
 
 

 

 

 

 

 رسالة

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي 

 رق المتوسطلش لمنظمة الصحة العالمية

 إلى

 مراجعة االستجابة لفاشية شلل األطفال في الشرق المتوسط

 6102كانون الثاني/يناير   62-62لبنان، بيروت، 

 أصحاب املعايل، السيدات والسادة

ملن دواعي سروري أن أُرحِّب بكم مجيعًا يف املرحلة الثانية ملراجعة االستجابة لفاشية شلل األطفال يف شرق  إنه
ه خبالص الشكر والتقدير للحكومة دُّ يف البداية أن أتوج  و  املتوسط، واملرحلة الثالثة من التخطيط هلذه االستجابة. وأ  

اها لل الدعم الزام،، والشكر ازجييل ملعايل ومير الححة العامة على تشريفه اللبنانية على استضافة هذا االجتماع، وتقدمي
 لنا حبضور هذه ازجلسة.

لما يطيب يل أن أُعِّبِّ عن تقديري وامتناين ملسؤويل استئحال شلل األطفال الوطنيني على التياماهم، وجاهودهم 
 اإلقليم.الدؤوبة يف سبيل بلوغ هدفنا املنشود باستئحال شأفة هذا املرض من 
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، ومرالي لي شرلائنا يف جمال استئحال شلل األطفال من مؤسسة الروتاري الدويلويسرُّين أيضًا أن أُرحِّب مبمثِّ 
اليونيسف والححة العاملية  مكافحة األمراض والوقاية مناها، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، ولذلك باليمزاء من منظمت ي 

 مية واملقار الرئيسية.العاملني يف امليدان واملكاتب اإلقلي

 اليمزاء األعياء،

ي إىل متنتبلدان مثانية  لعلكم الحظتم من جدول أعمال االجتماع أنكم سوف تقومون مبراجعة التقارير الواردة من
املراجعة ض من هذه نظمة الححة العاملية؛ ومها اإلقليم األورويب وإقليم شرق املتوسط، والغر  ممن أقاليم  نيي اثن    نيي إقليم  

ت يف الشرق األوسط منذ اجتماعكم األخري. ويف هذا م يف احتواء فاشية شلل األطفال الت وقع  حر  مُ  ، الهو تقييم التقدُّ 
ل والوسائل الرامية إىل بُ ن املسؤولون الوطنيون وشرلاؤهم الدوليون من عرض السُ وين األمل أن يتمك  السياق، فإنه حيدُ 

لوقاية من املشكزات احملتملة الت قد تعرتض ال و ب، ب  سي ، ليس هذا فح  عرضاً واضحاً  إجناماتق من احلفاظ على ما حتق  
ولوا على اخلِّبة ع  ع لذلك أن ت ُ ومن املتوق  اءة. ل والوسائل مناقشة بن  بُ ب احتواء الفاشية، وأن يناقشوا هذه السُ وي طريقنا ص  

بُّ ترلييها يف املقا، األول على احلفاظ على ة الثالثة، ينيح  ال ُمكتسبة من املرحلة الثانية لوضع خطط صحيحة للمرحل
 و احلاد وتعييي أنشطة التمنيع الروتيين.املستوى العايل من ترصُّد الشلل الرخي 

ج بأربع توصيات رئيسية؛ وهي على النحو اجتماعًا للمراجعة، خر   4102ت بريوت يف أيلول/سبتمِّب وقد استضاف  
ج الذي يستاهدف تطعيم األطفال يف املناطق الت يتعذ ر الوصول إلياها، ويف أوساط السكان ( مواصلة الن   0التايل:  اهي

د محزات التطعيم ضد شلل األطفال )قبل احلملة، وأثناءها، وبعدها(، وحتليل صي ( تنفيذ الطيف الكامل لر  4املتنقلني؛ 
؛ هلذا الغرض تاها منظمة الححة العامليةادية الت وضع  هلا يف الوقت املناسب مع االستعانة بالدالئل اإلرشالبيانات وتبادُ 

؛ اهاوحسن توقيت هتاواالرتقاء جبودة مراعاة احلمزات للخحوصيات الثقافية، ي  غي ب ُ ( تنفيذ اخلطط الرامية إىل تقوية الرتصُّد 3
ىل حتليل ما يبديه السكان من ( تعييي ال ُمكوِّن اخلاص باملشارلة اجملتمعية، خاصة يف املناطق عالية اخلطورة، استنادًا إ2

فة تحنيفاً صحيحاً الت تواجه هذه احلمزات مقاومة حلمزات التطعيم والعقبات  .، وتحنيف الفئات السكانية ال ُمست اهد 

ؤنا رة ويدعماها شرلاوق  مُ  تكم الاي الكثري من العمل طيلة الشاهور الثزاثة املاضية عِّب شرالة تقودها ومار جنج وقد أُ 
يات الت واجاهناها، التحد  على م يف هذا اجملال، و حر  مُ  ، ال على التقدُّ نيي  القادم  نيي اليوم  ستتعرفون يف . و ملعنيةا والولاالت

ستقومون و  التأليد على التيا، املكتب اإلقليمي بإدراك هذا اهلدف. دُّ و  أ   ،ماً. ويف هذا السياقدُ قُ  واسرتاتيجيات املضي  
ت يف ازجماهورية العربية السورية والعراق، وستستعرضون لفاشية شلل األطفال الت حدث  جعة لاملة ايف اجتماعكم هذا مبر 

لذي ، افون أيضًا على التقدُّ من شرلائنا يف استئحال شلل األطفال. وستتعر   ازجاهود الت تبذهلا السلطات الوطنية بدعم  
ف على حن  تلك البلدان الت تُ خاصة سنوات، ة لعدهبا من شلل األطفال  على حالة اخللو   يف احلفاظ ستة بلدان أحرم ته

 عالية.ُعرضة ملخاطر أهنا 

التقدُّ، ال ُمحر م يف  الستني،احلادية و يف دورهتا ت اللجنة اإلقليمية ملنظمة الححة العاملية لشرق املتوسط، استعرض  و 
. ومن 3-/ق01 إ ،/ل القرار ش، يف تنفيذ جمال استئحال شلل األطفال يف اإلقليم، وأحاطت اللجنة علمًا بالتقدُّ 

الواضح أن هذه ازجاهود املبذولة قد وضعت حداً لفاشية شلل األطفال يف الشرق األوسط. وجدير بالذلر أن آخر حالة 
لإلصابة بشلل األطفال يف اإلقليم قد ُسجِّلت يف ازجماهورية العربية السورية والعراق يف شاهري لانون الثاين/يناير 

ف ى برغم ما حققناه من جناح، فخطر الوفادة يظل مرتفعًا حىت يتوق  لتوايل. وال ينبغي أن نرض  ونيسان/أبريل على ا
انتشار الفريوس الِّبي توقفًا لامزًا يف لل البلدان. وهذا هتديد يتفاقم خطره يف ظل عد، توافر أنشطة التمنيع الروتيين 
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التعاون بني  لى يقني أن  ع نايات جسيمة، لكند. إن التحدِّ صُّ وتدهورها، فضزًا عن ما يعانيه إقليمنا من ثغرات يف الرت  
ب على هذه التحديات، واحلفاظ على بلدانكم خالية بتقدمي الدعم الزام، للتغلُّ  الومارات الوطنية والشرلاء امللتيمني لفيل

 من شلل األطفال.

 اليمزاء األعياء،

ل ازجاهود املشرتلة للخِّباء هذا االجتماع، لتكلِّ  إنين أتطل ع إىل خطط املرحلة الثالثة الت سوف تضعوهنا خزال
 واملسؤولني احلكوميني.

 ويف اخلتا،، ال يسعين إال أن أدعو لكم بالنجاح والتوفيق يف اجتماعكم، متمنياً لكم إقامة طيبة يف بريوت.

   وشكراً.


