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تقدمي
التقرير  هو  اآلن  أيدينا  بني  الذي  التقرير  هذا  إن 
التي  اجلهود  توثرِّق  تقارير  سلسلة  من  التاسع 
إقليم من  األطفال  شلل  الستئصال   ُتبذل 

رشق املتوسط.
التي سببتها  الثقيلة  2010، ورغم األعباء  ففي عام 
البنامج  واجهها  التي  والتحديات  املشكالت 
أدت  وما  األطفال،  شلل  الستئصال  اإلقليمي 
فقد  االستئصال،  جهود  عىل  سلبية  آثار  من  إليه 
والعرشين  االثنني  البلدان  بني  من  بلدًا   20 حافظ 
األطفال.  شلل  من  اخللو  حالة  عىل  اإلقليم  يف 
احلدود  ويف  أفغانستان  يف  األمنية  األوضاع  وُتَعد 
الرئييس  السبب  هي  وباكستان  أفغانستان  بني 
ن شلل األطفال يف عدد حمدود من  الستمرار توطُّ
املناطق يف البلدين. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يوجد 
مليون  من  يقرب  ما  الصومال  وجنوب  وسط  يف 

باللقاحات ملدة تزيد عن سنتني تقريبًا، مما يمثل التطعيم   طفل دون سن اخلامسة من العمر قد ُحِرموا من 
حتديًا بالغ اخلطورة.

مكافحة  مراكز  تعيني  تم  العاملي  الصعيد  فعىل  متعددة،  وعامليٌة  إقليميٌة  تطوراٌت  حدثت   2010 عام  ويف 
االسرتاتيجية اخلطة  ضمن  ُوِضَعْت  التي  املؤرشات  بانتظام  لرتصد  أطلنطا(  )يف  منها  والوقاية   األمراض 
بشلل  املعنيني  الرشكاء  قبل  من  والرصد  للمراقبة  املستقل  املجلس  تأسيس  تم  كام   ،2012-2010 العاملية 
األطفال، من أجل استعراض التقدم املحَرز وتقديم املشوَرة للبلدان املوطونة بشلل األطفال والبلدان التي 

عاد إليها بعد خلوها منه حول اإلجراءات التي ينبغي عليها اختاذها.
د املعياري لإلشهاد عىل شلل األطفال، والذي يتم  أما عىل الصعيد اإلقليمي، فقد واصل مجيع البلدان الرتصُّ
ٍز يف األداء. كام حافظ مجيع البلدان  بدعم من شبكة املختبات التي تأكد اعتامُدها الكامل نظرًا ملا تتمتع به من متيُّ
اخلالية من شلل األطفال عىل حالة اخللو منه من خالل ضامن التغطية العالية بالتمنيع الروتيني باإلضافة إىل 
أنشطة التمنيع التكمييل حسب ما تقتضيه احلاجة. وقد أعّد املكتب اإلقليمي إطارًا لتقييم املخاطر ومنهجية 
ن هذه البلدان من تقييم ما لدهيا من قدرات عىل خفض وإدارة خماطر الرساية نتيجة وفادة فريوس شلل  متكرِّ
التنسيق مع األقاليم األخرى يف منظمة الصحة العاملية تنسيقًا فّعااًل من  األطفال البي إليها. كام يتواصل 

خالل أساليب متعددة، منها التبادل املنتظم للمعلومات، واجتامعات التنسيق والقيام بأنشطة متزامنة.
شلل  فريوس  رساية  قطع  تستهدف  الطوارئ  ملجاهبة  وطنية  عمل  خطة  الباكستانية  احلكومة  أطلقت  وقد 
وصعيد  االحتادي  الصعيد  عىل  جدًا  واضحًا  احلكومي  االلتزام  ويبدو   .2011 عام  بنهاية  البي  األطفال 
الواليات، ويتواصل بذل اجلهود لضامن ذلك املستوى من االلتزام عىل صعيد إيتاء اخلدمات. ويف أفغانستان، 
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التي تعاين من اضطرابات  باملناطق  يتواصل بذل اجلهود اخلاصة  القوي،  وباإلضافة إىل االلتزام احلكومي 
األمن لضامن وصول األطفال للقاحات.

من  يعانون  الذين  لألطفال  الالزم  الدعم  تقديم  األطفال  الستئصال شلل  اإلقليمي  البنامج  واَصل  وقد 
تم  وقد  أيضًا.  وتعليميًا  واجتامعيًا،  بدنيًا  تأهيلهم  إعادة  أجل  من  األطفال،  بشلل  إصابتهم  نتيجة  الشلل 
األطفال بشلل  املصابني  األطفال  ليشمل  باكستان  يف  تقديمه  يتواصل  الذي  الشامل  الدعم  نطاق   توسيع 

يف أفغانستان.
من  به  سامهت  وما  متواصل،  التزام  من  أبدته  ملا  الوطنية  السلطات  إىل  يعود  املحَرز  م  التقدُّ يف  الفضل  إن 
كان  العاملية  الرشاكات  به  الذي سامهت  الدعم  أن  كام  األطفال،  استئصال شلل  تنفيذ جهود  إنجازات يف 
مذهاًل، وأَودُّ أن أتقّدم بوافر الشكر والتقدير بشكل خاص إىل كٍل من الروتاري الدويل، ومراكز مكافحة 
كل  وحكومات  غيتس،  وميليندا  بيل  ومؤسسة  اليونيسيف،  ومنظمة  أطلنطا،  يف  منها  والوقاية  األمراض 
من كندا، واإلمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية، واليابان، والنرويج، والواليات املتحدة 
غايف  وحتالف  الدويل،  والبنك  املتحدة،  اململكة  يف  الدولية  التنمية  ووزارة  وفرنسا،  وإيطاليا،  األمريكية، 

)التحالف العاملي من أجل اللقاحات والتمنيع(، واالحتاد األورويب.
القريب يف  األطفال  شلل  استئصال  سيحقق  إقليمنا  بأن  الثقة  متلؤين  والدولية،  الوطنية  اجلهود   فبهذه 

العاجل إن شاء اهلل.

الدكتور حسني عبد الرزاق اجلزائري
املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العامليـة لرشق املتوسط
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اللذان يواجهان حتديات جوهرية تؤثر سلبًا عىل ما 
يبذل من جهود الستئصال شلل األطفال. 

2-1 باك�ستان
فيها  حتقق  جادة  خطوات  باكستان  خطت  لقد 
البي  الفريوس  رسيان  إيقاف  يف  ملموس  تقدم 
كانت  التسعينيات  بدايات  ففي  األطفال  لشلل 
األطفال  بشلل  لإلصابات  السنوية  التقديرات 
إىل  تراجعت  وقد  سنويًا،  حالة   20,000 عىل  تزيد 
التاريخ  هذا  منذ  أنه  إال   .2005 عام  فقط  حالة   28
فقد واجه هذا التقدم حتديات كبرية متثلت يف عدم 
االستقرار واحلروب التي شملت املناطق احلدودية 
ضة بذلك سبل الوصول اآلمن  مع أفغانستان، مقورِّ
إدارية  مشكالت  ظهور  عىل  عالوة  لألطفال، 
من  أحرز  ما  تباطأ  وقد  املناطق.  بعض  يف  متنوعة 
عودة  وتبعه  و2007،   2006 العامني  خالل  تقدم 
ظهور واضح للحاالت بدأ مع عام 2008 واستمر 
حتى اآلن. وقد قامت باكستان، عام 2010، بالتبليغ 
البي  الفريوس  بسبب  حالة   120( حالة   144 عن 
لشلل األطفال من النمط األول، و24 حالة بسبب 
 40 يف  وذلك  الثالث(  النمط  من  البي  الفريوس 
منذ  أكب عدد من احلاالت سجل  يمثل  منطقة مما 
أعوام  الثالثة  وخالل   .)1 )الشكل   2000 عام 
من  عنها  املبلغ  احلاالت  غالبية  كانت  املنرصمة 
فيها، وهي عىل  الفريوس  بانتقال  املعروفة  املناطق 

وجه التحديد:
• املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة الفدرالية وما 	

ينضم إليها من املناطق الواقعة يف وسط والية 
خيب باختون خوا 

• مركز كويتا )كويتا وبيشني وكيال عبد اهلل(	
• كاراتيش	
• واملنطقة املركزية لباكستان وتشمل جنوب 	

إقليم البنجاب، وشامل السند، رشق 
بلوشستان.

1. املقدمة
 ،2008 عام  يف  العاملية،  الصحة  مجعية  دعت 
الستنباط   )61 ع  ص  )ج  رقم  قرارها  بموجب 
جمال  يف  املبذولة  اجلهود  استكامل  أجل  من  خطة 
تقييم  أجري  ثم،  ومن  األطفال.  شلل  استئصال 
شامل، هو التقييم املستقل للعوائق الرئيسية املاثلة 
انتقال فريوس شلل األطفال، بالنسبة  أمام إيقاف 
عاودها  التي  وتلك  املرض  هبذا  املوطونة  للبلدان 
املتوسط   رشق  إقليم  يف  ومنها  جديد،  من  املرض 
أحيطت  وقد  والسودان.  وباكستان،  أفغانستان، 
التي  والتوصيات  بالنتائج  علاًم  اإلقليمية  اللجنة 
مجعية  إىل  قدمت  والتي  التقييم،  هذا  عنها  متخض 
الصحة العاملية الثالثة والستني عام 2010 مع اخلطة 
شلل  الستئصال  العاملية  للمبادرة  االسرتاتيجية 
معامل  حتديد  مع   ،2012-2010 لألعوام  األطفال 
إيقاف  هدف  إىل  للتوصل  حتقيقها  يتعني  رئيسية 
انتقال شلل األطفال كافة بنهاية عام 2012. وخيضع 
املعامل  هذه  حتقيق  نحو  تقدم  من  إحرازه  يتم  ما 
الرئيسية إىل رصد مستمر من قبل املجلس املستقل 
املعني برصد تقدم البنامج، وذلك بالنسبة للمعامل 
الرئيسية واملؤرشات العملية التي وضعت خصيصًا 

هلذه الغاية.

2. الو�شع احلايل يف اإقليم 
�شرق املتو�شط 

واصل إقليم رشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية 
مسريته نحو حتقيق هدف استئصال شلل األطفال. 
ولقد حافظت تسعة عرش بلدًا من البلدان األعضاء 
عىل خلوها من مرض شلل األطفال، كام نجحت 
السودان يف استعادة حتررها من املرض بعد تعافيها 
الفريوس  وفادة  جراء  أصابتها  التي  اجلائحة  من 

إليها عام 2008.
البية لشلل األطفال  الفريوسات  ويقترص رسيان 
عىل بلدين تتوطن فيهام ومها أفغانستان وباكستان 
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كثيفًا  انتشارًا   2010 عام  من  الثاين  النصف  شهد 
التي  الفيضانات  تفاقمه  من  زادت  للفريوس، 
رضبت البالد واجتاحت باكستان متسببة يف انتقال 
ملموس للسكان من املناطق التي ينترش فيها رسيان 
شملت  باكستان،  يف  أخرى  مناطق  إىل  الفريوس 
املراكز السكانية الرئيسية يف واليات خيب باختون، 
والسند والبنجاب. ويف عام 2011، ومع هناية شهر 
اإلصابة  من  حالة   57 عن  أبلغ  حزيران/يونيه 
بالفريوس البي لشلل األطفال من النمط األول 
واحدة  وحالة  الفريوس،  رسيان  مناطق  نفس  من 
من النمط الثالث، وذلك بعد انقضاء أكثر من ستة 

أشهر بدون حدوث أي إصابات من هذا النمط. 
استئصال  برنامج  بذل  فقد  املوقف  هذا  وملواجهة 
شلل األطفال جمهودات ومبادرات حثيثة، من بينها 
عىل وجه اخلصوص إدخال اللقاح الفموي الثنائي 
التي ركزت  الوزراء  رئيس  وتعزيز خطة  التكافؤ، 
عىل التعاون بني القطاعات يف جمال استئصال شلل 
األطفال وإعداد خطط شاملة خاصة بكل منطقة، 
يف  الرصد  نظام  شملت  التي  التحسينات  وتتمثل 
املستقل،  والرصد  األصابع،  تبصيم  بنظام  البدء 
التشغيلة،  جودة  ضامن  مراقبة  نظام  وإدخال 
واستخدام التقنيات اجلديدة يف رسعة نقل املعطيات 
يف  والتشارك  هلا  الرسيع  والتحليل  امليدان،  من 

النتائج من أجل اختاذ تدابري عالجية ميدانية فورية. 
املحافظة  عىل  تركيز  هناك  كان  الوقت،  نفس  ويف 
قبل  من  مدعوم  الشمولية  واسع  ترصد  نظام  عىل 
خمتب لشلل األطفال يؤدي وظائفه بصورة جيدة. 
هلا  إضافية  أداة  البيئي  الرتصد  يف  التوسع  كان  كام 
شلل  فريوس  رسيان  آليات  تفهم  زيادة  يف  نفعها 
األطفال، مبزة أمهية تطعيم املجموعات السكانية 

املهاجرة.
واستجابة هلذا الوضع الوبائي، قام رئيس باكستان 
لوضع  اجلهود  بتوجيه  خاصة  تعليامت  بإصدار 
شلل  استئصال  إىل  هتدف  وطنية  طوارئ  خطة 
خالل  من   2011 عام  هناية  مع  البالد  من  األطفال 
الشعور  وحتسني  املستمرة،  احلكومية  املراقبة 
بالتملك واملساءلة، عىل كل مستوى من املستويات 
إىل  الوصول  استمرار  ضامن  عىل  عالوة  اإلدارية، 
األطفال الذين يعيشون يف املناطق املفتقرة لألمن، 
مما يضمن تلقي مجيع األطفال للقاحات يف املناطق 
أو الوكاالت، والفئات السكانية التي تواجه أعىل 
شلل  لفريوس  املتواصلة  الرساية  خماطر  درجات 
األطفال. ولقد كان تكوين فريق عمل عايل املستوى 
وعىل  الوطني  املستوى  عىل  للرصد  خاليا  وإنشاء 
تقدم،  ما حيرز من  املنطقة من أجل رصد  مستوى 
املراقبة  بنظم  احلكوميني  املوظفني  اضطالع  وراء 

واملساءلة وحتملهم هلذه املسؤولية. 
إىل  املناطق  خطط  ترمجة  احلايل  الوقت  يف  وجيري 
القضايا  جماهبة  هبدف  اإلدارية  للوحدات  خطط 
املحلية واستنباط حلول هلا، بدءًا بتلك الوحدات 
التي تعاين بصورة مستمرة من سوء األداء يف جمال 
يعنى  فريق  فإن تكوين  ثم،  تطعيم األطفال. ومن 
الوحدات  مستوى  عىل  األطفال  شلل  باستئصال 

اإلدارية يعتب تطورًا ملموسًا يف هذا املجال.
من  التمنيعية  احلمالت  أداء  مراقبة  حاليًا  ويتم 
التشغيلة،  جودة  ضامن  مراقبة  نظام  إدخال  خالل 
نقل  برسعة  اخلاصة  اجلديدة  التقنية  واستخدام 

ال�شكل 1 املناطق املتاأثرة بالعدوى  يف باك�ستان 2010
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املعطيات من امليدان، ورسعة حتليلها والتعليق عىل 
تدابري  استنباط  أجل  من  نتائج،  من  يستخرج  ما 

عالجية ميدانية فورية.
عىل  تدل  التي  املبكرة  العالمات  بعض  هنالك 
تطورات وبائية إجيابية، منها أنه مل يتم اإلبالغ عن 
إقليم  2010 يف  الثاين/نوفمب  أية حالة منذ ترشين 
إمجايل  من   %50 من  أكثر  حيوى  )الذي  البنجاب 
الفريوس  من  واحدة  حالة  واكتشفت  السكان(، 
حالة  يف  الثالث  النمط  من  األطفال  لشلل  البي 
من  أي  من  الفريوس  هذا  يعزل  ومل  أطفال.  شلل 
 .2010 الثاين/نوفمب  ترشين  منذ  البيئية  العينات 
خطوط  يف  املنتظم  االنخفاض  عىل  عالوة  هذا، 
النمط  من  الشلل  لفريوس  الفريوسية  التكاثر 

األول. 

2-2 اأفغان�ستان
يف أفغانستان، ال يزال النجاح الذي حققه البنامج 
األطفال  شلل  فريوس  لرسيان  حرصه  يف  مستمرًا 
يف اجلزء اجلنويب من البالد. هذا والغالبية العظمى 
من احلاالت ترد من املناطق الثالث عرشة املترضرة 
املشكالت  تعد  والتي  اجلنوب  يف  النزاعات  من 
النامجة عن غياب األمن هي السبب الرئييس لعدم 

الوصول إىل األطفال )الشكل 2(.

ال�شكل 2 املناطق عالية ال�سطرار يف اأفغان�ستان 2010

 
 

 25 وقوع  عن  أفغانستان  أبلغت   2010 عام  ويف 
 .2009 34% عن عام  حالة، مما يعني انخفاضًا بلغ 
واشتملت هذه احلاالت عىل 17 حالة بفريوس شلل 
األطفال البي من النمط 1، و8 حاالت من النمط 
3، وكانت غالبية هذه احلاالت )84%( من املنطقة 
الفريوس والتي تضمنت اإلقليم  اجلنوبية لرسيان 
اجلنويب )19 حالة( واملنطقة املجاورة “فرح” التابعة 
حاالت  عن  أبلغ  كام  )حالتان(.   الغريب  لإلقليم 
فرادية نجمت عن توافد الفريوسات البية لشلل 
بفريوسات  وراثيًا  واملرتبط   1 النمط  من  األطفال 
الرشقي  اإلقليم  يف  باكستان  يف  رسياهنا  عن  أبلغ 
ويف  كوندوز(،  منطقة  يف  واحدة  )حالة  الشاميل 
نانجارهار(.  يف  حاالت  ثالث   ( الرشقي  اإلقليم 
أي  عن  الوافدة  الفرادية  احلاالت  هذه  تسفر  ومل 
تدابري  باختاذ  قام  البنامج  أن  كام  ثانوية.  حاالت 
جراء  الفريوس  النتشار  حتسبًا  رضورية  وقائية 
يف  اجلوار  رضبت  التي  النطاق  الواسعة  الفاشية 

طاجيكستان عام 2010. 

عن  اإلبالغ  تم   ،2011 حزيران/يونيه  شهر  وحتى 
 8 حاالت من فريوس شلل األطفال من النمط 1،
اآلمنة  غري  املناطق  يف  حمصورة  مجيعها  وكانت 
اإلقليم  أن  يوضح  مما  وفرح(  وهيلمند،  )قندهار، 
املنطقة األكثر نشاطًا لرسيان  اجلنويب اليزال يمثل 
فرتة  هناك  كانت  أنه  بالذكر  وجدير  الفريوس. 
كانون  شهري  بني  ونصف  أشهر  ثالثة  امتدت 
من خالهلا  حتدث  مل  وأيار/مايو   الثاين/يناير 

أي حالة. 

أبلغ  البي،  األطفال  شلل  فريوس  إىل  وإضافة 
فريوس  رسيان  عن  ناجتة  صغرية  فاشية  عن  أيضًا 
يف   2 النمط  من  اللقاح  من  املشتق  األطفال  شلل 
أبلغ عن مخس حاالت عام  منطقة هيلمند، حيث 
يف  مجيعها  وقعت   ،2011 عام  واحدة  وحالة   2010
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التي  هيلمند  منطقة  من  جزء  وهي  ناديايل،  منطقة 
املشكالت  بسبب  للتمنيع  متدن  وضع  من  تعاين 
والنامجة  األطفال  إىل  بالوصول  املتعلقة  املستمرة 

عن انعدام األمن.
بدعم  األفغانية  للحكومة  السيايس  االلتزام  إن 
يعقد  حيث  وواضح،  رصيح  التزام  هو  البنامج 
اجتامع شهري ملجموعة عمل وطنية، حتت رئاسة 
معايل وزير الصحة العمومية، هبدف رصد الوضع 
وتقديم ما يلزم من إرشاد وتوجيه حول السياسة 
وهناك  املجال.  هذا  يف  االسرتاتيجية  والقضايا 
العام  املدير  يرتأسها  استشارية،  جمموعة  أيضًا 
للطب الوقائي، تركز عىل حتسني سبل الوصول إىل 
منطقة   13 يف  التمنيعية  احلمالت  وجودة  األطفال 

من املناطق العالية االختطار.
بإدخال  الرشكاء  من  بدعم  الوطني  البنامج  قام 
لضامن  املبتكرة  األساليب  من  واسع  طيف 
الوصول إىل املناطق املتأثرة بالرصاعات. وشملت 
العسكرية  املجموعات  من  الطلب  اجلهود  هذه 
التمنيعية،  أيام احلمالت  تنظيم  عند  القتال  تفادي 
الدولية  األمحر  الصليب  جلنة  مع  الوثيق  والتعاون 
للمحافظة عىل تعاون العنارص املعادية للحكومة، 
وتعيني مفاوضني حمليني للعمل مع مجيع األطراف 
املتصارعة لتوفري ُسُبل الوصول إىل األطفال. وعىل 
سبل  يف  امللحوظ  التدرجيي  التحسن  من  الرغم 
احلمالت  جودة  تزال  ال  عامة،  بصورة  الوصول 
رسيان  لوقف  املنشود  املستوى  من  أقل  التمنيعية 
اخلاصة  اخلطط  تنفيذ  بدأ  قد  وكان  الفريوس. 
 2010 عام  من  األول/أكتوبر  ترشين  منذ  باملناطق 
شبكة  إنشاء  مع  احلمالت،  جودة  حتسني  هبدف 
للتواصل املجتمعي، وتعيني مدير لكل منطقة من 
املناطق الثالث عرشة العالية االختطار. ويف الوقت 
عىل  للمحافظة  املبذولة  اجلهود  تتواصل  نفسه، 
الوصول  التي يمكن  املناطق  تغطية جيدة يف مجيع 

إليها كافة. 

شلل  باستئصال  املعنية  البامج  بني  التنسيق  يتسم 
األطفال يف كل من باكستان وأفغانستان بأنه مثال 
ويتم  االجتثاثية  األنشطة  تبذل  حيث  حيتذى، 
عىل  عالوة  احلدود،  بني  املتنقلني  األطفال  تطعيم 
التصدي  هبدف  وذلك  الرتصد  حساسية  تعزيز 
أفغانستان،  إىل  الفريوس  لتوافد  املتزايد  للخطر 
نتيجة للرسيان الكثيف واملستمر للفريوس والذي 
املتامخة ذات  املناطق  حدث مؤخرًا عىل احلدود يف 
اإلدارة الفيدرالية واملناطق الواقعة يف خيب باختون 

خوا يف باكستان.

2-3 ال�سودان
من  حالة  آخر   2009 حزيران/يونيه  شهر  شهد 
الفاشية  عن  نجمت  التي  األطفال  شلل  حاالت 
التي أصابت جنوب السودان وبدأت يف عام 2008 
وانترشت حتى عمت السودان ووصلت إىل املناطق 
املجاورة من كينيا وأوغندا، وذلك بعد جهود حثيثة 

وناجحة لتمنيع األطفال يف مجيع أرجاء السودان.
الشلل  ترصد  لتقوية  عديدة  جهود  بذلت  كام 
مجع  شملت  السودان  جنوب  يف  احلاد  الرخو 
بالشلل  اإلصابة  حلاالت  املخالطني  من  العينات 
الرخو احلاد، ومن أطفال املجتمعات املتواجدة يف 
التبليغ  التي ال يتم فيها  “الصامتة” أي  املقاطعات 
وقد  احلاد.  الرخو  بالشلل  اإلصابة  حاالت  عن 
أسفرت هذه اجلهود عن حتسن ملحوظ يف درجة 
أبلغ  التي  احلاالت  عدد  وزاد  الرتصد،  حساسية 
أيضًا  حتسنت  وقد   .2010 عام   %50 بمقدار  عنها 
جودة املعلومات، وتم حتديد التشخيص النهائي يف 
95% من احلاالت مقارنة بنسبة بلغت 20% فقط يف 
الروتيني،  الرتصد  ملعطيات  ووفقًا   .2010 بدايات 
والتقييم املكتبي الذي أجري عام 2010 يف جنوب 
به  قام  الذي  للرتصد  الشامل  والتقييم  السودان، 
عدد من اخلباء الدوليني يف آب/إبريل 2011، تبني 

أن نظام الرتّصد، يؤدي وظائفه بصورة جيدة.
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من  البي  األطفال  شلل  فريوس  عزل  أن  إال 
من  الصحي  الرصف  ملياه  عينة  من  األول  النمط 
 ،2010 األول/ديسمب  كانون  يف  مرص  يف  أسوان، 
ساريًا  كان  الذي  بالفريوس  ارتباطه  تبني  والذي 
إثار  قد  السودان،  يف   2009-2008 العامني  خالل 
نظام  يف  فجوات  وجود  إمكانية  حول  الشكوك 
من  املالحظة  هلذه  االستجابة  متت  وقد  الرتصد. 
خالل إجراء مسوحات ميدانية رسيعة يف كل من 
لنظام  الرسيع  التقييم  شملت  والسودان،  مرص 
حاالت  عن  والبحث  احلاد،  الرخو  الشلل  ترصد 
سابقة، وعقد جلسات توعية لزيادة وعي العاملني 
خرائط  ووضع  احلاد،  الرخو  بالشلل  الصحيني 
السودان  بني  السكانية  الفئات  بتحركات  تفصيلية 
باللقاح  التغطية  استعراض  عىل  عالوة  وأسوان، 
تم  ولقد  األطفال.  شلل  لفريوس  املضاد  الفموي 
تنظيم ثالث دورات من األيام الوطنية للتمنيع يف 
شامل السودان يف الفرتة الزمنية من كانون األول/

ونجحت   .2011 نيسان/أبريل  إىل   2010 ديسمب 
املرتفع  املستوى  عىل  للحفاظ  املبذولة  اجلهود 
نسبة  السودان، وبلغت  املناعي يف شامل  للمرتسم 
تلقوا  الذين  العمر  من  اخلامسة  دون  األطفال 
املضاد  الفموي  اللقاح  أكثر من سبع جرعات من 

لفريوس شلل األطفال 81% يف عام 2010. 

بالتمنيع  التغطية  شهدت  السودان  جنوب  ويف 
وبشكل   ،2010 عام  ملحوظًا  حتسنًا  يف  الروتيني 
رئييس من خالل أنشطة تعجيل التنفيذ. وتتواصل 
أجل  من  التفصييل  والتخطيط  التدريبية  الدورات 
تنفيذ مجيع أنشطة أسلوب الوصول إىل كل منطقة. 
وعىل الرغم من هذا فال يزال أداء التمنيع التكمييل 
أدين من اهلدف املنشود للخطة االسرتاتيجية العاملية 
)وهو بلوغ نسبة تقل عن 10% من األطفال الذين 
مل يتم تطعيمهم خالل أنشطة التمنيع التكميلية عام 
بحاالت  اخلاص  املناعي  املرتسم  أن  كام   ،)2010
شلل  بحاالت  ليست  والتي  احلاد  الرخو  الشلل 

األطفال، يبني أن ما يقرب من 25% من هذه احلاالت 
مل تتناول العدد الكاف من اجلرعات. ويستمر بذل 
اجلهود احلثيثة لبلوغ هذا اهلدف حتت ظروف غاية 

يف الصعوبة سواء من الناحية اجلغرافية أو البيئية.

2-4 ال�سومال
منذ أربعة أعوام والصومال خالية متامًا من مرض 
لفريوس  فاشية  آخر  زوال  فبعد   األطفال،  شلل 
عام  الصومال  رضبت  التي  البي  األطفال  شلل 
آذار/مارس  يف  إصابة  حالة  آخر  كانت   ،2005
2007. وقد حتقق هذا اإلنجاز بالتغلب عىل حتديات 
ومصاعب جسيمة، وسامهت عوامل عديدة يف هذا 
النجاح متثلت يف املستويات املرتفعة لتقبل املجتمع 
للتطعيم بلقاح شلل األطفال، والدعم الذي قدمه 
العاملني  وتفاين  العشائر،  وشيوخ  الدين  رجال 
املحليني واملتطوعني، مع تقديم الدعم املايل الكايف 
يف الوقت املناسب. إال أنه يف عام 2010، بلغ عدد 
إليهم عىل ثامنمئة  الذين صعب الوصول  األطفال 
ألف طفل وهم )40%( من األطفال دون اخلامسة 
من العمر ويرجع السبب يف ذلك إىل رفض مجاعة 
املركزية  املناطق  عىل  تسيطر  التي  “الشباب” 
اجلامعي  التطعيم  أنشطة  بتنظيم  السامح  واجلنوبية 
)األيام الوطنية للتمنيع، وأيام صحة الطفل(. ومع 
الصومال،  يف  الروتيني  بالتطعيم  املتدنية  التغطية 
تصبح أنشطة التمنيع التكمييل هي املصدر األسايس 
للجرعات الفموية للقاح املضاد لشلل األطفال ملن 
هم دون اخلامسة من العمر، ومن ثم، فهناك فجوة 
مناعية آخذة يف التشكل بني املجموعات السكانية 
يف هذه املناطق، حيث تم، بصورة متكررة، كشف 
فريوسات شلل األطفال املشتقة من اللقاح وذلك 
ملجاهبة  املبذولة  اجلهود  وتستمر   .2008 عام  منذ 
السكانية  املجموعات  إىل  الوصول  سبل  تقلص 
من أجل تنظيم األيام الوطنية للتمنيع وأيام صحة 
اآلن.  حتى  نجاح  أي  حتقيق  دون  ولكن  الطفل، 
املتاحة  الفرص  اغتنام  جيري  الوقت،  نفس  ويف 
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خطة  تنفيذ  وأفغانستان  باكستان  من  كل  تواصل 
نفذت   ،2010 عام  ففي  التكمييل.  للتمنيع  مكثفة 
باكستان ستة أيام وطنية، وأربعة أيام دون الوطنية 
قامت  حني  يف  اجتثاثية،  محالت  وست  للتمنيع، 
أيام  وأربعة  وطنية،  أيام  أربعة  بتنفيذ  أفغانستان 
اجتثاثية  محالت  وأربع  للتمنيع،  الوطنية  دون 
الفموي  األطفال  شلل  لقاح  باستخدام  وذلك 
الفموي  األطفال  شلل  لقاح  أو  التكافؤ،  الثنائي 
فقد  االجتثاثية  احلمالت  أما  التكافؤ،  الثالثي 
نفذت باستخدام اللقاحات األحادية التكافؤ، ويف 
بعض األحيان لقاح شلل األطفال الفموي الثنائي 

التكافؤ. 
وضع  عىل  املحافظة  فتتم  األخرى،  البلدان  يف  أما 
اخللو من فريوس شلل األطفال من خالل ضامن 
السكانية،  الفئات  بني  املناعة  من  عال  مستوى 
سبل  حتسني  طريق  عن  املناعية  الفجوات  وجتنب 
التكمييل.  التمنيع  أنشطة  وتنفيذ  الروتيني  التمنيع 
أيام  أربعة  السودان  جنوب  نفذ   ،2010 عام  ويف 
أيام  ثالثة  السودان  شامل  نفذ  كام  للتمنيع،  وطنية 
للتمنيع  وطني  دون  واحدًا  ويومًا  للتمنيع،  وطنية 
لقاح  إعطاء  شمل  الطفل  لصحة  يوم  عىل  عالوة 

مراِقبات م�ستقالت يتحققن من جودة احلملة

تغطية  حتقيق  لضامن  الروتيني  التمنيع  لتحسني 
مناسبة يف مجيع املناطق التي يمكن الوصول إليها، 
السكانية   املجموعات  حتركات  من  واالستفادة 

باعتبارها من فرص التطعيم. 

3. تنفيذ ا�شرتاتيجيات 

ا�شتئ�شال �شلل الأطفال
3-1 التمنيع الروتيني

ال يزال حتسني اخلدمات الروتينية للتطعيم والتغطية 
باللقاحات متثل إحدى االسرتاتيجيات األساسية 
الستئصال شلل األطفال. ولقد تم، عىل املستويني 
اهلام  للدور  الواضح  التوثيق  واإلقليمي،  العاملي 
يف  العالية  الروتينية  التغطية  به  تضطلع  الذي 
استئصال  جمال  يف  إنجازات  من  أحرز  ما  توطيد 
شلل  فريوس  انتشار  من  واحلد  األطفال،  شلل 
األطفال عقب وفوده إىل داخل البالد. أما املواقع 
انترشت  فقد  الروتينية  التغطية  فيها  تتدنى  التي 
إليها.  وافدة  حاالت  دخول  عقب  الفاشيات  فيها 
برنامج استئصال  امليدانيون يف  العاملون  ويواصل 
وباملثل،  الروتيني،  للتمنيع  دعمهم  األطفال  شلل 
يف  للقدرات  تنمية  من  البنامج  به  قام  ما  أن  كام 
احلمالت،  وتنفيذ  التفصييل،  التخطيط  جماالت 
تقوية  يف  كبرية  بصورة  أفاد  قد  والتقييم،  والرصد 

أنشطة التمنيع الروتيني. 

3-2 اأن�سطة التمنيع التكميلي
جوهرية  اسرتاتيجية  التكمييل  التمنيع  أنشطة  متثل 
املوطونة  البلدان  يف  الفريوس  رسيان  لوقف 
املناطق  يف  خاصة  عدواه،  عاودهتا  التي  والبلدان 
الروتينية وذلك من أجل  التغطية  فيها  تتدنى  التي 
دون  األطفال  بني  للمناعة  معدل  أقىص  ضامن 

اخلامسة من العمر. 
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بتنفيذ  الصومال  وقامت  الفموي.  األطفال  شلل 
عىل  تنفيذها  تم  للتمنيع  وطنية  أيام  من  محلتني 
األطفال  شلل  لقاح  إعطاء  تم  كام  مرحلتني، 
تنفيذها  تم  الطفل  لصحة  أيام   5 خالل  الفموي 
املستخدمة  اللقاحات  غالبية  مراحل. وكانت  عىل 
األطفال  شلل  لقاح  من  هي  الطفل  صحة  أيام  يف 
 ،2010 عام  وخالل  التكافؤ.  الثالثي  الفموي 
يف  األطفال  شلل  من  خالية  بلدان  سبعة  قامت 
اإلقليم )وهي األردن، ومجهورية إيران اإلسالمية، 
وجيبويت، واململكة العربية السعودية، واجلمهورية 

أنشطة  بتنفيذ  ومرص(  والعراق،  السورية،  العربية 
للتمنيع التكمييل مع الرتكيز عىل املناطق اجلغرافية 
ذات الفئات السكانية املعرضة بصورة كبرية خلطر 
التقاط العدوى، والتي تعاين من تغطية متدنية من 
التمنيع الروتيني، بغية بذل جهود هتدف إىل تعزيز 

املناعة السكانية.
منزل  من  التكمييل  التمنيع  أنشطة  تنفيذ  ويستمر 
اخلامسة  دون  األطفال  مجيع  مستهدفة  منزل،  إىل 
اخلطوات  من  العديد  اختذت  وقد  العمر.  من 
األنشطة،  هذه  جودة  لضامن  الرئيسية  التشغيلية 

اإعطاء لقاح �سلل الأطفال الفموي خالل اأن�سطة التمنيع التكميلي يف باك�ستان

تو�سيم الأ�سابع بعد اإعطاء لقاح �سلل الأطفال الفموي هو املعيار الوحيد لتقييم التغطية بلقاح �سلل الأطفال الفموي
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كان منها حتديث اخلطط التفصيلية، وإرشاك القادة 
املساءلة،  املراقبة وضامن  واإلداريني يف  السياسيني 
رفع  عىل  الرتكيز  مع  التواصل  جهود  وتعزيز 
مستوى الوعي العام وزيادة الطلب لدى املجتمع 
التمنيع  ألنشطة  املستقل  والرصد  التطعيم،  عىل 

التكمييل. 
من  العديد  استحدثت  فقد  تقدم،  ما  عىل  وعالوة 
استخدام  حتديدًا  وهي  البنامج،  يف  املبادرات 
الكفاءة،  عايل  التكافؤ  ثنائي  األطفال  شلل  لقاح 
قصرية  بفواصل  اإلضافية  اجلرعة  واسرتاتيجية 
الوصول  يف  مشكالت  من  تعاين  التي  املناطق  يف 
باستخدام  املستقل  الرصد  من  والتثبت  إليها، 
البلدان  قامت  ولقد  التشغيلة،  جودة  ضامن  نظام 
املتجاورة بتنسيق أنشطة التمنيع التكمييل بينها وتم 
األخرى  الصحية  اخلدمات  توفري  يف  استخدامها 
من  التخلص  وأقراص  أ،  فيتامني  توفري  مثل 

الديدان.

3-3 ترصد الشلل الرخو احلاد وشبكة 
اخملتبرات اإلقليمية 

الرئيسية  املؤرشات  تقرتب  الوطني،  املستوى  عىل 
الرخو  الشلل  )معدل  احلاد  الرخو  الشلل  لرتصد 
احلاد غري الناجم عن فريوس شلل األطفال والنسبة 

املعايري  من  الباز(  من  كافية  عينات  ألخذ  املئوية 
عىل  اإلقليم  بلدان  مجيع  حافظت  فقد  الدولية. 
الناجم  املتوقعة للشلل الرخو احلاد غري  املعدالت 
طفل  ألف  مئة  لكل  األطفال  شلل  فريوس  عن 
دون 15 سنة من العمر )الشكل 3(. وتعدت النسبة 
أخذت  التي  احلاد  الرخو  الشلل  حلاالت  املئوية 
منها عينات كافية من الباز، النسبة املنشودة وهي 
 .)4 80% يف مجيع الدول باستثناء املغرب )الشكل 
إال أن حتليل املعطيات دون الوطنية قد أظهر وجود 
مل  التي  البلدان  يف  وذلك  اهلامة  الفجوات  بعض 
للفريوس  انتقال  حدوث  عىل  دليل  أي  هبا  يوجد 
هذه  وتستغل  املنرصمة.  اخلمس  السنوات  طوال 
املعطيات يف توجيه األنشطة نحو حتسني العمليات 

يف تلك البلدان. 
وتقوم مجيع البلدان بإرسال معطيات ترصد الشلل 
اإلقليمي.  املكتب  إىل  أسبوعيًا،  احلاد،  الرخو 
يف  والنرش  التحليل،  إىل  املعطيات  هذه  وختضع 
“فاكس شلل األطفال”، الذي يرسل أسبوعيًا إىل 
والتعليقات.  باملالحظات  مصحوبًا  اإلقليم  دول 
لنظم  مستقل  تقييم  جيرى  ذلك،  عىل  وعالوة 
لتقييم  الرتصد(،  )مراجعات  الوطنية  الرتصد 

درجة جودهتا. 

ال�شكل 3 معدل ال�سلل الرخو احلاد غري الناجم عن فريو�س �سلل الأطفال يف بلدان اإقليم �رشق املتو�سط 2010
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خالل عام 2010، أجريت مراجعات لرتصد الشلل 
وهي:  اإلقليم،  بلدان  من  ثامنية  يف  احلاد  الرخو 
واملغرب،  ومرص،  ولبنان،  وتونس،  أفغانستان، 
كل  يف  مكتبية  مراجعات  أجريت  كام  واليمن. 
هذه  بينت  وقد  والصومال.  السودان  جنوب  من 
بصورة  وظائفها  تؤدي  النظم  تلك  أن  املراجعات 
ألقت  التي  التوصيات  بعض  صيغت  كام  جيدة، 
لتحسني  الرضورية  التدابري  بعض  عىل  الضوء 
هذه  بأخذ  الوطنية،  السلطات  وتقوم  النظم،  هذه 
اإلقليمي  املكتب  ويقوم  االعتبار  يف  التوصيات 

بمتابعة تنفيذها. 
تم  والصومال،  أفغانستان  من  مناطق  بعض  يف 
املشتقة  األطفال  شلل  فريوسات  رسيان  اكتشاف 
تواجه  حتديات  وجود  إىل  يشري  مما  اللقاح،  من 

التغطية الروتينية باللقاحات يف تلك املناطق. 
وحتديدًا  للرتصد،  التكميلية  األنشطة  وتواصل 
الرصد البيئي، إثبات نفعها كأداة إضافية للرتصد. 
هذا ويستمر تنفيذ برنامج الرصد البيئي يف مرص، 
املدن  ليشمل  بباكستان  تنفيذه  يف  التوسع  تم  كام 
وروالبندي،  ومولتان،  والهور،  )كاراتيش،  اهلامة 

وبيشاور، وكويتا( . 

اإلقليم شبكة  به يف  املعمول  الرتصد  نظام  ويدعم 
خمتبات مكونة من 12 خمتبًا تؤدي عملها بمعايري 
هذه  خمتبات  مجيع  اجتازت  وقد  املستوى.  عالية 
جترهيا  التي  الكفاءة  اختبارات  بكفاءة،  الشبكة، 
استفراد  طرق  من  لكل  العاملية  الصحة  منظمة 
أنامط  بني  التمييز  واختبار  األطفال  شلل  فريوس 
باالعتامد  املختبات  مجيع  وحظيت  الفريوس، 

الكامل.
بشلل  املعنية  اإلقليمية  املختبات  شبكة  وحتافظ 
يتطلبها  التي  األداء  مؤرشات  عىل  األطفال 
الذي  العمل  عبء  بأن  التنويه  وجيدر  اإلشهاد. 
 ،2010 تقوم به الشبكة هو عبء جسيم. ففي عام 
بلغت العينات التي أخذت من احلاالت وخمالطيها 
عام  عن   %4 بزيادة  عينة،  ألف   27 من  يقرب  ما 
من   %94 نتائج  ظهرت  عامة،  وبصفة   .2009
العينات خالل 14 يومًا، كام ظهرت نتائج 98% من 
اختبارات التمييز بني أنامط الفريوس يف غضون 7 
الشلل  حلاالت  وبالنسبة  الفريوس،  زرع  من  أيام 
الرخو احلاد، فقد ظهرت نتيجة الفحص املختبي 
 45 خالل  احلاالت،  من   %97 إىل  بالنسبة  النهائي 
الكشف  ويتواصل  الشلل.  ظهور  بداية  من  يومًا 
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ال�شكل 4 ن�سبة حالت ال�سلل الرخو احلاد ذات العينات املالئمة يف الإقليم، 2010
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وفريوس  البي،  األطفال  شلل  فريوس  عن 
ودقة.  برسعة  اللقاح  من  املشتق  األطفال  شلل 
املتسلسل  البوليمرياز  بتفاعل  اخلاصة  الطرق  أما 
rRT-PCR، واخلاصة  املأشوب يف الزمن احلقيقي 
جترى  كانت  فقد  األطفال  شلل  فريوسات  بتمييز 
الفريوسات  بني  بالتفريق  تقوم  التي  املختبات  يف 

البية وفريوسات اللقاح. 
يف  املرجعي  اإلقليمي  املختب  اعُتمد  وقد  هذا، 
العاملية  الصحة  ملنظمة  خمتب  ثاين  بوصفه  تونس، 
لفريوسات  اجلينية  املعطيات  عىل  بالتعرف  خاص 
املختب  إىل  إضافة  اإلقليم،  يف  األطفال  شلل 
نتائج  يوفر  الذي  باكستان،  يف  املرجعي  اإلقليمي 
جيدة يف الوقت املناسب للمعطيات اجلينية جلميع 
البجمية  األمهية  ذات  األطفال  شلل  فريوسات 
والتي يتم عزهلا من عينات حاالت الشلل الرخو 
 2010 عام  خالل  تم  وقد  البيئية.  والعينات  احلاد 
إدخال الكتيبات التدريبية حول السالمة احليوية يف 
مجيع خمتبات شبكة خمتبات إقليم رشق املتوسط. 

3-4 تقييم خماطر تف�سي فريو�س 

�سلل الأطفال الربي عقب توافده
قامت مجيع بلدان اإلقليم اخلالية من فريوس شلل 
األطفال، بوضع وحتديث وتفعيل خططها الوطنية 
اخلاصة باالستعداد للتصدي لوفادة فريوس شلل 
أجل  من  عدة  أدوات  استخدمت  وقد  األطفال. 
تقييم درجة التأهب كان منها رصد وحتليل التاريخ 
التمنيعي حلاالت الشلل الرخو احلاد، كدليل غري 
وكذلك  عامة،  للسكان  التمنيعية  للحالة  مبارش 
بمراجعات  والقيام  الرتصد  مؤرشات  رصد 

الرتصد.
بإعداد  املتوسط  لرشق  اإلقليمي  املكتب  قام  كام 
نموذج لتقييم خطر حدوث فاشية بسبب فريوس 
البالد،  إىل  وفوده  عقب  البي  األطفال  شلل 
املناسب،  الوقت  يف  البلدان  حتذير  هبدف  وذلك 

األولويات  ترتيب  عىل  القرار  متخذي  ومساعدة 
اخلاصة  املعطيات  وتقديم  التقنية،  املساعدات  يف 
يتم  النموذج  وهذا  التمويل.  وطلبات  بالتوعية 
الوضع يف  منتظمة الستعراض  استخدامه بصورة 
بلدان اإلقليم اخلالية من مرض شلل األطفال، وقد 
أوضحت املراجعات األخرية لالختطار أن كاًل من 
نظرًا  مرتفع  الختطار  يتعرضان  واليمن  الصومال 
يتم متنيعهم  الذين مل  الكبرية من األطفال  لألعداد 
أية  الذين يعيشون دون  الكبرية لألطفال  والنسب 

محاية )الشكل 5(. 

3-5 حت�سني نوعية حياة امل�سابني 

ب�سلل الأطفال
اإلقليمي  البنامج  يبذهلا  التي  اجلهود  تتواصل 
نوعية  حتسني  أجل  من  األطفال  شلل  الستئصال 

يقدم الربنامج خدمات اإعادة التاأهيل البدين والجتماعي 
لالأطفال املت�رشرين من �سلل الأطفال
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حياة من يعانون من أشكال العجز النامجة عن هذا 
املرض. وتتمثل األهداف النوعية هلذا البنامج يف 
تعزيز حركة هؤالء األطفال الذين يعانون من العجز 
الناجم عن إصابتهم بشلل األطفال واملحافظة عىل 
من  وذلك  املجتمع،  يف  دجمهم  وتسهيل  كرامتهم، 
تأهيلهم  إلعادة  الرضورية  اخلدمات  توفري  خالل 
توفري  اخلدمات  هذه  وتتضمن  واجتامعيًا.  بدنيًا 
واجلهائز  التقويم،  وأجهزة  الطبيعي،  العالج 
ومن  باملدارس،  التحاقهم  وتسهيل  التصحيحية، 
أفراد  إىل  وحتوهلم  االستقاللية  عىل  معاونتهم  ثم 
املبادرة  هذه  حققته  ما  وبعد  املجتمع.  يف  منتجني 
املكتب اإلقليمي يف  باكستان، يعمل  من نجاح يف 
اخلدمات  هذه  مثل  يف  التوسع  عىل  احلايل  الوقت 
يف  املرض  هذا  أصاهبم  الذين  لألطفال  وتوفريها 

أفغانستان. 

4. ق�شايا املراحل النهائية 

4-1 الحتواء املختربي لفريو�س 

�سلل الأطفال الربي واملواد املحتملة 
الإعداء

النشاط هو تقليص  ال ريب يف أن أهم هدف هلذا 
معاودة  تتمثل يف  والتي  االستئصال  بعد  ما  خماطر 
وفود الفريوسات البية لشلل األطفال أو ذراري 
Sabin من املختب إىل املجتمع والسيام بعد  سابني 
هذا  ويتحقق  الفموي.  اللقاح  استخدام  توقف 
وحظر  إتالف  خالل  من  رئيسية  بصورة  اهلدف 
باستثناء  الفريوس،  املحتوية عىل  باملواد  االحتفاظ 
البلدان،  املرافق األساسية يف عدد حمدود جدًا من 
هذه  يف  التحكم  كيفية  حول  خطط  لدهيا  تكون 
طريق  عن  األساسية،  املرافق  تلك  يف  املخاطر 
وإجراءات  لالحتواء،  األولية  احلامية  إجراءات 

احلامية الثانوية للمكان. 
باستثناء  اإلقليم،  بلدان  مجيع  أبلغت  ولقد 
إمتامهام  عن  والصومال،  وباكستان،  أفغانستان، 
بمسح  واخلاصة  األنشطة  من  األوىل  للمرحلة 
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شلل  فريوس  احتواء  بقصد  املختبات  وجرد 
وقد  معدية.  تكون  أن  املحتملة  واملواد  األطفال، 
من  انتهت  التي  عرش  التسعة  البلدان  مجيع  قامت 
عىل  الدالة  الوثائق  بتقديم  األوىل  املرحلة  أنشطة 

جودة هذه األنشطة، ومل تتخلف سوى لبنان.

4-2 الإ�سهاد على ا�ستئ�سال �سلل 

الأطفال
استئصال  عىل  لإلشهاد  اإلقليمية  اللجنة  عقدت 
قامت  حيث  اجتامعني،   2010 عام  األطفال  شلل 
إىل   4 من  الفرتة  يف  عقد  الذي  األول  االجتامع  يف 
املخترصة  االستعراضات  بمناقشة  أيار/مايو،   6
األردن،  من  كل  قدمتها  التي  السنوية  للتحديثات 
إيران  ومجهورية  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
العربية  واململكة  وتونس،  والبحرين،  اإلسالمية، 
السعودية، واجلمهورية العربية السورية، والعراق، 
وتم  واملغرب  وليبيا،  والكويت،  وقطر،  وُعامن، 
النهائية  الوطنية  الوثائق  مناقشة  اعتامدها، كام متت 
وفلسطني،  مرص  من  بكل  واخلاصة  لإلشهاد 
وكذلك التحديثات السنوية لعام 2009 املقدمة من 
املناقشات  لبنان من  تأجيل  واليمن، مع  الصومال 
تقديم  من  لإلشهاد  الوطنية  جلنته  تتمكن  حتى 
تصل  بحيث  الرتصد  إجراءات  حتسن  عىل  بينات 

إىل املستوى الذي يتطلبه اإلشهاد. 
عىل  لإلشهاد  اإلقليمية  للجنة  الثاين  االجتامع  أما 
إىل   19 من  عقد  والذي  األطفال،  شلل  استئصال 
20 ترشين األول/أكتوبر، فقد نوقشت فيه الوثائق 
التحديثات  وخمترص  للسودان،  األساسية  الوطنية 
وكذلك  بجيبويت،  واخلاصة   2009 لعام  السنوية 
من  كل  قدمتها  التي  املبدئية  الوطنية  الوثائق 
باملوافقة  اللجنة  قامت  وقد  وباكستان.  أفغانستان 
عىل الوثائق الوطنية األساسية للسودان، مع التأكيد 
الرتصد  أداء  عىل  احلفاظ  مواصلة  إىل  احلاجة  عىل 
من  للمناعة  العالية  املستويات  حتقق  يضمن  مما 
خالل حتسني التمنيع الروتيني واألنشطة التكميلية 

للتمنيع. أما يف ما خيص خمترص التحديثات السنوية 
بسبب  اعتامدها  أرجئ  فقد  جليبويت،   2009 لعام 
ويف  احلاد.  الرخو  الشلل  ترصد  أداء  يف  القصور 
عبت  وباكستان،  أفغانستان  بتقريري  يتعلق  ما 
اللجنة عن تقديرها للجهود املبذولة من اللجنتني 
املنشود  املستوى  واستمرار  لإلشهاد،  الوطنيتني 

الذي حتقق بالنسبة للرتصد.

5. الدعم التقني واملايل للبلدان
استمر الدعم التقني ملنظمة الصحة العاملية للبنامج 
عام  خالل  األطفال،  شلل  الستئصال  اإلقليمي 
2010 متمثاًل يف تعيني 41 اختصاصيًا دوليًا، مصحوبًا 
بدعم من 15 اختصاصيًا ألمد قصري )ثالثة أشهر( 
من  معارين  األطفال(،  شلل  رساية  وقف  )فريق 
مركز الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية 
منها، عالوة عىل 248 موظف طبي وطني يعاوهنم 

798 من العاملني الوطنيني. 

تقنية  استشارية  فرق  تقوم  تقدم،  ما  عىل  وعالوة 
إقليمية وقطرية، مكونة من جمموعات من اخلباء، 
يتعلق  فيام  الوطنية  للبامج  التقني  الدعم  بتقديم 
أن  هنا  التنويه  وجيدر  االسرتاتيجية.  بالتوجهات 
يبخلون  ال  األطفال  شلل  جمال  يف  العاملني  مجيع 
للتمنيع،  املوسع  للبنامج  الدعم  كل  بتقديم 
ويسامهون يف سائر البامج ذات األولوية وبرامج 

الطوارئ الصحية يف الدول التي يعملون هبا. 
ويستمر عطاء البلدان األعضاء يف اإلقليم بسخاء 
جلهود  الالزمة  املوارد  من  للكثري  بتقديمهم 
الروتيني  التمنيع  جمايل  يف  والسيام  االستئصال، 
البلدان األعضاء  والرتصد. وال يقترص األمر عىل 
أجل  من  اخلارجية  املالية  املوارد  أيضًا  تتوفر  بل 
دعم األنشطة الوطنية، وبصورة خاصة، من أجل 
والدعم  التكمييل،  التمنيع  أنشطة  نفقات  توفري 
التقني واملوارد الالزمة الستمرار أنشطة الرتصد. 
وبالنسبة للموارد اخلارجية اخلاصة بدعم األنشطة 
العاملية  الصحة  منظمة  قبل  من  ختطيطها  تم  التي 
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قيمتها  تزيد  أن  املتوقع  فمن   ،2011-2010 للعامني 
عىل 120 مليون دوالر أمريكي.

أما بالنسبة للمسامهني الرئيسيني يف هذه املخصصات 
وحكومات  الدويل،  الروتاري  منظمة  فهم  املالية 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  كندا،  من  كل 
واإلمارات العربية املتحدة، ومؤسسة مليندا وبيل 
املتحدة،  باململكة  الدولية  التنمية  ووزارة  غيتس، 
والنرويج،  إيطاليا،  من  كل  حكومات  عىل  عالوة 

وفرنسا، وأسرتاليا، وروسيا، وأملانيا.  

6. التن�شيق مع الأقاليم 
الأخرى

تتواصل جهود التنسيق مع األقاليم األخرى ملنظمة 
اإلقليم  والسيام  مرضية،  بصورة  العاملية،  الصحة 
واإلقليم  آسيا،  رشق  جنوب  وإقليم  األفريقي، 
األوريب. ويتم تبادل معطيات الرتصد واملعلومات 
حثيثة  جهود  هناك  أن  كام  أسبوعيًا،  اهلامة  الوبائية 
من أجل تزامن تواريخ أنشطة التمنيع التكمييل، أو 
املناطق  األنشطة بني  تنسيق هذه  األقل ضامن  عىل 

احلدودية. 
ومتثل املجموعة االستشارية التقنية للقرن األفريقي 
مثااًل حيًا للتنسيق الوثيق بني بعض البلدان األعضاء 
يف اإلقليمني األفريقي ورشق املتوسط. وعىل نفس 
دعم  تواصل  اإلقليمني  خمتبات  فإن  املنوال، 
للبحوث  كينيا  معهد  خمتب  فيقوم  البعض،  بعضها 
KEMRI يف كينيا بدعم الصومال وجنوب  الطبية 
السودان، وباملثل يقوم خمتب السودان بدعم إريرتيا، 
إىل  املتوسط دعمه  اإلقليمي لرشق  املكتب  ويقدم 

نيجرييا يف جمال تطوير الرصد البيئي. 
طاجيكستان  أصابت  التي  الفاشية  أحيت  ولقد 
جهود التنسيق بني كل من املكتب اإلقليمي لرشق 
سبل  كذلك  وأنعشت  األوريب،  واملكتب  املتوسط 
الرشق  )بلدان  امليكاكار  عملية  إطار  يف  التعاون 

الوسطى  وآسيا  القوقاز  ومجهوريات  األوسط 
يف  الباكستاين  املختب  ساهم  كام   .)MECACAR(
حتليل املتواليات اجلزيئية للفريوسات املستفردة من 

حاالت طاجيكستان. 
يف  الثالثة  األقاليم  ملمثيل  املنتظمة  املشاركة  أما 
االستشارية  الفرق  مثل  اإلقليمية،  االجتامعات 
التقنية، واللجان اإلقليمية لإلشهاد عىل استئصال 
شلل األطفال، فقد سامهت هذه املشاركة يف تأمني 
التشارك يف املعلومات اخلاصة بالدروس املستفادة 

واملامرسات النافعة.

7. اللتزام الإقليمي 
با�شتئ�شال �شلل الأطفال 

البلدان  من  كل  يف  الوطنية  السلطات  تزال  ال 
التي  وتلك  األطفال  شلل  بفريوس  املوطونة 
باملحافظة  بشدة  تتمسك  منه  التحرر  يف  نجحت 
استئصال  هبدف  االلتزام  من  مستوى  أعىل  عىل 
تقارير  اإلقليمية  اللجنة  وتتلقى  األطفال.  شلل 
أن  كام  األطفال،  شلل  حول  سنوية  مرحلية 
قراراهتا حتدد االجتاه االسرتاتيجي للبنامج. ويقع 
املدير  إدارة  حتت  األطفال  شلل  استئصال  برنامج 
األنشطة  مجيع  يف  بنفسه  يشارك  الذي  اإلقليمي 
اهلامة للبنامج، حيث قام بعدة زيارات لباكستان، 
يف  عالية  أولوية  وله  الفريوس  يتوطنه  الذي  البلد 
اإلقليم. وقد قام املدير اإلقليمي مع املديرة العامة 
 ،2010 الثاين/نوفمب  ترشين  يف  باكستان  بزيارة 
خطة  عن  أعلن  الذي  باكستان  رئيس  مع  وتقابال 
عمل للطوارئ التي أطلقت يف كانون الثاين/يناير 
الفريوس  2011 والتي هتدف إىل وقف رسيان  عام 
السيايس  الوضع  ويمثل   .2011 عام  هناية  بحلول 
واألمني السائد يف عدد من البلدان األعضاء حتديًا 

رصحيًا أمام مسرية البنامج. 
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8. التحديات والتوجهات 
امل�شتقبلية

• يتمثل التحدي الرئييس الذي يواجه البنامج 	
يف استمرار رسيان فريوس شلل األطفال يف 

كل من باكستان وأفغانستان. فالعقبة الرئيسية 
يف أفغانستان هي انعدام األمن واالفتقار إىل 

سبل الوصول إىل املناطق اجلنوبية. أما يف 
باكستان، فإن املخاطر الرئيسية التي حتول 
دون إيقاف رسيان فريوس شلل األطفال 

تتضح يف احلالة املعقدة والتي ال يمكن توقعها 
النعدام األمن يف املناطق القبلية حتت اإلدارة 

الفيدرالية، والقصور اإلداري الذي يؤدي 
بدوره إىل عدم متاثل التغطية داخل املنطقة 

الواحدة، وعدم االتساق يف شعور احلكومة 
بتملك البنامج، ويف املراقبة، وقصور يف 

املساءلة املرتكزة عىل األداء. واألولوية األوىل 
لإلقليم هي إيقاف رسيان فريوس شلل 

األطفال يف كل من باكستان وأفغانستان. 
وسوف تتواصل اجلهود يف أفغانستان، 

بمشاركة مجيع الرشكاء، عىل خمتلف اجلبهات 
من أجل تأمني الوصول اآلمن وتطعيم 

األطفال يف اإلقليم اجلنويب من القطر بكل 
من اجلرعات الروتينية وجرعات التمنيع 

التكمييل. كام سوف تستمر اجلهود املبذولة يف 
باكستان من أجل ضامن التنفيذ الكامل، نصًا 

وروحًا، خلطة العمل الوطنية الطارئة.
• إن املحافظة عىل استمرارية خلو البلدان 	

التي ختلصت من فريوس شلل األطفال يعد 
إنجازًا عظياًم كام يعد حتديًا كبريًا. وتتمثل 

التحديات يف احلفاظ عىل اهتامم السلطات 
الوطنية والتزامها عىل كافة املستويات يف 

خضم ما تواجه هذه السلطات من األولويات 
األخرى، وما يسود بعض البلدان من عدم 

االستقرار السيايس وعدم األمان، وانخفاض 

معدالت التمنيع الروتيني. وسوف تستخدم  
التحاليل اخلاصة بتقييم املخاطر يف البلدان 

اخلالية من فريوس شلل األطفال بصورة 
منتظمة وبأسلوب يتسم باحلكمة، للتعرف 
املبكر عىل أي زيادة يف املخاطر التي جياهبها 

أي بلد من البلدان، ومن ثم اختاذ التدابري 
التصحيحية للتصدي للوضع يف الوقت 
املناسب. ومن األمثلة الواضحة ارتفاع 

املخاطر يف اليمن، والتي تفاقمت بسبب 
القالقل السياسية األخرية. وسوف تستغل 

أول فرصة تظهر للبدء بأنشطة التمنيع 
التكمييل. أما تعنت قوات حركة “الشباب” 

يف الصومال ورفضها السامح بتطعيم ما يقرب 
من 800 ألف طفل دون اخلامسة من العمر 
يعيشون يف املناطق الواقعة حتت سيطرهتم، 

فهو بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر يف أي 
وقت. ولن هتدأ اجلهود التي تبذل يف سبيل 
إحراز تقدم مع حركة “الشباب” من أجل 

السامح بتطعيم األطفال، وسوف يستمر 
إعطاء األولوية للوصول هلذه الغاية. 

• ومن التحديات الرئيسية أيضًا مواصلة 	
الرتصد عىل املستوى الذي يتطلبه اإلشهاد 

عىل استئصال املرض يف مجيع البلدان. وتعمل 
منظمة الصحة العاملية، بصورة متواصلة، عىل 

دعم اجلهود الوطنية املبذولة يف هذا املجال. 
وسوف تقوم املنظمة أيضًا بدعم املراجعات 
اخلاصة برتصد الشلل الرخو احلاد، ومتابعة 

تنفيذ ما صاغته من توصيات.
• هناك قلق بالغ جراء خماطر رسيان فريوس 	

شلل األطفال املشتق من اللقاح يف البلدان 
التي تعاين من ضعف التمنيع الروتيني 

والسيام الصومال وأفغانستان. 
• تنسيق جهود التعاون بني مبادرة استئصال 	

شلل األطفال والبنامج املوسع للتمنيع 
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هبدف حتسني التغطية بالبنامج يف مجيع 
البلدان األعضاء. كام أن املحافظة عىل 

استمرارية احلالة املناعية للفئات السكانية 
سوف تضمن الوقاية من حدوث حاالت 
إصابة بفريوس شلل األطفال املشتق من 

اللقاح.
• احلفاظ عىل التنسيق والتعاون بني املكاتب 	

اإلقليمية للمنظمة وتعزيزمها، وكذلك بني 
البلدان املتجاورة يف إقليم رشق املتوسط 

وسائر األقاليم.

• توفري املوارد املالية الرضورية لتنفيذ اخلطة 	
اإلقليمية لالستئصال.

• جماهبة التأثريات املحتملة للتطورات األخرية 	
يف بعض بلدان اإلقليم، والسيام يف اجلامهريية 

العربية الليبية التي تتشارك يف حدودها مع 
تشاد حيث ال يزال رسيان الفريوس البي 
لشلل األطفال مستمرًا. أما يف اليمن، فإن 

تعطل التمنيع الروتيني مع عدم إمكانية 
مواصلة أنشطة التمنيع التكمييل يؤثران 

بصورة كبرية عىل املرتسم التمنيعي. 
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ملزيد من املعلومات، ُيرجى الت�سال بق�سم ا�ستئ�سال �سلل الأطفال
منظمة ال�سحة العاملية

املكتب الإقليمي ل�رشق املتو�سط
�س. ب. 7608، مدينة ن�رش،

القاهرة 11371، م�رش،
هاتف رقم: 5074 2276 202+
فاك�س رقم: 5413 2276 202+

pol@emro.who.int :عنوان الربيد الإلكرتوين
www.emro.who.int/polio :املوقع على الإنرتنت

طباعة هذا التقرير مدعومة مبنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


