
39 األمراض السارلة

من  العمومية  بالصحة  يتعلق  فيا  كبرة  جهود  ُبِذلت  وقد 
د  أجل احتواء الكولرا يف العراق، حيث تم تقوية ُنظم الرتصُّ
عى  الصحية  بالرعاية  للعاملني  العاجل  التدريب  وتقديم 
عاج احلاالت ورفع درجات االستجابة امليدانية، واستخدام 
لقاحات الكولرا الفموية لتمنيع ما يزيد عى 300 ألف شخص 
التي  املناطق  إىل  الفاشية  تسب  ومنع  العدوى  خلطر  ض  معرَّ

يتعذر الوصول إليها.

وَتَواَصل العمل هبدف إنشاء شبكة إقليمية ملؤسسات اخلراء 
يف إطار الشبكة العاملية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة 
من  وغرها  الفاشيات  إىل  لاستجابة  وذلك  ملقتضياهتا، 
هتديدات األمن الصحي. وسيتم االنتهاء من املبادئ التوجيهية 
وقواعد املشاركة اخلاصة هبذه الشبكة وتفعيلها يف عام 2016. 
لتشمل  واملواجهة  املبكر  اإلنذار  شبكة  نطاق  توسيع  تم  كا 
السورية  العربية  اجلمهورية  مثل  بالنزاعات  املتأثرة  البلدان 

والعراق وليبيا واليمن.

هلا  واالستجابة  األنفلونزا  جلوائح  ب  التأهُّ اإلقليم  اعتر  وقد 
إحدى األولويات. وبناء عى ذلك، فقد انصب تركيز العمل 
د فيا يتعلق باإلنذار املبكر  يف عام 2015 عى تعزيز نظام الرتصُّ
املختري  التشخيص  وحتسني  السيعة  لاستجابة  فرق  وبناء 
لقاح  إتاحة  مستوى  وزيادة  باملخاطر  التبليغ  أنشطة  وحتسني 
األنفلونزا املوسمية واستخدامه، ووضع خطط العمل لتعزيز 
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ة، وتلك التي تعاود  ل اإلصابة باألمراض املستجدَّ ما يزال معدَّ
ده حقيقة أن  الظهور، يتصاعد يف هذا اإلقليم، األمر الذي تؤكِّ
أبلغ عن معّدل مرتفع لإلصابة  بلدان اإلقليم قد  نصف عدد 
باألمراض املعدية املستجدة وتلك التي تعاود الظهور يف عام 
الفاشيات، منها  املنظمة لعدد متزايد من  ت  2015. وقد تصدَّ
والكويت  األردن  يف   A)H1N1( pdm09 األنفلونزا  فاشية 
وفروس  مر،  يف   A )H5N1( الطيور  وأنفلونزا  وليبيا، 
اململكة  يف  التنفسية  األوسط  الرق  ملتازمة  املسبب  كورونا 
العراق والصومال،  السعودية واألردن، والكولرا يف  العربية 
والتهاب الكبد يف اجلمهورية العربية السورية، وحى الضنك 
يف اليمن، واحلمى النزفية الفروسية غر املعلومة يف السودان. 
البلدان  إىل  والتقني  وامليداين  االسرتاتيجي  الدعم  م  وُقدِّ
وإدارة  املستجدة  املعدية  األمراض  اكتشاف  من  لتمكينها 
املخاطر الناشئة عنها واالستجابة السيعة هلا، وللحيلولة دون 

االنتشار الدويل هلذه األمراض. 

ق-2(،  إ61/  م/ل  )ش  اإلقليمية  اللجنة  لقرار  واستجابًة 
يف  بلدًا   22 أصل  من  بلدًا   20 يف  عاجلة  تقييات  ُأجريت 
2015 لتقييم قدرهتا  2014 ومطلع عام  اإلقليم يف أواخر عام 
عى التعامل مع الوفادة املحتملة لفروس اإليبوال. وارتبطت 
الثغرات الكرى التي تم حتديدها بمجاالت القيادة والتنسيق 
واالستجابة  د  والرتصُّ الدخول  نقاط  يف  املتاحة  والقدرات 
باملخاطر  والتبليغ  املخترية  والقدرات  العدوى  ومكافحة 
ب واالستعداد،  )الشكل 3(. وعقب هذا التقييم لتدابر التأهُّ
خال  وُنفِّذت  يومًا،   90 مدهتا  إقليمية  عمل  خطة  ُأِعدت 
عى  األعضاء  الدول  ملساعدة   2015 عام  من  األول  الربع 
جماالت  يف  املنظمة  حددهتا  التي  احلرجة  الثغرات  مواجهة 
واكتشافها  األمراض  من  الوقاية  لتدابر  واالستجابة  د  الرتصُّ
الفّعال هلا. وقد أسهم هذا العمل يف تسيع وترة  واالحتواء 
م الـُمحَرز يف تنفيذ القدرات األساسية املطلوبة بموجب  التقدُّ

اللوائح الصحية الدولية )2005(.

بت كل البللان تقرلبًا العاملني الصحيني هبا عىل الرعالة  الدلبري  ½ برَّ
العالجي الصحيحني للمرىض   حال  قعت فاشية مرض فري س 

اإللبوال أ  أنواع مشاهبة من احلمى النزفية شلللأ العل ى
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وتنفيذها.  واالستجابة  ب  التأهُّ جمال  يف  الوطنية  القدرات 
وتلقت سبعة بلدان )هي، أفغانستان وجيبويت ومر واألردن 
ولبنان واملغرب واليمن( اعتادات مالية من الراكة اخلاصة 
ب لألنفلونزا اجلائحة هبدف حتسني قدراهتا يف جمال  بإطار التأهُّ

ب لألنفلونزا اجلائحة واالستجابة هلا.  التأهُّ

وبالنظر إىل التهديد الواسع والسيع ملتازمة الرق األوسط 
التنفسية النامجة عن فروس كورونا، تواصلت اجلهود الرامية 
جمال  يف  ب  التأهُّ تدابر  حتسني  إىل  سعيها  يف  البلدان  دعم  إىل 
العدوى  من  بالوقاية  خيتص  ما  وال سّيا  العمومية،  الصحة 
ومكافحتها يف حميط الرعاية الصحية. وَنظَّم املكتب اإلقليمي 
االجتاع العلمي الدويل الرابع حول فروس كورونا الـُمسبِّب 
ساعدت  وقد   .2015 أيار/مايو  يف  األوسط  الرق  ملتازمة 
الثغرات  هذه االجتاعات املجتمع العلمي الدويل عى حتديد 
البر وعوامل  انتقال األمراض بني  يتعلق بطرق  املعرفية فيا 
اخلطر املرتبطة بذلك، كا ساعدت عى حتديد جماالت البحث 
األساسية يف جمال الصحة العمومية التي متس احلاجة إليها من 

أجل التصدي لتلك الثغرات.

م كبر يف عام 2015 فيا يتعلق بالتصدي ملقاومة  وقد ُأحِرز تقدُّ
اإلقليمية  التوجيهية  اللجنة  اجتمعت  إذ  احليوية،  املضادات 
تشغييل  إلطار  العريضة  اخلطوط  ووضعت  األوىل  للمرة 
لتنفيذ خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات 
)الفاو(  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  بالتعاون 
»الصحة  مفهوم  مع  ومتاشيًا  احليوان  لصحة  العاملية  واملنظمة 

الواحدة«. 

التي  للبلدان  االسرتاتيجي  الدعم  تقديم  املنظمة  وستواصل 
د فاشيات األمراض املعدية  تواجه خماطر عالية يف جماالت ترصُّ
املستجدة والكشف املبكر عنها والتصدي هلا. وستوضع خطط 
ب واالستجابة  للتأهُّ إقليمية شاملة ومتكاملة  واسرتاتيجيات 
األمن  هتديدات  من  وغرها  الفاشيات  هذه  إدارة  أجل  من 
إىل  أمكن،  حيثا  الوقاية  عنر  عى  الرتكيز  مع  الصحي، 
ُتبذل  وسوف  هلا.  والتصدي  عنها  املبكر  الكشف  جانب 
د  جهود متضافرة أيضًا لبناء القدرات الوطنية ُبْغَية تعزيز ترصُّ
الدولية  الصحية  واللوائح  يتفق  با  هلا  واالستجابة  األمراض 
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الشكل 3
د. مقارنة نتائج تقييم اللوائح الصحية الدولية ونتائج تقييم اإليبوال، 2014، بحسب القدرة األساسية اخلاصة بالرتصُّ
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ال يتجزأ  جزءًا  بوصفه  باملخاطر  التبليغ  ذلك  يف  با   ،)2005(
من تدخات الصحة العمومية يف الطوارئ.

ومل يِف نصف عدد بلدان اإلقليم تقريبًا حتى اآلن بالقدرات 
الصحية  اللوائح  بموجب  املطلوبة  للمخترات  األساسية 
احلصول  وصعوبة  التمويل  نقص  بسبب   )2005( الدولية 
وكفاءة  واإلمدادات،  واملعدات  االختبارات  وجودة  عليه، 
يف  الشامل  الدعم  تقديم  املنظمة  وواصلت  العاملة.  القوى 
من  مه  تقدِّ وما  الوطنية  الصحية  املخترات  نظم  تعزيز  جمال 
وقد  املطلوبة.  األساسية  القدرات  عى  الرتكيز  مع  خدمات، 
ت املنظمة، بالتشاور مع اجلهات املعنية الوطنية والدولية،  َأعدَّ
-2016 الصحة  ملخترات  اإلقليمية  االسرتاتيجية  مسّودة 
نحو  البلدان  جهود  ه  ستوجِّ التي  االسرتاتيجية  وهي   .2020

تعزيز نظم خمترات الصحة الوطنية عى نحو مستدام. 

د  وبدأ العمل عى إقامة شبكة للمخترات هدفها تعزيز الرتصُّ
املختري، والكشف عن مسببات األمراض املستجدة اخلطرة 
واالستجابة هلا. وللحصول عى املعلومات األساسية الازمة 
للحمى  الوبائي  الوضع  حتليل  تم  الشبكة،  هذه  مثل  إلنشاء 
اخلطرة،  املستجدة  األمراض  ومسببات  الفروسية  النزفية 
خمترات  يف  احلالية  واملارسات  القدرات  توصيف  وجرى 
التالية  اخلطوة  وحتليلها. وستكون  تقدمًا  األكثر  الصحة 
البيولوجية/األمن  السامة  وممارسات  املرافق  تطوير  هي 
والرصد،  القدرات  وبناء  املستهدفة،  للمخترات  البيولوجي 
للجودة  اخلارجي  للتقييم  اإلقليمية  الرامج  إىل  واالنضام 

وبرامج توأمة املخترات.

من  الدم  ونقل  الدم  خلدمات  إقليمية  اسرتاتيجية  وُأِعّدت 
خال عملية تشاورية، بالتعاون مع اخلراء واملعاهد من داخل 
اإلقليم وخارجه. وجيري إعداد اتفاق للتعاون يف مروع بني 
منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل ملنظات املترعني بالدم 
يف  املترعني  رعاية  وخدمات  بالدم  الطوعي  الترع  لتحسني 

اإلقليم.

وقد جرى توطيد َأوارِص التعاون التقني بني الشال واجلنوب 
اإلقليميني  احلاليني  الركاء  مع  واجلنوب  اجلنوب  وبني 

عى  األكاديمية  األوساط  ليشمل  نطاقه  وتوسيع  والعامليني، 
اللوائح  تنفيذ  يف  البلدان  لدعم  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين 
الصحية الدولية. كا تم تعزيز التعاون َعْر احلدود من خال 
يف  العجز  ملعاجلة  األطراف  متعددة  أو  ثنائية  خطط  وضع 
القدرات املطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية يف املعابر 
وسهولة  الراعات  بفعل  يتفاقم  أمر  وهو  املعيَّنة،  الرية 
يف  احلدود  وَعْر  داخل  اجلاعي  والنزوح  احلدود  اخرتاق 

العديد من الدول األطراف.

الوطنيني  االتصال  ضباط  التزام  يف  ن  التحسُّ َتواَصل  وقد 
املعنيني باللوائح الصحية الدولية باملتطلبات املتعلقة باإلخطار 
التحقق املرسلة من جانب  واإلباغ، ويف االستجابة لطلبات 
العمومية  الصحة  بأحداث  يتعلق  فيا  العاملية  الصحة  منظمة 
إىل  حاجة  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع  دوليًا.  قلقًا  تثر  قد  التي 
القطاعات  بني  الفّعال  التعاون  خال  من  ن  التحسُّ من  مزيٍد 
لضان الكفاءة وحسن التوقيت يف اإلخطار بأحداث الصحة 
لقطاع  املبارش  االختصاص  نطاق  خارج  تقع  التي  العمومية 

الصحة. 

اللوائح  تنفيذ  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ َرْصد  املنظمة  وواصلت 
اإلقليمية  اللجنة  إىل  بذلك  تقارير  ورفع  الدولية  الصحية 
العاملية من خال استبيان  التنفيذي ومجعية الصحة  واملجلس 
أشارت  وقد  األطراف.  الدول  من  م  املقدَّ الذايت  التقييم 
من  أكثر  اإلقليمي  التنفيذ  مستوى  بلوغ  إىل   2015 عام  نتائج 
الصحية  اللوائح  بموجب  املطلوبة  القدرات  ملختلف   %60
التشكيك  متزايد  نحو  عى  تم  فقد  ذلك،  ومع  الدولية. 
اللوائح  تطبيق  يف  الـُمحَرز  م  التقدُّ وصحة  موثوقية  يف 
عى  الذاتيَّنْي  واإلباغ  التقييم  إىل  استنادًا  الدولية  الصحية 
املعنية  اجلهات  جانب  من  وكذلك  املنظمة،  مستويات  مجيع 
قرارًا  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدت  الصدد،  هذا  ويف  اخلارجية. 
للتقييم،  إقليمية  إنشاء جلنة  ينص عى  إ62/ق-3(  )ش م/ل 
الصحية  اللوائح  تنفيذ  لتقييم  وعامليني  إقليميني  خراء  َتُضم 
بشأن  الدول األعضاء  إىل  املشورة  وتقديم  اإلقليم  الدولية يف 
اإلجراءات ذات األولوية لتطوير القدرات األساسية واحلفاظ 
يف هلا  اجتاع  أول  وعقدت  اللجنة  لت  تشكَّ وقد   عليها. 
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اختصاصات  خاله  نوقش   ،2015 األول/ديسمر  كانون 
للجهات  الرابع  االجتاع  أيضًا  وُعِقد  عملها.  وطرق  اللجنة 
كانون األول/ديسمر  يف  الدولية  الصحية  باللوائح  املعنية 
والنهج  اللجنة  عمل  عى  خاله  األطراف  الدول  وتعرفت 

اجلديد الذي تتبناه للتعجيل بتنفيذ اللوائح.

الدولية  الصحية  اللوائح  لرصد  إطارًا  املنظمة  َأعّدت  وقد 
وتقييمها، وتم تنظيم مشاورة عاملية يف القاهرة يف كانون الثاين/
يناير عام 2016، لتنسيق عمليات التقييم وأدواته مع املبادرات 
األمن  أجل  من  العمل  برنامج  مثل  الرأي  تشاطرها  التي 
لصحة  العاملية  واملنظمة  الفاو،  ومنظمة  العاملي،  الصحي 
ش م/ل إ62/ق-3.  اإلقليمية  اللجنة  لقرار  امتثاالً  احليوان، 
للتقييم  قة  منسَّ وأداة  عملية  أيضًا  ُأِعدت  الحق،  وقٍت  ويف 
اللوائح  بموجب  املطلوبة  القدرات  لتنفيذ  املشرتك  اخلارجي 
الدول  ترفعها  التي  السنوية  التقارير  ل  لتكمِّ الدولية  الصحية 
األخرة عى عملية  اللمسات  األطراف. وجيري حاليًا وضع 
اجلهات  مجيع  من  بمسامهات  املشرتك  اخلارجي  التقييم  وأداة 
إجراء  سيتم  منها،  االنتهاء  وبمجرد  الصلة.  ذوات  املعنية 
عمليات التقييم الطوعية عى مستوى الدول األطراف هبدف 
العمل  خطط  وتنفيذ  ووضع  الثغرات  عى  الدقيق  ف  التعرُّ
األمن  يضمن  با  واضحة،  أولويات  تشمل  التي  الُقطرية 

الصحي للجميع.

استئصال شلل األطفال
عى  األطفال  شلل  استئصال  َصْوب  الـُمحَرز  م  التقدُّ كان 
الصعيد العاملي يف عام 2015 تقدمًا هائًا )الشكل 4(؛ فها هي 
القارة األفريقية، ألول مرة يف تاريخ املبادرة العاملية الستئصال 
ملدة  باملرض  حاالت لإلصابة  أي  تبّلغ عن  مل  األطفال،  شلل 
آب/  11 يف  هبا  إصابة  حالة  آخر  ظهرت  إذ  العام،  جتاوزت 

أغسطس 2014 يف الصومال. أما انتشار النمط املصيل الوحيد 
1، فقد  النمط  الري من  املتبقي، وهو فروس شلل األطفال 
املرض،  فيها  يتوطن  فقط  بلدين  يف  مناطق  بضع  عى  اقتر 
رشق  إلقليم  ينتمي  وكامها  وباكستان،  أفغانستان  ومها 
املتوسط، وقد أبلغا يف املجمل عن 74 حالة يف عام 2015، وهو 

بعدد  مقارنة  احلاالت  80% يف عبء  بنسبة  انخفاضًا  يعني  ما 
احلاالت املبّلغ به يف عام 2014.

األطفال  شلل  فروس  ظل  وطاملا  اهلائل،  م  التقدُّ هذا  وبرغم 
بلدان  إىل  الفروس  وفادة  فإن خطر  ما،  بقعة  ينتر يف  الري 
واستمرار  السكان  حركة  اتساع  بسبب  قائًا  يزل  مل  اإلقليم 
دة يف عدة بلدان، األمر الذي أسفر عن  حاالت الطوارئ املعقَّ
تدين مستوى التغطية بالتمنيع الروتيني. ويف عام 2015، نفذت 
اإلقليم  يف  األطفال  شلل  من  اخلالية  البلدان  من  بلدان   10
األطفال  شلل  ضد  للتمنيع  وطنية  دون  أو  وطنية  حات 
خطر  من  واحلد  املناعة  مستويات  ارتفاع  عى  احلفاظ  هبدف 
وفادة فروس شلل األطفال الري أو من تطور فروس شلل 

األطفال الدائر الناجم عن تلقي اللقاحات.

وقد أعدَّ أفغانستان وباكستان خطتي عمل وطنيتني حُمَكَمتني 
كا  وأحَرز   .2016 عام  يف  األطفال  شلل  رساية  إليقاف 
مدار  عى  الفروس  رساية  من  احلد  يف  كبرًا  تقدمًا  البلدين 
عام 2015 وطيلة الستة أشهر األخرة من العام اجلاري، وهي 
الفرتة التي تبلغ رساية املرض فيها ذروهتا، ومل ُيبلِّغا سوى عن 
ل  ُيسجَّ للمرض  أقل عبء  ُيعدُّ  ما  املجمل، وهو  36 حالة يف 
عى اإلطاق أثناء تلك الفرتة. ويف الثاثة أشهر األخرة من 
عام 2015، خُلَصت االستعراضات الرسمية للفاشيتنْي اللتنْي 
وقعتا يف عدة بلدان بمنطقتي الرق األوسط والقرن األفريقي 

عامي 2013 و2014، إىل انتهاء الفاشيتنْي.

من  األخر  الشوط  خلطة  الرئيسية  األهداف  أحد  ويتمثل 
األطفال  شلل  لقاح  سحب  يف  األطفال  شلل  استئصال 
هذا  من   2 النمط  ن  بمكوِّ البدء  مع  مراحل،  عى  الفموي 
ل كل بلدان اإلقليم بنجاح من استعال اللقاح  اللقاح. وقد حتوَّ
الفموي الثاثي التكافؤ إىل اللقاح الفموي الثنائي التكافؤ يف 
هبذا  وتوقفت  التطعيم،  وحات  الروتيني  التمنيع  أغراض 
التكافؤ.  ثاثي  الفموي  األطفال  شلل  لقاح  استعال  عن 
بشأن  الكامل  باإلباغ  البلدان  يقوم مجيع  أن  ومن الرضوري 
لقاح  من  متبقية  مقادير  أي  وتدمر  املعتمدة  ل  التحوُّ عملية 
بحلول من سالة سابني   2 2/النمط  الفموي  األطفال   شلل 

خطة  من  األوىل  املرحلة  إطار  يف   ،2016 متوز/يوليو   30
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العمل العاملية )GAP III( الحتواء فروس شلل األطفال من 
النمط 2.

إيقاف  اإلقليم  عى  ينبغي  املرض،  استئصال  هدف  ولتحقيق 
الساية احلالية لفروس شلل األطفال الري يف البؤر املوطونة 
املتبقية يف أفغانستان وباكستان، واحلفاظ عى مناعة السكان، 
ومن بينهم سكان البلدان التي تشهد طوارئ وبني النازحني، 
وإيصال اللقاحات إىل األطفال الذين يتعّذر الوصول إليهم، 
جديد  دخول  أي  اكتشاف  عى  والقدرة  اليقظة  عى  واحلفاظ 
لفروس شلل األطفال الري أو الفروس الدائر الناجم عن 
تلقي اللقاحات أو أي فاشية نامجة عنها، والتصدي هلا. ومن 
2016 عى تعزيز قدرات  ثم، فسوف يتواصل الرتكيز يف عام 
الرامج يف أفغانستان وباكستان من خال تعيني موظفني من 
ذوي اخلرات العالية يف كا البلدين، إىل جانب تقديم الدعم 

التقني القوي.

وسوف ختضع الرامج يف أفغانستان وباكستان ومنطقة القرن 
الفريق  اجتاعات  خال  من  املنتظمة  املراجعة  إىل  األفريقي 
النصح  وإسداء  الـُمحَرز  م  التقدُّ لتحليل  التقني  االستشاري 
للحكومات بشأن التدخات التقنية األكثر فاعلية. وستتلقى 
ضة للخطر الدعَم يف تنفيذ أنشطة التمنيع التكمييل  البلدان املعرَّ
م  وسُيقدَّ احلاية،  مستويات  ارتفاع  عى  احلفاظ  من  لتمكينها 
لتنفيذ  للخطر  واملعّرضة  املوطونة  البلدان  إىل  امليداين  الدعم 
للمخاطر  منتظم  حتليل  إجراء  وسيتم  هلا.  املخطط  األنشطة 
االسرتاتيجيات  ووضع  القائمة  املخاطر  حجم  عى  للوقوف 
يف  القدرات  لبناء  التقني  الدعم  م  وسيقدَّ منها.  للحد  الازمة 
ب واالستجابة  جمال االستجابة للفاشيات وإعداد خطط التأهُّ
البلدان اخلالية من شلل األطفال. وهدف اإلقليم  الوطنية يف 
شلل  من  خاليًا  يصبح  أن  هو  األنشطة  هذه  وراء  من  املنشود 

األطفال ويظل كذلك يف عام 2016.

الشكل 4
انخفاض احلاالت في البلدان التي يتوطن فيها شلل األطفال منذ عام 2012
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فيروس نقص املناعة البشرية، والسل، 
واملالريا، وأمراض املناطق املدارية 

املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني  األشخاص  عدد  يزل  مل 
مع  شخص  ألف   330 بلغ  إذ  رسيعة،  بوترة  يتزايد  البرية 
ما كبرًا يف  تقدُّ الدول األعضاء  2015. وقد حققت  هناية عام 
زيادة عدد األشخاص الذين يتلقون العاج باألدوية املضادة 
 2014 عام  يف  شخصًا   34 345 من  القهقرية  للفروسات 
م، التقدُّ هذا  وبرغم   .2015 عام  هناية  يف  شخصًا   46 345  إىل 

يف  القهقرية  للفروسات  املضادة  باألدوية  التغطية  معدل  فإن 
هذا  يف  العاملية  الغاية  عن  بعيدًا  يزل  مل   ،%14 البالغ  اإلقليم، 
قد  مجيعها  البلدان  كانت   ،2015 عام  هناية  وبحلول  الصدد. 
فروس  بعاج  اخلاصة  اإلرشادية  الدالئل  بتحديث  قامت 
الدالئل  أحدث  مع  يتفق  با  لدهيا  البرية  املناعة  نقص 
اإلرشادية ملنظمة الصحة العاملية. وأجرى العديد من البلدان 
البنجاب،  باكستان/إقليم  اإلسامية،  إيران  )مجهورية 
السودان، لبنان، مر، املغرب( حتليل تسلسيل ملراحل عاج 
الفروس، أي االختبار واملعاجلة واالستبقاء، والتي متخضت 
يتعلق  فيا  الفائتة  والفرص  الثغرات  لطبيعة  عميٍق  فهٍم  عن 
املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني  األشخاص  بإرشاك 
البرية واإلبقاء عليهم يف سلسلة اخلدمات اخلاصة بفروس 

نقص املناعة البرية وهي االختبار والرعاية والعاج.

ونظرًا إىل أن الغالبية العظمى من املتعايشني مع فروس نقص 
اإلصابة  من  حالتهم  يعلمون  ال  اإلقليم  يف  البرية  املناعة 
إطاق  عى  االهتام  من  كبر  قدر  انصب  فقد  بالفروس، 
وشبكات  لإليدز  الوطنية  الرامج  مديري  مع  مكثف  حوار 
املجتمع املدين اإلقليمية حول االبتكارات التي انطوت عليها 
سياسات اختبار الفروس وأساليب تقديم اخلدمات. ونوقش 
الصحة  ملنظمة  اجلديدة  دة  املوحَّ اإلرشادية  الدالئل  تنفيذ 
البرية،  املناعة  نقص  فروس  اختبار  خدمات  بشأن  العاملية 
وذلك يف اجتاع تشاوري إقليمي نظَّمه برنامج األمم املتحدة 
العاملية، حيث حدد  الصحة  ومنظمة  اإليدز  ملكافحة  املشرتك 
املشاركون اإلجراءات ذات األولوية اخلاصة بكل بلد با خيدم 
تسيع وترة تقبُّل إجراء االختبارات اخلاصة بفروس نقص 
تدريبي  مقرر  وتوزيع  بإعداد  املنظمة  وقامت  البرية.  املناعة 
حول املعارف األساسية املتعلقة بالفروس واحلد من الَوْصم 
الدورة  هذه  تقديم  وتم  الصحية.  الرعاية  تقديم  أماكن  يف 
بشأن  جاٍر  والعمل  والسودان  املغرب  من  كل  يف  التدريبية 

تقديمها يف بلدان أخرى.

مسامهًة  يسهم  احلقن  طريق  عن  املخدرات  تعاطي  كان  وملا 
كبرًة يف انتشار وباء فروس نقص املناعة البرية، فقد ُأجري 
الفروس  اختبار  خدمات  إتاحة  ملدى  إقليمي  استعراض 
املخدرات  يتعاطون  ممن  معه  املتعايشني  لألشخاص  وعاجه 
من  فقط   %6 أن  االستعراض  نتائج  أظهرت  وقد  حقنًا. 
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ممن  البرية  املناعة  نقص  فروس  مع  املتعايشني  األشخاص 
وقد   .2014 عام  يف  العاج  تلقوا  حقنًا  املخدرات  يتعاطون 
ونوقشت  املعنيني  الشأن  أصحاب  إىل  النتائج  هذه  ُأرِسلت 
معهم أثناء املشاورة اإلقليمية التي ُعِقدت بالراكة مع شبكة 
استخدام  خماطر  من  للحد  إفريقيا  وشال  األوسط  الرق 
مع  للتعامل  حمددة  توصيات  عن  ذلك  وأسفر  املخدرات، 
وتشخيصه  املرض  من  الوقاية  دون  حتول  التي  العوائق 
املسامهات  أيضًا بغرض تقديم  وعاجه. وُعِقدت مشاورات 
اإلقليمية يف إعداد اسرتاتيجيات عاملية جديدة لقطاع الصحة 
واألمراض  البرية  املناعة  نقص  فروس  بمكافحة  بشأن 

املنقولة جنسيًا والتهاب الكبد، وذلك للفرتة 2021-2016.

أما فيا يتعلق بالتهاب الكبد، فهو يمثل مشكلة من مشكات 
عدد  ر  ُيقدَّ إذ  اإلقليم،  يف  األولوية  ذات  العمومية  الصحة 
B وC نحو  الكبد  التهاب  املزمنة لفرويس  بالعدوى  املصابني 
التوايل. أما اإلصابات اجلديدة  14.8 مليون و16 مليون عى 
نتيجة عمليات احلقن واإلجراءات  فهي حتدث بصفة رئيسية 

التشخيص  وأدوات  األدوية  إتاحة  وُتعدُّ  املأمونة.  غر  الطبية 
لها والفّعالة من التحديات الكرى التي تواجه  التي ُيمِكن حتمُّ

مجيع البلدان.

أولوية  ُتعطى  العمومية،  للصحة  متَّسقة  استجابة  وحلشد 
إىل  الوصول  يف  اإلنصاف  ع  وُتشجِّ الفّعالة  للتدخات 
من  واسعة  جمموعة  بدعوة  املنظمة  قامت  فقد  اخلدمات، 
العمل  خطة  إعداد  يف  وإرشاكهم  املعنيني  الشأن  أصحاب 
اإلقليمية اللتهاب الكبد الفرويس، التي حتدد غايات تتاشى 
الكبد  بالتهاب  املعنية  للمنظمة  العاملية  االسرتاتيجية  مع 
العمل  خطط  وضع  إىل  الرامية  اجلهود  ه  وتوجِّ الفرويس، 
الوطنية. وإىل اآلن، قدمت املنظمة الدعم إلعداد خطط العمل 
البلدان  ومها  ومر،  باكستان  منها  بلدان،  مخسة  يف  الوطنية 
اللذان ينوءان بالعبء األكر من التهاب الكبد C يف اإلقليم. 

الصحية  التغطية  عى  املستقبلية  اخلطوات  د  تؤكِّ وسوف 
تقديم  ناذج  وتعديل  املتكاملة  اخلدمات  وتقديم  الشاملة 
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اخلدمة، مع استمرار الرتكيز عى االستفادة بكفاءة من املوارد 
املناعة  نقص  فروس  اختبارات  إجراء  يف  واملالية  البرية 
الناجح. وسُتبَذل جهود  والعاج  بالرعاية،  البرية، وربطها 
مع  التام  التسامح  عدم  مرحلة  إىل  الوصول  هبدف  متضافرة 
الَوْصم والتمييز ضد األشخاص املتعايشني مع فروس نقص 
م  املناعة البرية يف أماكن تقديم الرعاية الصحية. وسوف ُيقدَّ
الدعم الازم للبلدان إلعداد خططها الوطنية اخلاصة بالتهاب 

الكبد وتنفيذها.

عدد  يف  طفيفة  زيادة  عن  اإلباغ   ،32014 عام  خال  وجرى 
 2013 بعام  مقارنة  اإلقليم  يف  أشكاله  بجميع  السل  حاالت 
)677 465 و000 448 عى الرتتيب(. وعى الصعيدين العاملي 
واإلقليمي، مل يزل التحدي الرئييس أمام جهود مكافحة السل 

3 بالنسبة الكتشاف حاالت السل، تتلقى منظمة الصحة العاملية البيانات بعد 
عام من وقوع احلاالت، ولذلك تتعلق بيانات اكتشاف احلاالت بعام 2014 

وبيانات نتائج العاج بعام 2015.

من  لكل  احلاالت  اكتشاف  معدالت  انخفاض  يف  متمثًا 
2014، ارتفع  دة. ويف عام  املتعدِّ املقاوم لألدوية  السل والسل 
معدل اكتشاف احلاالت ارتفاعًا طفيفًا )61%( مقارنة باملعّدل 
2013 )58%(. أما معّدل العاج الناجح فقد  املسّجل يف عام 
بلغ 91%، وهي نسبة تزيد عى املعدل العاملي املستهدف البالغ 
دة من  85%. ويعدُّ التدبر العاجي للسل املقاِوم ألدوية متعدِّ
أهم التحديات؛ فمن بني ما يقّدر بـ 700 15 حالة إصابة بالسل 
املخترية  الفحوصات  عر  تأكدت  املتعددة،  لألدوية  املقاوم 
مقاومة 4348 حالة ومل خيضع للعاج سوى 3423 حالة منها. 
وكانت حمدودية املوارد وضعف القدرات اإلدارية للتعامل مع 
املجال.  الرئيسية يف هذا  العوائق  من  املتعددة  األدوية  مقاومة 
ي اإلصابة بفروس نقص املناعة  وعاوة عى ذلك، مل يزل حترِّ
البرية حمدودًا بني حاالت السل، إذ أن 15% فقط من مرىض 
اإلصابة  من  بحالتهم  علم  عى  كانوا   2014 عام  يف  السل 

بفروس نقص املناعة البرية.

وتواجه برامج السل هتديدات أكر جّراء حاالت الطوارئ يف 
كثر من البلدان واتساع اهلوة بني املوارد املتاحة واالحتياجات 
إىل  بحاجة  ولبنان  األردن  يف  السوريون  فالاجئون  الفعلية؛ 
كثر من الدعم يف الوقت الذي تتحمل فيه النظم الصحية فوق 
طاقتها. وقد تسبب ذلك يف تأخر تنفيذ اخلطة اخلاصة بالقضاء 
عى السل يف األردن. كا أن تنفيذ اخلطط االسرتاتيجية الوطنية 
ملكافحة السل عى نحو فّعال ويف الوقت املناسب يف كل من 
النازحني.  العراق واليمن يواجه عقبات بسبب ارتفاع أعداد 
وقامت املنظمة بنر دليل ملكافحة السل يف حاالت الطوارئ 
إتاحة حزمة من اخلدمات لعاج حاالت  املعقدة، فضًا عن 
وقد  املتعددة.  لألدوية  املقاوم  والسل  للحدود  العابر  السل 
إىل  طارئة  مقرتحات  املنظمة،  من  بدعم  واألردن،  لبنان  م  قدَّ
الاجئني  للسل بني  العاجي  التدبر  بشأن  العاملي  الصندوق 

السوريني. 

وقد ُأِعدت مسّودة اخلطة االسرتاتيجية اإلقليمية بشأن القضاء 
2016-2020 بالتشاور مع مديري الرامج.  عى السل للفرتة 
بعد  بلدان، وجرى  للسل يف ستة  الوطنية  الرامج  وروجعت 
املراجعة يف  بعثات  التي خرجت هبا  التوصيات  ذلك تضمني 

اليوم العاملي اللدهاب الكبل 2015 ½
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اخلطط االسرتاتيجية الوطنية. وواصلت جلنة الضوء األخرض 
املقاوم لألدوية  الفّعال للسل  العاج  اإلقليمية دعمها لضان 
األدوية  مقاومة  ومسوح  القدرات  بناء  خال  من  املتعددة 

وبعثات الرصد والتقييم. 

وشهدت ثانية من بلدان اإلقليم رساية حملية للماريا، ويعكف 
العربية  واململكة  اإٍلسامية  إيران  مجهورية  )ومها،  منها  اثنان 
السعودية( عى تنفيذ اسرتاتيجيات التخلص من املاريا، ومها 
قاب قوسني أو أدنى من بلوغ هذه الغاية، حيث تم اإلباغ عن 
 .)2 )اجلدول   2015 عام  التوايل يف  187 و83 حالة حملية عى 
السودان،  جيبويت،  باكستان،  )أفغانستان،  بلدان  ستة  وتعاين 
3( وتواجه  الصومال، اليمن( عبئًا ثقيًا من املاريا )اجلدول 
انحسار معّدل  العاملية  ر منظمة الصحة  حتديات عديدة. وتقدِّ
اإلصابة باملاريا بنسبة 70% يف عام 2015 مقارنة بعام 2000، 
الفرتة. وقد  نفس  64% يف  بنسبة  رة  املقدَّ الوفيات  وانخفضت 
اإلسامية،  إيران  ومجهورية  )أفغانستان،  بلدان  سبعة  نت  متكَّ
واملغرب،  وُعان،  والعراق،  السورية،  العربية  واجلمهورية 
من  السادس  اهلدف  بلوغ  من  السعودية(  العربية  واململكة 
ج  القرار  يف  املحددة  واألهداف  لأللفية،  اإلنائية  األهداف 
ل اإلصابة املؤكدة جمهريًا بني عامي  ص ع 58-2، بخفض معدَّ
عامًا  عر  اخلمسة  خال  اإلقليم،  حقق  وقد  و2014.   2000
املاضية، نجاحًا كبرًا يف احلد من عبء املاريا، إال أنه شهد، يف 

عامي 2014 و2015، اندالع فاشيات وزيادة يف عدد احلاالت 
املبّلغ هبا يف بعض البلدان. وهو األمر الذي يظهر مدى احلاجة 
املاريا  مكافحة  جهود  يف  واالستثار  ظ  التيقُّ استمرار  إىل 

والتخلص منها.

اخلاصة  اإلقليمية  العمل  خطة  اإلقليمية  اللجنة  واعتمدت 
االسرتاتيجية  تنفيذ  هبدف   2020-2016 للفرتة  باملاريا 
أيضًا وتم   .2030-2016 للفرتة  للماريا  العاملية   التقنية 
للفرتة  للنواقل  املتكاملة  لإلدارة  إقليمية  اسرتاتيجية  إعداد 

2016-2020 بالتشاور مع أهم اخلراء والدول األعضاء.

نظام  طريق  عن  اإللكرتوين  لإلباغ  جديد  نظام  واسُتخِدم 
لدعم   )DHIS2( املناطق  مستوى  عى  الصحية  املعلومات 
علم  عى  القائم  د  الرتصُّ دعم  أيضًا  وتم  املاريا.  د  ترصُّ
يف  احلرية  املبيدات  مقاومة  رصد  ذلك  يف  با  احلرات، 
التي  البلدان  األدوية يف  فاعلية  األولوية ورصد  ذات  البلدان 
حول  إقليمية  تدريبية  دورة  وُعِقدت  املاريا.  فيها  تتوطن 
اجلزيرة  جامعة  مع  بالتعاون  املاريا  تشخيص  جودة  ضان 
املروعات  تنفيذ  اإلقليمي  املكتب  واستكمل  السودان.  يف 
اإلرشادية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية بشأن البدائل املستدامة ملادة 
والقدرات  املستحدثة  البّينات  تسهم  وسوف  يت.  دي  الدي 
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املدارية املهملة يف وزارة الصحة. وٌقِدم الدعم إىل ثاثة بلدان 
املسوح  وتنفيذ  ختطيط  أجل  من  ومر(  وُعان،  )العراق، 
الرامية إىل تأكيد إيقاف رساية املرض أخذًا بعني االعتبار بدء 
عملية التحقق اخلاصة باملنظمة للتخلص من داء البلهارسيات.

للحصول  مة  املتقدِّ البلدان  عدد  يف  زيادة   2015 عام  وشهد 
عى عقاري ألبيندازول وميبيندازول اللذين تترع هبا املنظمة 
الدراسة  الدراسة واألطفال يف سن  قبل سن  األطفال  لعاج 
من داء البلهارسيات املنقول بالرتبة، وذلك مقارنة بعام 2014، 
السورية  العربية  واجلمهورية  أفغانستان  البلدان  هذه  ومن 

رة يف هذا املجال يف حتديث اسرتاتيجيات اإلدارة املتكاملة  املطوَّ
للنواقل وتعزيز أنشطة مكافحتها يف اإلقليم.

ع كبر يف العاج اجلموعي لداء البلهارسيات   وقد حدث توسُّ
املنظمة  به  ترعت  الذي  الرازيكوانتيل  عقار  باستخدام 
التمويل  تتيح  مبتكرة  آلية  اتباع  بفضل  وذلك  السودان،  يف 
املحيل، فضًا عن الراكات الدولية. كا تم استهداف املناطق 
االنتهاء من  العام. وتم  اليمن يف وقت سابق من  املوطونة يف 
كا  الصومال،  يف  للوضع  توصيف  إلجراء  التخطيط  مرحلة 
املناطق  أمراض  برنامج  إنشاء  الازمة عقب  املوارد  تم حشد 

اجلدول 2
عدد احلاالت املُْثَبتة بالفحص املختبري للطفيليات في البلدان التي ال تعاني من سرايـة املالريا أو التي يوجد فيها سراية ُفرادية، 

نها املالريا مبعدالت منخفضة والبلدان التي تتوطَّ
201320142015البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

عدد احلاالت 
احمللية األصل

غر متوافرغر متوافر18201000البحرين
2620313222910مر

مجهورية إيران 
اإلسامية

13735191238376797187

802020العراق

5601020590األردن

291026803090الكويت

133011901250لبنان

غر متوافرغر متوافر34004120ليبيا
314049305100املغرب

1451111001158224ُعان

غر متوافرغر متوافرغر متوافرغر متوافر00فلسطني
728064304450قطر

اململكة العربية 
السعودية

251334230551262083

اجلمهورية 
العربية السورية

220210120

684980880تونس

اإلمارات 
العربية املتحدة

438004575036850
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اجلدول 3
 حاالت املالريا املبّلغ عنها في البلدان ذات العبء املرتفع من املالريا

201320142015البلد

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

إجمالي احلاالت 
املُبلَّغ عنها

إجمالي احلاالت 
املؤكدة

377 044103 920350 07983 114290 74246 319أفغانستان
غر متوافرغر متوافر1684168494399439جيبويت

013 244202 776 1563 257270 666 7553 727281 472 3باكستان

غر متوافرغر متوافر001 17411 9135740726الصومال
غر متوافرغر متوافر506 068 7711 207 3831 946592 989السودان

938 34868 70796 81286 778122 451102 149اليمن)أ(

)أ( تقدير اكتال التبليغ يف عام 2015 بلغ 47% بسبب الوضع الراهن

ووكالة  املنظمة  بني  ما  التعاون  وَتوّطد  والعراق.  والصومال 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني الفلسطينيني يف الرق 
األدنى )األونروا( لتوفر األدوية املجانية يف ميادين العمليات 
اخلمسة للوكالة )األردن، لبنان، فلسطني )قطاع غزة والضفة 

الغربية(، اجلمهورية العربية السورية(.

الفياريات  داء  من  للتخلص  النهائية  اخلطوات  واخُتِذت 
اللمفي بوصفه إحدى مشكات الصحة العمومية  يف كل من 
الوضع  توصيف  عملية  السودان  أتم  حني  يف  واليمن،  مر 
العاج اجلموعي  لتوسيع نطاق  امليداين  التخطيط  وانتهى من 
جانب  من  هبا  املترع  وإفرميكتني  ألبيندازول  بعقاري 
2016. وحتقق التخلص من داء كابية الذنب  املنظمة يف عام 
onchocerciasis  يف إحدى البؤر بالسودان، وجيري حاليًا اختاذ 
الثاث  البؤر  يف  اهلدف  نفس  لتحقيق  إجراءات  من  يلزم  ما 
التي  املنطقة  لتحديد  ُأجري مسح جتريبي  اليمن،  املتبقية. ويف 
يتوطنها داء كابية الذنب، وتم حشد األموال الازمة لتوفر 
العاج من خال الركاء، مع االنتهاء من التخطيط للعاج 

اجلموعي.

أما فيا يتعلق بداء الليشانيات، فقد واصلت املنظمة مسامهتها 
بالبلدان  الرامج  جلميع  احلاالت  عاج  خدمات  توفر  يف 
السورية  العربية  واجلمهورية  أفغانستان  وهي:  املتأثرة، 

والسودان والصومال والعراق.

جديدة  إصابة  حالة   213  899 اكُتشفت   ،2014 عام  ويف 
كمشكلة  املرض  هذا  من  التخلص  إحراز  تم  وقد  باجلُذام. 
صحية عمومية )أي بلوغ معدل انتشار يقل عن حالة واحدة 
لكل 000 10 نسمة( عى املستوى الوطني يف كل بلدان اإلقليم. 
ومع ذلك، فهناك مخسة بلدان )باكستان، السودان، الصومال، 
إىل  وحتتاج  الساية  كثيفة  جيوبًا  حتوي  تزل  مل  اليمن(  مر، 
مطَّرد  تراجع  ولوحظ  هبا.  احلاالت  اكتشاف  أنشطة  تعزيز 
املكتشفة  احلاالت  بني  الثانية  الدرجة  من  اإلعاقات  نسبة  يف 
احلاالت  اكتشاف  تزايد  يؤكد  مما  األخرة،  األعوام  يف  حديثًا 
دة األدوية  يف مراحل مبكرة. وقد وفَّرت املنظمة املعاجلة املتعدِّ

اخلاصة بداء اجلذام إىل مجيع البلدان التي طلبتها.

احلايل  الوضع  توصيف  إجراءات  من  السودان  وانتهى 
باكستان  من  كل  يف  اإلجراءات  هذه  وتتواصل  للرتاخوما، 
هلا.  التخطيط  والصومال  أفغانستان  أتم  بينا  واليمن،  ومر 
وعزز كل من باكستان والسودان أنشطة العاج باألزيثروميسني 
اجلراحة،  اسرتاتيجية  عنارص  من  وغرها  والتيرتاسايكلن، 
ملكافحة   )SAFE )اسرتاتيجية  البيئة  وحتسني  الوجه،  ونظافة 

الرتاخوما. 

ُيْشِهد عى  مل  الذي  اإلقليم  الوحيد يف  البلد  السودان  يزل  ومل 
عام  منذ  حاالت  أي  عن  ُيبّلغ  مل  إذ  التنينات،  داء  من  خلوه 
ُنِفذت  وقد  اإلشهاد.  قبل  ما  مرحلة  يف  حاليًا  والبلد   ،2014
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االستعداد  درجة  تقييم  هدفها  ميدانية  أنشطة   2015 عام  يف 
خلوض إجراءات اإلشهاد. 

التمنيع واللقاحات
بلغ متوسط التغطية باللقاح الثاثي يف اإلقليم 80%، بحسب 
نطاق  عى  بلدًا   14 حافظ  وبينا   .2015 عام  يف  التقديرات، 
هذه  انخفضت  فقد  أكثر،  أو   %90 عند  التغطية  غاية  حتقيق 
 2015 عام  يف   %41 إىل  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  النسبة 
)بحسب تقديرات منظمة الصحة العاملية واليونيسف(. وتشر 
التمنيع  فرصة  فاتتهم  طفل  مليون   3.3 أن  إىل  التقديرات 
باللقاح الثاثي املضاد للدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس 
بلدان متر بأوضاع صعبة،  94% منهم يف  2014، وكان  يف عام 
السورية  العربية  واجلمهورية  وباكستان  أفغانستان  وهي: 

والسودان والصومال والعراق واليمن.

املحتوي  اللقاح  من  األوىل  باجلرعة  تغطية  بلدان   8 وحققت 
م  قدَّ بينا   ،%95 عى  تزيد  أو  تساوي  بنسبة  احلصبة  لقاح  عى 
للحصبة  املضاد  اللقاح  من  الروتينية  الثانية  اجلرعة  بلدًا   21
بلدان عن معدالت  ثانية  متفاوتة. وأبلغت  تغطية  بمعدالت 
لكل  حاالت  مخس  من  )أقل  باحلصبة  جدًا  منخفضة  إصابة 
عى  احلفاظ  واصلت  بلدان   4 بينها  من  السكان(،  من  مليون 
املعّدل الصفري، وتستعد لتأكيد القضاء عى املرض. واستعاد 
فاشية كرى يف  بعد أن شهد  األردن وضع اخللو من احلصبة 

عام 2013. 

املضاد  اللقاح  اليمن  أدخل  اجلديدة،  باللقاحات  يتعلق  وفيا 
للحصبة األملانية ضمن برامج التمنيع الروتينية لديه، بينا نفذ 
الصفراء.  احلمى  استهدفت  حلٍة  من  الثانية  املرحلة  السودان 
وأدخلت تسعة بلدان لقاح شلل األطفال املَعطَّل الذي مل يكن 
ضمن برامج التمنيع الروتيني لدهيا قبل ذلك. وبالتايل، أصبح 
اإلقليم  بلدان  كل  يف  مستخدمًا  املعطَّل  األطفال  شلل  لقاح 
النقص  بسبب  اللقاح  توريدات  تصلها  مل  التي  مر  عدا  فيا 
ل من  احلايل عى املستوى العاملي. وقد استكمل اإلقليم التحوُّ
استخدام لقاح شلل األطفال ثاثي التكافؤ إىل ثنائي التكافؤ 

يف التمنيع الروتيني بحلول منتصف أيار/مايو 2016.

عديدة  حتديات  مواجهة  الوطنية  التمنيع  برامج  وواَصَلت 
اللقاحات  التعقيدات املرتبطة بتسليم  2015، منها  خال عام 
إىل املناطق املتأثرة بالنزاعات، وُنظم توريد اللقاحات وإدارهتا، 
البلدان  إىل  الازم  الدعم  م  وقدِّ اللقاحات.  خمزونات  ونفاد 
يف  با  الروتيني،  بالتمنيع  املنخفضة  التغطية  معدالت  ذات 
الوترة  تسيع  بحمات  والقيام  التوعية  أنشطة  تكثيف  ذلك 
لزيادة التغطية واحلفاظ عى السلسلة الباردة والقدرة عى إدارة 
م الدعم أيضًا فيا يتعلق بوضع اخلطط الوطنية  اللقاحات. وُقدِّ
عى  حيصلوا  مل  الذين  السكان  إىل  الوصول  هبدف  وتنفيذها 

التطعيم أو مل حيصلوا عى التطعيم الكامل.

معدالت  لتحسني  خطة  تنفيذ  يف  الدعم  كان  الصومال،  ويف 
شاملة  خطة  ووضع  البرية  املوارد  قدرات  وبناء  التغطية 
فقد  السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  أما  السنوات.  متعددة 
م إجراء استعراض شامل للرامج،  كان اهلدف من الدعم املقدَّ
ووضع خطة شاملة متعددة السنوات وتقييم إدارة اللقاحات 
استعراضات  العراق  وأجرى  هبا.  اخلاصة  القدرات  وبناء 
للرامج عى مستوى املحافظات ونفذ خططًا لتطعيم الاجئني 
وال سّيا  إليهم،  الوصول  ر  يتعذَّ الذين  واألطفال  والنازحني 
م دعم هائل إىل اليمن من أجل احلفاظ  يف املناطق النائية. وُقدِّ
عى استمرارية برنامج التمنيع لديه، با يف ذلك تنفيذ اجلوالت 
اخلمس من أنشطة التوعية املكثَّفة يف املناطق التي تنخفض هبا 
إليها، وتعزيز  التي كان متعّذرًا الوصول  التغطية أو  معدالت 
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بتقييم  بلدان  مخسة  وقامت  عليها.  واحلفاظ  التريد  سلسلة 
وضع التخلص من احلصبة هبا، بينا نفَّذت تسعة بلدان أنشطة 
دون  أو  الوطني  املستوى  عى  احلصبة  ضد  التكمييل  التمنيع 

الوطني.

وجرى دعم البلدان من أجل حتسني نظم إدارة بيانات التمنيع 
احلصبة/احلصبة  خمترات  واعتاد  البيانات،  هذه  وجودة 
الفّعالة  اإلدارة  جمال  يف  القدرات  وبناء  الوطنية،  األملانية 
د  لرتصُّ اإلقليمية  الشبكة  دعم  املنظمة  وواصلت  للقاحات. 
ورصدها.  احلاالت،  إىل  املستند  األملانية  احلصبة/احلصبة 
د اإلقليمية اخلاصة  واستمر تقديم الدعم أيضًا إىل شبكة الرتصُّ
اجلرثومي  الرئوي  وااللتهاب  اجلرثومي  السحايا  بالتهاب 
مستلزمات  توفر  ذلك  وشمل  العجلية.  والفروسات 
وتنسيق  وتقييمه،  األداء  ورصد  القدرات،  وبناء  املخترات، 

نظام مراقبة اجلودة يف املخترات اخلارجية.

رشق  إقليم  عمل  خطة  اإلقليمية  اللجنة  اعتمدت  وقد 
املتوسط اخلاصة باللقاحات كإطاٍر لتنفيذ خطة العمل العاملية 
التقني  الدعم  تقديم  املنظمة  وستواصل  باللقاحات.  اخلاصة 
الازم وحشد املوارد من أجل حتديث اخلطة الشاملة متعددة 
السنوات وخطط العمل السنوية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، 
مع الرتكيز بوجه خاص عى البلدان واملناطق التي تنخفض هبا 

معدالت التغطية باللقاحات.

استمرت ستة بلدان يف حتقيق الغاية املتمثلة يف إنشاء سلطات 
تقوية  يف  البلدان  بدعم  املنظمة  وتقوم  عاملة.  وطنية  تنظيمية 
الوظائف التنظيمية الازمة، وال سّيا تسجيل اللقاحات مثل 
الفموي  األطفال  شلل  ولقاح  املعطَّل  األطفال  شلل  لقاح 
الثنائي يف إطار اسرتاتيجية الشوط األخر من استئصال شلل 
لبعض  اجلودة  إلدارة  نظام  تنفيذ  تعزيز  وكذلك  األطفال، 
الراكة  تدعمها  التي  البلدان  الوطنية يف  التنظيمية  السلطات 
أجل  من  وذلك  اجلائحة،  لإلنفلونزا  ب  التأهُّ بإطار  اخلاصة 
ب لإلنفلونزا اجلائحة  حتسني قدرهتا التنظيمية فيا يتعلق بالتأهُّ

واالستجابة هلا. 

م كبر يف جمال مأمونية اللقاحات، وأطِلقت  واستمر إحراز تقدُّ
ظ الدوائي يف االجتاع اإلقليمي بشأن  الشبكة اإلقليمية للتيقُّ
أنه  غر   ،2015 أيلول/سبتمر  يف  ُعِقد  الذي  الدوائي  ظ  التيقُّ
ر حتقيق الغاية املتمثلة يف إنشاء سلطات تنظيمية وطنية  قد َتعذَّ
عاملة يف بعض البلدان بسبب عدد من التحديات، منها عدم 
وضوح الرؤية واستبدال املوظفني وقلة املوارد املالية التي تتيح 
أداء واجباهتا بصورة مستقلة حسبا تويص منظمة  للسلطات 

الصحة العاملية.
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