطفال لتطعيمهم ودعوة مجيع األطراف إىل وقف األعمال العدائية أثناء 
ومل تسفر هذه اجلهود إال عن حتسن حمدود . عمني من الوصول إىل األطفالط املأنشطة التطعيم التكميلي، لتمكني

غري أن هذه اإلمكانية مل تستمر مبا يكفي لتحقيق تأثري . إلمكانية الوصول إىل األطفال يف بعض أجزاء املنطقة اجلنوبية
، فقد الربنامج اثنني من 2008سبتمرب /ويف أيلول. املناعة، ومن مث وقف سريان الفريوس) بروفيل(فعلي يف مرتسم 

لطريق من قندهار إىل املوظفني الوطنيني وسائقاً جراء تفجري وحشي للسيارة اليت كانوا يستقلوا، وهم يف ا
  .سبينبولداك

 حالة 25(فاشية شكّلت ، 2008ابتداًء من النصف الثاين من عام الزيادة املفاجئة يف احلاالت، فإن ويف باكستان، 
، يف بيشاور، وانتقل الفريوس الربي لشلل األطفال من النمط األول إىل أجزاء )ل األطفال من النمط الثالثمن شل

بعد سنتني من )  حالة31(خمتلفة من البلد، وكانت الزيادة يف احلاالت أشد يف البنجاب، حيث وقعت فيها فاشية 
 واليةنتقلت الفريوسات الربية لشلل األطفال من كما ا. خلوها من الفريوس الربي لشلل األطفال من النمط األول

بعد مخس سنوات مل )  حاالت من النمط األول وحالتان من النمط الثالث3(احلدود الشمالية الغربية إىل إسالم أباد 
 من املناطق 49من )  حالة118(ومن جمموع احلاالت املبلغة . يبلغ فيها عن أي حالة من حاالت شلل األطفال

  . حالة نامجة عن النمط الثالث37 حالة نامجة عن النمط األول و81، كانت هنالك والبلداناإلدارية 

، 2007 أواسط عام نومشلت أسباب هذه الزيادة، يف ما مشلت، االخنفاض احلاد يف أنشطة التطعيم الروتيين م
ل بؤراً موطونة باملرض، وتنقُّل وضعف إمكانية الوصول إىل األطفال يف املناطق ذات الوضع األمين املختل، واليت متث

اجلبهات،  مجيع ىوقد بذلت جهود كبرية عل. السكان بأعداد كبرية من هذه املناطق إىل مناطق أخرى يف باكستان
، وبذلت 2009، لعام والياتكما مت إعداد خطط مستوفاة لل. مبا يف ذلك جهود التوعية وأنشطة التطعيم التكميلي

 تنظيم أربعة أيام وطنية للتطعيم وسبعة أيام دون وطنية للتطعيم، 2008لى حني مت يف عام وع. جهود لضمان تنفيذها
ىل ستة أيام وطنية للتطعيم،  عدد األنشطة على النطاق الوطين إ تستهدف زيادة2009فإن اخلطة املوضوعة لعام 

لتطعيم دون الوطنية، ومحالت التطعيم باستخدام لقاح شلل األطفال الثالثي التكافؤ املأخوذ بالفم، إضافة إىل أيام ا
، ةومن املزمع إضافة أساليب جديد. االجتثاثي، باستخدام اللقاح الفموي األحادي التكافؤ، وفقاً للتطورات الوبائية
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 ومسوحات االنتشار املصلي، من أجل حتسني فهم أسباب environmental surveillance البيئي التـرصدمنها 

  .اتيجيات املستقبليةتـر األطفال يف بعض املناطق، وتوجيه االساستدامة فريوس شلل
قام الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري، املدير اإلقليمي لشرق املتوسط، بزيارة ويف إطار جهود التوعية، 

 باكستان، والتقى بدولة السيد يوسف رضا جيالين، رئيس الوزراء الباكستاين، الذي أعاد تأكيد التزام حكومته
كما قام دولة رئيس .  الستئصال شلل األطفالالوالياتكة بني تـرمبرمى استئصال شلل األطفال وبتشكيل جلنة مش

الوزراء بتدشني خطة عمل الستئصال شلل األطفال من باكستان، تركّز بصورة رئيسية على تأمني مشاركة سائر 
اصل التنسيق مع ووت. ن شن محلة وطنية حبقالقطاعات مشاركة فعالة يف مبادرات استئصال شلل األطفال، لضما

  .أفغانستان لتحقيق الوضع األمثل للتغطية الشاملة املتزامنة للمناطق احلدودية ولألطفال املتنقلني

  السودان

فسكان السودان يف تنقُّل مستمر بينه وبني . السودان معرض بشدة خلطر توافد الفريوس الربي لشلل األطفال
 مبا يف ذلك اُألسر اليت تعيش على جانيب احلدود، والسكان الرحل، واحلجاج وهم يف طريقهم إىل جريانه التسعة،

  .اململكة العربية السعودية، والالجئون الذي يتنقلون بسبب انعدام األمن

وقد سجلت حالتان من شلل األطفال من النمط الثالث يف غرب دارفور وافدتان من تشاد، واحدة يف 
ومل تعقب هاتني احلالتني الوافدتني أي حاالت ثانوية، مما . 2008ديسمرب /يو، واألخرى يف كانون األوليول/متوز

  .يعكس ارتفاع مستوى مناعة األطفال ومواجهة احلاالت الوافدة بأنشطة تطعيمية واسعة النطاق وعالية اجلودة

 من النمط األول يف إقليم غامبيال ويف الوقت نفسه، ويف أعقاب اإلبالغ عن ثالث حاالت من شلل األطفال
 حالة 24، بدأ الفريوس يف الظهور يف جنوب السودان، مما أدى إىل انتشاره يف مثاين واليات خمتلفة، محدثاً اإلثيويب
 عالقة يف والييت اخلرطوم ات ذمث اكتشفت أيضاً حاالت. 2009 يوما/أيار حالة أخرى، حىت 32 و2008يف عام 

و انتشار زعوميكن ). أوغندا وكينيا(وانتقال الفريوس من جنوب السودان إىل بلدين جماورين والبحر األمحر، 
الفريوس يف جنوب السودان إىل اخنفاض مستوى مناعة السكان نتيجةً لضعف أنشطة التطعيم الروتيين والعقبات 

ة التطعيم التكميلي متضي، باستخدام والتزال أنشط. اإلمدادية الشديدة اليت تواجه أيام التطعيم الوطنية يف البلد
  .، متزامنة مع أنشطة مماثلة جتري يف إثيوبيا2008مايو /اللقاح الفموي األحادي التكافؤ، وذلك منذ أيار

 ي2007وقد أثبت اكتشاف فريوس شلل األطفال الوافد يف منطقة دارفور النائية جداً واملفتقرة إىل األمن يف عام 
  . يف الوقت املناسبصد حساس مبا يكفي الكتشاف فريوسات شلل األطفالتـرن نظام الأ، 2008و

   اتيجيات استئصال شلل األطفالتـرتطبيق اس  .3
  التطعيم الروتيين  1.3

ومن . اتيجيات األساسية الستئصال شلل األطفالتـرتعد تغطية الرضع تغطية عالية بالتطعيم الروتيين إحدى االس
الدور احلاسم للتغطية العالية بالتطعيم الروتيين، اخلربات املكتسبة من توافد فريوس شلل األطفال، العوامل اليت تربز 
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 حدوث فاشيات كبرية يف البلدان ذات التغطية املنخفضة بالتطعيم الروتيين، مقارنة مع إىلحيث يؤدي توافده 

  .ان ذات التغطية العاليةاحلاالت الفرادية اليت ال يعقبها انتشار ثانوي للفريوس يف البلد

وتساعد القوى العاملة يف استئصال شلل . وتواصل أنشطة استئصال شلل األطفال دعم التطعيم الروتيين وتعزيزه
علماً بأن االستثمار الكبري الذي يبذله برنامج استئصال شلل األطفال . األطفال على تقوية أنشطة التطعيم الروتيين

 الوطنيـني من خمتلف املستويات على التخطيط التفصيلي، وتنفيذ احلمالت، والرصد  العاملني الصحيـنيتدريبيف 
  .والتقييم، قد عزز من قدرا على دعم برامج التطعيم

  أنشطة التطعيم التكميلي  2.3
واصدف ضمان تطعيم مجيع إىلل إيالُء أولوية االهتمام ت ،طفال الذين هماأل تنفيذ أنشطة التطعيم التكميلي 

  .دون اخلامسة من العمر ضد شلل األطفال، والسيما يف البلدان ذات التغطية املنخفضة بالتطعيم الروتيين

 مليون جرعة من اللقاح الفموي لشلل األطفال يف محالت التطعيم الوطنية 400، أُعطيت حوايل 2008ويف عام 
اوح تـرات تتـريم التكميلي طوال السنة على فوقامت أفغانستان وباكستان بأنشطة للتطع. ودون الوطنية يف اإلقليم
كما نفِّذت أنشطة للتطعيم االجتثاثي يف مواجهة استفراد الفريوس الربي لشلل األطفال يف . بني أربعة أسابيع وستة

وتوقياً النتشار الفريوس . ، وذلك باستخدام اللقاح الفموي األحادي التكافؤ املالئمباكستان وأفغانستان والسودان
 املعرضة بشدة  شلل األطفال حبمالت استهدفت بصفة رئيسية املناطق منعد توافده، قامت بعض البلدان اخلاليةب

األردن واجلماهريية العربية الليبية واجلمهورية (خلطر انتشار الفريوس واليت تنخفض فيها التغطية بالتطعيم الروتيين 
وتستغل ).  واليمنالعربية السعودية اق ولبنان ومصر واململكةالعربية السورية وجيبويت والسودان والصومال والعر

الفرص، من قبيل محالت التطعيم ضد احلصبة وبرامج اليوم اخلاص بصحة الطفولة، إلعطاء جرعات إضافية من 
  .اللقاح الفموي لشلل األطفال

وبذلت جهود . ن العمروشنت محالت من مرتل إىل مرتل، مستهدفة مجيع األطفال الذين هم دون اخلامسة م
كما بذلت جهود للحصول على التزام الساسة وقادة اتمع يف هذا . موسعة لضمان ارتفاع مستوى اجلودة

املضمار، واتخذت أساليب متعددة القطاعات إلشراك القطاعات احلكومية وغري احلكومية، ومشلت هذه اجلهود 
وأُعدت خطط تفصيلية مزودة خبرائط واستعني ا . االجتماعيأنشطة مكثفة لالستنهاض االجتماعي واإلشراف 

كيز بشكل خاص على املناطق املعرضة خلطر العدوى، وعلى الفئات اليت يصعب تـريف الوصول إىل كل طفل، مع ال
. ريوسالوصول إليها، واستخدم اللقاح األحادي التكافؤ لتنظيم االستجابة املناعية اخلاصة بنمط معين من أمناط الف

وقام راصدون مستقلون مبالحظة . ، لضمان عدم فَوت أي طفل)بوسم األصابع(واستخدم أسلوب عالمة التطعيم 
وتقييم نتائج احلمالت، وساعدت النتائج اليت توصلوا إليها يف حتديد املشكالت اليت يتعني على السلطات املسؤولة 

ن املتجاورة كما استخدمت أنشطة التطعيم التكميلي لتقدمي نية بني البلداومت تنسيق أيام التطعيم الوط. حلّها
   .املنقذ للحياة واألقراص الطاردة للديدان" أ"خدمات أخرى، من قبيل إعطاء الفيتامني 

  ترصد الشلل الرخو احلاد  3.3
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يفوق املؤشرات يواصل نظام ترصد الشلل الرخو احلاد يف اإلقليم أداء وظيفته باملستوى الدويل املقبول، بل إنه 
مث إن مجيع البلدان املوطونة بشلل األطفال، أو اليت دامهتها عدواه، أو . املطلوبة يف العديد من البلدان ذات األولوية

لشلل الرخو احلاد غري الناجم عن شلل األطفال، ال يقل عن لل اليت أصبحت مؤخراً خالية منه، قد حافظت على معد
ا ديد من البلدان األخرى، والسيميف العذلك  ِمثلُ مسة عشرة من العمر، وحتقَّق طفل دون اخلا100 000 لكل 2

ومل يبلغ أي من بلدان اإلقليم عن أقل من احلد األدىن املطلوب ومقداره .  املعرضة بشدة خلطر توافد الفريوسالبلدان
  . من العمرة ممن هم دون اخلامسة عشر100 000 لكل 1

 عينات كافية من اليت أخذت منهاالنسبة املئوية حلاالت الشلل الرخو احلاد (صد تـرلأما املؤشر الثاين جلودة ا
 ويف مجيع بلدان اإلقليم، باستثناء بعض ،%)90.80(على الصعيد اإلقليمي % 80فقد ظل فوق اهلدف البالغ ) الرباز

صد مبستوى اإلشهاد على تـر للكما يؤخذ ذين املؤشرين. البلدان الصغرية، حيث كان أقل قليالً من هذا اهلدف
  . واملناطق اإلدارية داخل البلداناحملافظات على كل من صعيدي ،االستئصال

صد الشلل الرخو احلاد على أساس أسبوعي إىل تـراملتعلقة ب) البيانات(وتقوم مجيع البلدان بتقدمي املعطيات 
. األسبوعية، وترسل إىل مجيع بلدان اإلقليم" يوفاكسبول"املكتب اإلقليمي، حيث جيري حتليلها ونشرها يف نشرة 

وباستثناء فلسطني، اليت تفتقر .  الشلل الرخو احلاد، من خالل بعثات املراجعة املتعمقةكما جيري تقييم جودة ترصد
 األقل، منذ صد يف مجيع بلدان اإلقليم مرة واحدة علىتـرىل أسباب األمن، فقد قام موظفون دوليون مبراجعة نظُم الإ

 أو وافد ساٍرصد فيها لديها القدرة على اكتشاف أي فريوس تـروقد أظهرت هذه املراجعات أن نظُم ال. 2004عام 
  .ويتابع املكتب اإلقليمي عن كثب تنفيذ التوصيات املنبثقة عن هذه املراجعات. من فريوسات شلل األطفال

. م، قام املكتب اإلقليمي بتحديث الدالئل اإلرشادية اإلقليميةصد يف اإلقليتـروحفاظاً على ارتفاع مستوى ال
كما . صدتـرواستخدمت هذه الدالئل يف حتديث الدالئل اإلرشادية الوطنية واحلفاظ على مستوى أداء أنشطة ال

صد لبلدان جملس التعاون اخلليجي من أجل التعاطي مع تـر حلقتان عمليتان معنيتان بال2008عقدت يف عام 
  .االحتياجات اليت مت حتديدها أثناء املراجعات

. للعملاخلاصة باملعلومات الالزمة ) البيانات(ويعكف املكتب اإلقليمي على حتديث نظام قاعدة املعطيات 
يف مجيع بلدان اإلقليم ) البيانات(طيات  ثالث حلقات عملية لتدريب موظفي إدارة املع2008وعقدت يف أوائل عام 

. صدتـرلاوقد أتيحت يف هذه احللقات الفرصة لبناء قدرات املوظفني على حتليل معطيات . على تشغيل النظام اجلديد
وتشتمل النظُم اجلديدة على عنصر خاص باملعطيات املتعلقة بالعينات املأخوذة من املخالطني لنخبة من حاالت الشلل 

  . احلادالرخو

  شبكة املختربات اإلقليمية  4.3
د الشلل الرخو احلادواصل شبكة املختربات بكفاءة دعمها ألنشطةتعلماً بأن مجيع خمتربات الشبكة قد . ترص 

اجتازت اختبارات املنظمة اخلاصة بكفاءة استفراد فريوس شلل األطفال واختبارات التمييز داخل منط الفريوس؛ 
  .عتمدة من ِقبل املنظمةومجيع املختربات م
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وقد زاد عبء العمل الذي تضطلع به خمتربات الشبكة زيادة كبرية بسبب تزايد عدد حاالت الشلل الرخو احلاد 
، 2008ة بشلل األطفال يف اإلقليم، يف عام نيوقد قامت خمتربات الشبكة املع. املبلَّغة والعينات املأخوذة من خمالطيها

 وجنحت تلك املختربات يف تطبيق خوارزمية. براز حاالت الشلل الرخو احلاد وخمالطيها عينة من 25 823مبعاجلة 
algorithmوبإدخال خوارزمية االختبار .  االختبار اجلديدة الستفراد الفريوسات والتمييز داخل منط الفريوس

لى نتائج التمييز منها ع% 85 يوماً، وحصل 14من العينات على نتائج املزرعة يف غضون % 95اجلديدة، حصل 
ة التبليغ بدءاً من تلقي العينة يف املخترب وانتهاًء بالنتائج تـرعلماً بأن متوسط ف.  أيام7داخل منط الفريوس يف غضون 

يتمثّل و. 2008 يوماً يف عام 11 إىل 2007 يوماً يف عام 13النهائية للتمييز داخل منط الفريوس، قد اخنفضت من 
 زيادة عبء العمل، مما أدى إىل زيادة االحتياجات من يفعلق بتطبيق اخلوارزمية اجلديدة التحدي الرئيسي يف ما يت

كما . املوارد الالزمة لشراء اإلمدادات الضرورية الختبار العينات، والكواشف الضرورية للتمييز داخل منط الفريوس
، من أجل ضبط التغيريات )LabIFA4(وحتليل املعطيات ) البيانات(مت بنجاح تنفيذ نظام جديد لقاعدة املعطيات 

  .النامجة عن تطبيق اخلوارزمية اجلديدة

وواصل املخترب املرجعي اإلقليمي باملعهد الوطين للصحة يف باكستان أداء عمله مبستوى مرتفع ارتفاعاً بعيد 
ينومية للفريوسات كما جيري يف املخترب حتديد املتواليات اجل. املدى، مقدماً خدماته لكل من أفغانستان وباكستان

املستفردة من كال البلدين، وهو نشاط يظهر اخنفاضاً جلياً يف التنوع اجليين لفريوسات شلل األطفال، من عشر 
  .2008 و2007، مث إىل أربع يف عامي 2006 إىل سبع يف عام 2005جمموعات فرعية يف عام 

رياز من أجل سرعة متييز فريوسات شلل األطفال يف ومن املقرر إنشاء طريقة للتفاعل السلسلي اآلين للبوليم
خمتربات اإلقليم املعنية بالتمييز داخل منط فريوس شلل األطفال؛ وقد عقدت ذا اخلصوص حلقة عملية يف كانون 

  .باملخترب الوطين لشلل األطفال يف العاصمة العمانية، مسقط 2009يناير /الثاين

، أخذ عينات من مياه 2004مايو /آخر حالة مؤكدة لشلل األطفال يف أياروتواِصل مصر، اليت وقَعت فيها 
 موقعاً يف كل احملافظات، ويتواصل رصد األداء من خالل استفراد الفريوس املعوي غري املسبب 34اارير يف 

 فريوس بري وافد من جنوب 2008سبتمرب /واكتشف يف مصر يف أيلول. لشلل األطفال وفريوس سابني
وقامت . ديسمرب، كالمها يف القاهرة الكربى/إثيوبيا، وفريوس آخر من أصل هندي يف كانون األول/انالسود

صد تـرالسلطات املصرية املختصة على الفور بإجراء ثالث جوالت من التطعيم االجتثاثي، وقد أظهرت أنشطة ال
  .املكثفة أنه مل حيدث أي انتشار ثانوي للفريوسني

سراية الفريوسات الربية  لتحسني فهم )يف كراتشي والهور(صد البيئي يف باكستان تـرام للومن املزمع إنشاء نظ
  .لشلل األطفال، واستهداف مناطق السراية بأنشطة التطعيم

 ي2008 و2007ويف عام،فريوسات لشلل األطفال مشتقة من ،فردت من بعض حاالت الشلل الرخو احلاد است 
عد تأكيد كون هذه احلاالت ملرضى يعانون من العوز املناعي، منهم طفالن يف مجهورية اللقاحات، واليت مت فيما ب

وطفل واحد يف مصر ، )أحدمها ميتزج فيه النمطان األول والثاين، واآلخر مصاب بالنمط الثاين(إيران اإلسالمية 
سات مشتقة من لقاح شلل وقد صنفت املستفردات املأخوذة من هذه احلاالت باعتبارها فريو). النمط الثالث(

  . أي من املرضى ذوي العوز املناعييفومل تشاهد بينات على حدوث انتشار ثانوي لتلك الفريوسات . األطفال
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   قضايا املراحل النهائية الستئصال شلل األطفال  .4
  حملتملة اإلعداءااالحتواء املختربي للفريوس الربي لشلل األطفال واملواد   1.4

ن إجنازها املرحلة عفقد أبلغ مثانية عشر بلداً . م شرق املتوسط إحراز تقدم يف أنشطة احتواء الفريوسواصل إقلي
غري أن السودان حيتاج إىل تكرار . األوىل من احتواء الفريوس، أي املسح واجلرد املختربي للمواد احملتملة اإلعداء

 19 755ومت حىت اآلن مسح . ستان والصومال واليمنوقد شرع يف هذه العملية يف أفغانستان وباك. هذه األنشطة
  .خمترباً يف اإلقليم، تسعة منها فقط وجد أن لديها خمزون من مواد الفريوسات الربية

وقام . وقد طُلب إىل مجيع البلدان اليت أجنزت املرحلة األوىل من أنشطة االحتواء، تقدمي تقرير ضمان اجلودة
األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين ( بلداً 16 من أنشطة االحتواء ملرحلة األوىلبتقدمي الوثائق اخلاصة جبودة ا

وتونس واجلماهريية العربية الليبية ومجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية العربية السورية وجيبويت والسودان والعراق 
اجلمهورية العربية (م بعد مخسة بلدان قُومل ت. )وعمان وقطر والكويت ولبنان واملغرب واململكة العربية السعودية

وقد أمت كل من فلسطني ومصر مؤخراً . بتقدمي التقرير األصلي أو املنقَّح) السورية وجيبويت وفلسطني ولبنان ومصر
  .املرحلة األوىل من أنشطة االحتواء

  اإلشهاد على استئصال شلل األطفال  2.4
. ة خمتلف الوثائق الوطنية املقدمة من جلان اإلشهاد الوطنية لبلدان اإلقليمواصلت جلنة اإلشهاد اإلقليمية مراجع
 بلداً، مجيعها خلت 14مة من  بلداً، وقُدمت وقُبلت التقارير النهائية املقد19وقد قُبلت الوثائق األساسية املقدمة من 

حتواء املختربي لفريوس شلل األطفال من شلل األطفال منذ مخس سنوات أو أكثر، وأجنزت املرحلة األوىل من اال
األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتونس واجلماهريية العربية الليبية مجهورية إيران اإلسالمية واجلمهورية (

م الصومال وسوف تقد). العربية السورية والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان واملغرب واململكة العربية السعودية
 تقريره  تقدمين على السودان إعادةويتعي. 2009 تقريرها النهائي يف عام  تقدميتها الوطنية، وسوف تعيد جيبويتوثيق

غري أن مجيع البلدان املذكورة أعاله وغريها من البلدان اليت قُبلت مؤخراً وثائقها . نظراً لسراية الفريوس مؤخراً فيه
ات الوضع فيها، وذلك ريثما يتم اإلشهاد على  سنوية عن مستجداألساسية الوطنية، سوف تواصل تقدمي تقارير

  .استئصال شلل األطفال على صعيد اإلقليم

لَدان اللذان اليزال يتوطنهما شلل األطفال يف اإلقليم، ومها أفغانستان وباكستان، فقد قدما وثائق إشهاد أما الب
  هذين التقريرين جلانَوقد ساعد إعداد. 2008 و2007يف عامي وطنية مبدئية قامت مبراجعتها جلنة اإلشهاد اإلقليمية 

قة بأنشطة استئصال شلل  من املعطيات املتعلّاإلشهاد الوطنية ومديري الربامج الوطنية على تبويب وتوثيق كم كبري
  .يراألطفال، وعلى التعرف على املراجعة الدقيقة اليت تقوم ا جلنة اإلشهاد اإلقليمية لتلك التقار
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   م التقين واملايل إىل البلدانعتقدمي الد  .5
 من املوظفني 70يتواصل تقدمي الدعم التقين إىل الربنامج اإلقليمي الستئصال شلل األطفال، باستخدام حوايل 

منها الدوليني وما يزيد على ألف من املوظفني الوطنيني املعنيني بشلل األطفال، إضافةً إىل ِفرق اخلرباء اليت تتألف 
موعات االستشارية التقنية اإلقليمية والقطرية، اليت تقوم بتقدمي املشورة إىل الربامج الوطنية حول التوجهات ا

ع وسكما يقوم مجيع موظفو مكافحة شلل األطفال، يف الوقت نفسه، بتقدمي الدعم إىل الربنامج امل. اتيجيةتـراالس
  .لربامج الصحية ذات األولوية على الصعيد القُطريللتمنيع ويعاونون يف التعاطي مع سائر ا

صد الشلل الرخو احلاد قدرا على دعم سائر أنشطة الربنامج املوسع تـرصد اليت أنشئت لتـروقد أثبتت بنية ال
يا  الستئصال شلل األطفال تقوم حالتئص من احلصبة، كما أن شبكة املختربات اليت أنشللتمنيع، مثل أنشطة التخلُّ

  .بتقدمي خدمات خمتربية ختص األمراض املتوقاة بالتطعيم وسائر األمراض ذات األمهية على صعيد الصحة العمومية

ق بالتطعيم الروتيينما يف ما يتعلّوتقوم الدول األعضاء بتقدمي موارد كبرية من أجل جهود االستئصال، والسي .
ق بتوفري ما يف ما يتعلّشطة الالزمة لتحقيق اهلدف املنشود، والسيكما مت تأمني موارد مالية خارجية كبرية لدعم األن

اللقاحات، ونفقات العمليات التنفيذية، والدعم التقين الالزم لتكثيف أنشطة التطعيم التكميلي، ومواصلة أنشطة 
 خالل الثنائية  من خالل املنظمةرة، واملوردةيها لدعم األنشطة املقر علماً بأن املوارد اخلارجية اليت مت تلقِّ.صدتـرال

د، صتـرلتغطية نفقات العمليات التنفيذية، وال)  مليون دوالر أمريكي124(ت املبلغ املقرر  قد فاق2009 – 2008
  .ي للتطورات يف الوضع الوبائيأما املوارد اإلضافية، فقد كانت الزمة لتغطية تكاليف عمليات التصد. واملوظفني

ن املتربعني الرئيسيني ذه األموال هم إدارة اململكة املتحدة للتنمية الدولية، ومنظمة الروتاري هذا، مع العلم بأ
الدولية، والبنك الدويل، والتحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع، وحكومة الواليات املتحدة األمريكية، 

ية، واالحتاد األورويب، وحكومات الكويت، ومؤسسة بيل وميلندا غيتس، ومؤسسة األمم املتحدة، واحلكومة الكند
  . واإلمارات العربية املتحدة،وروسيا، وفرنسا، وأملانيا، واململكة العربية السعودية

   التنسيق مع سائر األقاليم  .6
 اجتماعات 2009 و2008فقد عقدت يف عامي . يتواصل التنسيق مع البلدان املتجاورة لسائر أقاليم املنظمة

كما . بإسهامات من مجيع البلدانبلدان القرن األفريقي، وجيري بانتظام إصدار نشرة القرن األفريقي، تنسيقية ل
موعة االستشارية التقنية للقرن األفريقي اجتماعها الثالث يف متوزعواجتماعها الرابع يف 2008يوليو /قدت ا 

غري أنه اليزال هنالك جمال لتحسني . لومات بني البلدانوحتسن كثرياً تزامن األنشطة وتبادل املع. 2009فرباير /شباط
 القوقاز وآسيا اتبلدان الشرق األوسط ومجهوري(كما تتواصل عملية ميكاكار . التنسيق املباشر على الصعيد احمللي

اً ملكافحة شلل األطفال، بني البلدان املتجاورة يف كل من إقليم شرق املتوسط واإلقليم األورويب، وفق) الوسطى
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ص من احلصبة، فضالً عن التطعيم سع نطاق عملية ميكاكار حالياً ليشمل التخلُّويت. 2007لإلعالن املوقَّع يف عام 

  .الروتيين

ونظراً للتهديد املستمر لتوافد فريوس شلل األطفال من نيجرييا، واصل املكتب اإلقليمي املساعدة يف تقدمي الدعم 
 يف نيجرييا من أجل املعاونة على ختطيط وتنفيذ أنشطة استئصال شلل األطفال التقين جلهود استئصال شلل األطفال

  .يف مشال نيجرييا

   االلتزام اإلقليمي باستئصال شلل األطفال  .7
ر يف وقف انتقال شلل األطفال يف اإلقليم، فإن االلتزام اإلقليمي باستئصال شلل األطفال على الرغم من التأخ
اته، وهو ما يتجلى يف ما تبديه السلطات الوطنية سواء يف البلدان املوطونة بشلل األطفال أو اليزال على أعلى مستوي

  .البلدان اخلالية منه، من التزام كبري

وال خيفى أن استمرار اهتمام اللجنة اإلقليمية بالوضع واستعراضها له بانتظام، إضافةً إىل التوجيهات املستمرة 
وقد واصل .  حنو بلوغ هذا اهلدف على الصعيد اإلقليميإلقليمية، متثل قوة الدفعدة يف قرارات اللجنة ااملتجس

ات الوضع  عن مستجداملكتب اإلقليمي ما يبذله من جهود التوعية، بنشر املعلومات الالزمة وتوفري تقارير منتظمة
ات األولوية، واجتمع مع وواصل املدير اإلقليمي زياراته إىل البلدان ذ. وحتذير السلطات الوطنية من تطوراته

رؤسائها، ورؤساء وزرائها، ووزراء الصحة وسائر كبار املسؤولني الوطنيني، الذي أكدوا له التزامهم املستمر بدعم 
  .جهود استئصال شلل األطفال

ل ا باستئصال شلميف اإلقليم، أفغانستان وباكستان، تأكيد التزامهوقد أعاد البلَدان املوطونان بشلل األطفال 
أكتوبر /األطفال، أثناء اجتماع اللجنة االستشارية املعنية باستئصال شلل األطفال، املعقود يف جنيف يف تشرين األول

، وأثناء زيارة املديرة العامة للمنظمة واملدير اإلقليمي لكال البلدين، ويف اجتماعات الحقة عقدت مع كبار 2008
  . قرضاي، ورئيس الوزراء الباكستاين يوسف رضا جياليناملسؤولني، مبن فيهم الرئيس األفغاين حامد

8.  ياتالتحد   
يات اليت تواجه الربنامج ما يليتشمل أهم التحد:  

كة بني أفغانستان وباكستان، حيث تـراستمرار انتقال الفريوس الربي لشلل األطفال يف مناطق االنتقال املش •
عدام األمن يف املناطق اجلنوبية ألفغانستان املتضررة من يصعب الوصول إىل األطفال يف بعض املناطق بسبب ان

الصراع، وبسبب العوائق الثقافية، ورفض التطعيم، وكون أنشطة التطعيم التكميلي دون املستوى املنشود، يف 
 .مناطق أخرى

رية،  فجوة مناعية كبإىلتفشي وانتشار العدوى بفريوس شلل األطفال يف جنوب السودان، مما يشري  استمرار  •
 .سببها ضعف أنشطة التطعيم الروتيين، وتدني نوعية التطعيم التكميلي



  1/وثيقة إعالمية/56ل إ/ش م  
  10الصفحة 
 

  
• ما بلدان القرن توافد الفريوس الربي لشلل األطفال إىل اإلقليم من البلدان اليت اليزال يتوطنها املرض، والسي

 .األفريقي
نها شلل األطفال لدان اليت يتوطّاحلفاظ على اهتمام والتزام السلطات الوطنية على كل املستويات، سواء يف الب •

 .أو البلدان اخلالية منه
 .تأمني املوارد الضرورية سواء من املصادر الوطنية أو اخلارجية •

9. هات املستقبليةالتوج  

   2009ق باستئصال شلل األطفال خـالل عـام   يات، تتمثل األولويات اإلقليمية يف ما يتعلَّيف مواجهة هذه التحد ،
  :يف ما يلي

 انتقال الفريوس يف أفغانستان وباكستان، من خالل تكثيف أنشطة التطعيم التكميلي، والتعاطي مـع               وقف )1(
  .ىل األطفال يف املناطق اليت يعوزها األمنإالقضايا اإلدارية، وضمان األداء العايل اجلودة، وضمان الوصول 

كيز علـى حتـسني نوعيـة    تــر ل فريوس شلل األطفال من النمط األول يف جنوب الـسودان، مـع ال     اوقف انتق  )2(
 .أنشطة التطعيم التكميلي وتقدمي الدعم اإلمدادي الالزم للربنامج

 حتـسني تنفيـذ أنـشطة        خالل من شلل األطفال، وذلك من    حتاشي الفجوات املناعية الكبرية يف البلدان اخلالية         )3(
سكانما يف بؤر اخنفاض مناعة الالتطعيم الروتيين وأنشطة التطعيم التكميلي، والسي. 

صد شلل األطفال باملستوى املؤهل لإلشهاد على استئـصاله، سـواء علـى الـصعيد        تـرمواصلة مجيع البلدان ل    )4(
الوطين أو دون الوطين، والسيضني بشدة خلطر العدوىما يف املناطق والسكان املعر. 

)5(              وباكـستان ويف القـرن   ما بـني أفغانـستان    مواصلة وتعزيز أنـشطة التنـسيق بـني البلـدان املتجـاورة، والسـي 
 .األفريقي، مبا يف ذلك تزامن األنشطة، وتبادل املعلومات، والتخطيط والتنسيق على الصعيد احمللي

)6(     ة بشلل األطفال، وتعزيز استخدامها لصاحل الربامج األخرى ذات العالقة،      احلفاظ على شبكة املختربات املعني
 .ومواصلة أنشطة االحتواء واإلشهاد

 .د املالية املطلوبة لتنفيذ اخلطة اإلقليمية الستئصال شلل األطفالإتاحة املوار )7(


