
 

 

 ةـاللجنة اإلقليمي
 ـطلشرق المتوس

 2014 تشرين األول/أكتوبر9 

  الحادية والستونالدورة 

 2192تشرين األول/أكتوبر  22–91، الجمهورية التونسية ،تونس

 اجتماع تقني
 استئصال مرض شلل األطفال في إقليم شرق المتوسط

 االجتماع أهداف

انتشار الذي ميثله للحد من التهديد  يتمثل اهلدف من االجتماع يف مناقشة اإلجراءات اجلماعية اليت يتعني اختاذها
متثل . و لدول األعضاء، والستئصال املرض يف هناية املطاف من مجيع بلدان شرق املتوسطلفريوس شلل األطفال الربي 

 على الصعيد العاملي. استئصال شلل األطفاللتحقيق ي يف اإلقليم حالياً التهديد األكرب سراية فريوس شلل األطفال الرب 

 أساسية معلومات

حالة  082 منهاحالة على مستوى العامل،  410أيلول/سبتمرب، مت اإلبالغ عن  40ىت حو  4102من بداية عام 
من العبء العاملي للمرض  %81وكانت باكستان وحدها مسؤولة عن ما يزيد على . ( من بلدان اإلقليم%10أي)
حاالت(  5حاالت(، والصومال ) 01تان )كل من أفغانس 4102 حالة(، بينما أبلغ عن حاالت خالل عام 011)

 .ن( واجلمهورية العربية السورية )حالة واحدة(اوالعراق )حالت

قليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط يف دورهتا الستني أن ، أعلَنت اللجنة اإل4102ويف تشرين األول/أكتوبر 
أيار/مايو  5ويف . اإلقليم الدول األعضاء يفمية لكل ل طارئة صحية عمو شك  االنتشار الدويل ملرض شلل األطفال ي  

نشأة، أصدرت جلنة الطوارئ 4102
 
على طلب الدول  ئت بناءً نش  اليت أ  و (، 4115مبوجب اللوائح الصحية الدولية ) امل

 آخر التطوراتللمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية، توصياهتا حول  بعد املئة األعضاء أثناء الدورة الرابعة والثالثني
توصيات، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن االنتشار الدويل ملرض شلل األطفال هذه الوبناء على يف هذا الشأن. 

 .يشكل طارئة صحية عمومية تثري قلقاً دولياً 

 أهمية تسريع وتيرة استئصال شلل األطفال في اإلقليم

ريان فريوس شلل األطفال، والذي يستمر عادة من أيار/مايو إىل مير  اإلقليم حالياً وسط موسم "الذروة" بالنسبة لس
تشرين الثاين/نوفمرب. وهي الذروة اليت يظهر أثرها يف ارتفاع سريان فريوس شلل األطفال الربي يف باكستان، مع تزايد 

حد كبري على بعض أعداد احلاالت خالل أشهر هذا املوسم. واليزال فريوس شلل األطفال الربي حىت اآلن مقتصراً إىل 
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املناطق املوبوءة املعروفة اليت تشهد مشاكل يف وصول اللقاحات لألطفال، غري أن هناك خماطر كبرية النتشار الفريوس 
 إىل أجزاء أخرى من باكستان، وإىل بلدان أخرى يف اإلقليم.

يف اإلقليم اجلنويب وسراية وتواصل أفغانستان من ناحية أخرى اإلبالغ عن سراية الفريوس هبا، وهي سراية حملية 
منتظمة من باكستان عرب احلدود يف املناطق الشرقية واجلنوبية الشرقية. وتظل املسائل املتعلقة بالوصول لألطفال تعرقل 

 اجلهود املبذولة الستئصال املرض يف كل من املناطق اجلنوبية والشرقية.

ومن بني البلدان اليت عاودهتا اإلصابة، ال تزال الفاشية اليت شهدها الصومال مستمرة برغم االخنفاض الكبري يف عدد 
حالة(، إذ تتواصل السراية يف اجملتمعات النائية  011) 4102حاالت(، مقارنة بعام  5) 4102احلاالت خالل عام 

واستمرارها بسبب العدد الكبري لألطفال الذين تعذر وصول التطعيم  والرعوية، والتزال املخاطر قائمة النتشار الفاشية
 إليهم يف منطقة جنوب وسط الصومال.

ويف منطقة الشرق األوسط، أ جرَيت محالت تطعيم مجاعي عديدة عرب اإلقليم، وكان هلا تأثري كبري على الفاشية يف 
كانون الثاين/يناير والعراق اليت ظهرت به آخر حالة إصابة   اجلمهورية العربية السورية اليت ظهرت هبا آخر حالة إصابة يف

يف نيسان/أبريل. ومع هذا، فإن النزاع الدائر واتساع نطاق التحركات السكانية يطرحان خماطر مستمرة ملواصلة سراية 
 .املرض وانتشاره

فريوس يف اإلقليم، ومتس احلاجة يف هذا السياق إىل جهود دولية منسَّقة من أجل التصدي خلطر انتشار ال
 والستكمال مهمة استئصال شلل األطفال. 

 التحديات التي يواجهها اإلقليم

( القيود اليت تعرتض وصول اللقاحات لألطفال سواء  0يات اليت يواجهها اإلقليم عن ما يلي: )تنجم أخطر التحد  
قيام بعمل عايل اجلودة فيما يتعلق ( ال4كانت بسبب احلظر املفروض على التمنيع أو انعدام األمن أو النزاعات؛ )
( حتقيق أعلى مستوًى ممكن من االلتزام 2بالتمنيع والرتصد من خالل املساءلة الناجعة على مجيع املستويات والشركاء؛ )

( توفري املوارد الالزمة للقضاء التام على شلل 2السياسي واجملتمعي باستئصال شلل األطفال واحلفاظ على هذا االلتزام؛ )
 ألطفال. ا

  النتائج المرجوة من االجتماع

ا ــة قرارهــة اإلقليميــدرت اللجنــذ أن أصــتَّخذة منراءات املــًا باإلجـ( حييط الدول األعضاء علم0االجتماع سوف )
؛ 4102م اــن عـا الستيــي دورهتــط" فــرق املتوســم شــي إقليــ( بعنوان "تفاقم طارئة شلل األطفال ف2-/ق11 إ م/ل )ش

عدَّة ملوسم اخنفاض السراية ات حول اخلطط امل( إتاحة الفرصة للوفد الباكستاين ملوافاة الدول األعضاء بآخر املستجد  4)
هتيئة منتدى ملناقشة اإلجراءات اجلماعية اليت يتعني اختاذها للحد من خماطر انتشار فريوس شلل األطفال (3)  القادم؛

 ستئصال شأفة املرض من اإلقليم.الربي، ويف هناية املطاف، ال
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 الخالصة

ي شك ل استمرار سراية فريوس شلل األطفال الربي يف بلدان اإلقليم خطرًا بالغًا يتهدد حتقيق استئصال مرض شلل  
ة لبذل جهود ، هناك حاجة ماس  مَّ ـاألطفال على الصعيد العاملي. فتلك مشكلة مجاعية تتطلب منا حلول مجاعية. ومن ث

 جانب الدول األعضاء واملنظمة والشركاء من أجل القضاء على خطر شلل األطفال إىل األبد. منسَّقة من


