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1.  مةاملقد  

مـايو، إىل وضـع اسـتراتيجية جديـدة لبـث      /دعت مجعية الصحة العاملية، يف دورا احلادية والستني املنعقدة يف أيار
). 1-61ج ص ع (البلـدان املتـأثرة بـالفريوس     مـما تبقَّى منروح جديدة يف اجلهود املبذولة الستئصال شلل األطفال 

 البلـدان يف سـراية شـلل األطفـال     عرقَلَـة احلـد مـن   هلامة اليت مـن شـأا   ا للعوائقومن مث، أجري تقييم مستقل شامل 
 ،وباكسـتان  ،مـن أفغانسـتان   ؛ حيـث مشـل هـذا التقيـيم كـالً     مـن جديـد  السراية فيها  اليت توطَّدتاملوطونة والبلدان 

يف دورـا الثالثـة    رضت نتائج التقيـيم وتوصـياته علـى مجعيـة الصـحة العامليـة      وع. والسودان من إقليم شرق املتوسط
، 2012-2010 ، إىل جانب اخلطة االستراتيجية اخلاصة باملبادرة العاملية الستئصال شلل األطفـال 2010والستني يف عام 

ن معامل حمددة يتعني إجنازها من أجل بلوغ هدف إيقاف مجيع أشـكال سـراية شـلل األطفـال بنهايـة عـام       واليت تتضم
  .العاملية لصحةلالعامة  معيةاجل من وقد القت اخلطة ترحيباً.  2012
ز يف سـبيل إجنـاز هـذه املعـامل بانتظـام، وذلـك باسـتخدام        رحمـم الـ برصـد التقـد   املسـتقلُّ  الرصد جملسضطلع يو

  .مؤشرات العملية املُعدة هلذا الغرض

   يف إقليم شرق املتوسط الوضع الراهن   .2
قليم شرق املتوسط، الطبيعية منها واليت هي من صنع اإلنسان على حـد  لقد أثرت األزمات املستمرة اليت يواجهها إ

     أفغانسـتان   ومهـا ما يف البلـدين املوطـونني املتبقـيني،    سواء، تأثرياً كبرياً على جهـود استئصـال شـلل األطفـال، والسـي
ل شـلل األطفـال،   يات، واصل اإلقليم جهوده الرامية إىل بلوغ هدف استئصـا هذه التحدمن رغم على الو. وباكستان

من شـلل األطفـال بعـد     وجنح السودان يف استعادة وضع اخللو. من شلل األطفال بلداً على وضع اخللو 19فقد حافظ 
  .2008الفاشية اليت ظهرت نتيجة توافد احلاالت املصابة عام 

  باكستان  1.2
التسـعينات مـن القـرن    ي أوائـل  ففـ . باكستان شوطاً كبرياً يف نضاهلا حنو التخلص من مرض شلل األطفـال  تقطع
ئصـال  تلـوطين الس وقد قطع الربنـامج ا . ألف حالة يف العام 20ر الوقوع السنوي لشلل األطفال بأكثر من ، قُداملنصرم

، أشواطاً كبرية يف إيصال التمنيع إىل األطفال يف شىت أحناء البلـد، ممـا أمثـر عـن     1994نطالقه عام اشلل األطفال، منذ 
منـذ  ز رحمـالـ م ل هـذا التقـد  وعلى الرغم من ذلك، فقـد تعطَّـ  . 2005حالة عام  28الت إىل أقل من خفض عدد احلا

ذلك احلني نتيجة حلالة عدم االستقرار واحلرب الدائرة على املنطقة احلدودية مع أفغانستان، مما قوض إمكانية الوصول 
ي وعـة يف بعـض املنـاطق، وهـو مـا أسـفر عـن عـدم تلقّـ         كما واجه الربنامج مشكالت إداريـة متن . اآلمن إىل األطفال

ت هـذه العوامـل أد  . األطفال يف مناطق رئيسية عالية االختطار اجلرعـات املناسـبة مـن لقـاح شـلل األطفـال الفمـوي       
وتتمثـل املنـاطق األربعـة    . 2009حالـة يف عـام    89بدورها إىل زيادة عدد حاالت اإلصابة بشـلل األطفـال سـنوياً إىل    

بـإقليم   ومنطقـة كونيـا  خيـرب خبتـون خـوا؛     واليـة مناطق القبائـل ذات اإلدارة الفيدراليـة؛   : االختطار يف ما يلي عاليةال
بلوشستان؛ ومدن جاداب والبلدية وغولشان إي إقبال بإقليم كاراتشي؛ فأكثر من ثالثة أربـاع احلـاالت املبلـغ عنـها     

فريوسات الربية املبلغ عنها من مناطق أخـرى تكـون يف األغلـب    عالية االختطار؛ بل إن معظم الالتأيت من هذه املناطق 
  . عالية االختطارالمرتبطة وراثياً بتلك املناطق 
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مواجهة هذا الوضع، بذلت جهود حثيثة من قبل برنامج استئصال شلل األطفال، وخصوصاً فيما يتعلـق  يف سبيل و

، وإجـراء  بكـل منطقـة علـى حـدة    ط الشـاملة اخلاصـة   ، وإعداد اخلطـ )bOPV( ثنائي التكافؤالبتقدمي اللقاح الفموي 
التحسينات على نظام الرصد من خالل تقدمي وسـائل وسـم األصـابع والرصـد املسـتقل والتركيـز علـى التعـاون بـني          

يتلقَّـى  د شـامل  ويف الوقت ذاته، مت التشديد علـى االحتفـاظ بنظـام ترصـ    . القطاعات يف جمال استئصال شلل األطفال
  . ة جيدة األداء من خمتربات شلل األطفالشبك الدعم من

نات على حدوث بعض التحسن يف الوضع الوبائي خالل النصـف األول مـن عـام    وقد شهد البلد، عقب ظهور بي
عالية االختطار إىل املنطاق اخلاليـة  المن املناطق  ،يف األغلب ضخمةوراءه تنقالت سكانية  خلَّف، فيضاناً مدمراً 2010

وقـد  . ل، فضالً عن الدمار اهلائل الذي أصاب البنية التحتية الصحية وتعطيل خدمات الرعاية الصـحية من شلل األطفا
، ومـن بينـها   2010أسفر كل هذا عن زيادة كبرية يف أعداد احلاالت املصابة خالل اخلمسـة أشـهر األخـرية مـن عـام      

وعليه، فقد وصل إمجـايل عـدد   . شلل األطفالاحلاالت اليت ظهرت يف الكثري من املناطق اليت كانت من قبل خالية من 
  . 2000، وهو الرقم األعلى منذ عام 114إىل  2010احلاالت يف عام 

طو باكستان خطوات كبرية جتاه التعاطي مع العقبات اليت تعترض التنفيذ الفعاَّل السـتراتيجيات استئصـال شـلل    خت 
عمل طارئة على الفور دف استئصال شـلل األطفـال    فقد أصدر الرئيس الباكستاين توجيهاته بوضع خطة. األطفال
مـن خـالل الرقابـة     2011سـراية شـلل األطفـال يف باكسـتان حبلـول عـام        إيقـاف ودف هذه اخلطـة إىل  . من البلد

واحملاسبة على كل مستوى من املسـتويات اإلداريـة، مبـا يكفـل إمكانيـة       ،تنمية الشعور بالتملُّكواحلكومية املستمرة 
اليت تعاين قالقل أمنية، ومبا يضمن متنيع مجيع األطفال بانتظـام يف املنـاطق أو    األطفال يف املناطقإىل  استمراربوصول ال

وقد حتسنت الرقابـة واملسـاءلة الـيت    . التجمعات السكانية األشد خطراً من حيث استمرار سراية فريوس شلل األطفال
وخاليا للرصد علـى املسـتوى الـوطين     ،عمل رفيعة املستوى من خالل تكوين فرق يوناحلكوم نسؤولوامليضطلع ا 

  . ز يف هذا املضمارم احملرتضطلع مبتابعة التقد ،وعلى مستوى الواليات
ة التعـاطي مـع   يغب االس االحتاديةلتدخل ضمن خطط  بكل منطقة على حدةري حالياً ترمجة اخلطط اخلاصة جتو

يتعلـق   يف مـا ذات األداء املـنخفض علـى حنـو مسـتمر      يةالس االحتادالية، بدءاً بلول احملاحلالقضايا احمللية وابتكار 
ميثل  يةالس االحتاداويف هذا الصدد، فإن تكوين فرق معنية باستئصال شلل األطفال على مستوى . بتطعيم األطفال
رة املاليـة  ها وزاسية، وتـدعم أنشـطت  ة األسايويتوىل إدارة هذه الفرق املسؤولون الطبيون للوحدات الصح. تطوراً مهماً

ــيم ــكيلتو. ووزارة التعلـ ــوع تشـ ــوميني    ةتنـ ــاملني حكـ ــوعني وعـ ــرق بـــني متطـ ــذه الفـ ــحيات (هـ ــامالت صـ عـ
  .لضمان مزيد من املساءلة على أدائهم) مدرسات/ومدرسني

لتقنيـات  واسـتخدام ا  ،اللقاحيـة  داة ضـمان جـودة التشـغيلة   أأداء احلمالت من خالل تقدمي  رصدكما يتم تشديد 
  ى اختـاذ  احلديثة يف اإلرسال السريع للمعطيات من امليدان، جبانب سرعة التحليل وإبداء اآلراء بشأن النتائج حـىت يتسـن

ة يـ غرى مـن البلـد ب  د البيئـي ليغطـي أجـزاًء أخـ    ع يف أنشطة الترصالتوس كذلكوجيري حالياً . تدابري تصحيحية عاجلة
  .شلل األطفال وإبراز أمهية تطعيم السكان املهاجرينفريوس  جوالنت احتديد دينامي
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، مل يتم اإلبالغ عـن  2010نوفمرب /تشري إىل حدوث تطورات وبائية إجيابية؛ فمنذ تشرين الثاين عالمات باكرةمثة و

مـن  دات كتشـف أي مسـتفر  ومل ت). مـن إمجـايل السـكان    %50أكثر من حيث يقطن (أي حاالت يف إقليم البنجاب 
  .العينات البيئيةلدى حاالت الشلل الرخو احلاد أو لدى لفريوس شلل األطفال الث النمط الث

  أفغانستان  2.2
فريوس شلل األطفال يف اجلزء اجلنـويب   جوالنأما يف أفغانستان، فقد واصل الربنامج جناحه يف احلفاظ على حماصرة 

لتوافـد الفـريوس مـن البلـدان      الفريوس نتيجـةً  والنجلَمن البلد، ويف محاية سائر املناطق األخرى من أي انتشار حمتمل 
  .ثابت للفريوس جوالنمن إمجايل السكان يف مناطق ختلو من أي  %80ويعيش أكثر من . املوبوءة ااورة

منطقة من املناطق اليت ترزح حتت وطـأة الصـراعات يف جنـوب البلـد،      13وتأيت أغلبية احلاالت اليت يبلغ عنها من 
حيث تعوجيري حاليـاً تنفيـذ طيـف واسـع مـن      . الوصول إىل األطفال تعذريف  ياملشاكل األمنية هي السبب الرئيس د

األساليب من قوقـد انطـوت   . املتأثرة بالصـراعات  ل الربنامج الوطين من أجل ضمان الوصول إىل األطفال يف املناطقب
، وتعيني مديرين للمناطق، وتقدمي تدريب خـاص  التخطيط بكل منطقة على حدة مثلهذه اجلهود على أنشطة خاصة 

  . للعاملني املنوط م تنفيذ أنشطة التمنيع التكميلية، وبذل جهود إضافية للتخلص من الدود وتعزيز االتصال

وتلتقي جمموعة العمل الوطنية مرة كل شهر برئاسة وزيرة الصحة العمومية من أجل رصـد الوضـع القـائم وتقـدمي     
هذا مؤشراً واضـحاً علـى االلتـزام السياسـي القـوي       دعوي. حول السياسة املتبعة والقضايا االستراتيجيةاإلرشاد الالزم 

كما شكِّلت جمموعة استشارية برئاسة املدير العام للطب الوقـائي، ـدف   . جتاه استئصال شلل األطفال يف أفغانستان
يف  التمنيـع  محـالت وإطـالق  إىل التمنيع سني نوعية الوصول مناقشة جمموعة من األساليب املبتكرة اليت قد تسهم يف حت

م مهـم يف  خطوة أخرى إىل األمـام يف سـبيل إحـراز تقـد     دععالية االختطار؛ وهو ما يالثالث عشرة منطقة من املناطق 
طق الـيت ميكـن   ويف الوقت ذاته، يتواصل بذل اجلهود لضمان اسـتمرار التغطيـة اجليـدة يف مجيـع املنـا     . املنطقة اجلنوبية
  .الوصول إليها

الشديد يف منـاطق القبائـل ذات اإلدارة    اجلَوالنوملواجهة اخلطر املتزايد لظاهرة توافد الفريوس إىل أفغانستان عقب 
الفيدرالية وإقليم خيرب خبتون خـوا يف باكسـتان، والفاشـية الـيت ظهـرت يف طاجيكسـتان، يجـرِي الربنـامج عمليـات          

التنسيق بني الربناجمني الـوطنيني لباكسـتان    دعوي. دطفال العابرين للحدود وتعزيز حساسية الترصوتطعيم األ االجتثاث
  .وأفغانستان مثاالً حيتذى به

   السودان  3.2
، عقـب الفاشـية الـيت    2009يونيـو  /كانت آخر حالة إصابة بشلل األطفال مت اإلبالغ عنـها بالسـودان يف حزيـران   

األطفال يف مجيع أرجـاء السـودان، فضـالً عـن تقويـة       متنيععد اجلهود الناجحة اليت بذلت يف ، ب2008اندلعت يف عام 
انظام الترص د .د الـروتيين، إىل جانـب الدراسـة االستعراضـية املكتبيـة الـيت أجريـت يف عـام         وتشري معطيات الترص

2010 ـا جمم  جبنوب السودان ودراسة استعراض الترصأبريـل عـام   /وعـة مـن اخلـرباء يف نيسـان    د الشاملة الـذي أجر
  . ، إىل أن النظام يف جممله يعمل بشكل معقول2011



 1/وثيقة إعالمية/58ل إ/ش م  
  4الصفحة 
 

 
فريوس شلل األطفال الربي من عينة من مياه اارير أخذت يف مدينة أسوان جبمهورية  استفرادوقد جرى مؤخراً 

؛ حيث أشارت النتـائج إىل  2009-2008ي فريوس شلل األطفال يف السودان عام ذلك جبوالن وقد ربطمصر العربية، 
جـري حبـث ميـداين يف كـل مـن مصـر والسـودان،        ، أُاملالحظةويف استجابة إىل هذه . دفجوة حمتملة يف عملية الترص

تـنقالت السـكان بـني السـودان وأسـوان،      لد الشلل احلاد الرخو، وإعداد خـرائط  اشتمل على تقييم سريع لنظام ترص
  . لقاح الفموي لفريوس شلل األطفالفضالً عن تقييم التغطية بال

نسـبة  (التمنيع يف جنوب السودان أقل مـن املعـدالت املسـتهدفة يف اخلطـة االسـتراتيجية العامليـة       بتغطية الوال تزال 
وتتواصـل اجلهـود الراميـة إىل بلـوغ هـذا املرمـى يف ظـل        ) %10ب األطفال عن أنشطة التمنيع التكميلي أقـل مـن   تغي

  .حدياتظروف تكتنفها الت

   الصومال  4.2
يواصـل جتـاوزه للمعـايري    هـو  ، و2007دخل الصومال يف زمرة البلدان اخلالية مـن فـريوس شـلل األطفـال يف عـام      

يونيـو عـام   /يف حزيـران  ة ألغـراض الترصـد  يـ مراجعـة مكتب وقد أجريت . الدولية اخلاصة بترصد فريوس الشلل الرخو
  .  راجعةامل، وجيري حالياً تنفيذ توصيات هذه 2010

واجهه الصومال يف إيصال اللقاح الفموي املضاد لفـريوس شـلل األطفـال إىل مجيـع     يي األكرب الذي ويتمثل التحد
مـن اإلمجـايل    %40أي (ألف طفـل دون اخلامسـة    800الوصول إىل ما يزيد على  نست، مل ي2010ففي عام . األطفال
. لسماح بأنشطة التطعـيم اجلمـاعي يف املنـاطق املركزيـة واجلنوبيـة     ، بسبب رفض العناصر املناهضة للحكومة ا)الوطين

اً وتكـراراً فريوسـات شـلل    ونتيجة لذلك، تنشأ فجوة كبرية يف مناعة السكان ـذه املنـاطق، حيـث اكتشـفَت مـرار     
  . 2009املشتقة من اللقاحات منذ عام  األطفال

 السكان من أجل عقـد أيـام وطنيـة للتمنيـع وأيـام      وتتواصل جهود عديدة يف مواجهة تضاؤل إمكانية الوصول إىل
  . حيالفها التوفيق حىت وقتنا هذامل غري أن هذه اجلهود لصحة األطفال،

   تطبيق استـراتيجيات استئصال شلل األطفال   .3
  الروتيين التمنيع  1.3

راتيجيات األساسية املعنية باستئصال ل واحدة من االستع للتمنيع ميثِّال يزال حتسني اخلدمات الروتينية للربنامج املوس
من وقت العاملني امليدانيني املعنيني بشلل األطفال إىل تقوية نظام التمنيع؛  %25شلل األطفال؛ حيث يكرس حوايل 
تقييم ، باإلضافة إىل )وضع اخلطط التفصيلية للمناطق" (الوصول إىل كل منطقة"وهو ما يشتمل على تنفيذ أسلوب 

ويستخدم وضع التمنيع اخلاص حباالت الشلل الرخو احلاد يف استعراف املناطق ذات األداء . ربيدمرافق سلسلة الت
أضف إىل ذلك أنه خالل أنشطة التمنيع التكميلي، مل يسجل العاملون بالتمنيع . الضعيف من حيث التمنيع الروتيين

  .أي جرعات روتينية لألطفال دون سن العام الواحد
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  التكميلي التمنيعأنشطة   2.3

راق، واألردن، جيبويت، ومصر، وإيران، والع(سبعة بلدان خالية من فريوس شلل األطفال يف اإلقليم  رتأج
مع التركيز على  2010أنشطة التمنيع التكميلي خالل عام ) واجلمهورية العربية السوريةالسعودية، واململكة العربية 

، وذلك يف حماولة الروتيين التمنيعبية االختطار وذات التغطية املنخفضة عالالاملناطق اجلغرفية ذات الفئات السكانية 
حدثت مبادرات عدة يف الربنامج، وحتديداً استخدام اللقاح الفموي إىل ذلك، است إضافةًو. لتقوية مناعة السكان

  . والرصد املستقل ألنشطة التمنيع التكميليالشديد الفعالية ثنائي التكافؤ ال

محالت وطنية، وست -باكستان ست محالت باليوم الوطين للتمنيع، وأربع محالت دونَ ت، نفذ2010ويف عام 
ذ ونفّ. محالت اجتثاثية، وأربع وطنية- ، كما نفذت أفغانستان أربعة أيام وطنية للتمنيع، وأربع محالت دونَاجتثاثية

، وطنية- ، فضالً عن محلة دونَوطنية للتمنيع أيامذ مشال السودان ثالثة جنوب السودان أربعة أيام وطنية للتمنيع، ونفّ
ذ الصومال يومني وطنيني للتمنيع ونفّ. أيضاً التطعيم باللقاح الفموي لشلل األطفال مشلتومحلة يوم صحة الطفل اليت 

على مراحل، إضافة إىل تقدمي اللقاح الفموي املضاد لفريوس شلل األطفال خالل مخسة أيام لصحة الطفل على 
  .مراحل

ثالثية التكافؤ املضادة الثنائية والالوطنية للتمنيع باستخدام اللقاحات الفموية - ت األيام الوطنية ودونَذَفِّد نوق
حادية التكافؤ، ويف بعض األحيان األاستخدام اللقاحات  احلمالت االجتثاثية متَّ يفلفريوس شلل األطفال، يف حني 

  .اللقاحات املستخدمة يف أيام صحة الطفل هي لقاحات ثالثية التكافؤ يةأغلب توكان. ثنائية التكافؤال

  :  وقد اتخذَت خطوات رئيسية عديدة من أجل حتسني جودة أنشطة التمنيع التكميلي، مشلت ما يلي

  . إشراك القادة السياسيني واإلداريني يف أعمال املراقبة وضمان املساءلة  •

واخلطط النوعية على املستويات األدىن، مبا يف ذلك خطط  طقة على حدةبكل منضمان حتديث اخلطط اخلاصة   •
  .يةاالحتاد االس

  .الطلب وإجيادتعزيز جهود االتصال، مع التركيز على رفع مستوى الوعي العام   •

وصول شاكل يف إمكانية المن املاستخدام استراتيجية اجلرعات اإلضافية على فترات قصرية يف املناطق اليت تعاين   •
  . إليها

•  رصد التغطية بأنشطة التمنيع التكميلي من خالل مراقبني مستقلني ومأدخلتوحات تسويقية؛ وقد س 
باكستان بغرض تقييم صالحية  إىل 2010ديسمرب /يف كانون األول اللقاحية مسوحات مراقبة جودة التشغيلة

  .معطيات التغطية املبلغ عنها
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  دترصد الشلل الرخو احلا  3.3

معدل الشـلل الرخـو احلـاد غـري النـاجم عـن شـلل األطفـال         (تقترب مؤشرات ترصد الشلل الرخو احلاد الرئيسية 
على الصعيد الوطين من املعايري الدولية يف هذا الصدد؛ حيـث حـافظ مجيـع    ) عينات الرباز والنسبة املئوية لكفاية كمية

ألـف طفـل دون اخلامسـة     100جم شـلل األطفـال املتوقـع لكـل     بلدان اإلقليم على معدل الشلل الرخو احلاد غري النـا 
، قد جتـاوزت النسـبة   بكمية كافيةعشر، بل إن النسبة املئوية حلاالت الشلل الرخو احلاد، ذات عينات الرباز اليت جتمع 

أكثـر   دعـ ليت تالوطنية قد أبرز بعض الفجوات ا-غري أن حتليل املعطيات دونَ. باستثناء املغرب %80املستهدفة والبالغة 
هـذه   خدمتاسـت أمهية لتلك البلدان اليت افتقرت إىل بينات على سراية الفريوس خالل اخلمس سنوات املاضية، حيث 

  . املعطيات يف توجيه األنشطة حنو حتسني العمليات امليدانية يف هذه البلدان

أفغانسـتان،  : حتديداً يية من بلدان اإلقليم، وهيف مثان د الشلل الرخو احلادلترص مراجعاتت جري، أ2010ُويف عام 
، وتـونس،  )مكتبيـة  مراجعـة ترصـد  (، وجنوب السودان )مكتبية مراجعة ترصد(ومصر، ولبنان، واملغرب، والصومال 

وقد خرجت هذه الدراسـات  . أن األنظمة املتبعة تعمل على ما يرام املراجعاتوقد اتضح من هذه الدراسات . واليمن
وتقـوم السـلطات الوطنيـة    . وصيات اليت تبرِز اإلجراءات اإلضافية اليت يلزم اختاذها من أجـل حتسـني النظـام   ببعض الت

  . حالياً بالدراسة اجلادة هلذه التوصيات

شفت فريوسات شلل األطفال اجلائلة املشتقة من اللقاحات يف بعض املناطق يف أفغانستان والصـومال، ممـا   وقد اكت
  . ع للتمنيع يف تلك املناطقيت تعترض التغطية بالربنامج املوسيعكس التحديات ال

مت قـد  يـزال متبعـاً يف مصـر، و   ال  وهود؛ إضافية من أدوات الترص ةويواصل الرصد البيئي اثبات فائدته بوصفه أدا
 ،يشـاور وب ،وراوالبينـدي  ،ومولتـان  ،والهـور  ،توسيع نطاقه يف باكستان ليغطـي املـدن ذات األمهيـة مثـل كاراتشـي     

  .وكويتا

د الشلل الرخو احلاد إىل املكتب اإلقليمي كـل أسـبوع، حيـث ختضـع     كما تقوم البلدان كافة بتقدمي معطيات ترص
هذه املعطيات للتحليل، وتنر يف نشرة بوليو فاكس، وترسل إىل البلدان أسبوعياًش .  

لفريوسي عقب توافد اتقييم املخاطر بشأن فاشية فريوس شلل األطفال الرب  

خيضع الوضع يف البلدان اخلالية من شلل األطفال يف اإلقليم إىل املراجعة الدورية استراشاداً بنموذج تقيـيم املخـاطر   
    دف تقييم خماطر اندالع فاشية فـريوس شـلل األطفـال الـرب ه املكتب اإلقليميي عقـب توافـد الفـريوس   الذي أعد .

 اختـاذ ان يف الوقـت املناسـب بـأي فاشـية حمتملـة الوقـوع، ومسـاعدا يف        هو تنبيه البلـد  املراجعاتواهلدف من هذه 
  . املساعدة التقنية وتقدمي املعطيات بغرض طلبات املساندة والتمويل اتما يتصل بتحديد أولولي لقرارات يفا

مبـا لـديهما   كل من الصومال واليمن على أما بلدان عاليا االختطـار   لالختطار يفاحلديثة  املراجعاتوقد أبرزت 
  .وفئات سكانية من األطفال غري احملصنني ،تطعيمات امن أعداد خميفة من األطفال الذين مل يتلقو
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  الشبكة اإلقليمية ملختربات شلل األطفال  4.3

      تـيح اإلشـهاد علـى استئصـال     حتتفظ خمتربات الشبكة اإلقليميـة لفـريوس شـلل األطفـال مبؤشـرات أداء معيـاري ت
، تعاملت املختـربات مـع   2010ى على عاتق شبكة املختربات عبئاً ثقيالً؛ فخالل عام عبء العمل امللقَ دعوي. الفريوس

وبشكل . عن العام السابق %4ألف عينة مأخوذة من احلاالت املصابة أو املخالطني هلا، بزيادة قدرها  27ما يقرب من 
منـها علـى نتـائج التمييـز      %98عةَ عشر يوماً، وحصل من العينات على نتائج املزرعة يف غضون أرب %94عام، حصل 

من حاالت الشـلل الرخـو    %97بني أمناط الفريوس يف غضون سبعة أيام من اإلحالة اإلجيابية الزرع للفريوس، وحصل 
ويسـتمر اكتشـاف فريوسـات    . احلاد على النتائج املختربية النهائية خالل مخسة وأربعني يوماً من بدء حـاالت الشـلل  

ومت تنفيـذ طـرق   . سم بالسرعة والدقةي وفريوسات شلل األطفال املشتقة من اللقاحات على وجه يتلل األطفال الربش
يف متييز فريوسـات شـلل األطفـال يف خمتـربات التمييـز بـني        rRT-PCRتفاعل البوليمرياز املتسلسل يف الوقت احلقيقي 

  . أمناط الفريوس

يف التعـرف علـى   تونس العاصـمة كثـاين خمتـربات منظمـة الصـحة العامليـة        يفيمي اعتمد املخترب املرجعي اإلقلوقد 
 ، وهـو خمتـرب  شلل األطفال يف اإلقليم، إىل جانب املخترب املرجعي اإلقليمـي بباكسـتان   لفريوسسلسلة النيوكليوتيدية ال

ف على اليعالم نتائج يقدميع فريوسـات شـلل األطفـال    جلتيدية نيوكليوالسلسلة ة اجلودة ويف الوقت املناسب يف التعر
مت وحدات تدريبيـة حـول   دوقد قُ. املهمة من الناحية الربجمية واملعزولة من عينات الشلل الرخو احلاد والعينات البيئية

  .2010السالمة البيولوجية يف مجيع خمتربات الشبكة اإلقليمية خالل عام 

  شلل األطفالنوعية حياة مرضى حتسني   5.3
الربنامج اإلقليمي الستئصال شلل األطفال توفري املعاجلة الـالزم لألطفـال املصـابني بشـلل األطفـال بغـرض       ل واص

التعويضـية  و األجهـزة التقومييـة  ن خـدمات املعاجلـة العـالج الطبيعـي وتـوفري      وتتضـم . إعادة تأهيلهم بدنياً واجتماعيـاً 
مع شلل األطفال ألن يصبحوا أعضاء مستقلني ومنـتجني يف   مساعدة املتعايشني مـاملدارس، ومن ثب االلتحاقوتسهيل 
ع املكتـب اإلقليمـي يف تقـدمي خـدمات مماثلـة إىل األطفـال املصـابني        وعقب جناح املبادرة يف باكستان، توس. اتمع

  . بالشلل يف أفغانستان

   قضايا املراحل النهائية الستئصال شلل األطفال   .4
  اليت حيتمل أن تنقل العدوىي واملواد س شلل األطفال الرباالحتواء املختربي لفريو  1.4

اهلدف من هذا النشاط البالغ األمهية هو تقليل اخلطر الالحق لالستئصال والناجم عن معاودة فريوس شلل األطفال 
النوع سابني اري ي أو ذرالربSabin     تمع وعلى األخص بعد توقـف اسـتخدام اللقـاح الفمـوي من املختربات إىل ا

يف املنشآت األساسـية،   االختطارهذا  لتدبريالربامج القطرية كافة إعداد خطط ن تتضمو. املضاد لفريوس شلل األطفال
  . حتواء والتدابري االحتياطية الثانوية للمواقعالمن خالل التدابري االحتياطية األولية ل

لصـومال عـن إمتامهـا للمرحلـة األوىل للمسـح      وا ،وباكسـتان  ،مجيع بلدان اإلقليم باسـتثناء أفغانسـتان   توقد أبلغ
طلـب  كمـا  . اليت حيتمل أن تنقل العـدوى املختربي وأنشطة اجلرد لالحتواء املختربي لفريوسات شلل األطفال واملواد 
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 تموقـد . املرحلة األوىل من أنشطة االحتواء الالزمـة تسـليم تقريـر ضـمان اجلـودة     اليت أمتت تسعة عشر البلدان ال إىل

  . جودة تلك املرحلة من أنشطة االحتواءحول توثيق الاملرحلة األوىل باستثناء لبنان  لبلدان اليت استكملت أنشطةمجيع ا

  اإلشهاد على استئصال شلل األطفال  2.4
؛ حيـث نـاقش االجتمـاع    2010اإلقليمية على استئصال شلل األطفال اجتماعني خالل عـام  اإلشهاد جلنة عقدت 

 ،واإلمـارات العربيـة املتحـدة    ،األردنمـايو، حتـديثات سـنوية مـوجزة قدمتـها      /أيـار  6-4املدة  األول، الذي انعقد يف
 ،والعـراق  ،واجلمهوريـة العربيـة السـورية    ،ومجهورية إيران اإلسـالمية  ،واجلماهريية العربية الليبية ،وتونس ،البحرينو
ية إىل جانـب وثـائق اإلشـهاد الوطنيـة النهائيـة      واململكة العربية السـعود ، واملغرب ،ولبنان ،والكويت ،وقطر ،مانوع
علـى   التحديثاتمجيع  توقد حاز. من الصومال واليمن 2009مة من مصر وفلسطني، والتحديثات السنوية لعام املقد

 اإلقليميـة البينـات  اإلشهاد جلنة  متقدفيما عدا لبنان؛ حيث مت تأجيل التحديث السنوي املوجز اخلاص ا حىت  القبول
على حتسد وارتقائه للمستوى املطلوب لإلشهادن الترص.   

تشـرين   20و 19ي الـذي انعقـد يـوم   اإلقليمية علـى استئصـال شـلل األطفـال     اإلشهاد جنة للويف االجتماع الثاين 
، نوقشت الوثائق الوطنية األساسية الواردة من السودان، إىل جانب حتـديث سـنوي خمتصـر لعـام     2010 أكتوبر/األول
وقـد مت قبـول الوثيقـة الوطنيـة     . لإلشـهاد اخلاصـة بأفغانسـتان وباكسـتان    املرحلية من جيبويت والوثائق الوطنية  2009

د وضمان مستويات عالية للمناعة مـن  األساسية اخلاصة بالسودان مع التشديد على احلاجة إىل احلفاظ على أداء الترص
اخلـاص جبيبـويت    2009كما مت تأجيل التحديث السنوي املوجز لعـام  . خالل حتسني أنشطة التمنيع الروتيين والتكميلي

اخلاصـة بأفغانسـتان    املرحليـة مـا يتعلـق بالتقـارير     ويف. د الشلل الرخو احلـاد ـا  لنظام ترص املقبولبسبب األداء غري 
عـام علـى جهـود    الوطنيـة وللحفـاظ بوجـه    اإلشـهاد  جلان اليت تبذهلا وباكستان، أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود 

ةاملتوقع املعايريد يف الترص.  

   تقدمي الدعم التقين واملايل إىل البلدان  .5 
تلَواص م من منظمة الصحة العاملية إىل الربنـامج اإلقليمـي الستئصـال شـلل األطفـال مـن خـالل        الدعم التقين املقد

معارين من  (STOP team) )ثالثة أشهر(ة األجل ن من العاملني بعقود قصريوآخر 15دولياً يدعمهم  موظفاً 41تعيني 
ن مـن  وآخـر  798مسؤوالً طبياً وطنياً يدعمهم  248و وطنياًموظفاً  33، واألمراض وتوقّيهااملراكز األمريكية ملكافحة 

  .العاملني الوطنيني
ية بتقدمي الدعم الـتقين إىل  وإضافة إىل هذا، تقوم فرق من اخلرباء تتألف من جمموعات استشارية تقنية إقليمية وقُطْرِ

هات االستـراتيجيةالربامج الوطنية حول التوج .ـ ويقدع م مجيع العاملني يف جمال شلل األطفال الدعم إىل الربنامج املوس
   .للتمنيع، ويسهمون يف سائر الربامج الصحية ذات األولوية والطارئة على الصعيد القُطْرِي

وفري كثري من املـوارد املطلوبـة لـدعم اجلهـود الراميـة إىل استئصـال شـلل األطفـال،         ويواصل معظم بلدان اإلقليم ت
كما مت تأمني موارد مالية كبرية من خارج امليزانيـة العاديـة لـدعم    . دوخصوصاً ما يتعلق منها بالتمنيع الروتيين والترص

عم الـتقين واملـوارد الالزمـة ملواصـلة أنشـطة      األنشطة الوطنية، والسيما يف مـا يتصـل بتـوفري النفقـات امليدانيـة، والـد      
املوارد املقدمة من خارج امليزانيـة العاديـة لـدعم األنشـطة املقـررة واملنفّـذة مـن خـالل         تزيد أن  ومن املتوقعالتـرصد، 
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نظمـة  املاليـة م  املـوارد ويأيت على رأس املسامهني يف هذه . مليون دوالر أمريكي 120 على 2011-2010املنظمة خالل 

جيـتس، ووزارة التنميـة الدوليـة الربيطانيـة، وحكومـات كـل مـن كنـدا          ميلينـدا والروتاري الدولية، ومؤسسـة بيـل   
  .والواليات املتحدة األمريكية واإلمارات العربية املتحدة وإيطاليا والنرويج وفرنسا وأستراليا واالحتاد الروسي وأملانيا

  الصحة العاملية يف منظمة التنسيق مع سائر األقاليم  .6 
يتواصل التنسيق مع سائرأقاليم منظمة الصـحة العامليـة، وخصوصـاً اإلقلـيم األفريقـي وإقلـيم جنـوب شـرق أسـيا          

واإلقليم األورويب على حنو مرد واملعلومات الوبائية املهمة بشكل أسبوعيضٍ للغاية؛ حيث يتم تبادل معطيات الترص .
د من التنسـيق عـرب   أنشطة التمنيع التكميلي يف أوقات متزامنة، أو على األقل التأكُّ كما تبذَل حماوالت من أجل إجراء

   .احلدود هلذه األنشطة
وتعموعة االستشارية التقنية للقرن األفريقي منوذجاً للتنسيق  دبني بلدان اإلقليم األفريقـي وإقلـيم شـرق    الوثيق ا

ويقدم معهد كينيـا للبحـوث الطبيـة الـدعم إىل الصـومال      . بعضاًعضها املتوسط، حيث تدعم املختربات يف اإلقليمني ب
الدعم إىل إريتريا، كما يدعم املكتـب اإلقليمـي نيجرييـا يف    يف املقابل، يقدم خمترب السودان  يف حني. وجنوب السودان

   .تطوير الرصد البيئي لديها
اإلقلـيم  شـرق املتوسـط و   تنسيق بـني إقلـيم  ال طاجيكستان جهودالفاشية اليت حدثت يف ومن ناحية أخرى، أحيت 

، حيـث قـدم   (MECACAR) شرق املتوسط وبالد القوقـاز ومجهوريـات أسـيا الوسـطى وروسـيا      نَوتعاو ،األورويب
كمــا أن . املختــرب املرجعــي يف باكســتان الــدعم يف حتليــل التسلســل اجلُزيئــي للفريوســات املوجــودة يف طاجيكســتان

االستشـارية التقنيـة اإلقليميـة    من سائر األقاليم يف االجتماعات اإلقليميـة، مثـل اموعـات    املشاركة املنتظمة ملمثلني 
  .ملعلومات حول الدروس املستفادة واملمارسات النافعةا لَتباد نمضت، اإلقليميةاإلشهاد جلنة و

   االلتزام اإلقليمي باستئصال شلل األطفال  .7
البلدان املوطونة بفريوس شلل األطفال واخلالية منه إزاء إحراز مرمى  إن التزام السلطات الوطنية يف كل من

 قراراافاللجنة اإلقليمية تتلقى التقارير املرحلية السنوية، وتحدد . استئصال شلل األطفال اليزال على أعلى مستوياته
منا ينفذ حتت السلطة املباشرة للمدير وهذا الربنامج املعين باستئصال شلل األطفال إ. التوجهات االستراتيجية للربنامج

اإلقليمي، الذي يشارك بنفسه يف مجيع األنشطة ذات األمهية، حيث قام بزيارات عديدة إىل باكستان الذي يعالبلد  د
زرداي، الذي أعلن  يصف علآالعامة فخامة الرئيس الباكستاين والتقى بصحبة املديرة . املوطون ذا األولوية يف اإلقليم

  .2011ة عمل للطوارئ دف إىل وقف سراية الفريوس بنهاية عام خط

   التحديات والتوجهات املستقبلية   .8
ففـي أفغانسـتان   . األولويـة القصـوى لإلقلـيم    ميثِّـل إن وقف سراية فريوس شلل األطفال يف أفغانسـتان وباكسـتان   

ن أجل ضمان الوصول اآلمـن إىل األطفـال   م اجلبهات،على مجيع وسوف تتواصل اجلهود، من جانب مجيع الشركاء، 
  .إطار أنشطة التمنيع الروتيين والتكميلي على السواءيف وتطعيمهم،  من البالدة ييف املنطقة اجلنوب



 1/وثيقة إعالمية/58ل إ/ش م  
  10الصفحة 
 

 
الـذي  فريوس شلل األطفال، ومن بينها الوضـع األمـين    سرايةويف باكستان، مثة خماطر رئيسة تكتنف جهود وقف 

 عـدم انتظـام الشـعور بالتملـك     بسـبب لقبائل ذات اإلدارة الفيدرالية، وضعف اإلدارة يف مناطق ا ميكن توقع طبيعته ال
وسوف تتواصـل اجلهـود مـن أجـل ضـمان      . على األداء استناداًمساءلة للواحلاجة إىل تطبيق نظام  ،واملراقبة احلكومية

  . التنفيذ الكامل خلطة العمل الوطنية املعنية بالطوارئ
. حتـدياً وإجنـازاً يف الوقـت ذاتـه     ،خللو من شلل األطفال يف البلدان اخلاليـة مـن الفـريوس   احلفاظ على وضع ا وميثِّل

ر علـى أي  ف املبكِّـ للبلدان اخلالية من الفريوس سوف جيري بانتظام وحبكمـة مـن أجـل التعـر     االختطارقييم حليل تفت
مثـل هـذا الوضـع يف الوقـت      للتعـاطي مـع  ية اختاذ تدابري تصـحيح  مـَبلد، ومن ث ه أيهواجي الذي االختطارزيادة يف 
ومبجـرد أن  . بسبب االضطرابات السياسـية هنـاك مـثالً علـى ذلـك      يف اليمن وتأججه االختطارزيادة  دعوت. املناسب

ذ أنشطة التمنيع التكميلي هناكنفَّتسنح الفرصة، سوف ت .  
يتمثَّلآخر  وهناك حتد د يف مجيع البلدايف احلفاظ على الترصتـيح اإلشـهاد علـى استئصـال     ن على املستوى الذي ي
عالية احلساسية أمراً مهماً من أجل ضـمان الوقـف الفعلـي لسـراية فـريوس شـلل       الد برامج الترص دعوت. شلل األطفال
كما سـتدعم املنظمـة   . وسوف تواصل منظمة الصحة العاملية دعم اهودات الوطنية يف هذا املضمار. األطفال الربي

  . د شلل األطفال الرخو وتتابع تنفيذ ما خترج به من توصياتحول ترص مراجعات
  ألـف طفـل دون    800بتطعـيم مـا يقـرب مـن      لقد شكَّل رفض العناصر املناهضة للحكومة يف الصـومال السـماح

ذا الصدد وتعطَـى  وسوف تتواصل اجلهود يف ه. حتدياً كبرياً، بل إنه هدد ما حتقق من إجنازات حىت وقتنا هذا ةاخلامس
  .األولوية للتفاوض مع تلك العناصر من أجل السماح بتطعيم األطفال

ع للتمنيـع مـن أجـل حتسـني     سـ لربنـامج املو مـع ا  ليصل أفضل قدر ممكنالتعاون  االرتقاء مبستوىوسوف يتواصل 
تفيد أيضا يف منـع وقـوع العـدوى    يف مجيع البلدان األعضاء، فاحلفاظ على مناعة السكان س بالربنامجالتغطية الروتينية 

  .  بفريوسات شلل األطفال املشتقة من اللقاحات
وسـائر   إقليم شرق املتوسطقليمية للمنظمة وبني البلدان املتجاورة يف التنسيق والتعاون بني املكاتب اإلولن يتوقف 

الالزمـة لتنفيـذ اخلطـة اإلقليميـة      أن تـأمني املـوارد املاليـة    ولـو ، بل سوف يتم العمل علـى تعزيزمهـا،   األخرى األقاليم
  .الستئصال شلل األطفال ال يزال ميثل حتدياً مستمراً


