
 

 لشـرق املتوسط اللجنة اإلقليمية

  الستونالدورة 
  املبدئي من جدول األعمال (أ) 3البند 

EM/RC60/INF.DOC.1 
  1وثيقة إعالمية /60إ ش م/ل 

  2013 أغسطس/آب
 

 
 

  :تقرير مرحلي حول استئصال شلل األطفال
  التبعات اإلقليمية الستراتيجية املرحلة النهائية

  مقدمة

استكمال  5- 65قرارها ج ص عوملية يف دورا اخلامسة والستني ت مجعية الصحة العانأعلَ 2012يف أيار/مايو  .1
ت قَأطلَمث  .طارئة برناجمية من طوارئ الصحة العمومية على الصعيد العامليبوصفه استئصال شلل األطفال 

من أجل تقدمي الدعم  2012أيار/مايو  24يف  2013-2012خطة العمل العاملية لطوارئ شلل األطفال للثنائية 
 ،ونيجرييا ،ن فيها املرض، وهي أفغانستانيزال يتوطّية اليت اللإلجراءات الوطنية يف البلدان الثالثة املتبقّ

وباكستان. ومت تفعيل إجراءات ومراكز العمليات يف حاالت الطوارئ يف مجيع الوكاالت الشريكة الرئيسية. 
دعمعدل الوقوع العاملي لشلل األطفال يف الوقت احلاضر يف أخفَ ويالعصور يف العامل.  ض مستوى له على مر

 ي ألف حالة.مئت إىل فإنه إذا فشل استئصال شلل األطفال فإن احلاالت قد تصل كل عام يف العامل ،ومع ذلك

ل الربنامج اإلقليمي الستئصال شلل األطفال مع ، فقد حتو2012واستجابة لقرار مجعية الصحة العاملية لعام  .2
أكثر من أجل تقدمي الدعم على حنوٍ  ،ط العمل يف حاالت الطوارئالشركاء يف استئصال شلل األطفال إىل منَ

ني بشلل األطفال يف اإلقليم، ومها باكستان وأفغانستان، إضافة إىل البلدان األخرى فعالية إىل البلدين املوطون
 ذات األولوية، والسيما يف بناء قدراا التقنية.

إعداد خطة استراتيجية شاملة الستئصال شلل األطفال وللمرحلة  أيضاًالعاملية مجعية الصحة ت بوقد طلَ .3
ض الس التنفيذي ، استعر2013بسرعة. ويف كانون الثاين/يناير  واالنتهاء منها، 2018- 2013النهائية 
الرئيسية اليت متيز هذه اخلطة عن اخلطط  والعناصرواملسار الزمين ملسودة اخلطة وأقرها.  واألهدافاملرامي 

مجيع أمناط شلل األطفال (ما يتعلّق بالنمط الربي  إلاءاالستراتيجية السابقة هي: األساليب االستراتيجية 
جديدة  التأكيد امللح على حتسني نظُم التمنيع يف املناطق اجلغرافية الرئيسية؛ وإدخال خياراتووباللقاحات)؛ 

استئصال  ورمبا لتعجيلإلدارة املخاطر الطويلة األمد  وذلك للّقاح املعطَّل لشلل األطفال تكلفةوميسورة ال
انعدام األمن يف استراتيجيات ختفيف املخاطر للتصدي للتهديدات اجلديدة، والسيما و؛ الربي شلل األطفال

وإعداد لفريوس يف هذه املستودعات؛ ر خطط بديلة إذا ما تأخر قَطع سراية اتوافُو بعض املناطق املوطونة؛
 زمين صارم الستكمال الربنامج. جدول

للمبادرة العاملية الستئصال  الدروس والبِنى األساسية منوروث تشمل ما هو م ختطيط اخلطة عملية حتددكما  .4
 ويف اية املطاف، ولتقدمي املوارد الصحية والتنموية األخرى ذات األمهية احلامسة، لالستفادة منه شلل األطفال
 استصال شلل األطفال. إلمتام عملية
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5. ل تقدمي الدعم التقين والدعم باألدوات واالستراتيجيات والسياسات جلميع بلدان إقليم شرق ويتواص
املتوسط، من أجل ضمان خلو مجيع بلدان اإلقليم من شلل األطفال، ومن أجل بلوغ األهداف العاملية 

استئصال شلل  االنتهاء من اليت تستهدف ستراتيجياتاالتضمن تاألطفال، وواإلقليمية الستئصال شلل 
األطفال احملافظة على مناعة مرتفعة لدى السكان من خالل التمنيع الروتيين والتمنيع التكميلي، وترصد الشلل 

الرع التركيز على ، ملفريوس شلل األطفال ب لالستجابة إىل أي وفادةخو احلاد، والدعم املختربي، والتأه
 القليلة املتبقية يف باكستان وأفغانستان، وأخرياً أنشطة االحتواء واإلشهاد. همستودعات

جنة اإلقليمية لشرق املتوسط، التزم مجيع البلدان بتقدمي الدعم الستئصال مسني للّوخالل الدورة التاسعة واخل .6
أسيس مركز للتوعية اإلعالمية يف املكتب شلل األطفال يف باكستان وأفغانستان، سياسياً ومادياً. ومت ت

من أجل حل املشكالت اليت تتعلق باملفاهيم اخلاطئة  ،نني بشلل األطفالواإلقليمي لتقدمي الدعم للبلدين املوط
حول التلقيح ضد شلل األطفال. وقد كانت األفكار الدينية املغلوطة قد أعاقت املرور اآلمن لفرق التلقيح يف 

وإىل  ،على التلقيح كامل انستان وباكستان، بل إا أدت يف بعض املناطق إىل فرض حظرأفغمن بعض أجزاء 
شن هجمات على العاملني الصحيني والعاملني يف برنامج استئصال شلل األطفال. وللتصديات، ي هلذه التحد

فيها بتأسيس منتدى للعلماء املسلمني،  بقوة نظَّم املكتب اإلقليمي مشاورة لعلماء املسلمني الذين أوصوا
وللمؤسسات واخلرباء التقنيني الذين يقدر اجتماع املتابعة مون الدعم الستئصال شلل األطفال، كما أصد

تلقيح  من أجلة قتل العاملني الصحيني ويعرب عن التضامن لعلماء املسلمني يف باكستان بياناً يدين بشد
 األطفال.

 املعرضة ملخاطر مرتفعة يف اإلقليمالبلدان املوطونة بشلل األطفال والوضع يف البلدان 

7. هِدخالل السنة املنصرمة. فعلَى الصعيد الوبائي، أصبح انتقال تطورات هامة مسار استئصال شلل األطفال  ش
دد أقل ع يف، بعدد أقل من احلاالت مستوياته املسجلَة على اإلطالقالفريوس الربي لشلل األطفال يف أدىن 

من فريوس شلل  3من املقاطعات يف أفغانستان ويف باكستان. ومل تسجل أي حالة من حاالت النمط 
تهديدات تفرضها لمعرضة ؛ إال أن هذه اإلجنازات 2012منطقة منذ نيسان/أبريل  ياألطفال الربي يف أ

ياة عدد ال أودت حبكما  ،مناطق متعددةالتحديات األمنية اليت قللت من فُرص الوصول إىل األطفال يف 
 يستهان به من العاملني يف التلقيح، والسيما يف باكستان ونيجرييا.

 مل ينقطع حيثن بشلل األطفال من بني بلدان اإلقليم، انووطاملإن باكستان وأفغانستان مها البلدان املتبقيان  .8
ي انتقال الفريوس. وقد أبلغ مؤخراً عن فاشية حلاالت من شلل األطفال النامجة عن الفريوس الرب فيهما أبداً

ر مرتفع بسبب اخنفاض املناعة لدى خطيف الصومال، وتتعرض اليمن أيضاً إىل  1لشلل األطفال من النمط 
 لقاح شلل األطفال ة منالسكان واحلركة السكانية الضخمة، مما يؤدي إىل انتقال الفريوسات املشتقّ

ض بلدان أخرى ملخاطر متزايدة، منها جنوب السودان، واجلمهورية العربية السورية، . كما تتعر(اجلائل)
 وجيبويت.

 باكستان

، فبدأت بتدابري 2012عززت احلكومة الباكستانية خطة العمل الوطنية ملواجهة الطوارئ اليت أعدا عام  .9
وزيادة مستوى  ،سقتلك التدابري اإلشراف احلكومي املت نتضموت فيف وطأة املشكالت،تصحيحية لتخ
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م ق تقدرات واملساءلة يف كل مستوى من املستويات اإلدارية. وقد حتقَّقدالشعور بامللكية والسيطرة على امل
ي حالة نامجة عن فريوس شلل األطفال الرب 58غ عنها فيه ، فبلغ جممل احلاالت املبل2012ّملحوظ خالل عام 

)55 وحالة واحدة 3، وحالتان نامجتان عن النمط 1ي من النمط حالة نامجة من فريوس لشل األطفال الرب ،
فإذا قارنا ذلك مع عدد احلاالت ). 3و 1ي من النمطني نامجة عن عدوى خمتلطة بفريوس شلل األطفال الرب

)، فسنجد أن 3وحالتان نامجتان عن النمط  1عن النمط  ةنامج ةحال 196( حالة، 198، وهو 2011يف عام 
حالة؛ ومل  14ف سوى شتكحزيران/يونيو، مل ي  9، وحىت تاريخ 2013ويف عام  %.71ميثل نقصاً مقداره 

يف وكالة خيرب يف  2012منذ شهر نيسان/أبريل  3ط ي من النمغ عن أي حالة نامجة عن شلل األطفال الربيبلّ
شف هذا الفريوس أيضاً يف العينات البيئية اليت مجعت تاملناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، كما مل يك

 .2012- 2011خالل الفترة 

10. زة ملواجهة الطوارئ تركيزها على حتسني املساءلة واإلدارة واإلشراف يف وتواصل خطة العمل الوطنية املعز
مجيع املستويات اإلدارية يف برنامج استئصال شلل األطفال. فقد حتسن التنسيق من خالل إنشاء غرف 

ح إسهام املديرين مس وقد ،شلل األطفال على املستوى الوطين ومستوى املقاطعات (الواليات) مكافحة
ويف ضمان املساءلة  ،مبشاركة مجيع القطاعات احلكومية يف مساعدة جهود التلقيحاملناطق التنفيذيني يف 

الصارمة عن األداء يف استئصال شلل األطفال. ويتواصل استخدام جرعات إضافية تعطى بفترات متقاربة يف 
ومناطق الفاشيات، من أجل رفع مستوى احلماية  ،رتفعةواملناطق املعرضة ملخاطر م ،مناطق املستودعات

م التلقيح بأسرع وقت ممكن. كما يتم تنفيذ استراتيجيات خاصة من أجل التعرف على األطفال الذين فا
واقتفائهم وتلقيحهم. ومن اإلجراءات األخرى أيضاً حتسني الرصد والتقييم، وزيادة الدعم  ،على حنوٍ مزمن
 املستويات اإلدارية. خفضأالبشرية من خالل تعيني عاملني يف استئصال شلل األطفال يف  التقين واملوارد

 أفغانستان

، أعدت حكومة أفغانستان خطة عمل وطنية ملواجهة الطوارئ يف جمال استئصال شلل 2012يف عام  .11
التلقيح، وزيادة الطلب  الوصول إىلاألطفال، واستهدفت حتسني اإلدارة واملساءلة، وخفض معدالت عدم 

ومتاشياً مع خطة العمل هذه، عينت منظمة الصحة العاملية  .اتمعي عليه، وتقوية برنامج التمنيع الروتيين
ن املزيد من العاملني على مستوى املقاطعات والواليات وعلى املستوى وومنظمة اليونيسف والشركاء اآلخر

اليت تستهدف قطع انتقال  األولويةاملناسب لإلجراءات ذات  الوطين، من أجل التنفيذ الفاعل يف الوقت
 حالة شلل أطفال مقارنةً 37، أبلغت أفغانستان عن 2012. ويف عام 2014فريوس شلل األطفال حبلول عام 

 ، مت اإلبالغ عن حالتني فقط، مقارنة2013ً. وحىت اية شهر حزيران/يونيو 2011حالة يف عام  80  بـ
 .2012عام من بالغ عنها يف نفس هذه الفترة حالة مت اإل 11  بـ

فيها  وقعتاالستراتيجية التنفيذية يف املنطقة اجلنوبية ويف املناطق اليت  تقييم ت أفغانستان، أعاد2013ويف عام  .12
ضد شلل األطفال ةفرق التطعيم الدائمت لَالعدوى حديثاً يف املناطق الشرقية والشرقية اجلنوبية، فأدخ، 

زت على حتسني خدمات إلدارة الربنامج املوسع للتمنيع يف املناطق اليت كان أداؤها ضعيفاً، وركَّ اًوعينت فرق
مع إسهام املنظمات غري احلكومية اليت تنفذ احلزمة األساسية من اخلدمات  ة،قاطعم 28التمنيع الروتيين يف 

ركاً بني الوزارات على املستوى الوطين، عامالً مشتالصحية. كما شكلت وزارة الصحة العمومية أيضاً فريقاً 
وفريقاً عامالً على مستوى املقاطعات يف الواليات املوطونة بشلل األطفال يف املنطقة اجلنوبية. ويراجع فريق 

م التوجيهات ويقد ،على فترات منتظمةاستشاري للسياسات يرأسه وزير الصحة العمومية األوضاع 
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ل اختاذها لقطع انتقال فريوس شلل األطفال يف املناطق ة إىل هذه اخلطوات اليت يتواصللربنامج. وباإلضاف
ل اجلهود الستدامة التغطية التمنيعية اجليدة يف مجيع املناطق اليت يسهل الوصول إليها.املوطونة، تتواص  

وقد زار املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط باكستان وأفغانستان من أجل الدعوة الستدامة  .13
ضة ملخاطر يف املقاطعات املعر املساءلةول إطار عمل لإلدارة ادخمت إو ،أعلى املستويات علىااللتزام السياسي 

مرتفعة يف كل أيضاً التنسيق ال البلدين؛ ويتواصل املنتظم للمعلوماتالقوي عرب احلدود من خالل التباد، 
طرية يف البلدين مرةً واحدةً على وتنظيم االجتماعات لكل من الفرق القُ ،األنشطة التطعيمية التكميلية نوتزام

املهاجرة اموعات السكانية  دعرك ملواجهتها. وتملناقشة القضايا امليدانية وإعداد أسلوب مشت ،األقل كل عام
من اموعات ذات اخلطر املرتفع حلمل الفريوس ضمن كال البلدين ويف مسارات معروفة لالنتقال بني 

ق من اللقاح (اجلائل) حتدياً آخر يواجه كالً من فاشية فريوس شلل األطفال املشت دعوتأفغانستان وباكستان. 
له.ي أفغانستان وباكستان ويتطلب التنسيق بينهما للتصد  

  الصومال

14. طفل مستهدف) يف املناطق اليت يستحيل الوصول  800 000تلقيح األطفال (ألكثر من لر الوصول ى تعذُّأد
الواقعة حتت سيطرة عناصر مناهضة للحكومة إىل حدوث فاشية نامجة عن  جنوب وسط الصومالإليها يف 

ونتيجة 2012يف الربع األخري من عام . و2013أبلغ عنها يف أيار/مايو  1ط فريوس شلل األطفال من النم ،
للعمليات العسكرية، كان من املتعذر الوصول إىل الكثري من املناطق يف جنوب وسط الصومال. ويبلغ عدد 

ر (ويتعذَّ 383 664راً األطفال املستهدفني باللقاحات يف املناطق اليت أصبح الوصول إليها ميسوراً مؤخ
 آخرين). ويف بعض املناطق تكون إمكانية الوصول مقتصرة على مركز املقاطعة فقط. 604 558الوصول إىل 

وقد أعدت منظمة الصحة العاملية وشركاؤها خطة عمل ملواجهة الطوارئ من أجل االستجابة للفاشية،  .15
ومشلت تلك اخلطة تكثيف أنشطة التمنيع التكميلي، وأنشطة ترصد الشلل الروأنشطة ال ،و احلادخل تواص

من أجل تنسيق أنشطة  ني األفريقي وشرق املتوسطقليماإلعالمي والتوعية. وعقد اجتماع مشترك بني اإل
ض وهو البلد ااور املعر ،التلقيح والترصد يف الصومال وكينيا وإثيوبيا، وقد حضر االجتماع أيضاً اليمن

نسيق اجلهود ملكافحة الفاشية يف أقصر وقت خلطر مرتفع. وقد كان اهلدف الرئيسي من هذا االجتماع هو ت
 ممكن.

  اليمن

ائل) مؤشراً على وجود فجوة متنيعية ق من اللقاح (اجللل األطفال املشتكانت الفاشية النامجة عن فريوس ش .16
 وعن غياب األنشطة التمنيعية ،ت عن التغطية التمنيعية الروتينية املنخفضة املزمنةنتج لدى السكان، ضخمة

ذ اليمن محالت أليام متنيعية وطنية يف كانون الثاين/يناير التكميلية العالية اجلودة. واستجابةً لتلك الفاشية، نفَّ
، إىل جانب محلة دون وطنية يف تشرين الثاين/نوفمرب. كما أضيف اللقاح الفموي 2012ويف حزيران/يونيو 

مشلت األنشطة التمنيعية التكميلية  2013. ويف عام 2012كية للحصبة يف عام لشلل األطفال إىل احلملة التدار
ضة ملخاطر مرتفعة يف اليوم التمنيعي الوطين يف كانون الثاين/يناير، ومحلة استهدفت احملافظات املعر

ر وفادة فريوس شلل عترب خطخر يف مطلع متوز/يوليو. وياخلطط ليوم متنيعي وطين آ دعوتحزيران/يونيو. 
  كات السكانية الضخمة ووجود خميمات الالجئني.سبب التحرلصومال مرتفعاً جداً بألطفال من اا
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  مصر

انة ني (مها اهلجغري مشابه لسابني من مياه ااري يف موقع 1من النمط  مت استفراد فريوس شلل األطفال .17
والسالم) يف القاهرة الكربى يف عيوقد أظهر التسلسل 2012/ديسمرب ولكانون األ 6و 2معت يف نات ج .

سند يف باكستان. وقد يف ال 2012اجليين أن الفريوس ذو صلة بأحد الفريوسات اليت كشفت يف أيلول/سبتمرب 
ت زيادة ت احلكومة املصرية والشركاء يف املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال استجابة عاجلة مشلَأطلقَ
تواتوإدخال أخذ انات البيئيةر أخذ العي ،ناتلعي ذت أنشطة متنيعية تكميلية يف فِّمن املخالطني، كما ن

 .2013شباط/فرباير وآذار/مارس ونيسان/أبريل 

 فلسطني

من عينة من ااري أُخذَت يف طولكرم يف  1لقد متّ مؤخراً استفراد فريوس شلل األطفال الربي من النمط  .18
الضفة الغربية، ومل يبلَّغ عن وجود حالة بشرية، وهذا هو اإلبالغ األول من الضفة الغربية، وذلك رغم 

من عينات أُخذَت من ااري يف مواقع متعددة من إسرائيل  1استفراد فريوس شلل األطفال الربي من النمط 
واالستقصاءات الوبائية أن الفريوس الذي أبلغ عن  . وقد أكّد حتليل التسلسل اجليين2013 منذ شباط/فرباير

يف باكستان يف  اكتشفالذي  1استفراده يف إسرائيل يرتبط ارتباطاً جينياً بفريوس شلل األطفال من النمط 
من ااري يف  يف عينة اكتشفالذي  1، وبفريوس شلل األطفال الربي من النمط 2012عام منتصف 

فإنه مل يبلَّغ عن أي حالة شلل أطفال يف  ،. وإىل يومنا هذا2012القاهرة، يف مصر يف كانون األول/ديسمرب 
  إسرائيل، وحنن بانتظار نتائج حتليل التسلسل اجليين للفريوس الذي استفرد من الضفة الغربية.

  اإلقليمية الستئصال شلل األطفال. اتتنفيذ االستراتيجي 

ل الشلل الرخو احلاد غري الناجم عن شلل ت مؤشرات ترصد الشلل الرخو احلاد الرئيسية (وهي معدلقد وصلَ .19
عايري العاملية لإلشهاد يف مجيع املوالنسبة املئوية للعينات الكافية من الرباز) على الصعيد الوطين إىل  ،األطفال

وضح وجود فجوات يف املؤشرات، وهي فجوات أكثر أرجاء اإلقليم، إال أن حتليل املعطيات دون الوطنية أ
ها من شلل األطفال على مدوقد حافظت  .ى سنوات عديدةأمهية بالنسبة للبلدان اليت حافظت على خلو

و احلاد غري النامجة عن شلل خعلى املعدل املتوقَّع حلاالت الشلل الر ،باستثناء املغرب ،مجيع بلدان اإلقليم
معت و احلاد اليت جخعاماً. وكانت النسبة املئوية حلاالت الشلل الر 15لف طفل دون سن األطفال لكل مئة أ

 ، باستثناء جيبويت ولبنان وتونس.%80منها العينات الكافية من الرباز أعلى من النسبة املستهدفة، وهي 

20. يقدد الشلل احلاد الرم مجيع بلدان اإلقليم معطيات ترصو إىل املكتب اإلقليمي كل أسبوع، حيث يتم حتليل خ
وهو  ،الذي يوزع كل أسبوع على البلدان والشركاء واملاحنني "بوليوفاكس"املعطيات وإصدارها يف تقرير 

 متوافر على موقع املكتب اإلقليمي على اإلنترنت.

21. مجيع  لتنفيذملوارد املالية الكافية م املكتب اإلقليمي الدعم التقين للبلدان األعضاء، وإجراءات تدبري ايقد
طري، وينظم املنتديات املالئمة ملناقشة القضايا اخلاصة بكل بلد على حدة، األنشطة اهلامة على املستوى القُ

ويقدم املشورة حول االستراتيجيات واألساليب اليت يتواصل تطبيقها، وشبكة املختربات ودعمها واعتمادها، 
وبني األقاليم، والتنسيق مع الشركاء ومع احلكومات الوطنية، واالحتواء واإلشهاد  والتنسيق بني البلدان

 والدعم اللوجسيت الضروري.
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22. وفادة فريوس شلل األطفال  عقبخدم منوذج لتقييم املخاطر من أجل تقييم خطر حدوث فاشية وقد است
الربت لالستجابة لذلك. وقد ذَفِّي وإجراءات ختفيف املخاطر اليت نل الربنامج اإلقليمي الستئصال شلل واص

لزيادة التعاون مع البلدان ومع األقاليم األخرى ملنظمة الصحة العاملية،  2012األطفال بذل اجلهود يف عام 
ما يف القرن األفريقي.والسي 

أداء دور هام يف اإلقليم من أجل ضمان أن مجيع األطفال دون سن  يف وتستمر األنشطة التمنيعية التكميلية .23
خالية من شلل األطفال ولكنها ت عشرة بلدان ذَفَّاخلامسة يتلقون اللقاحات املضادة للشلل. وقد نضة معر

ة إليها (وهي جيبويت ومصر والعراق ومجهورية إيران اإلسالمية واألردن وليبيا واململكة العربي تهخلطر وفاد
مع  2012السعودية والسودان وجنوب السودان واجلمهورية العربية السورية) أنشطة متنيعية تكميلية يف عام 

التركيز على املناطق اليت يتعرض فيها السكان ملخاطر مرتفعة وتكون لديهم التغطية بالتمنيع الروتيين 
منخفضة. كما يبة وأيام صحة الطفل، لتقدمي جرعات ص األخرى للتلقيح، مثل محالت احلصستفاد من الفر

 إضافية من اللقاح الفموي لشلل األطفال بغية دعم املناعة لدى السكان.

أجرت خمتربات  2012ملختربات شلل األطفال معتمدة، فخالل عام املختربات يف الشبكة اإلقليمية  إن مجيع .24
خو احلاد واملخالطني هلا واألطفال عينة من حاالت الشلل الر 27000 الشبكة فحوصاً على ما يقرب من

التحليل  ةع طريقاتبم اتيل احلفاظ على أداء املختربات وفق معايري اإلشهاد. وويتواص هم.األصحاء وغري
خمتربات من  7السلسلي للبوليمراز يف الزمن احلقيقي للتعرف السريع على خصائص فريوس شلل األطفال يف 

 خمترباً. 12خمتربات الشبكة وعددها 

 التحديات والتوجهات املستقبلية

يعترب قطع انتقال فريوس شلل األطفال يف أفغانستان وباكستان التحدي الرئيسي يف اإلقليم ويف العامل، ويتلوه  .25
إيقاف الفاشية اليت حدثت يف الصومال بأسرع وقت ممكن. ويف البلدان اليت ختلو من شلل األطفال ضمن 

و خمعايري اإلشهاد لترصد الشلل الرعلى لوية للمحافظة على مناعة عالية لدى السكان، واإلقليم، تعطى األو
 القدرة على اكتشاف أي وفادة للفريوس.على احلاد، و

االستراتيجية اجلديدة  عنصراً رئيسياً يفسراية فريوس شلل األطفال يف املستودعات املتبقية يعد  إيقافإن  .26
، واليت أقرا مجعية الصحة العاملية يف أيار/مايو 2018-2013الستئصال شلل األطفال واملرحلة النهائية 

. وتعرض اخلطة خارطة طريق الستئصال فريوس شلل األطفال الربي والتخلُّص من خماطر فريوسات 2013
إدخال شامل للّقاح املعطّل لشلل األطفال ضمن برنامج  شلل األطفال املشتقّة من اللقاح. وتتضمن اخلطة

للقاح الفموي لشلل األطفال، من االتمنيع الروتيين، وتقوية نظُم التمنيع، والتخلُّص املتدرج على مراحل 
 إىل اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ لشلل األطفال. ؤابتداءاً من التحول من اللقاح الثالثي الفموي التكاف

ن ياآلخر الدوليني الدول األعضاء ومنظمة الصحة العاملية والشركاءمجيع  أن يكون هناك التزام قوي من جيب .27
تلك  ضمان تنفيذلبتقدمي املساعدات الالزمة للدول األعضاء  الذين التزموايف مبادرة استئصال شلل األطفال 

 االستراتيجيات.

التنفيذ الكامل  عليها، وسيضمنالبلدان األعضاء  ع مجيعإطالإعداد خطة عمل إقليمية، وسيتم  جيري حالياً .28
. وسيتم تقييم التقدم احملرز القادمةلألجيال للخطة االستراتيجية اجلديدة بقاء العامل خالياً من شلل األطفال 
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ستكون  مليةهلذه الع تقييماً دقيقاً من قبل األطراف املعنية والوكاالت املاحنة، كما أن قيادة الدول األعضاء
 .بالغة األمهية لضمان النجاح

وستتبادل النتائج مع البلدان األعضاء، مع  ،ملخاطراتقييم  إجراء أعمالستواصل منظمة الصحة العاملية  .29
يف الوقت ذاته على تنفيذ تقييمات للمخاطر على املستوى دون الوطين، وعلى اتخاذ تدابري  اتشجيعه

 حتسني التعاون بني برنامج استئصال شلل األطفال والربامج الوطنية للتمنيع إىل أقصى حد دعتصحيحية. وي
للمحافظة على املكاسب اليت حققتها ممكن من أجل حتسني التغطية بالتمنيع الروتيين من األمور البالغة األمهية 

ى اهتمام خاص للتنسيق القوي والتعاون الوثيق مع مكاتب منظمة الصحة العاملية األخرى، البلدان. وسيولَ
األمهية للوقاية من وفادة فريوس شلل األطفال وللمحافظة  بالغوالسيما يف بلدان القرن األفريقي، فذلك أمر 

  على حالة اخللو منه.


