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إن هذا التقرير هو السابع من بني سلسلة تقارير تعمل على توثيق استئصال شلل األطفال من 
م الـُمْحَرز في عامي 2007 و2008، حيث شهدت هذه  إقليم شرق املتوسط. وهو يغطي التقدُّ
رات اإليجابية. فالصومال آخر بلد يتأثـَّر بالوفادة التي حدثت في املدة من  املدة العديد من التطوُّ
عام 2004 إلى عام 2007، أصبح خاليًا من شلل األطفال منذ مطلع عام 2007 وظل كذلك حتى 
اآلن. كما فشلت العديد من حاالت دخول الفيروس إلى اإلقليم في عامي 2007 و2008 في 
توطيد السراية، والسّيما في شمال السودان ومصر. وحافظت جميع البلدان اخلالية من شلل 
األطفال على خلوها منه. كما أحرزت أنشطة االحتواء واإلشهاد تقدمًا سريعًا مع قيام معظم 

البلدان اخلالية من شلل األطفال باستكمال اإلجراءات املطلوبة وتقدمي التقارير الالزمة.

ولكن بالتوازي مع هذه اإلجنازات، وقعت انتكاسات معظمها في عام 2008، فشهدنا فاشيات 
في مناطق في باكستان كانت خالية من شلل األطفال لسنوات عديدة. وعانى جنوب السودان 
واليزال يعاني من فاشية كبرى عقب الوفادة التي وقعت في منتصف عام 2008. ولكن من 
املهم أن نعلم أن البرنامج قد تصدي بحسم للوضع حتى أصبحت الفاشية في باكستان حتت 

السيطرة، وخمد الوضع في جنوب السودان.

م الـُمحرز يعزى باألساس إلى جهود السلطات الوطنية والتي  واحلق أن الفضل في هذا التقدُّ
قدمت منوذجًا ُيحتذى به في االلتزام واإلصرار. كما تواصل الدعم النموذجي من ِقَبل الشراكة 
مكافحة  ومراكز  الدولية،  الروتاري  ومنظمة  العاملية،  الصحة  منظمة  تتسنَّمها  والتي  العاملية 

الت�شدير

األمراض والوقاية منها، واليونيسف، وكذلك العديد من الشركاء اآلخرين والسّيما إدارة التنمية الدولية في اململكة املتحدة، والبنك 
بيل وميلندا غيتس، ومؤسسة األمم  املتحدة األمريكية، ومؤسسة  الواليات  للقاحات والتطعيم، وحكومة  العاملي  الدولي، والتحالف 
السعودية  العربية  واململكة  وأملانيا  وفرنسا  وروسيا  الكويت  و  ماليزيا  األوروبية، وحكومات  واجلماعة  الكندية،  واحلكومة  املتحدة، 

واإلمارات العربية املتحدة.

الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائرى
املدير اإلقليمى لشرق املتوسط

الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائرى

املدير اإلقليمى لشرق املتوسط
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26

في عام 1988، اتَّخذت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط قراراها ش م/ل إ35/ق – 14، الذي 
تنفيذ استراتيجيات االستئصال، منذ  ى  أدَّ اعتمدت فيه مرمى استئصال شلل األطفال. وقد 
ذلك احلني، إلى انخفاض عدد البلدان املوطونة بشلل األطفال في إقليم شرق املتوسط من 22 
بلدًا إلى بلَدْين اثَننْي فقط )أفغانستان وباكستان( منذ عام 2005. كما انتهت األوبئة التي تلت 
وفادة الفيروس من نيجيريا )2004 – 2007( وأصابت على التوالى والسودان ثم اجلمهورية 
اليمنية والصومال، ومت اإلبالغ عن آخر حالة من الصومال في آذار/مارس 2007. وفي كال 
البلَدْين املوطوَننْي، هبطت كثافة انتقال املرض في عام 2007 إلى معدالت منخفضة غير مسبوقة 
نتيجة لتعزيز اجلهود املبذولة الستئصاله. غير أن عام 2008 شهد ارتفاعًا في عدد حاالت شلل 
األطفال املبلَّغة في كلٍّ من أفغانستان وباكستان، مع انتشار الفيروس في مناطق في باكستان 

كانت خالية منه لسنوات طويلة.

األقاليم  في  املصابة  البلدان  من  الفيروس  لوفادة  ضه  تعرُّ اإلقليم  واصل   ،2008 عام  وفي 
رة من نوعي الفيروس البري لشلل األطفال  األخرى، حيث تعرَّض شمال السودان لوفادات متكرِّ
من تشاد. ولم تسفر أي من هذه الوفادات عن توطيد السراية أو اإلبالغ عن حاالت ثانوية. 
ت إلى وباء كبير في عام 2008 وتواصل في  إال أن جنوب السودان شهد وفادة من أثيوبيا أدَّ
عام 2009. وواصل الفيروس انتشاره من جنوب السودان إلى شمال السودان كما انتقل إلى 

كينيا وأوغندا.

املقدمة  .1

خالية من شلل األطفال
معاودة العدوى

موطونة

الشكل )1( الوضع الوبائى لشلل األطفال فى دول أقليم شرق املتوسط 2008-1988

الشكل )2( حاالت شلل األطفال املبالغة فى أقليم شرق املتوسط 2008-1993

حاالت

حاالت
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الـُمْحَرز على �شعيد الإقليم م  التقدُّ   1.2

مرمى  نحو  ملموس  م  تقدُّ وإحراز  األطفال،  شلل  استئصال  جهود  تكثيف   2007 عام  شهد 
االستئصال، حيث بلغ إجمالي عدد حاالت شلل األطفال املبلَّغة 58 حالة وهو أقل عدد سبق 
اإلبالغ عنه في اإلقليم وكانت غالبية احلاالت )49( من البلَدْين املوطوَننْي )32 من باكستان و17 
من أفغانستان(؛ و8 حاالت من الصومال التي متثِّل بقايا الفاشية التي أعقبت وفادة فيروس شلل 
األطفال، وفي هذا العام أبلغ السودان عن وفادة واحدة من تشاد لم تعقبها حاالت ثانوية. وكان 

إجمالي حاالت اإلقليم في عام 2007 أقل من %5 من احلاالت العاملية في نفس السنة.

وشهد عام 2008 تواصل تكثيف جهود استئصال شلل األطفال، ومت احلفاظ على اخللّو من 
شلل األطفال في 19 بلدًا مبا فيها الصومال، غير أن عدد احلاالت زاد في أفغانستان وباكستان 
بشكل ملحوظ ليصل عدد احلاالت من باكستان إلى 117 حالة ومن أفغانستان 31 حالة. وفي 
شمال السودان، أسفرت الوفادَتنْي املنفصلَتنْي من تشاد عن حالَتنْي اثنَتنْي. وظهرت فاشية في 

جنوب السودان في حزيران/يونيو 2008 مما أسفر عن 24 حالة حتى نهاية العام.

ن الوضع في أفغانستان وباكستان، حيث  وفي مطلع عام 2009 )حتى نهاية أيار/مايو( حتسَّ
أبلغ عن 26 حالة فقط )18 من باكستان و8 من أفغانستان(. وتواصلت السراية الفيروسية 
في جنوب السودان، حيث ُأبلغ عن 32 حالة، وانتشر الفيروس ليصل إلى شمال السودان مما 

أسفر عن 5 حاالت، كما وصل إلى كينيا وأوغندا.

ل أي حاالت خالل 2007 –  أما باقي بلدان اإلقليم فقد ظلت خالية من شلل األطفال، ولم تسجِّ
2008. وفي مصر، اكتشف فيروس شلل األطفال البري في عينَتنْي بيئيَتنْي مت أخذهما من منطقة 
القاهرة الكبرى في أيلول/سبتمبر وكانون األول/ديسمبر 2008. وقد أثبت الفحص اجلينومي 
للفيروسات املستفردة ارتباط الفيروس املستفرد في أيلول/سبتمبر بالفيروسات السارية في 
أثيوبيا وجنوب السودان والفيروس املستفرد في كانون األول/ديسمبر بالفيروسات السارية في 
الهند. ويذكرنا استفراد الفيروسات البرية من مصر والوفادات املتكررة إلى داخل السودان 

بخطر الوفادة الذي تواجهه جميع البلدان حتى يتم الوصول إلى االستئصال العاملي.

املتو�شط �شرق  اإقليم  الراهن يف  الو�شع   .2
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القبلية على طول احلدود مع أفغانستان والتي متتد أحيانًا 
إلى داخل اإلقليم الشرقي ألفغانستان. فاحلاالت في هذه 
املنطقة تنجم أساسًا عن الفيروس البري لشلل األطفال من 

النمط 1.

•املنطقة اجلنوبية والتي متثِّل املنطقة املوبوءة الرئيسية في عام  	
2007، وتشمل املمر املمتد من املنطقة اجلنوبية ألفغانستان 
البنجاب وشمال وجنوب والية  ببلوشيستان وجنوب  مرورًا 
تنقالت  املنطقة  هذه  وتشهد  كراتشي.  فيها  مبا  السند، 
ألفغانستان  اجلنوبية  املنطقة  من  للسكان  عالية  موسمية 
وجنوب  السند  شمال  إلى  ووصواًل  ببلوشيستان  مرورًا 
عكسية  حركة  تسجيل  مع  الباردة  الفصول  إبان  البنجاب 

أثناء الفصول احلارة.

انخفاضًا   2008 عام  في  األولى  الستة  األشهر  شهدت  وقد 
ع اجليني  مستمرًا في عدد حاالت شلل األطفال وكذلك في التنوُّ
مع  وباكستان،  أفغانستان  من  كلٍّ  في  املستفردة  للفيروسات 
بدأ حدوث  وقد  املعروفَتنْي.  السراية  ز احلاالت في منطقَتْي  تركُّ
زيادة كبيرة في عدد احلاالت في متوز/يوليو 2008 في جنوب 
الشمالية  احلدود  والية  في  املستودع  منطقة  وفي  أفغانستان، 
الغربية لباكستان مع انتقال املرض إلى املناطق التي كانت خالية 

من الفيروس في السابق والسيَّما في البنجاب.

وبنهاية عام 2008، زاد عدد احلاالت في أفغانستان ليصل إلى 
31 حالة )25 حالة من النمط 1 و6 حاالت من النمط 3(، وفي 
باكستان بلغ عدد احلاالت في نهاية العام 117 حالة )81 حالة 

من النمط 1 و36 حالة من النمط 3(.

هذا، مع العلم بأن السبب الرئيسي الستمرار سراية الفيروس في 
املنطقة اجلنوبية من أفغانستان على الرغم من أنشطة التطعيم 
التكميلي العديدة التي مت القيام بها )4 أيام تطعيم وطنية و5 أيام 
تطعيم دون وطنية، وإضافة جرعات إضافية من اللقاح الفموي 
التي  املناطق  في  فترات قصيرة  بينها  تفصل  التكافؤ  األحادي 
والقتال  األمني،  الوضع  تدهور  هو  العدوى(،  فيها خطر  يشتد 

احملتدم الذي يعوق الوصول اآلمن إلى األطفال.

ويتَّضح االلتزام السياسي على أعلى مستوى بجالء في أفغانستان 
كما يوجد إصرار مجتمعي قوي. وفي املناطق غير املستقرة أمنيًا 
يواصل البرنامج االستفادة من الفرص السانحة لتحسني إمكانية 
املبتكرة  االستراتيجيات  واستحداث  األطفال،  إلى  الوصول 
لتطعيم األطفال. وتشمل االستراتيجيات اخلاصة باملناطق غير 
اآلمنة، االستراتيجية املركزة للمناطق واجلرعات اإلضافية على 
العالية  املجموعات  وأسلوب  املمتدة،  واحلمالت  قصيرة،  فترات 
االختطار، واالعتماد على املفاوضني والتنسيق مع كل األطراف 
لتيسير الوصول إلى األطفال ووقف األعمال العدائية أثناء أنشطة 
إلى  والوصول  األطفال  إلى  املطعمني  بوصول  للسماح  التطعيم 
اتفاق بشأن فترات التهدئة. وفي املناطق اخلالية من شلل األطفال 
والتي يسهل الوصول إليها تبذل اجلهود لضمان اجلودة العالية 
لألنشطة. فهذه املناطق تغطي كل عام بثالثة إلى أربعة أنشطة 
تطعيم تكميلي في إطار حمالت التطعيم الوطنية في أفغانستان، 
دت  باستخدام لقاح شلل األطفال الفموي الثالثي التكافؤ. وقد أكَّ
د التي ُأجريت في آب/أغسطس 2008  املراجعة الدولية للترصُّ
د الشلل الرخو احلاد وعدم وجود سرايات  اجلودة العالية لترصُّ

غير مكتشفة.

من  ابتداًء  احلاالت،  في  املفاجئة  الزيادة  فإن  باكستان،  وفي 
لت فاشية )25 حالة من شلل  النصف الثاني من عام 2008، شكَّ
األطفال من النمط الثالث(، في بيشاور، وكذلك انتقال الفيروس 
البري لشلل األطفال من النمط األول إلى أجزاء مختلفة من البلد، 

2007

2008

التي عاودتها  الأطفال والبلدان  ب�شلل  املوطونة  للبلدان  الرئي�شية  املالمح    2.2
عدواه

اأفغان�شتان وباك�شتان   1.2.2

واجلينية  الوبائية  األمناط  من  يتَّضح  كما  واحدة،  وبائية  كتلة  وباكستان  أفغانستان  متثل 
للفيروسات املستفردة من احلاالت في كلٍّ من البلدين. ونظرًا ملا لهذين البلدين من تقاليد عرقية 
وثقافية مشتركة ومن روابط اجتماعية وجتارية وأمنية متينة جدًا، تكثر تنقالت السكان في ما 

بني البلدين.

وفي عام 2007، انخفض عدد احلاالت املثبتة في أفغانستان من 31 في عام 2006 إلى 17 
حالة فقط في عام 2007. ونفس الشيء حدث مع باكستان، حيث انخفض عدد احلاالت من 40 

حالة في عام 2006 إلى 32 حالة في عام 2007.

زت السراية في أفغانستان وباكستان في عام 2007 باألساس في منطقَتنْي.  وتركَّ

•املنطقة الشمالية التي تضم معظم والية احلدود الشمالية الغربية لباكستان، مبا فيها املناطق  	

احلاالت من النمط األول
احلاالت من النمط الثالث

حاالت متوافقة

احلاالت من النمط األول
احلاالت من النمط الثالث

حاالت متوافقة

الشكل )3( حاالت شلل األطفال املؤكدة فى أفغانستان 2008-2007
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2007

2008

وبلغ أشده في البنجاب، محدثًا فاشية )31 حالة( بعد سنتني من خلّو البنجاب من الفيروس 
البري لشلل األطفال من النمط األول. كما انتقلت الفيروسات البرية لشلل األطفال من والية 
احلدود الشمالية الغربية إلى إسالم أباد )3 حاالت من النمط األول وحالتان من النمط الثالث( 
بعد خمس سنوات لم يبلَّغ فيها عن أي حالة من حاالت شلل األطفال. ومن مجموع احلاالت 
املبلَّغة )118 حالة( من 49 منطقة إدارية، كانت هناك 81 حالة ناجمة عن النمط األول و37 حالة 

ناجمة عن النمط الثالث.

وشملت أسباب هذه الزيادة في ما شملت، االنخفاض احلاد في أنشطة التطعيم الروتيني من 
األمني  الوضع  ذات  املناطق  في  األطفال  إلى  الوصول  إمكانية  2007، وضعف  عام  أواسط 
املختل، والتي متثل بؤرًا موطونة باملرض، وتنقل السكان بأعداد كبيرة من هذه املناطق إلى 
مناطق أخرى في باكستان. وميثل عدم التماثل في جودة أنشطة التطعيم التكميلي حتّديًا كبيرًا. 
إال أن هذه  للغاية  التكميلي مرتفعة  التطعيم  العامة ألنشطة  التغطية  فبالرغم من أن معدالت 
املعدالت على املستوى دون الوطني للمناطق يشير إلى عدم تغطية بعض التجمعات في املناطق 

العالية االختطار بالقدر الكافي. 

هذا ولم ينجح أسلوب توجيه جهود التطعيم صوب املناطق شديدة 
املستودعات،  مناطق  في  بالكامل  السراية  وقف  في  االختطار، 
حيث توجد عدة عوامل من قبيل عدم األمن، والقضايا اإلدارية، 
واملقاطعات عن  املناطق  السلطات على مستوى  وتقاعس بعض 
واجلودة  التغطية  حتقيق  دون  حال  مما  كاف  بشكل  املشاركة 
تعتبر  ال  التي  األخرى  املناطق  فإن  الوقت،  نفس  وفي  املثلى. 
محفوفة باملخاطر لم حتظ بحمالت كافية أو تغطية كافية بالتطعيم 
الروتيني لضمان تطعيم السكان حلمايتهم من العدوى وانتشار 
اللقاح  التركيز على استخدام  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  املرض. 
السكان  ترك  طويلة،  لفترات  املناطق  بعض  في  التكافؤ  أحادي 

فريسة ألنواع أخرى من الفيروس.

زيادة  مع  للتعاطي  اجلبهات  جميع  على  ضخمة  جهود  وبذلت 
احلاالت والسيَّما في باكستان. فقد أجريت مشاورتان أحدهما 
في حزيران/يونيو 2008 )كراتشي( واألخرى في تشرين األول/
أكتوبر 2008 )القاهرة(. وأعّدت خطة خاصة تعتمد على اجلهود 
التوعوية للتعاطي مع القضايا اإلدارية في والية السند. ومت كذلك 
اجلهود  وبذلت   2009 عام  في  للمقاطعات  إعداد خطط محددة 
لضمان تنفيذها وبالرغم من أنه مت في عام 2008 تنظيم أربعة 
أيام وطنية للتطعيم وسبعة أيام دون وطنية للتطعيم، فإن اخلطة 
املوضوعة لعام 2009 تستهدف زيادة عدد األنشطة على النطاق 
الوطني إلى ستة أيام وطنية للتطعيم باستخدام لقاح شلل األطفال 
دون  التطعيم  أيام  إلى  إضافة  بالفم،  املأخوذ  التكافؤ  الثالثي 
الوطنية، وحمالت التطعيم االجتثاثي، باستخدام اللقاح الفموي 
األحادي التكافؤ، وفقًا للتطورات الوبائية. كما مت إعداد وتنفيذ 
خطة لالتصاالت تركز على املناطق القبلية وعلى األسباب املختلفة 
املزمع  ومن  امليدانية.  املعطيات  على  املرتكزة  التطعيم  لرفض 
د البيئي ومسوحات االنتشار  إضافة أساليب جديدة منها الترصُّ
شلل  فيروس  استدامة  أسباب  فهم  حتسني  أجل  من  املصلي، 

األطفال في بعض املناطق، وتوجيه االستراتيجيات املستقبلية.

الرزاق  عبد  حسني  الدكتور  قام  التوعية،  جهود  إطار  وفي 
باكستان  بزيارة  املتوسط،  لشرق  اإلقليمي  املدير  اجلزائري، 
الوزراء  رئيس  جيالني،  رضا  يوسف  السيد  بدولة  والتقى 
الباكستاني، الذي أعاد تأكيد التزام حكومته مبرمى استئصال 
الستئصال  الواليات  بني  مشتركة  وبتشكيل جلنة  األطفال  شلل 
بتدشني خطة عمل  الوزراء  رئيس  دولة  قام  كما  األطفال.  شلل 
رئيسية  بصورة  تركز  باكستان،  من  األطفال  شلل  الستئصال 
الة في مبادرات  على تأمني مشاركة سائر القطاعات مشاركة فعَّ
استئصال  شلل األطفال لضمان شن حملة وطنية بحق. وتواصل 
التنسيق مع أفغانستان لتحقيق الوضع األمثل للتغطية الشاملة 

املتزامنة للمناطق احلدودية ولألطفال املتنقلني.

الشكل )4( حاالت شلل األطفال املؤكدة فى باكستان 2008-2007

احلاالت من النمط األول
احلاالت من النمط الثالث

حاالت متوافقة

احلاالت من النمط األول
احلاالت من النمط الثالث

حاالت متوافقة
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السودان على وضع اخللو من شلل األطفال  وقد حافظ جنوب 
منذ عام 2005، عقب الفاشية الكبرى التي طالت جميع أرجاء 
السودان في عاَمْي 2004 و2005. فبعد اإلبالغ عن 3 حاالت من 
شلل األطفال من النمط األول في إقليم غامبيال األثيوبي في مطلع 
عام 2008، ودخول أعداد كبيرة إلى جنوب السودان في مطلع 
بدأت حاالت شلل  السكاني،  التعداد  للمشاركة في   2008 عام 
انتشار  إلى  أدى  السودان مما  الظهور في جنوب  األطفال في 
املرض في كل الواليات تقريبًا، محدثًا 24 حالة في عام 2008. 
وتواصلت السارية في عام 2009، محدثة 32 حالة أخرى حتى 

أيار/مايو 2009. 

ثم اكتشفت أيضًا خمس حاالت ذات عالقة في واليتي اخلرطوم 
والبحر األحمر، وانتقل للفيروس من جنوب السودان إلى بلدين 
الفيروس في جنوب  انتشار  ويعزى  وكينيا(.  )أوغندا  مجاورين 
لضعف  نتيجة  السكان  مناعة  مستوى  انخفاض  إلى  السودان 
أنشطة التطعيم الروتيني والعقبات اإلمدادية الشديدة التي تواجه 
أيام التطعيم الوطنية في البلد. والتزال أنشطة التطعيم التكميلي 
متضي، باسخدام اللقاح الفموي األحادي التكافؤ بشكل أساسي 
2008، متزامنة مع أنشطة  أيار/مايو  غير حصري، وذلك منذ 
مماثلة في البلدان األفريقية املجاورة. مع مالحظة أن البرنامج في 
د معززة للشلل الرخو احلاد  جنوب السودان يطبق أنشطة ترصُّ
من خالل جتميع عينات من املخالطني جلميع حاالت الشلل الرخو 
ف على مناطق  احلاد. وقد أثبت هذا التدبير فائدة جمة في التعرُّ
برامج  بدونه. وتعكف  إغفالها  التي كان ميكن  الفيروس  سراية 
استئصال شلل األطفال اإلقليمية والعاملية حاليًا على تقدمي الدعم 

التقني املكثف إلى جانب الدعم اإلمدادي الالزم.

2007

2008

ال�شودان   2.2.2

السودان معّرض بشدة خلطر توافد الفيروس البري لشلل األطفال فأثناء عاَمْي 2008-2007 
أبلغت ثالثة من البلدان التسعة املجاورة للسودان أال وهي أثيوبيا وتشاد والكونغو عن حاالت 
الفيروس البري لشلل األطفال. وسكان السودان في تنقل مستمر بينه وبني جيرانه، مبا في 
ذلك األسر التي تعيش على جانبي احلدود والسكان الرحل واحلجاج والالجئون الذين يتنقلون 

بسبب انعدام األمن.

وقد استخلصنا العديد من الدروس من الفاشية التي تفجرت عقب وفادة الفيروس في أيار/مايو 
2004 واستمرت إلى حزيران/يونيو 2005. واستنادًا إلى هذه التجربة، استمر السودان في 
إجراء أيام وطنية للتطعيم خالل األعوام 2006-2008 للحفاظ على مستوى مرتفع للمناعة بني 
األطفال، ومن ثـَّم درء انتشار أي وفادة. فقد مت اكتشاف توافد الفيروس البري لشلل األطفال 
في عام 2007 )حالة من النمط 1( وفي عام 2008 )حالتان من النمط 3(. وترتبط الفيروسات 
املسببة لذلك بالفيروسات السارية في تشاد. واحلاصل أن هذه الوفادات املكتشفة لم يعقبها 
حاالت ثانوية مما يعكس ارتفاع مستوى مناعة األطفال وتوافر االستجابة التطعيمية العالية 

اجلودة لهذه الوفادات على نطاق واسع.

احلاالت من النمط األول
احلاالت من النمط الثالث

حاالت متوافقة

احلاالت من النمط األول
احلاالت من النمط الثالث

حاالت متوافقة

الشكل )5( حاالت شلل األطفال املؤكدة فى السودان 2008-2007
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ال�شومال   3.2.2

بعد  الصومال  في  بدأت  التي  للفاشية  حالة  آخر  حدوث   2007 آذار/مارس   25 يوم  شهد 
اكتشاف أول حالة وافدة من فيروس شلل األطفال من النمط األول في مقديشيو في متوز/يوليو 

2005، وبذلك تكون الصومال قد استعادت حالة اخللو من مرض شلل األطفال.

يات الكبيرة التي مَتثـَّل بعضها في الصراعات وعدم األمان  ولقد حتقق هذا على الرغم من التحدِّ
في البالد، مع محدودية البنية األساسية، وضعف إجراءات التطعيم الروتيني، وسهولة اختراق 
احلدود مع حركة سكانية مكثفة، وصعوبة الوصول إلى السكان الرحل ورفض أعداد كبيرة 
في املدن الكبيرة لتلقي التطعيم. ولقد مت تنظيم العديد من جوالت التطعيم التكميلي قبل وبعد 
تفشي املرض، وذلك باستخدام لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ، واستمرت هذه 
األنشطة حتى عام 2007 وُنفِّذت من خاللها أربع جوالت أليام وطنية للتطعيم وست جوالت أليام 
دون الوطنية للتطعيم باستخدام اللقاح الفموي لشلل األطفال األحادي التكافؤ وفي عام 2008، 
باإلضافة إلى أربع جوالت أليام وطنية للتطعيم باستخدام اللقاح ثالثي التكافؤ في ثالث منها 
واللقاح أحادي التكافؤ من النوع 1 مت إعطاء جرعات إضافية من اللقاح ثالثي التكافؤ أثناء 

جولتي أيام صحة الطفل. وقد أفاد التقيـيم الذي كان يجرى عقب 
احلمالت التطعيمية خالل السنوات الثالث املنصرمة في حتديد 
لها  التصدي  وبالتالي  احلمالت  هذه  بنوعية  املتعلقة  الفجوات 
ومعاجلتها. وهناك أساليب عديدة مبتكرة استخدمت في املناطق 
املجتمع،  في  السن  كبار  مشاركة  ومنها  بالصراعات  املتأثرة 
واغتنام الفرص للوصول إلى األطفال وتنفيذ جوالت متكررة في 
فترات زمنية وجيزة باستخدام اللقاح الفموي األحادي التكافؤ. 
وإدراكًا للخطر املتواصل للوفادة وضعف التغطية الروتينية، ومن 
أجل تفادي حدوث جتمع من األفراد القابلني لإلصابة تتـواصل 
الوطنية  األيام  من  جولتني  بإجراء  التكميلي  التطعيم  أنشطة 
للتطعيم على األقل سنويًا، باإلضافة إلى إعطاء اللقاح الفموي 

لشلل األطفال أثناء أيام صحة الطفل.

التام، ويعتمد  بالتوطد  الرخو احلاد  د الشلل  ويتسم نظام ترصُّ
وعنصر  التبليغ  ومواقع  الوطنيـني  العاملني  من  كبير  عدد  على 
د األساسية  مجتمعي قوي. فقد مت إحراز جميع مؤشرات الترصُّ

على املستوى الوطني في عامي 2007 و2008.

وتـتواصل اجلهود لتنسيق األنشطة في القرن األفريقي، حيث مت 
ضمان سهولة التواصل وتبادل املعلومات، وحيث تـتزامن معظم 
أثيوبيا  من  الصومالي  واإلقليم  الصومال،  في  التطعيم  حمالت 

وشمال كينيا وجيبوتي.
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الروتيني التطعيم    1.3

للرضع إحدى االستراتيجيات األساسية الستئصال  الروتيني  بالتطعيم  العالية  التغطية  متثل 
اخلبرات  تؤكده  األهمية  بالغ  بدور  تقوم  الروتيني  بالتطعيم  العالية  فالتغطية  األطفال.  شلل 
املكتسبة من توافد فيروس شلل األطفال، حيثما ال يؤدي توافد الفيروس إآل إلى حاالت فرادية 

متفرقة في البلدان التي يرتفع فيها معدل التطعيم الروتيني.

والتزال أنشطة استئصال شلل األطفال تقوم بدعم وتعزيز أنشطة التطعيم الروتيني، كما أن 
القوى العاملة في مجال استئصال شلل األطفال تساعد على تقوية أنشطة التطعيم الروتيني. 
ثم إن االستثمار امللموس لبرنامج استئصال شلل األطفال في ما يقدمه للعاملني الصحيـني 
الوطنيـني على اختالف مستوياتهم من تدريب على التخطيط التفصيلي، وتنفيذ احلمالت ورصدها 

وتقيـيمها، قد زاد من قدراتهم على دعم برامج التطعيم.

د الشلل الرخو احلاد ميكنها دعم سائر املبادرات  د التي أنشئت لترصُّ وقد ثبت أن هيكلية الترصُّ
شبكة  حاليًا  وتقوم  احلصبة.  من  التخلص  مبادرة  مثل  للتطعيم  املوّسع  بالبرنامج  اخلاصة 
بحيث  املختبرية  اخلدمات  نطاق  بتوسيع  األطفال  شلل  الستئصال  أنشئت  التي  املختبرات 
تغطي األمراض التي يعني بها البرنامج املوّسع للتطعيم، وسائر األمراض التي تهم الصحة 

العمومية

الأطفال �شلل  ا�شتئ�شال  ا�شرتاتيجيات  تنفيذ    .3

التكميلي التطعيم  اأن�شطة    2.3.

تواصل إيالء أولوية االهتمام إلى تنفيذ أنشطة التطعيم التكميلي 
لضمان تطعيم جميع األطفال دون سن اخلامسة من العمر ضد 
معدل  فيها  ينخفض  التي  البلدان  في  والسيَّما  األطفال،  شلل 

التغطية بالتطعيم الروتيني.

مليون   800 على  يزيد  ما  أعطى   ،2008  –  2007 عام  ففي 
التطعيم على  الفموي في حمالت  لقاح شلل األطفال  جرعة من 
من  كل  وقام  اإلقليم،  في  الوطني  ودون  الوطني  املستويـني 
أفغانستان وباكستان والصومال )في 2007( وجنوب السودان 
التكميلي  التطعيم  بتنفيذ أنشطة   )2008 )اعتبارًا من منتصف 
على مدار العام على فترات تـتراوح بني أربعة وستة أسابيع. كما 
أنشطة  بتنظيم  والسودان  وباكستان  أفغانستان  من  كل  قامت 
اجتثاثية للتصدي لفيروس شلل األطفال البري وذلك باستخدام 
لقاح شلل األطفال األحادي التكافؤ املالئم. واتقاًء ألي انتشار 
بعض  قامت  البالد،  إلى  الفيروس  لتوافد  نتيجة  يحدث  قد 
واجلماهيرية  )األردن،  األطفال  شلل  من  حتررت  التي  البلدان 
واململكة  ولبنان،  السورية،  العربية  واجلمهورية  الليبية،  العربية 
املناطق  أساسًا  تستهدف  حمالت  بتنظيم  السعودية(  العربية 
التغطية،  من  املنخفض  املعدل  ذات  واملناطق  االختطار،  العالية 
التطعيم ضد احلصبة  توفرها حمالت  التي  الفرص  اغتنام  ومت 
الصومال  في  الطفل  صحة  أيام  مثل  األخرى  البرامج  وسائر 
الفموي ضد شلل األطفال.  اللقاح  إلعطاء جرعات إضافية من 
وكاستجابة الستفراد الفيروس البري لشلل األطفال من العينات 
البيئية في أواخر عام 2008، قامت مصر بتنفيذ أربعة أنشطة 
للتطعيم في أواخر عام 2008 ومطلع عام 2009 كانت ثالثة منها 
أيام دون الوطنية للتطعيم تغطي القاهرة الكبرى، والرابعة كانت 

حملة وطنية للتطعيم.

أجريت احلمالت في اإلقليم من منزل إلى منزل مستهدفة جميع 
األطفال الذين هم دون اخلامسة من العمر. وبذلت جهود مكثفة 
لضمان ارتفاع مستوى اجلودة. ولقد مت تأمني االلتزام من جانب 
تعاونت  أساليب  استخدمت  كما  املجتمع  وقادة  السياسيـني 
على تنفيذها قطاعات عديدة إلشراك القطاعات احلكومية وغير 

احلكومية، شملت هذه اجلهود أنشطة مكثفة الستنهاض املجتمع 
استعني  وخرائط  تفصيلية  خطط  وأعدت  لإلشراف.  وأخرى 
على  خاص  بشكل  التركيز  مع  طفل  كل  إلى  الوصول  في  بها 
املناطق املختطرة والفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها. 
لتعظيم  خاصة  حاالت  في  التكافؤ  األحادي  اللقاح  واستخدم 
االستجابة املناعية ألنواع معينة، كما استخدم نظام وضع عالمة 
على أصابع األطفال الذين مت تطعيمهم لضمان عدم إغفال أي 
نتائج احلمالت  طفل. وقام مراقبون مستقلون مبالحظة وتقيـيم 
املشاكل  حتديد  في  إليها  توصلوا  التي  النتائج  ساعدت  حيث 
التي ينبغي على السلطات احمللية حلها. ومت التنسيق بني األيام 
أنشطة  استخدمت  كما  املتجاورة،  البلدان  في  للتطعيم  الوطنية 
التطعيم التكميلية لتقدمي خدمات أخرى من قبيل تقدمي فيتامني 

“أ” املنقذ للحياة وأقراص طرد الديدان.
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د ال�شلل الرخو احلاد 3.3  تر�شُّ

د الشلل الرخو احلاد في اإلقليم أداء وظيفته باملستوى الدولي املقبول، بل  يواصل نظام ترصُّ
إنه يفوق املؤشرات املطلوبة في العديد من البلدان ذات األولوية. ثم إن جميع البلدان املوطونة 
بشلل األطفال، أو التي داهمتها عدواه، أو التي أصبحت مؤخرًا خالية منه، قد حافظت على 
معدل للشلل الرخو احلاد غير الناجم عن شلل األطفال، ال يقل عن 2 لكل 000 100 طفل دون 
سن اخلامسة عشرة. وحتقق مثل ذلك في العديد من البلدان األخرى، والسيَّما البلدان املعرضة 
بشدة خلطر توافد الفيروس. ولم يبلغ أي من بلدان اإلقليم عن أقل من احلد األدنى املطلوب 

ومقداره 1 لكل 000 100 ممن هم دون اخلامسة عشرة من العمر.

د فهو النسبة املئوية حلاالت الشلل الرخو احلاد التي أخذت منها  أما املؤشر الثاني جلودة الترصُّ
عينات كافية من البراز. ففي عام 2007 و2008 ظل هذا املؤشر فوق املستهدف البالغ 80% 

حيث وصل إلى %90.9 في عام 2007 و%91.7 في عام 2008.

د الشلل الرخو احلاد على أساس أسبوعي  وتقوم جميع البلدان بتقدمي املعطيات املتعلقة بترصُّ
األسبوعية. كما  إلى املكتب اإلقليمي، حيث يجري حتليلها ونشرها في نشرة “بوليو فاكس” 
د الشلل الرخو احلاد، من خالل بعثات املراجعة املتعمقة مع إجراء  يجري تقيـيم جودة ترصُّ

2008

0 - 0.74
0.75 - 0.99
1 - 1.99
2 +

2007

0 - 0.74
0.75 - 0.99
1 - 1.99
2 +

مراجعات  إجراء  مع   2007 عام  وبنهاية  فعلي.  ميداني  تقيـيم 
د الشلل الرخو احلاد في البحرين، وقطر وُعمان والكويت  ترصُّ
تكون جميع  العام،  أواخر  في  املتحدة  العربية  اإلمارات  وكذلك 
بلدان اإلقليم قد روجعت من ِقَبل عاملني دوليـني مرة واحدة على 
األقل اعتبارًا من عام 2004، باستثناء فلسطني والصومال نظرًا 
لوضعهما غير اآلمن. وفي عام 2008 أجريت مراجعات دولية في 
أفغانستان واململكة العربية السعودية ومراجعة مكتبية للصومال. 

وفي مطلع 2009، أجريت في جنوب السودان املراجعة الدولية. 
التي خلصت  التوصيات  تنفيذ  ويتابع املكتب اإلقليمي عن كثب 

إليها هذه املراجعات.

املكتب  قام  اإلقليم،  في  الترصد  مستوى  ارتفاع  على  وحفاظًا 
اإلقليمي بتحديث الدالئل اإلرشادية اإلقليمية للعديد من اإلجراءات 
د الشلل الرخو احلاد. ومت تبليغ  التي تستخدم في أنشطة ترصُّ

الشكل )6( معدل الشلل الرخو احلاد غير الناجم عن فيروس شلل األطفال فى بلدان االقليم 2008-2007

مناطق أخرى غير أقليم شرق املتوسط

مناطق أخرى غير أقليم شرق املتوسط
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< 60%
60 to < 80%
80% +

2007

2008

< 60%
60 to < 80%
80% +

البرامج الوطنية بهذه الدالئل اإلرشادية حيث استخدمت في حتديث الدالئل اإلرشادية الوطنية 
د. وعقدت حلقة عملية في آذار/مارس 2007، شارك  واحلفاظ على مستوى أداء أنشطة الترصُّ
د ولتدريب العاملني الوطنيني. وقد  فيها كل بلدان اإلقليم، وذلك لتبادل نتائج مراجعات الترصُّ
د احلصبة، مما يوضح الدور احملوري للعاملني في  تضمنت احللقة العملية تخصيص يوم لترصُّ
ع للتطعيم. كما عقدت في  مجال استئصال شلل األطفال في برامج أخرى ضمن البرنامج املوسَّ
د لبلدان مجلس التعاون اخلليجي من أجل التعاطي  عام 2008 حلقتان عمليتان معنيتان بالترصُّ

مع االحتياجات التي مت حتديدها أثناء املراجعات.

ويعكف املكتب اإلقليمي على حتديث نظام قاعدة املعطيات )البيانات( اخلاصة بحاالت الشلل 
الرخو احلاد )املعلومات من أجل العمل(. وعقدت في أوائل عام 2008 ثالث حلقات عملية لتدريب 
موظفي إدارة املعطيات في جميع بلدان اإلقليم على تشغيل النظام اجلديد. وقد أتيحت في هذه 
احللقات الفرصة لبناء قدرات املوظفني على حتليل معطيات الترصد. وتشتمل النظم اجلديدة 
على عنصر خاص باملعطيات املتعلقة بالعينات املأخوذة من املخالطني لنخبة من حاالت الشلل 

الرخو احلاد.

ومع اقتراب بلوغ هدف االستئصال، فمن األهمية مبكان احملافظة 
على جودة أنشطة ترصد حاالت الشلل الرخو احلاد وحساسيتها 
في جميع بلدان اإلقليم، ومن ثـَمَّ توفير املعلومات الالزمة لتوجيه 
نها  أنشطة البرنامج لوقف سراية الفيروس في البلدان التي يتوطَّ
املرض، وسرعة اكتشاف أي توافد للفيروس البري لشلل األطفال 

الوطني  البلدان اخلالية من املرض. وإن استمرار االلتزام  إلى 
جتاه هذه البرامج، ورصد أنشطتها عن كثب وتقدمي الدعم لها 

من شأنه أن يضمن حتقيق هذا املرمى.

الشكل )7( معدل كفاية عينات البراز فى أقليم شرق املتوسط 2008-2007

مناطق أخرى غير أقليم شرق املتوسط

مناطق أخرى غير أقليم شرق املتوسط
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العربية  واجلمهورية  املغرب  )في  آخران  مختبران  تلقى  وقد 
منط  داخل  التمييز  بإجراء  اخلاصة  التسهيالت  السورية( 
هذا  بإجراء  للبدء  االستعداد  مرحلة  في  حاليًا  وهما  الفيروس، 
الفحص. كما ُأجنز تصميم البرمجيات اخلاصة بقاعدة البيانات 
متطلبات  ضوء  في  وذلك   ،4.0 اإلخراجة  باملختبرات،  اخلاصة 
شبكة  ِقَبل  من  الستخدامها  وذلك  اجلديدة،  اخلوارزمية  نظام 

املختبرات، والذي مت في آذار/مارس 2008.

الترصد  أنشطة  من  كواحد  البيئي،  الترصد  أنشطة  وتواصلت 
البيئي  للترصد  نظام  إنشاء  املزمع  ومن  مصر.  في  التكميلي 
لشلل  البرية  الفيروسات  سراية  فهم  لتحسني  باكستان  في 
األطفال، واملساعدة في اختيار املناطق التي ستستهدف بأنشطة 

التطعيم.

الشلل  و2008، استفردت من بعض حاالت   2007 عاَمْي  وفي 
الرخو احلاد، فيروسات لشلل األطفال مشتقة من اللقاحات، والتي 
مت في ما بعد تأكيد كون هذه احلاالت ملرضى يعانون من العوز 
)أحدهما  اإلسالمية  إيران  جمهورية  في  طفالن  منهم  املناعي، 
ميتزج فيه النمطان األول والثاني، واآلخر مصاب بالنمط الثالث(، 
وطفل واحد في مصر )النمط الثالث(. وقد صنِّفت املستفردات 
املأخوذة من هذه احلاالت باعتبارها فيروسات مشتقة من لقاح 
شلل األطفال بسبب العوز املناعي ولم تشاهد بيِّنات على حدوث 
انتشار ثانوي لتلك الفيروسات من أيٍّ من املرضى ذوي العوز 

املناعي. 

ومن األهمية مبكان احملافظة على شبكة املختبرات املعنية بشلل 
األطفال، على األقل حتى احلصول على اإلشهاد العاملي، مبا في 
ذلك مرحلة ما بعد االستئصال. كما يجب االستعانة مبختبراتها 
التخلُّص من  برنامج  البرامج، والسيَّما  لسائر  الدعم  تقدمي  في 
ي للتحديات  احلصبة. ولذا، فهناك حاجة إلى بذل اجلهود للتصدِّ

التي قد تواجهها الشبكة وحل أي مشاكل قد تعترضها.

�شبكة املختربات الإقليمية   4.3

يؤهل  الذي  املستوى  على  أنشطتها  أداء  األطفال  شلل  ملختبرات  اإلقليمية  الشبكة  تواصل 
املنظمة  اختبارات  اجتازت  قد  الشبكة  مختبرات  جميع  بأن  علمًا  استئصاله.  على  لإلشهاد 
اخلاصة بكفاءة استفراد فيروس شلل األطفال واختبارات التمييز داخل منط الفيروس، وجميع 

هذه املختبرات معتمدة من ِقَبل املنظمة.

وقد كانت هناك زيادة عامة في عبء العمل الذي تضطلع به مختبرات الشبكة بسبب حتسن 
أنشطة ترصد حاالت الشلل الرخو احلاد وجمع عينات البراز من بعض مخالطيها. ففي عام 
الرخو احلاد،  الشلل  براز حاالت  18 عينة من   632 الشبكة فحص  2007 مت في مختبرات 
و4732 عينة من براز مخالطي هذه احلاالت، إضافًة إلى 849 عينة من مصادر أخرى. وكانت 
جميع مؤشرات األداء اخلاصة باملختبرات أعلى بكثير من األهداف املوضوعة: فقد ظهرت نتائج 
الفيروس  وبلغ معدل استفراد  يومًا،   28 العينات في غضون  %100 من  مزرعة اخلاليا في 
 14 غضون  في  الفيروس  منط  داخل  والتمييز   ،)18%( األطفال  لشلل  املسبب  غير  املعوي 
يومًا )%99( وظهور التقرير النهائي خالل 60 يومًا من بداية اإلصابة بالشلل )%99(. وفي 
عام 2008 مت، في مختبرات الشبكة، معاجلة 823 25 عينة من براز حاالت الشلل الرخو احلاد 

ومخالطيها.

وكان تطبيق اخلوارزمية اجلديدة في جميع مختبرات الشبكة اإلقليمية مبثابة إجناز رائع حيث 
أدى ذلك إلى انخفاض مدة التبليغ بنتائج االستقصاء الفيرولوجي إلى أقل من أسبوعني. كما 
لشلل  البري  بالفيروس  اخلاصة  الفحوصات  من  املتسلسلة  النتائج  استخالص  سرعة  زادت 
من  واحد  أسبوع  خالل  الفيروس  بهذا  لإلصابة  اإليجابية  احلاالت  معظم  دت  وتأكَّ األطفال، 
ي له من خالل أنشطة التطعيم.  استفراده، مما أدى بالتالي إلى انخفاض الفترة الزمنية للتصدِّ
وبعد تطبيق خوارزمية االختبار اجلديدة، انخفض متوسط الوقت من بداية ظهور أعراض الشلل 
وحتى نتائج التمييز داخل منط الفيروس من 31 يومًا في عام 2006 إلى 25 يومًا في عام 
2007 و23 يومًا في عام 2008. وبذلك تكون الفترة الزمنية بني استالم العينات في املختبر 
وظهور نتيجة التمييز داخل منط الفيروس قد انخفضت من متوسط 19 يومًا في عام 2006 إلى 
15 يومًا في عام 2007 و14 يومًا في عام 2008. ومن املقرر إنشاء طريقة للتفاعل السلسلي 
املعنية  للبوليميراز من أجل سرعة متييز فيروسات شلل األطفال في مختبرات اإلقليم  اآلني 
بالتمييز داخل منط فيروس شلل األطفال؛ وقد ُعقدت بهذا اخلصوص حلقة عملية في كانون 

الثاني/يناير 2009 باملختبر الوطني لشلل األطفال في العاصمة الُعمانية، مسقط.



28 29فقط نقطتني

ا�ستئ�سال �سلل االأطفال من اإقليم �رشق املتو�سط

تقرير مرحلي 2007 - 2008

ل�شلل  الربي  للفريو�ص  1.4  الحتواء املختربي 
الأطفال واملواد املحتملة الإعداء

احتواء  أنشطة  في  م  تقدُّ إحراز  املتوسط  شرق  إقليم  يواصل 
الفيروس، فقد استكمل جميع بلدان اإلقليم، باستثناء أفغانستان، 
الفيروس  احتواء  من  األولى  املرحلة  والصومال،  وباكستان، 
خطط  بإعداد  أفغانستان  وقامت  املختبري(.  واجلرد  )املسح 
العمل الوطنية في هذا الشأن، إال أن هناك تأخيرًا في مباشرة 

أنشطة املرحلة األولى في كل من باكستان والصومال.

وقد قام جميع البلدان التي استكملت املرحلة األولى من أنشطة 
ضمان  تقرير  بتقدمي  فلسطني،  باستثناء  الفيروس،  احتواء 

اجلودة.

الإ�شهاد على ا�شتئ�شال �شلل الأطفال   2.4

واصلت جلنة اإلشهاد اإلقليمية مراجعة مختلف الوثائق الوطنية 
عام  وبنهاية  اإلقليم.  لبلدان  الوطنية  اإلشهاد  من جلان  املقّدمة 
مت وقبلت التقارير النهائية املقدمة من 14 بلدًا، جميعها  2008، ُقدِّ
وَأنـْجزت  أكثر،  أو  سنوات  خمس  منذ  األطفال  شلل  من  خلت 
األطفال  شلل  لفيروس  املختبري  االحتواء  من  األولى  املرحلة 
)األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتونس واجلماهيرية 
العربية  واجلمهورية  اإلسالمية  إيران  وجمهورية  الليبية  العربية 
السورية والعراق وُعمان وقطر والكويت ولبنان واملغرب واململكة 

العربية السعودية(.

قبلتها  والتي  األساسية  الوثائق  أخرى  بلدان  ستة  قدمت  كما 
اللجنة )جيبوتي والسودان والصومال وفلسطني ومصر واليمن(. 
أن  بعد  األساسية  وثائقها  تقدمي  إعادة  السودان،  على  ويتعني 
على  سيكون  كما  السودان،  جنوب  في  احلالي  الوباء  يتوقف 
جيبوتي أيضًا إعادة تقدمي التقرير النهائي في عام 2009. غير 
أن جميع البلدان املذكورة أعاله، وغيرها من البلدان التي ُقبلت 
مؤخرًا وثائقها األساسية الوطنية، سوف تواصل تقدمي تقارير 
سنوية عن مستجدات الوضع فيها، وذلك ريثما يتم اإلشهاد على 

استئصال شلل األطفال على صعيد اإلقليم.

اإلقليم،  في  األطفال  شلل  يتوطنهما  اليزال  اللذان  البلدان  أما 
ما وثائق إشهاد وطنية مبدئية  وهما أفغانستان وباكستان، فقد قدَّ
قامت مبراجعتها جلنة اإلشهاد اإلقليمية في عاَمْي 2007 و2008. 
وقد ساعد إعداد هذين التقريرين جلان اإلشهاد الوطنية ومديري 
البرامج الوطنية على تبويب وتوثيق كم كبير من املعطيات املتعلقة 
املراجعة  على  التعرف  وعلى  األطفال،  استئصال شلل  بأنشطة 

الدقيقة التي تقوم بها جلنة اإلشهاد اإلقليمية لتلك التقارير.

الأطفال �شلل  5.3  حت�شني جودة حياة �شحايا 

وتقدر  العالم.  في  اجلسدي  بالعجز  املصابة  الفئات  أكبر  إحدى  األطفال  شلل  ميثل ضحايا 
منظمة الصحة العاملية بأن هناك ما بني 10 و20 مليون شخص من ضحايا شلل األطفال على 

مستوى العالم، مصابون بحاالت عجز جسدي.
ومن الضروري توفير املعاجلات الالزمة لتأهيل مرضى شلل األطفال، والسيما العالج الطبيعي 
والتقوميي، واألجهزة التصحيحية من أجل حتسني حركتهم الوظيفية إلى أقصى حد ممكن. وقد 

يحتاج األمر، في بعض احلاالت، إلى التدخل اجلراحي.

بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية لإلغاثة الدولية، برنامجًا لتحسني  وقد أنشأ املكتب اإلقليمي، 
جودة احلياة لدى األطفال الذين يعانون من العجز الناجم عن اإلصابة بشلل األطفال في اليمن 
وفي باكستان، حيث يوجد عدد كبير من حاالت ما بعد اإلصابة بشلل األطفال التي أعقبت الوباء 
الذي وقع في اليمن عام 2005، واستمرار توطن املرض في باكستان. وتتمثل األهداف احملددة 
لهذا البرنامج في حتسني حركة هؤالء األطفال الذين يعانون من العجز الناجم عن اإلصابة 

بشلل األطفال، وحفظ كرامتهم، وتيسير عملية إدماجهم كأفراد منتجني في املجتمع.

ويستفيد من خدمات البرنامج، حتى اآلن، 119 طفاًل، من ضحايا شلل األطفال في باكستان، 
و144 طفاًل في اليمن، حيث يزودهم البرنامج بأنواع مختلفة من أجهزة الدعم التقوميية، وهذه 

األجهزة التقوميية تصنع محليًا.
وإلى جانب أنشطة التأهيل التي تتم في باكستان، فقد مت اتخاذ الترتيبات الالزمة من أجل 
تعليم هؤالء املعوقني الذين هم في سن الدراسة، مبا يشمل حتمل الرسوم املدرسية، والزي 

املدرسي والكتب.
املرضى  جميع  على  ف  التعرُّ يتم  وأن  البرنامج،  هذا  استمرار  في  األمل  يحدوهم  واجلميع 
املصابني بالعجز الناجم عن شلل األطفال وتقدمي الدعم الالزم لهم سواء الدعم املؤسسي أو 

الدعم املجتمعي.

الأطفال �شلل  النهائية ل�شتئ�شال  املراحل  4.  ق�شايا 
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يتواصل تقدمي الدعم التقني إلى البرنامج اإلقليمي الستئصال شلل األطفال، باستخدام حوالي 
األطفال،  بشلل  املعنيني  الوطنيني  املوظفني  من  ألف  عن  يزيد  وما  الدوليني  املوظفني  من   70
إضافًة إلى فرق اخلبراء التي تتألف منها املجموعات االستشارية التقنية اإلقليمية والقطرية، 
التي تقوم بتقدمي املشورة إلى البرامج الوطنية حول التوجهات االستراتيجية. كما يقوم جميع 
للتطعيم  البرنامج املوّسع  الوقت نفسه، بتقدمي الدعم إلى  موظفي مكافحة شلل األطفال، في 

ويعاونون في التعاطي مع سائر البرامج الصحية ذات األولوية على الصعيد الُقطري.

البلدان اإىل  التقني واملايل  الدعم  5.  تقدمي 

د الشلل الرخو احلاد  د التي أنشئت لترصُّ وقد أثبتت بنية الترصُّ
مثل  للتطعيم،  املوّسع  البرنامج  أنشطة  سائر  دعم  على  قدرتها 
التي  املختبرات  شبكة  أن  كما  احلصبة،  من  التخلص  أنشطة 
خدمات  بتقدمي  حاليًا  تقوم  األطفال  شلل  الستئصال  أنشئت 
األمراض  وسائر  بالتطعيم  املتوقاة  األمراض  تخص  مختبرية 
ذات األهمية على صعيد الصحة العمومية، مبا في ذلك جائحة 

اإلنفلونزا اتش 1 إن 1.

جهود  أجل  من  كبيرة  موارد  بتقدمي  األعضاء  الدول  وتقوم 
كما  الروتيني،  بالتطعيم  يتعلق  ما  في  والسيَّما  االستئصال، 
لتحقيق  الالزمة  األنشطة  لدعم  خارجية  مالية  موارد  تأمني  مت 
الهدف املنشود، والسيَّما في ما يتعلق بتوفير اللقاحات، ونفقات 
العمليات التنفيذية، والدعم التقني الالزم لتكثيف أنشطة التطعيم 
د. علمًا بأن املوارد اخلارجية  التكميلي، ومواصلة أنشطة الترصُّ
التي مت تلقيها لدعم األنشطة املقررة واملوردة من خالل املنظمة 

خالل الثنائية، 

2006 – 2007 بلغت حوالي 117 مليون دوالر أمريكي، شملت 
72 مليون دوالر أمريكي لتغطية نفقات العمليات التنفيذية، و16 
دوالر  مليون  و29  واملختبرات،  د  للترصُّ أمريكي  دوالر  مليون 
أمريكي للموظفني الوطنيـني والدوليـني. وعلى اجلانب اآلخر فاقت 
املوارد اخلارجية التي مت تلقيها لدعم األنشطة املقررة، واملوردة 
املقرر  املبلغ   2009  –  2008 الثنائية  خالل  املنظمة  خالل  من 
التنفيذية،  العمليات  نفقات  لتغطية  أمريكي(  )124 مليون دوالر 
الزمة  كانت  فقد  اإلضافية،  املوارد  أما  واملوظفني.  والترصد، 

لتغطية تكاليف عمليات التصدي للتطورات في الوضع الوبائي.

هذا، مع العلم بأن املتبرعني الرئيسيـني بهذه األموال هم إدارة 
الدولية،  الروتاري  ومنظمة  املتحدة،  اململكة  في  الدولية  التنمية 
وحكومة  اللقاحات،  أجل  من  العاملي  والتحالف  الدولي،  والبنك 
غيتس،  وميليندا  بيل  ومؤسسة  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
ومؤسسة األمم املتحدة، واحلكومة الكندية، واالحتاد األوروبي، 
لإلغاثة  االسالمية  واملنظمة  وأملانيا،  وايطاليا،  كندا،  وحكومات 

الدولية واالحتاد األوروبى.

الشكل )8( مساهمة الشركاء فى أنشطة استئصال شلل األطفال فى األقليم 2008-2007

كندا

مؤسسة بيل وميليندا غيتس
املنظمة االسالمية لإلغاثة الدوليةايطاليا

البنك الدولى/التحالف العاملى من أجل اللقاحات

وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية

مراكز مكافحة األمراض

اململكة املتحدة

املانيا

جهات أخرى

الروتارى الدولى
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يشير توافد الفيروس مؤخرًا من أثيوبيا إلى جنوب السودان ثم من جنوب السودان إلى كينيا 
وأوغندا، إلى أهمية التنسيق الوثيق ما بني البلدان املتجاورة والسيَّما في املناطق التي يعيش 
فيها نفس السكان على كال اجلانبني من احلدود والتي تكون حركة السكان فيها كثيفة عبر 

حدود عريضة وتشوبها الثغرات.

 2007 عامي  في  عقدت  فقد  املنظمة،  أقاليم  لسائر  املتجاورة  البلدان  مع  التنسيق  ويتواصل 
و2008 عدة اجتماعات تنسيقية لبلدان القرن األفريقي، ويجري بانتظام إصدار نشرة القرن 
األفريقي، بإسهامات من جميع البلدان املعنية. كما عقدت املجموعة االستشارية التقنية للقرن 
 .2009 وشباط/فبراير   2008 ومتوز/يوليو   ،2007 نيسان/أبريل  في  اجتماعات  األفريقي 
مجال  هنالك  اليزال  أنه  غير  البلدان،  بني  املعلومات  وتبادل  األنشطة  تزامن  كثيرًا  وحتسن 
الشرق  )بلدان  ميكاكار  عملية  تـتواصل  كما  الصعيد احمللي.  املباشر على  التنسيق  لتحسني 
األوسط وجمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى( ملكافحة شلل األطفال بني البلدان املتجاورة في 
كل من إقليم شرق املتوسط واإلقليم األوروبي، وفقًا لإلعالن املوقع في عام 2007. ويتسع نطاق 

عملية ميكاكار حاليًا ليشمل التخلص من احلصبة فضاًل عن التطعيم الروتيني.

ونظرًا للتهديد املستمر لتوافد فيروس شلل األطفال من نيجيريا، واصل املكتب اإلقليمي املساعدة 
في تقدمي الدعم التقني جلهود استئصال شلل األطفال في نيجيريا من أجل املعاونة على تخطيط 
وتنفيذ أنشطة استئصال شلل األطفال في شمال نيجيريا. كما واصل املكتب اإلقليمي دعمه 
جلهود التصدي لإلشاعات املغرضة حول اللقاح والتطعيم من خالل مناشدة كبار رجال الدين 
اإلدالء ببيانات تدعو اآلباء واملجتمعات إلى تطعيم أطفالهم ومواجهة اإلشاعات التي ال أساس 

لها حول اللقاحات والتطعيم.

الأخرى الأقاليم  التن�شيق مع    .6

نظرًا لكون مرمى وقف سراية فيروس شلل األطفال في اإلقليم 
اإلقليمي  االلتزام  فإن  مضى،  وقت  أي  في  كان  مما  أقرب 
باستئصال شلل األطفال قد بلغ اآلن أعلى مستوياته، وهو ما 
يتجلى فيما تبديه السلطات الوطنية في كل من البلدان املوطونة 

بفيروس شلل األطفال والبلدان اخلالية من التزام كبير.

بالوضع  اإلقليمية  اللجنة  اهتمام  استمرار  أن  يخفى  وال 
املستمرة  التوجهات  إلى  إضافة  بانتظام،  له  واستعراضها 
نحو  الدفع  قوة  متثل  اإلقليمية،  اللجنة  قرارات  في  املتجسدة 
املكتب  واصل  وقد  اإلقليمي.  الصعيد  على  الهدف  هذا  بلوغ 
الالزمة  املعلومات  بنشر  التوعية،  جهود  من  يبذله  ما  اإلقليمي 
وتوفير تقارير منتظمة عن مستجدات الوضع وحتذير السلطات 
الوطنية من تطوراته. وواصل املدير اإلقليمي زياراته إلى البلدان 
ووزراء  وزرائها،  ورؤساء  رؤسائها،  مع  واجتمع  األولوية،  ذات 

الصحة، 

وسائر كبار املسؤولني الوطنيـني، الذين أكدوا له التزامهم املستمر 
بدعم جهود استئصال شلل األطفال.

وقد أعاد البلدان املوطونان بشلل األطفال في اإلقليم، أفغانستان 
أثناء  األطفال،  شلل  باستئصال  التزامهما  تأكيد  وباكستان، 
األطفال،  شلل  باستئصال  املعنية  االستشارية  اللجنة  اجتماع 
وأثناء   ،2008 األول/أكتوبر  تشرين  في  جنيف  في  املعقود 
زيارة املديرة العامة للمنظمة واملدير اإلقليمي لكال البلدين، وفي 
الرئيس  فيهم  اجتماعات الحقة عقدت مع كبار املسؤولني، مبن 
يوسف  الباكستاني  الوزراء  ورئيس  قرضاي،  حامد  األفغاني 

رضا جيالني.

الأطفال �شلل  با�شتئ�شال  الإقليمي  اللتزام    .7
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هناك العديد من الدروس املستخلصة من جتربة معاودة ظهور الفيروس البري لشلل األطفال في 
عدد من املناطق التي كانت خالية منه، ومن قدرة مناطق أخرى على احلفاظ على وضع اخللو 

من فيروس شلل األطفال.
د حاالت الشلل الرخو احلاد، من أجل االكتشاف  •األهمية القصوى لوجود نظام جيد لترصُّ 	

املبكر للفيروسات املتوافدة والتصدي السريع لها.
•زيادة التغطية بالتطعيم الروتيني أمر ال مفر منه لتفادي انتقال الفيروس بعد توافده. 	

•طاملا أن هناك سراية للفيروس البري لشلل األطفال في مكان يقطنه سكان ممن لديهم اتصال  	
مبناطق خالية من الفيروس، فإن مخاطر دخول الفيروس من جديد تصبح حقيقية.

•من املهم أن نسبق الفيروس ونغلق السبيل أمامه بداًل من تعقبه بعد أن يكون قد ضرب  	
ضربته )أنشطة التطعيم التكميلي الوقائي في شمال السودان واليمن والصومال(.

•البد من االختيار، بشكل يتسم باحلكمة، بني االستراتيجيات )أيام التطعيم الوطنية مقابل  	
أيام التطعيم دون الوطنية( واتخاذ القرار بعناية في ما يتعلق بنوع اللقاح الذي ينبغي 
استخدامه )لقاح شلل األطفال الفموي األحادي التكافؤ مقابل لقاح شلل األطفال الفموي 

الثالثي التكافؤ(.
د إضافية )أخذ عينات من املخالطني وعينات  •هناك قيمة عظيمة لوجود استراتيجيات ترصُّ 	

د حاالت الشلل الرخو احلاد. من البيئة( وذلك لتكملة األنشطة املعيارية لترصُّ
•هناك حاجة لرصد أمناط حركة السكان املستمرة ما بني املناطق التي بها إصابات لشلل  	

األطفال واملناطق اخلالية منها وذلك للتنبؤ باألماكن احملتملة لتوافد الفيروس.

امل�شتخل�شة  الإقليمية والدرو�ص  التجربة    .8
من �شراية الفريو�ص الذي عاود الظهور

يات التي تواجه البرنامج ما يلي: تشمل أهم التحدِّ
الفيروس البري املتوطن لشلل األطفال في  •استمرار انتقال  	
مناطق السراية املشتركة بني أفغانستان وباكستان، حيث 
بسبب  املناطق  بعض  في  األطفال  إلى  الوصول  يصعب 
املتضررة  ألفغانستان،  اجلنوبية  املناطق  في  األمن  انعدام 
من الصراع، واملناطق القبلية في باكستان، وبسبب العوائق 
التكميلي  التطعيم  التطعيم، وكون أنشطة  الثقافية، ورفض 

دون املستوى املنشود في مناطق أخرى.
•استمرار تفشي وانتشار العدوى بفيروس شلل األطفال في  	
جنوب السودان، مما يشير إلى فجوة مناعية كبيرة، سببها 
التطعيم  نوعية  وتدني  الروتيني،  التطعيم  أنشطة  ضعف 

التكميلي.

كل  على  الوطنية  السلطات  والتزام  اهتمام  على  •احلفاظ  	
املستويات سواء في البلدان التي يتوطنها شلل األطفال أو 

البلدان اخلالية منه.
من  اإلقليم  إلى  األطفال  لشلل  البري  الفيروس  •توافد  	
القرن  بلدان  املرض، والسيَّما  يتوطنها  التي الزال  البلدان 

األفريقي.
أو  الوطنية  املصادر  من  سواء  الضرورية  املوارد  •تأمني  	

اخلارجية.

امل�شتقبلية يات والتوجهات  التحدِّ  .9
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يات، تـتمثـّل األولويات اإلقليمية في ما يتعلق باستئصال شلل األطفال خالل  وملواجهة هذه التحدِّ
عام 2009، في ما يلي:

وقف انتقال الفيروس في أفغانستان وباكستان من خالل تكثيف أنشطة التطعيم التكميلي،  1 .
إلى  الوصول  وضمان  اجلودة،  العالي  األداء  وضمان  اإلدارية،  القضايا  مع  والتعاطي 

األطفال في املناطق التي يعوزها األمن.
وقف انتقال فيروس شلل األطفال من النمط األول في جنوب السودان، مع التركيز على  2 .

حتسني نوعية أنشطة التطعيم التكميلي وتقدمي الدعم اإلمدادي الالزم للبرنامج.
من خالل  وذلك  األطفال،  من شلل  اخلالية  البلدان  في  الكبيرة  املناعية  الفجوات  حتاشي  3 .
بؤر  في  والسيَّما  التكميلي،  التطعيم  وأنشطة  الروتيني  التطعيم  أنشطة  تنفيذ  حتسني 

انخفاض مناعة السكان.
د شلل األطفال باملستوى املؤهل لإلشهاد على استئصاله، سواء  مواصلة جميع البلدان لترصُّ 4 .
على الصعيد الوطني أو دون الوطني، والسيَّما في املناطق والسكان املعرضني بشدة خلطر 

العدوى.
مواصلة وتعزيز أنشطة التنسيق بني البلدان املتجاورة، والسيَّما بني أفغانستان وباكستان  5 .
وفي القرن األفريقي، مبا في ذلك تزامن األنشطة، وتبادل املعلومات، والتخطيط والتنسيق 

على الصعيد احمللي.
البرامج  لصالح  استخدامها  وتعزيز  األطفال،  بشلل  املعنية  املختبرات  على شبكة  احلفاظ  6 .

األخرى ذات العالقة، ومواصلة أنشطة االحتواء واإلشهاد.
إتاحة املوارد املالية املطلوبة لتنفيذ اخلطة اإلقليمية الستئصال شلل األطفال. 7 .
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