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العمل العاجل للتصدي لطارئة شلل األطفال املتفاقمة اليت باتت تهدد مجيع 
  الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط

  حتليل الوضع:

لشلل األطفال، وتعرض هذ الطارئة كافة الدول األعضاء يف اإلقليم فاقمة يشهد إقليم شرق املتوسط طارئة مت .1
الوفاء باملوعد النهائي الستئصال شلل األطفال على  يهدد، مما املدمريف الوقت الراهن إىل خطر هذا املرض 

س شلل ن اختاذ إجراءات عاجلة لوقف سراية فريو. وملواجهة هذا الوضع، يتعي2014الصعيد العاملي بنهاية 
ث أن توقفت فيها سراية الفريوس من قبل (أي املناطق املوطونة)، وللحيلولة األطفال يف املناطق اليت مل حيد

لَدون حدوث فاشيات جديدة يف املناطق اليت خض املناطق اخلالية ت من شلل األطفال يف السابق، وتقليل تعر
 بالعدوى مرة أخرى مرتفعاً.ضها لإلصابة يزال خطر تعرال من شلل األطفال اليت 

ي يف مت التأكيد على حاالت اإلصابة بفريوس شلل األطفال الرب 2013تشرين األول/أكتوبر  27 وبتاريخ .2
لت جطفالً بالشلل حىت هذا التاريخ، مقارنة ببلدين فقط س 228، وإصابة من الدول األعضاء يف اإلقليمأربعة 
األطفال يف نفس التاريخ من العام املنصرم. ومما يبعث على القلق  حالة من حاالت اإلصابة بشلل 73فيهما 

، 2013من العبء العاملي حلاالت شلل األطفال احلاد يف  %75ل ميثِّبشكل خاص أن إقليم شرق املتوسط 
، بواقع يف إقليم شرق املتوسط هذه الزيادة ىوتعزوهي النسبة األعلى على اإلطالق يف تاريخ هذا اإلقليم. 

حالة حىت  46ثة أضعاف، يف حاالت شلل األطفال يف األساس إىل استمرار السراية املوطونة يف باكستان (ثال
شلل ) عقب وفادة فريوس حىت اآلن حالة 174ت يف الصومال (اآلن)، وإىل الفاشية املستشرية اليت اندلع

وهو ما  ،أفغانستان قرباكستان إىل شوس شلل األطفال من ي من غرب أفريقيا. كما انتشر فريرباألطفال ال
2013حاالت حىت اآلن يف أفغانستان يف العام  8ى إىل إصابة أد . 

، مت 2013وعالوة على حاالت شلل األطفال اليت كان السبب فيها االنتشار العاملي للفريوس يف العام  .3
يف مصر يف كانون األول/ديسمرب  تذَخالكشف عن الفريوس الذي نشأ يف باكستان يف العينات البيئية اليت أُ

. ومما يزيد من خماوفنا إبالغ احلكومة السورية يف مطلع تشرين 2013وإسرائيل وفلسطني يف  2012
سق النتائج املختربية حالة مشتبه ا يف حمافظة دير الزور. وتت 20عن جمموعة تزيد عن  2013األول/أكتوبر 

، وهي إحدى فاشية لشلل األطفال يف اجلمهورية السوريةاندالع ع والنتائج الوبائية والسريرية م ،األولية
 ت من شلل األطفال يف املاضي.لَاليت خ الدول األعضاء

  املخاطر والتحديات

4. حالة  34ل حدوث شلل األطفال بشكل أساسي يف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية (ويف باكستان، يتواص
ث حاالت). ويف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية، حتد7خيرب خبتوخنوا ااورة ( وواليةحىت هذا التاريخ) 
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قام أحد  حالة)، إذْ 14السراية بسبب اجليوب الكبرية لألطفال الذين فام التمنيع يف وكالة مشال وزيرستان (
ت العمليات حالة) حيث أعاقَ 14يرب (شهراً، ووكالة خ 12القادة العسكريني هناك حبظر التمنيع ملدة تزيد على 

التغطية  إضعافت إىل العسكرية هناك الوصول إىل األطفال. ويف مقاطعة خيرب خبتوخنوا كانت هناك عوامل أد
منها ترويع من يقومون بالتطعيم والعاملني الصحيني وشن هجمات ضدهم،  ،حبمالت التمنيع ضد شلل األطفال

 السلطات يف األقاليم على الفرق املسؤولة عن التطعيم.يف إشراف دائمة ووجود فجوات 

5. ي ويف أفغانستان، مل يتم اإلبالغ عن أي حاالت لإلصابة بشلل األطفال من آخر منطقة موطونة يف واليت
بسبب التحسينات يف التغطية خالل  2012قندهار وهلمند يف اإلقليم اجلنويب منذ تشرين الثاين/نوفمرب 

. وكانت مجيع احلاالت الثمانية اليت مت اإلبالغ عنها يف 2012يف فموي ح شلل األطفال المحالت التمنيع بلقا
باكستان.  أن منشأة ةالوراثياملتواليات ر حتليل ظهِي شلل أطفال اتمن اإلقليم الشرقي بسبب فريوس 2013

يف مواصلة التغطية املرتفعة بلقاح شلل األطفال الفموي يف الواليات  يي الرئيسل التحدويف أفغانستان يتمثَّ
احليلولة دون عودة الفريوس الوافد من باكستان.ما والية كونار، من أجل الشرقية والسي 

6. 2013ت فاشية مستشرية يف نيسان/أبريل ويف الصومال، اندلع حالة، ويبدو أن هذه  170ت إىل إصابة أد
حاالت اإلصابة كل شهر منذ متوز/يوليو، ومل يتم الكشف عن أي مع احنسار ت إىل ذروا الفاشية قد وصلَ

فة كثَّحاالت يف مقديشو ووالية بنادر احمليطة منذ شهر آب/أغسطس. ويرجع ذلك إىل أنشطة االستئصال املُ
ع يف اموعات أساليب جديدة منها استخدام لقاح شلل األطفال الفموي ثنائي التكافؤ، والتوساعتماد و

يوماً يف البداية). ومع  14- 10فة، وجوالت التمنيع اليت تفصل بينها فترات زمنية قصرية (العمرية املستهد
حيث يصل عدد األطفال الذين طعيم ذلك، ال تزال مناطق كبرية من وسط جنوب الصومال حمرومة من الت

يف املناطق اليت تسيطر طعيم على محالت التفروض امل املتواصل طفل بسبب احلظر 600000يفوم التمنيع إىل 
 عليها مجاعة الشباب.

7. والعشرين  ةالتمنيع على مدار الشهور األربعالتغطية بانتكاسات يف  اجلمهورية العربية السوريةت وشهد
وما صحبها من انتشار معروف للفريوس من باكستان يف بلدان أخرى ، وأدت هذه االنتكاسات، املاضية

ض سوريا خلطر مرتفع للغاية الندالع فاشية ا حىت قبل اإلبالغ عن احلاالت املشتبه ا يف يعر، إىل تقليمباإل
دير الزور. وسوف تكون هناك حاجة إىل إجراءات استثنائية لسرعة احتواء هذه الفاشية ووقف حمافظة 

، وتوفري اللقاحات عرب خطوط انتشارها باستخدام تركيبة من لقاح شلل األطفال الفموي ثنائي التكافؤ
القتال، وتنفيذ محالت متنيع مجاعية وسريعة تفصل بينها فترات زمنية قصرية يف البداية. واستناداً إىل خربة 

سنة يف التعامل مع مثل هذه الفاشيات، سوف تكون هناك  25املبادرة العاملية الستئصال شلل األطفال ملدة 
لوقف سراية املقبلة  8-6طيلة األشهر ة واحدة على األقل كل شهر ية مرحاجة إىل تنفيذ محالت متنيع مجاع

 الفريوس.

عن حاالت معروفة أو مشتبه ا لشلل األطفال، فيها وعالوة على الدول األعضاء باإلقليم اليت مت اإلبالغ  .8
 فيها ع فاشياتلوفادة الفريوس واندالأكثر ارتفاعاً بشكل ملحوظ تعاين مجيع البلدان يف اإلقليم من خطر 

م فيها يف بعض املناطق، واستمرار التنقالت اجلماعية ر التحكُّبسبب الفاشيات اجلديدة والسراية اليت يتعذّ
ضة خلطر خاص: مصر، والعراق، واألردن، ولبنان، وفلسطني، واليمن، ومن عرللسكان. ومن البلدان املُ

للخطر ض دول جملس التعاون اخلليجياحملتمل أيضاً أن تتعر، خاذ إجراءات عاجلة بتنفيذ وهو ما يتطلب ات
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محالت متنيع بلقاح شلل األطفال الفموي، وتكثيف ترصخو احلاد، وتقوية د حاالت اإلصابة بالشلل الر
 أنظمة التمنيع الروتيين.

ستئصال شلل م إىل الدول األعضاء من أجل اقدز املكتب اإلقليمي بشكل كبري الدعم املُعز 2013ويف العام  .9
لتوعية يف املناطق املوبوءة، كما مت إنشاء فريق عمل استشاري ببعثات لاملدير اإلقليمي  أرسلاألطفال، حيث 

د قْواملؤسسات اإلسالمية عرب اإلقليم، وع ينيالدين القادةرفيع املستوى من العلماء املسلمني، والتواصل مع 
ة تعزيز األنشطة غييد من الدعم املايل والتقين املباشر بمشاورات طارئة لتنسيق دعم الشركاء، وتقدمي مز

 .العدوىمناطق ية إىل استئصال شلل األطفال يف الرام

  اإلجراءات الواجب على الدول األعضاء اختاذها

 ،يالرب ينبغي على مجيع الدول األعضاء، اليت توجد ا سراية معروفة أو مشتبه ا لفريوس شلل األطفال .10
فوراً، أن تعلن واجلمهورية العربية السوريةما أفغانستان وباكستان والصومال والسي ل مثِّأن هذا الوضع ي

طارئة صحية عمومية، مع الشروع يف اختاذ إجراءات على أرفع املستويات احلكومية لضمان الوصول إىل 
 .وعاجلة ةكمسألة ملح بالتلقيحمجيع األطفال 

حمدقاً  دولياً ل خطراًمثِّيبات األطفال يف مناطق كبرية يف باكستان والصومال  تلقيحوإدراكاً أن العجز عن  .11
الدول األعضاء أن تويل االهتمام العاجل ملساعدة احلكومة  مجيع ته، يتعني علىومتصاعداً على اإلقليم برم

حتادية بشمال ة االالباكستانية يف مفاوضاا حول الوصول إىل األطفال يف املناطق القبلية اخلاضعة لإلدار
ون إىل احلكومة الصومالية للوصول إىل د العي عاصمة خيرب خبتوخنوا، وكذلك مدوزيرستان وبيشاور، وهي 

 .وسط الصومال األطفال يف مجيع مناطق جنوب

ن الوصول إىل مجيع األطفال يف سوريا السورية إنشاء آليات تضماجلمهورية العربية حكومة على يتعين و .12
واسعة الماعية واجل التلقيح محالتسلسلة من بلقاح شلل األطفال الفموي ثنائي التكافؤ خالل  هموتلقيح

واالستفادة من فترات  ،ذ عرب خطوط القتالنفَّالنطاق. وينبغي النظر يف تقدمي اللقاحات من خالل أنشطة ت
األمر. كما ينبغي إنشاء آليات، اإلنسانية يف الصراع للوصول إىل مجيع األطفال إذا لزم لإلغاثة التوقف 

مبساعدة املكتب اإلقليمي، لضمان سرعة إرسال العينات اليت تاحلادالرخو ع من مجيع حاالت الشلل جم، 
املعتمدة لدى املنظمة اإلقليمية يف أي جزء داخل سوريا إىل أحد املختربات  املشتبه ا شلل األطفالحاالت و

 لتحليلها.

وفلسطني، أن تشرع  ،ولبنان ،واألردن ،والعراق ،باألزمة يف سوريا، مثل مصر املتأثرةوعلى الدول األعضاء  .13
 ،بلقاح شلل األطفال الفموي على نطاق واسع للتلقيحمن فورها يف وضع خطط لتنفيذ محلتني مجاعتني 

هذا العام لتعزيز يف مطلع تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب من  ،يف ذات التوقيتحبذا لو نفِّذتا و
 املناعة ضد الوفادة احملتملة للفريوس.

14. وعلى الدول األعضاء أن تتد مجيع حاالت الشلل الرخو احلاد للتعرف على خذ إجراءات عاجلة لتعزيز ترص
حاالت الوفادة والسراية اليت مل تشف لفريوس شلل األطفال. وينبغي على مجيع الدول األعضاء بنهاية كت

شلل األطفال لكل نامجة عن فريوس احلاد غري الرخو الشلل ب ي إصابةحالتوهو األدىن  املعدلحتقيق  2013
 على مستوى الوالية أو املقاطعة أو احملافظة. 15 سن نسمة دون 100000
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املسافرين من  بتلقيحوعلى مجيع الدول األعضاء مراجعة، وعند االقتضاء، تطبيق توصيات املنظمة اخلاصة  .15
 ر الدويل والصحة".فَد يف إصدار املنظمة بعنوان "السرىل املناطق املوبوءة بشلل األطفال، كما ووإ

، على 2018-2013 من استئصاله ةاألخري واملرحلةشلل األطفال  الستئصالاخلطة االستراتيجية ويف إطار  .16
لقاح شلل األطفال الفموي يف برامج التمنيع  على استخداميف الوقت الراهن  تقتصرالدول األعضاء اليت 

ل، واالستعداد عطَّعلى األقل من لقاح شلل األطفال املُ األوىلع يف التخطيط إلدخال اجلرعة سرِالروتيين أن ت
لقاح شلل األطفال الفموي ال الفموي ثالثي التكافؤ وإحالل لقاح شلل األطف لالستغناء عنيف اية املطاف 

 يف أنشطة التمنيع الروتيين. حملهثنائي التكافؤ 

وعلى مجيع الدول األعضاء مساعدة املكتب اإلقليمي يف إشراك واستنهاض املؤسسات اإلسالمية والقادة  .17
مجيع لوقاية بل ووجوبه  التلقيحالدينيني يف اإلقليم مبا يكفل استيعاب مجيع القادة واتمعات والشركاء ألمهية 

 األطفال يف اإلقليم من شلل األطفال.

لتنفيذ  لدعم اجلهود اإلقليمية املبذولةاملوارد املالية والبشرية باملسامهة  النظر يفوعلى مجيع الدول األعضاء  .18
اية يف موعد غايته ي عرب اإلقليم كاملة للطوارئ دف إىل وقف سراية فريوس شلل األطفال الرب استجابة

2014. 

19. جهود استئصال مواكبة ن اضملد مشاورة طارئة يف مطلع العام املقبل قْوعلى مجيع الدول األعضاء النظر يف ع
ل د يف مجيع بلدان اإلقليم، ومبا يكفُئ، وتعزيز الترصاروضع الطلل ،اإلقليميشلل األطفال على املستوى 

الفموي، مع اختاذ اإلجراءات التصحيحية اليت يتم الوصول إىل مجيع األطفال يف اإلقليم بلقاح شلل األطفال 
 حتديدها وتنفيذها حسب احلاجة.


