
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوس إل

 إلى

 ة باإلرهاد على استئصال رلل األطفالن لّلجنة اإلقليمية لشر  المتوس  المعني  ياالجتماع التاسع والعشر 

 1192 نيسان/أبريل 19-91مسق ، ُعمان، 
 

 ،أصحاب املعايل والسعادة، السيدات والسادة

ة باإلشهاد على َب بكم اليوم يف االجتماع التاسع والعشرين لّلجنة اإلقليمية لشرق املتوسط املعني  يطيُب يل أن أرح  
الجتماع، مانية على استضافة هذا اأن أتوج ه خبالص الشكر والتقدير للحكومة العُ  وأََودُّ بداية  . استئصال شلل األطفال

على  ،الدكتور أمحد بن حممد بن عبيد السعيدي ،ملعايل وزير الصحةموصول وتقدميها كل الدعم الالزم، والشكر 
 .تشريفه لنا حبضور هذه اجللسة

رؤساء جلان اإلشهاد الوطنية وملسؤويل لكما يطيب يل أن أُعِّب  عن تقديري وامتناين لرئيس جلنة اإلشهاد وأعضائها، و 
شلل األطفال الوطنيني على التزامهم، وجهودهم الدؤوبة يف سبيل بلوغ هدفنا املنشود باستئصال شأفة هذا استئصال 

 املرض من اإلقليم.
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من مؤسسة الروتاري الدويل  ،يف جمال استئصال شلل األطفالالشريكة  املنظماتويسرُّين أيضا  أن أُرح ب مبمث لي 
وكذلك بالزمالء من منظمة الصحة العاملية العاملني يف امليدان واملكاتب  ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها،

 .الرئيسي اإلقليمية واملقرّ 

 والزمالء األعزاء، الزميالت

من املخاطر الكِّبى يف جمال استئصال شلل األطفال بإقليم شرق املتوسط متثلت يف  ا  عدد 4102لقد شهد عام 
عن السيطرة يف  ةاخلارج السرايةفاشييت املرض يف القرن األفريقي )الصومال( والشرق األوسط )سوريا والعراق(، وكذلك 

أال وهو  ،آخر يواجه الِّبنامج هناك حتد   واآلن. وباكستان ض، ومها أفغانستانن هبما املر وط  البلدين اللذين يستَ 
م الدعم وسوف نقد  . 4102لقاح فريوس شلل األطفال الفموي حبلول عام من  4النمط  ناالستعداد لسحب مكو  

الالزم للدول األعضاء يف وضع خطط بشأن إدراج جرعة واحدة على األقل من لقاح شلل األطفال املعّطل ولقاح شلل 
 .يف براجمها اخلاصة بالتمنيع الروتيين التكافؤ األطفال الفموي الثنائي

فلم يتم اإلبالغ عن أي حاالت ؛ تتأثر هبا عدة بلدان اللتنيالفاشيتني  هاتنييف مكافحة ولقد مت إحراز تقدُّم كبري 
ظهور آخر حالة يف إصابة بشلل األطفال نتيجة فاشية الشرق األوسط طوال فرتة امتدت إىل العام، حيث كان 

لشركاء الرئيسيني الذين بني اأفضل منوذٍج للتعاون اإلقليمي  مويعكس هذا التقدُّ  .4102ب/أغسطس آ 00الصومال يف 
وبرغم ذلك، فال يزال استكمال عملية استئصال جتارهبم. الدروس من  واستنباطيعملون معا  يف وضع اخلطط وتنفيذها، 

تعذر الوصول اآلمن لألطفال لتطعيمهم يف مناطق النـزاعات أو يف  لصعوبة  تتمث  فريوس شلل األطفال الِّبّي يواجه 
ترويع األفراد. وهناك حاجة ماّسة لتضافر اجلهود وتنسيقها حلل  بسببض فيها حظر على أنشطة التمنيع ر  املناطق اليت فُ 

قد ناشدت اللجنة اإلقليمية ملنظمة و . واألمنية اخلاصة يف تلك البلدان واجملتمعيةاملشكالت والتحّديات السياسية 
مجيع الدول األعضاء لتوفري كل الدعم املمكن، مبا يف ذلك التأييد  4102الصحة العاملية لشرق املتوسط يف دورهتا لعام 

ر وصول التطعيم تعذ  السياسي والدعم التقين، وملواصلة عملها من أجل التفاوض بشأن ُسُبل الوصول لألطفال الذين يُ 
 .األطفال إليهم حاليا ، وترسيخ هذه الُسُبل ضد شلل

 والزمالء األعزاء، الزميالت

واليونيسف ومؤسسة بيل  والتمنيعبرفقة وفود رفيعة املستوى من التحالف العاملي للقاحات را  مؤخّ باكستان  رتُ زُ لقد 
إال أننا اغتنمنا ، حتسني التمنيع الروتيينوكان الرتكيز الرئيسي للبعثة هو  .وميلندا غيتس، وغري ذلك من الشركاء الرئيسيني

دولة ب لدى لقائناتلك املناسبة لإلعراب عن القلق الدويل إزاء عدم السيطرة على انتقال شلل األطفال يف باكستان 
 ة.الصحة االحتادي ةرئيس الوزراء الباكستاين وقيادات إقليم خيِّب خبتوخنوا وكذلك وزير 

جل خطة بوربان خالل املوسم الذي يشهد انتقال املرض، واعتقادي أن التنفيذ العا أيضا  عن ثقتنا يف قوة وأعربتُ 
ل الذين فاهتم ما األطفايف باكستان، والسيّ  اإلقليمللوصول جلميع األطفال يف خمتلف  واملتزامن والكامل هلذه اخلطة

وأََودُّ أيضا  أن أثين . سوف يضع باكستان يف وضع قوي للغاية على طريق استئصال شلل األطفال ،التطعيم باستمرار
"األطفال  استهداف ل اجلذري يف جهود استئصال شلل األطفال من "األطفال املشمولني بالتغطية" إىلعلى التحوُّ 

 ."الذين فاهتم التطعيم باستمرار
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اسرتاتيجي ملواءمة جهود احتواء الفريوس مع املراحل األساسية واجلداول  ، مت االنتهاء من إعداد هنج4102ويف عام 
ه من يلوالتصديق ع 4102-4102الزمنية للخطة االسرتاتيجية الستئصال شلل األطفال والشوط األخري من استئصاله 

 .قبل فريق اخلِّباء االستشاري االسرتاتيجي املعين بالتمنيع

 ي ومن ساللة سابنيشلل األطفال الِّبّ  اتفريوسب حتتفظوطُلب إىل الدول األعضاء حتديث قوائم جرد املرافق اليت 
ن ذلك ويتضم   .4املطلب الوشيك باحتواء مجيع فريوسات شلل األطفال من النمط  إىل نـُب هت، هاواالنتهاء من

، مبا يف ذلك السالالت املشتقة من 4االستعدادات لتدمري أو احتواء مجيع فريوسات شلل األطفال الِّبي من النمط 
فريوس من فريوس شلل األطفال الفموي/سابني خالل ثالثة أشهر من سحب  4، والنمط 4102اللقاحات بنهاية عام 

ة العمل العاملية يكم، فهذه االشرتاطات منصوص عليها يف خطوكما هو معلوم لد .4شلل األطفال الفموي النمط 
عقب استئصال فريوس شلل األطفال الِّبي من منط معنّي إىل أدىن حد تقليل املخاطر املرتبطة باملرافق للمنظمة بشأن 

يضا  تقدمي كما طُل ب إىل الدول األعضاء أ ل.وي املضاد لفريوس شلل األطفاوالوقف املتتابع الستعمال اللقاح الفم
 .ي لديهامن فريوس شلل األطفال الِّبّ  4بيان رمسي مبوعد آخر اكتشاف للنمط 

جنة العاملية لتعلن ال من املخطط أنفعامليا ،  4ي من النمط وبالنسبة لإلشهاد على استئصال شلل األطفال الِّبّ 
، رمسيا  استئصال شلل 4102لإلشهاد على استئصال شلل األطفال يف اجتماعها القادم بالنصف الثاين من هذا العام 

 .من العامل 4ي من النمط األطفال الِّبّ 

 الزمالء األعزاء،

ومها أفغانستان  ا،من فيهستقومون يف اجتماعكم هذا مبراجعة كاملة لوضع البلدين اللذين ال يزال الفريوس يتوط  
 اطالعكموسيتم ل. ائنا يف جمال استئصال شلل األطفاوباكستان، وللجهود اليت تبذهلا السلطات الوطنية بدعم من شرك

بلدا  لعدة سنوات، خاصة تلك البلدان اليت  01ز يف احلفاظ على حالة اخللو من شلل األطفال يف على التقدُّم احملرَ 
استئصال شلل األطفال بعالية، وسوف تناقشون جهود االحتواء وحتصلون على إقرارات  ُتصن ف على أهنا ُعرضة ملخاطر

 .نيمشرتكة للخِّباء واملسؤولني الوطني  ل آراء ما أهنا متث  يات اللجنة، والسي  . وإنين أتطل ع إىل تلق ي توص4ط النمَ من ي الِّبّ 

 اخلتام، ال يسعين إال أن أدعو لكم بالنجاح والتوفيق يف اجتماعكم، متمنيا  لكم إقامة طيبة يف مسقط. ويف

 


