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 شلل األطفال مرض تقرير مرحلي حول استئصال 

 املقدمة

لشرق األوسط والقرن األفريقي، امنطقتا ا مشهدن ياللتشلل األطفال  يلفاشيتيف سياق االستجابة  .1
 قرارالاعتمدت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف أفغانستان وباكستان، حالياً للمرض نة سراية املتوطّوال
شلل مرض الستئصال  بشأن تكثيف اجلهود املبذولة 2013) يف تشرين األول/أكتوبر 3-/ق60 إ م/ل (ش

لدول األعضاء ميع اطارئة جل فريوس شلل األطفال حالةً وقد أعلنت اللجنة انتشار. األطفال يف اإلقليم
 .للفريوس يف أفغانستان وباكستاننة حالياً املتوطّوأعادت التأكيد على أمهية إيقاف السراية  ،باإلقليم

طارئة  شكّليشلل األطفال رض الدويل مل االنتشارأن  الصحة العاملية منظمة ت، أعلن2014ويف أيار/مايو  .2
فإن هناك تبعات هلذا اإلعالن على  الدولية،مبوجب اللوائح الصحية . واًدولي اًقلقتثري عاملية صحية عمومية 

حتصني مجيع  عليهما ضمانن يتعياللتان مجيع بلدان اإلقليم، وخصوصاً باكستان واجلمهورية العربية السورية، 
 .والعراق بنفس األمر ،والصومال ،أفغانستانبأن تقوم ى يوصاملسافرين الدوليني، و

. وكان مبدينة جدة 2014يف شباط/فرباير اجتماعه األول لفريق االستشاري اإلسالمي العاملي ا دقَعو .3
إظهار و، رات الربامجبناء ملكية مقدل والتوجيهة القيادتوفري اهلدف من إنشاء هذا الفريق االستشاري هو 

قد و. يةاألمة اإلسالم من أرجاءالستئصال شلل األطفال مبا يلزم الدعم تقدمي و ،نالتضامض االجتماع عن متخ
أنشطة استئصال شلل األطفال يف مناطق بدعم الفريق االستشاري خالهلا قوم خطة عمل من ستة أشهر ي

ة الذي أدان إعالن جدر عن االجتماع صدعلى التطعيم، كما  ض فيها حظرويف املواقع اليت يفر ،زاعاتـالن
ويعهمة قتل العاملني الصحيني وتربشد. 

 احلايل يف اإلقليمالوضع 
 نظرة عامة

4. يعإقليم شرق املتوسط هو األكثر تأثراً بشلل األطفال بني أقاليم العامل، إذ  دمن بلدان العامل نياثن ميض 
(يف القرن األفريقي والشرق األوسط)، مبا  فاشيتني، فضالً عن أنه شهد املرض متوطناً فيهازال يالثالثة اليت ال 

ديدات وال يزال استكمال عملية . هود استئصال املرض على الصعيدين اإلقليمي والعامليجلخطرية  يطرح
زاعات، ـيف ضمان الوصول اآلمن لألطفال يف مناطق الن صعوبةًيواجه ي فريوس شلل األطفال الرب استئصال

وعدم اتساق معداتغطية الونطاق أنشطة التمنيع التكميلي ن يف جودة ل التحس  ًعن ضعف برامج ، فضال
م ملموس بلداً، مع إحراز تقد 17وقد جنح اإلقليم يف احلفاظ على اخللو من شلل األطفال يف . التمنيع الروتيين
لفريوس  انتشارأي عن ومل يتم اإلبالغ . مرض شلل األطفال هماتوطنلذين يالن يأحد البلدوهي يف أفغانستان، 

 .د البيئيو احلاد أو الترصخد الشلل الرترصمن  عامني سواًءألكثر من الثالث شلل األطفال من النمط 
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 اضطرابات أمنيةيف املناطق اليت تعاين من طعيمهم لتاألطفال  الوصول إىلل يف ل بعد يتمثَّمل يح هناك حتدو .5
واملنطقة  يف باكستان،االحتادية إلدارة اخلاضعة ليف املناطق القبلية  اجلنوبية والشمالية وزيرستاني وكالتيف 

يات تكتنف على ذلك، هناك حتد وعالوة. اجلنوبية املركزية للصومال، ويف املنطقة الشرقية من أفغانستان
وهناك حاجة . زاعات يف اجلمهورية العربية السورية والعراقـإمكانية الوصول لألطفال يف املناطق املتأثرة بالن

تة لتضافر اجلهود وتنسيقها حلل املشكالماس األمنية اخلاصة يف كل هذه يات السياسية واالجتماعية ووالتحد
  ن.البلدا

 شلل األطفالوطونة باملالبلدان 

6. ب م ملموس يف أفغانستان؛أُحرِز تقدن املتوطِّ ةاجلنوبي املنطقةإال عن حالة واحدة من  2013يف عام غ لَّإذ مل ي
حاالت  ستاإلبالغ عن  2014عام شهد لكن و. 2014حىت اآلن يف عام كما أُبلغ عن حالتني املرض،  افيه

اآلمن إىل وصول اليف إعاقة هناك األمن  انعدامب تسبي، حيث واملنطقة اجلنوبية الشرقية ةالشرقياملنطقة من 
يرتبط  2014ف يف عام فريوس شلل األطفال املكتش أنويظهر التسلسل اجليين . لتطعيمهمألطفال مجيع ا

 .الساري يف باكستانارتباطاً وثيقاً بالفريوس 

ى الربنامج استراتيجيات ، إذ تبنياتي للتحدل جديدة يف التصدبل الربنامج يف أفغانستان ابتكار سيواصو .7
دائمة  قرفالتفاوض بشأن الوصول لألطفال، وإعطاء جرعات إضافية على فترات قصرية، وإنشاء  مثل:

يف  لطَّللتطعيم ضد شلل األطفال، والتطعيم يف نقاط العبور، وحالياً وضع خطط لتقدمي لقاح شلل األطفال املع
كبرية يف أفغانستان  ة ألخطارٍضرد البيئي يف املناطق املعالترص ءكما أن بد .املناطق اليت يصعب الوصول إليها

 .و احلادخالشلل الرد استكمال ترص قاطعاً علىر دليالً يوفِّ

إىل لوصول يف اة املستمر تشكالاملان، حيث إن ال تزال تفرض نفسها يف أفغانستكبرية ة خماطر مـثو .8
 شلل األطفال. اخلطر األكرب الذي يواجه جهود استئصالل تشكِّة اجلنوبية، قاملنطقة الشرقية، واملنطاألطفال يف 
 انتشارة يف مع باكستان هو أيضاً أحد العوامل املهمل السكان داخل البلد أو عرب حدوده كما أن تنقُّ

لة وتطعيمها من خالل اتباع استراتيجيات مالئمة.ن الوصول هلذه الفئات السكانية املتنقِّالفريوس، ويتعي 

إلدارة اخلاضعة لشلل األطفال يف أجزاء من املناطق القبلية لسريان ويف باكستان، وبرغم االحنسار اجلغرايف  .9
باكستان . فال يزال الوضع خطرياًفوكراتشي،  وبيشاورويف املناطق ااورة هلا يف خيرب خبتوخنوا االحتادية 

ذلك يف املقام األول ويعود ؛ غ ا على الصعيد العامليبلَمن احلاالت املُ %80ولة عن ما يقرب من ؤوحدها مس
بسبب استمرار احلظر الذي تفرضه اموعات املسلحة على أنشطة هم لتطعيمالوصول إىل األطفال إىل تعذُّر 

 .األطفالالتمنيع ضد شلل جمال يف امليدانيني التمنيع يف مشال وجنوب وزيرستان، وانعدام األمن وقتل العاملني 

10. توصيات  ملراعاةواختذت حكومة باكستان خطوات سريعة ومالئمة  أخرى؛ مناطقيف  وقد أُحرز تقدم
وسامهت اجلهود املتواصلة الستئصال فريوس املرض دولياً. خفض خماطر انتشار بشأن اللوائح الصحية الدولية 

سراية الفريوس يف مناطق حمدودة، وأصبحت الغالبية حتجيم شلل األطفال على مدار األعوام السابقة يف 
 متت، 2013ويف عام . شلل األطفالخالية من فريوس جمتمعات العظمى من الشعب الباكستاين تعيش يف 

هإىل املناطق اخلالية منه انتشار الفريوس من املناطق املصابة بمعاجلة نوبات  وفعالية بكفاءة، د أي ومل تشه
م الربنامج باستمرار ابتكارات وقد قد. الفريوس ا منطقة من املناطق اخلالية من شلل األطفال معاودة سراية
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على إضافية جرعات إعطاء يات، مبا يف ذلك محالت التطعيم اليت تستمر يوماً واحداً، والتحد ملواجهةجديدة 
وخطط إدخال لقاح شلل  ،ر الوصول إليهاتعذّي ، والتطعيم يف نقاط املرور حول املناطق اليتقصريةفترات 

 .خمتارة األطفال املعطل يف مواقع

وجيب . ستئصال شلل األطفالالبلوغ اهلدف العاملي خطر مفرد أمام أكرب  باكستانظل تومع ذلك،  .11
ن اكتمال تنفيذ التطعيم حىت نضمالعاملني يف التمنيع، وسالمة حصول األطفال على  تإجياد حلول ملشكال

 .الربنامج

12. ويف كوتصبح احلاجة لرفع مستوى  ،ل والتعبئة االجتماعية أكثر وضوحاًال البلدين، يصبح دور التواص
كما يظل مستوى االلتزام السياسي مرتفعاً . أكثر أمهية عن ذي قبلوبناء الطلب على التمنيع الوعي اتمعي 

ر لإلدارة واملساءلة كجزء من خطط العمل السنوية للطوارئ على املستوى الوطين يف طُأُ طرحمت . ويف البلدين
 .من أفغانستان وباكستان كلٍّ

 البلدان اليت تشهد فاشيات شلل األطفال

مع نسيق ، مت إعداد خطط استراتيجية شاملة بالت3-/ق60 إ م/ل اإلقليمية ش اللجنةشياً مع قرار متا .13
يف الصومال واجلمهورية  2013عام اندلعت خالل احلكومات الوطنية والشركاء يف االستجابة للفاشيات اليت 

، 2013يف  حالة 194ت الصومال عن غومنذ اندالع الفاشية يف منطقة القرن األفريقي، أبلَية. العربية السور
إصابة بشلل األطفال، حالة  36ويف الوقت ذاته، أبلغت اجلمهورية العربية السورية عن  .2014حاالت يف  5و

الفاشية إىل فيه انتشرت ، وهو العام نفسه الذي 2014كانون الثاين/يناير  21وكان ظهور أحدث حالة يف 
 االستجاباتوتتم بانتظام مراجعة . ي شباط/فرباير ونيسان/أبريلغ عن حالتني يف شهرأبلَلذي ا ،العراق

الوضع الوبائي تطور خطط االستجابة للمرحلتني الثانية والثالثة، استناداً إىل  عوتوض ،تعددة البلدان للفاشياتامل
 .والدروس املستفادة

زيادة مستوى املناعة لدى لعدد من االستراتيجيات  تفعيل ، متاجلمهورية العربية السوريةويف الصومال و .14
الة (اللقاح الفموي الثنائي الفاشيات، مبا يف ذلك استخدام األدوات الفعمكافحة ألجل على الفور السكان 

عند دائمة للتطعيم الراكز واملالتكافؤ)، واالستراتيجيات اجلديدة (جرعات متنيع تؤخذ على فترات قصرية، 
الدعم يف الوقت املناسب من خالل تعيني موظفني تقدمي و ،)تعمل دون لفت األنظار إليهاق تطعيم روف، املعابر

إضافيني، والتجهيز املسبق للقاحات، والتوسوكان من املهم إقامة  .لتطعيمبافة ع يف الفئات العمرية املستهد
كما . ة والتطورات يف الوضع الوبائيي للقضايا املستجدأجل التصدعالقة عمل قوية بني مجيع الشركاء من 

يف مكافحة  وأفريقيا أثر إجيايب املتوسطشرق الصحة العاملية يف كان للتنسيق بني املكتبني اإلقليميني ملنظمة 
لدان ت محالت تطعيم وقائية يف البففي كلتا الفاشيتني، أجري. القرن األفريقيت يف اليت اندلعفاشية ال
واليمن، مع  ،والسودان ،وفلسطني ،ولبنان ،والعراق ،ومصر ،، مبا يف ذلك جيبويتخاصة ملخاطرمعرضة ـال

 .الداخليني والنازحنيالتركيز بوجه خاص على املهاجرين 
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 تنفيذ استراتيجيات استئصال شلل األطفال
 التمنيع الروتيين

التمنيع الروتيين والتغطية به أحد االستراتيجيات األساسية الستئصال شلل  خدماتجهود حتسني ال تزال  .15
التمنيع الروتيين دون املستوى األمثل يف العديد من البلدان التغطية بظل توبرغم االستثمارات الكبرية،  .األطفال

السداسية ستراتيجية ففي اخلطة اال .عالية باإلقليم، على الصعيدين الوطين ودون الوطينضة ملخاطر عرمـال
كبري على  تركيز بينص، 2018-2013السنوات للقضاء على شلل األطفال والشوط األخري من استئصاله 

شلل األطفال يف حتسني عملية تقدمي خدمات التمنيع واحلفاظ على  استئصالاالستخدام األمثل ألصول برامج 
ن ذلك دعم ويتضم .م التمنيعظُس لتقوية نكرعلى األقل من وقت املوظفني امليدانيني م %25ن أإذ  .استمرارها

حديثي يها باللقاحات (مبا يف ذلك احلصبة والتيتانوس الذي يصيب األمهات ود األمراض اليت ميكن توقّترص
على مستوى املناطق)، جزئية وضع خطط  عن طريق" (حملية )، وتنفيذ أسلوب "الوصول لكل منطقةالوالدة
األداء دون مناطق و احلاد يف حتديد خاالت الشلل الرحلالتمنيع حالة ستخدم تو .التربيد سلسلة مكوناتوتقييم 

مل الذين طفال األل العاملون بالتطعيم ، يسجالتكميليخالل أنشطة التمنيع و .األمثل لربامج التمنيع الروتيين
 .قبلحيصلوا على أي جرعات روتينية من 

التمنيع الروتيين بالتنسيق الوثيق فيما بينها حول خطط حتسني فرق وتقوم فرق استئصال شلل األطفال و .16
ذات املخاطر العالية، وإعطاء جرعة واحدة على األقل من لقاح شلل الرئيسية التمنيع الروتيين يف البلدان 

، والتحضري للتحول من اللقاح الفموي الثالثي التكافؤ إىل اللقاح الفموي الثنائي 2015ل يف عام عطَّاألطفال املُ
  .2016التكافؤ يف 

 أنشطة التمنيع التكميلي

يف اإلقليم لضمان تطعيم مجيع األطفال دون سن  اًمهم اًدورلعب تأنشطة التمنيع التكميلي  ال تزال .17
، قامت البلدان اخلالية املتوطن فيها شلل األطفال واملتضررة منهإىل البلدان  وإضافةً. اخلامسة ضد شلل األطفال

مجهورية إيران ومصر، و(جيبويت،  إليهاعالية من وفود الفريوس خاطر مل ضةمعرـالمن شلل األطفال 
اليمن) بإجراء أنشطة التمنيع والسودان، واململكة العربية السعودية، وليبيا، فلسطني، ولبنان، واإلسالمية، 

معرضة بشكل أكرب فئات سكانية يعيش ا يف املناطق اليت  وأعلى املستوى الوطين  2014-2013 يفالتكميلي 
املناعة رفع مستوى ، وذلك يف حماولة لالروتيين تغطية بالتمنيعتعاين من اخنفاض الو ،النتشار فريوس املرض بينها

أخرى  فعاليات من يستفاد كما .ظ على مناعتهم، واحلفابني الفئات السكانية اليت تواجه خماطر مرتفعة
 بغرض الفموي األطفال شلل لقاح من إضافية جرعات تقدمي يف احلصبة، ضد التطعيم محالت مثل لتطعيم،ل

 .بني سكان هذه املناطق ناعةامل زيادة

 انتشار فريوسف توقَّيمالت تطعيم مكثفة حىت حبواجلمهورية العربية السورية  ،والصومال ،العراقويقوم  .18
  .شلل األطفال متاماً

أنشطة  ، كما تنفَّذف ألنشطة التمنيع التكميليتنفيذ جدول زمين مكثَّ وباكستانل أفغانستان تواصو .19
وأثبتت استراتيجية  .ي يف املناطق حديثة اإلصابةفريوس شلل األطفال الربيف اكتشاف وجود االجتثاث 



  1 تنقيح 1 عالميةإثيقة و 61  ش م/ل إ
 

 

5 

إعطاء جرعات إضافية على فترات قصرية" جدواها، وال سي"وقد د اضطرابات أمنية. ما يف املناطق اليت تشه
 ثنائي.المن لقاح شلل األطفال الفموي استفادة البلدين أقصى حقق كال 

يف ضمان  حصلوا على اللقاح مفيدةً نالذياألطفال أصابع  صبع علىإلعالمة ا استخدامكانت عملية و .20
فيد يف حتديد مبا ي لحمالت لتقييم نتائجها،ل الحق رصدذ نفَّوي .للحصول على التطعيم طفلأي إغفال عدم 

اخلاصة بيانات الغ مجيع البلدان بلِّتو. حتسني مستوى األداء يف محالت التطعيم القادمة ماملشكالت ومن ثَ
 .الربنامجها الرئيسي مبا يسمح بتحليل أداء ومقرملنظمة الصحة العاملية  ياملكتب اإلقليمإىل حبمالت التطعيم 

عمليات تقييم عن طريق أخذ ويف أفغانستان والعراق وباكستان، جتري بعض املناطق مرتفعة املخاطر أيضاً 
احلمالت لكفاءةتقييم إضايف كطريقة  منيعينات من األطفال املطع. 

الرخو احلادد الشلل ترص 

عام،  األطفال من باكستان، والفاشيات احلالية، وزيادة حركة السكان بوجه شللفريوس  وديف سياق وف .21
د الشلل الرخو احلاد يف كل ترصكفاءة رفع ولذا، فمن املهم  .يواجه مجيع بلدان اإلقليم خماطر العدوى الوافدة

  .للفريوس على الفور وفودأي  على اكتشافكافية بدرجة  قادراًكون يأن و ،اإىل أقصى مستوياالبلدان 

ل الشلل الرخو احلاد غري الناجم عن معدمثل د الشلل الرخو احلاد (ترصل الرئيسيةؤشرات املتقترب و .22
الكافية) على املستوى الوطين من املعايري الدولية يف معظم بلدان  لعينات الربازاملئوية نسبة الشلل األطفال و

اد احلو خرإصابة بالشلل ال حالةل االكتشاف األساسي البالغ مجيع البلدان تقريباً معدي تلبويف حني  .اإلقليم
ل، مع صل بالكاد إىل هذا املعديعدد من البلدان هناك عاماً،  15طفل دون سن  100000لكل واحدة 

يف  لبيانات دون الوطنية فجواتل على ذلك، أظهر حتليلٌ عالوةً. واأنشطة الترصد استمرار ضعف حساسية 
أكثر أمهية للبلدان  دعاليت تو، ا متخطية احلد األدىن املؤشرات األساسية تكوناملؤشرات حىت يف البلدان اليت 

الفريوس وفود كبرية لمن بينها بلدان عديدة تواجه خماطر و ،ةاليت ظلت خالية من شلل األطفال لسنوات كثري
أو من مناطق تشهد فاشيات يف الوقت احلايلن فيها املرض املتوطّسواًء من املناطق إليها ي الرب  

وجيري حتليل هذه  .و احلاد للمكتب اإلقليمي أسبوعياًخالشلل الر دترصعن م مجيع البلدان بيانات قدتو .23
البلدان، والشركاء، واجلهات على أسبوعياً " ويتم توزيعها شلل األطفال فاكس"البيانات ونشرها يف تقرير 

األسبوعي وسيلة  "شلل األطفال فاكس"ويوفر تقرير اإلقليمي. نشر على املوقع اإللكتروين للمكتب ياملاحنة، و
يف الوقت املناسب لوزارات الصحة الحظات مع إرسال امل ؤشرات األداء،مل نياملتواصلوالتقييم صد للر

 .والشركاء واجلهات املاحنة

و احلاد، خد الشلل الرمكملة لترص ةوباكستان، كخطو ،ومصر ،أفغانستانبيئي يف  دحاليا ترص يوجير .24
ع يف إجراء هذا وجيري حالياً مناقشة إمكانية التوس .جداً مفيدةٌ أنه أداةٌكثري من األحيان والذي ثبت يف 

الترصللفائدة املترتبة  على تقييمٍ أخرى، وسوف يتم إجراؤه بناًء د يف بلدان على هذا اإلجراءواف. 

 شبكة املختربات اإلقليمية

اختبار  تواجتازختربات شلل األطفال خمتربات معتمدة، مل اإلقليميةيف الشبكة شتركة املختربات املمجيع  .25
ط الواحد من أمناط فريوس شلل األطفال. ممتييز األمناط الفرعية داخل النالفريوس ويف جمال عزل الكفاءة 

عينة  27113، عاجلت خمتربات الشبكة حوايل 2013ويف عام  .جداً ثقيلٍ وتضطلع خمتربات الشبكة بعبٍء
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)، واألطفال األصحاء %20األشخاص املخالطني (و)، %77و احلاد (خمن حاالت الشلل الرمأخوذة 
قد مت احلفاظ على أداء املختربات عند مستوى و .)%0.6( عينات أخرى) و%1.9)، والعينات البيئية (0.5%(

ي العينات يف املخترب وإعالن ق بني تلقِّوبلغ متوسط الزمن املستغر .على استئصال شلل األطفال اإلشهاديتيح 
يوماً،  14خالل على نتائج املزرعة من العينات  %92حصل وبوجه عام، . 2013يوماً يف عام  12النتيجة 

حصل ، وإحالة العينات اإلجيابيةأيام من  7خالل ريوس أمناط الفبني تمييز على نتائج ال هامن %98حصل و
ومت إجراء طريقة تفاعل البوليمرياز  .يوماً من ظهور الشلل 45خالل  النهائية نتائج املختربيةعلى ال 96%
 .ضمن شبكة خمتربات شلل األطفال اًخمترب 12بني  منخمتربات  7سلسلي يف تال

دعمه ت، الذي واملرتبطة بنقص املناعة من اللقاح ةاملشتقّد فريوسات شلل األطفال ل مشروع ترصيتواصو .26
ل املصلي يف دراسة التحوكما تستمر  ،مصر يف )فاكسريا(الشركة القابضة للمستحضرات احليوية واللقاحات 

د الذي تدعمه ف مشروع الترصاملخترب املرجعي اإلقليمي يف باكستان، وقد اكتشكراتشي املدعومة من 
 .2011منذ عام حىت اآلن حاالت  4مصر  يف "فاكسريا"

  شلل األطفالمرضى حتسني جودة حياة 

27. بالعالج الالزم إلعادة  باملرضاألطفال املصابني  تزويدل الربنامج اإلقليمي الستئصال شلل األطفال واص
والتصحيحية،  يةجهزة التقومياألالعالج الطبيعي، وتوفري ن خدمات املعاجلة تتضمو ،اًواجتماعي اًبدني همليتأه

دين على معتمعلى أن يصبحوا أفراداً  املرضاملتعايشني مع ملدارس، وبالتايل مساعدة لتحاق باوتسهيل اال
 .منتجني يف اتمعو أنفسهم

 للبلدانعم التقين واملايل الدتقدمي 

28. تل الدعم التقين واصمستشارون  همدعميموظفني دوليني  تعيني خاللمن م من منظمة الصحة العاملية املقد
لوقاية من األمراض األمريكية لراكز املمن  ون) معارSTOP teamن بعقود قصرية األجل (ووموظف

يف البلدان اليت حتتاج هذا  تعيني مسؤولني مهنيني وطنيني يدعمهم موظفون وطنيون آخرونومكافحتها، و
تقدمي الدعم  وطنيةاستشارية إقليمية جمموعات إىل ذلك، تتوىل فرق من اخلرباء تتألف من  وإضافةً .الدعم

استئصال شلل األطفال جمال م مجيع العاملني يف ويقد. التقين للربامج الوطنية بشأن التوجهات االستراتيجية
 .طريخرى ذات األولوية والطارئة على املستوى القُاألالصحية الدعم لبعض الربامج 

استئصال شلل الرامية إىل هود دعم اجلرد الالزمة لاكبري من املو أغلبية الدول األعضاء توفري قدر واصلتو .29
كبرية من رد مالية اعلى ذلك، مت تأمني مو وعالوةً .دما فيما يتعلق بالتمنيع الروتيين والترصسي األطفال، وال

املوارد والدعم التقين، ولنفقات امليدانية توفري ايف ما يتصل بلدعم االنشطة الوطنية، وخصوصاً خارج امليزانية 
 .دملواصلة أنشطة الترصالالزمة 

 الصحة العاملية منظمةيف قاليم األالتنسيق مع سائر 

30. اإلقليم األفريقي وإقليم جنوب شرق ل التنسيق مع سائر أقاليم منظمة الصحة العاملية، وخصوصاً يتواص
أينما كان إجراء أنشطة التمنيع التكميلي يف أوقات متزامنة من أجل اجلهود وتبذل . آسيا واإلقليم األورويب

شرق املتوسط حول اخلربة و األفريقيت مشاورة بني املكتبني اإلقليميني ، انعقد2014ففي آذار/مارس . مناسباً
 .ر الوصول إليها واملناطق اليت تعاين وطأة الرتاعاتباملناطق اليت يتعذَّالعمل املكتسبة من 
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 الفريق االستشاري التقين للقرن األفريقي مثاالً ممتازاً على التنسيق الوثيق بني البلدان يف اإلقليم ديعو .31
على تشجيع اجتماعات التنسيق عرب احلدود على املستوى  وهناك حرص. شرق املتوسطإقليم األفريقي و

ق ومت تعيني منس. ق اإلقليمان جهودمها يف مواجهة فاشية القرن األفريقي واالستجابة هلاحيث نس. طريالقُ
مشتروي. باالستجابة لفاشية القرن اإلفريقي، وذلك بدعم من اإلقليمني ك معيناملخترب التابع ملعهد م قد

كما . الصومال وجنوب السودان، بينما يقوم خمترب السودان بدعم إريترياإىل دعم الث الطبية بكينيا البحو
 .اد البيئي صاملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط نيجرييا يف تطوير الريدعم 

مثل الفريق االستشاري كما أن املشاركة املنتظمة ملمثلني من سائر األقاليم يف االجتماعات اإلقليمية،  .32
ل املعلومات حول الدروس املستفادة واملمارسات تبادن تضمالتقين اإلقليمي واللجنة اإلقليمية لإلشهاد، 

 .املفيدة

هات املستقبليةالتحديات والتوج 

لذي ا جهها إقليم شرق املتوسطايات بالغة األمهية اليت يوشلل األطفال أحد التحدمرض استئصال  لميثِّ .33
ا منطقتا القرن مكافحة صب عينه وقف سراية املرض يف أفغانستان وباكستان، ويضع نالفاشيات اليت شهد

، البلدانمن شلل األطفال اليت حققها بعض  اخللو، فضالً عن احلفاظ على حالة والشرق األوسط األفريقي
 .2014وحتقيق هذه األهداف يف عام 

ولذا، جيب على التطعيم ضد هذا املرض. مجيع األطفال ل حصومن الضروري فبالنسبة لباكستان، و .34
تنفيذاً كامالً إن أردنا بلوغ  ،ت مناقشتها آنفاًمـواليت ت ،ضرهذا الغتحقيق األنشطة املصممة لجمموعة تنفيذ 

أما يف . التفاوض ووضع استراتيجيات خاصة للوصول جلميع األطفالمنها هدف استئصال شلل األطفال، و
يف املنطقة اجلنوبية ونعيد تطبيق الدروس املستفادة اليت حتققت ز املكاسب أفغانستان، فقد حان الوقت لكي نعز

منتظمة لألداء، ترتبط  وتقييمات ة إلجراء مراجعاتملح ويف كال البلدين، هناك حاجةٌ. يف املنطقة الشرقية
من  املستمرشراف واإل ،وإشراك حكومات األقاليم واملناطقخطط العمل الوطنية للطوارئ، يف بإطار املساءلة 
  ورؤساء احلكومات. الدولجانب رؤساء 

للمراجعة على حنو ربع سنوي، ويتم أيضاً  واجلمهورية العربية السوريةالصومال الفاشيات يف ع خضـتو .35
 التعاملصد استناداً إىل النتائج وبقَخاذ تدابري تصحيحية ـري اتجيو. مكافحتهاتقييم األثر املترتب على أنشطة 

ة للبلدان اليت تشهد الفاشيات، من األمهية مبكان احلفاظ على عالقات العمل بلنسابو. مع الوضع الوبائي املتغري
ة واألحوال املتغرية من خالل اجلهود القضايا املستجدمعاجلة بني احلكومة ومجيع الشركاء من أجل القوية 

 .املشتركة

البلدان اخلالية من شلل األطفال يف اإلقليم، تعطى األولوية إىل احلفاظ على ارتفاع مستوى املناعة ويف  .36
لدى السكان، وترصد الشلل الرو احلاد وفق معايري اإلشهاد، والقدرة على االستجابة السريعة ألي حاالت خ

مشاركة مجيع  دع، ت)3-/ق59 إ م/ل  ار شعلى طلب اللجنة اإلقليمية يف قرارها (القر وبناًء. للفريوس دةاوف
ل النتائج وتباد ،ل الفريق اإلقليمي إجراء تقييمات املخاطروسوف يواص. البلدان ودعمها السياسي أمراً أساسياً

التعامل من أجل  واختاذ اإلجراءات املناسبة مع الدول األعضاء، وسوف يدعم عملية إعداد اخلطط املالئمة
 .املخاطر اليت مت حتديدهاالفعال مع 


