
 

 
 

 
RESOLUTION  

  
 3- ق/60ش م/ل إ   اللجنة اإلقليمية

 2013تشرين األول/أكتوبر   لشـرق املتوسط
    الدورة الستون

  من جدول األعمال 3البند 
  

  طارئة شلل األطفال يف إقليم شرق املتوسط  تفاقُم
  اللجنة اإلقليمية،

جهود املبادرة العاملية الستئصال شلل بشأن تكثيف  65.5بعد استعراض قرار مجعية الصحة العاملية ج ص ع 
   يف جمال الصحة العمومية العاملية؛األطفال، الذي أعلن االنتهاء من استئصال شلل األطفال طارئةً برجميةً 

على جدول  1وبعد استعراض موضوع االنتشار الدويل املزعج لفريوسات شلل األطفال كبند خاص طارئ
  ؛2013إىل تشرين األول/أكتوبر  2012لفترة من كانون األول/ديسمرب األعمال يف إقليم شرق املتوسط يف ا

وإذ يساورها قلق عميق إثر الفاشية املستشرية لشلل األطفال يف الصومال، وتأكيد حاالت إصابة جديد بشلل 
اضي األطفال يف اجلمهورية العربية السورية، والبينات السابقة حول وفادة فريوس شلل األطفال إىل مصر واألر

  الفلسطينية، والسراية اخلارجة عن حدود السيطرة لفريوس شلل األطفال يف أجزاء من باكستان؛

وإذْ تدرك أن مجيع الدول األعضاء تواجه حالياً خماطر عالية جداً ملعاودة العدوى واستشراء الفاشيات بسبب 
عة؛كات السكانية واسعة النطاق داخل اإلقليم؛ وحدوث ثغرات يف املناالتحر  

ي حالةً طارئةً جلميع الدول األعضاء االنتشار اجلديد على الصعيد الدويل لفريوس شلل األطفال الرب تعلن .1
  ن يف باكستان؛د على حالة الطوارئ الراهنة لفريوس شلل األطفال املتوطّوتؤكّبإقليم شرق املتوسط، 

يف  ما، والسيال وتطعيمهمباكستان لتكثيف اخلطوات الضرورية لضمان الوصول جلميع األطف وتدعو .2
املناطق القبلية اخلاضعة لإلدارة االحتادية بوصف ذلك ضرورة بالغة اإلحلاح يف سبيل منع مزيد من االنتشار 

 على الصعيد الدويل؛
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مواءمة محالت تطعيم مجاعي مكثفة السورية والدول ااورة تنسيق، وإن أمكن،  اجلمهورية العربية لبوتط .3
 ه الفاشية اجلديدة خالل ستة أشهر؛لقاحات لوقف هذوالباستخدام أنسب الوسائل 

مضاعفة رصد جهود استئصال تعزيز التنسيق مع اإلقليم األفريقي ملنظمة الصحة العاملية لضمان  وتطلب .4
والسيما يف الصومال ومحاية املناطق  نطقة،واإليقاف السريع للفاشية يف هذه امل القرن األفريقي، الفريوس يف

 السودان واليمن؛يف جيبويت وااورة له املعرضة للخطر يف إقليم شرق املتوسط، والسيما 

 مجيع الدول األعضاء على أن: وحتث .5

باكستان والصومال واجلمهورية السياسي والدعم التقين، ل التأيـيدمبا يف ذلك تقدم كل الدعم املمكن   1. 5
ر وصول التطعيم لألطفال الذين يتعذّ يف عملها من أجل التفاوض بشأن سبل الوصولالعربية السورية 

  ، وترسيخ هذه السبل؛ضد شلل األطفال إليهم
ما يف البلدان اليت تواجهه خماطر الستئصال الفريوس عرب إقليم شرق املتوسط، والسي احلثيثةتدعم اجلهود   2. 5

 ت وافدة وظهر فاشيات، ومنها جيبويت والسودان واليمن؛عالية الستقبال حاال

د حاالت الشلل الرخو احلاد وشلل األطفال الكتشاف سالسل السراية املفقودة يف اإلقليم ز ترصتعز  3. 5
  هود املستهدفة يف حاالت الطوارئ؛وحتسني اجل

  اإلقليمية للطوارئ؛من الدعم السياسي واملايل والتقين خلطط االستجابة  اًر مزيدتوف  4. 5

أن يواصل جهوده املضنية لتسريع وترية جهود االستئصال يف اإلقليم، ومنها حشد  تطلب إىل املدير اإلقليمي .6
عقد اجتماع استثنائي للقيادات الصحية باإلقليم حبلول  املوارد املالية الالزمة والدعم التقين، إىل جانب

عة االستجابة حلالة الطوارئ يف اإلقليم، والتخطيط لإلجراءات على األكثر ملراج 2014يناير /كانون الثاين
  التصحيحية، وإحاطة الدول األعضاء مبا يلزم اختاذه من إجراءات.

  


