
 
 

 

 

 

 

 رسالة
 

 الدكتور عالء الدين العلوان
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 قلي  رر  المتوس إل

 إلى

 االجتماع البلداني السابع عشر لمديري 
 مختبرات رلل األطفال في إقلي  رر  المتوس 

 6102كانون الثاني/يناير   28-62عمَّان، األردن، 

 

 أصحاب السعادة، الزمالء األعزاء، السيدات والسادة

ب بكم يف االجتماع البلداين السابع عشر ملديري خمتربات شلل األطفال يف إقليم شرق املتوسط. يطيب يل أن أرح  
يبات ته من ترتم خبالص الشكر إىل احلكومة األردنية على استضافة هذا االجتماع، وعلى ما اختذ  بدايًة أن أتقد   د  و  وأ  

أيضًا أن أثين على حضور مديري خمتربات شلل األطفال يف اإلقليم، وأهنئهم على أدائهم املتميز؛  د  و  إلجناح تنظيمه. وأ  
والشكر موصول أيضاً إىل الشركاء يف جهود استئصال شلل األطفال على مسامهتهم والتزامهم املتواصلني يف سبيل بلوغ 

األمريكية للوقاية من األمراض ومكافحتها، واملعهد  ب باخلرباء من املراكزأرح  هدف استئصال شأفة هذا املرض، كما 
الوطين للصحة والرفاه يف فنلندا، واملعهد الوطين للمعايري البيولوجية ومكافحة األمراض باململكة املتحدة، ومركز األحباث 
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يف  شاركون معنايئيسي ملنظمة الصحة العاملية، الذين الر  واملقر   الطبية يف كينيا. كما أشكر زمالء نا من اإلقليم األورويب
 .هذا االجتماع

  الزميالت والزمالء األعزاء،

ر إن برنامج استئصال شلل األطفال يف إقليم شرق املتوسط يواجه حتديات خاصة؛ وعلى رأسها مسألة األمن، وتعذ  
ال، والنزاعات، واالضطرابات السياسية. ونتيجة الوصول لألطفال، وهتديد حياة العاملني يف جمال مكافحة شلل األطف

ي استمرت سراية فريوس شلل األطفال الرب  قد فين يف بلدان اإلقليم. نه، مستمر  لذلك، ال تزال وفادة شلل األطفال وتوط  
يف اثنني من البلدان املوطونة باملرض داخل اإلقليم، ومها أفغانستان وباكستان. وشهد الصومال وفادة الفريوس إىل 

عن وباء واسع النطاق بني السكان؛ ذلك إىل جانب إبالغ العراق واجلمهورية العربية السورية عن  ا أسف رمماضيه، أر 
  مناعة السكان.وفادة املرض إليهما بسبب تدين  

مه شبكة خمتربات شلل األطفال يف إقليم شرق املتوسط من دعم ملبادرة استئصال شلل ين ما تقد  وبرغم ذلك، يسر  
سم بالدقة والكفاءة. فلم يتأثر باملشكالت والنزاعات السياسية اجلارية سوى يذ اسرتاتيجياهتا على حنو يت  األطفال يف تنف

عدد قليل من خمتربات شلل األطفال، وقد استمرت تلك املختربات يف أداء عملها يف ظل هذه الظروف. وأمتىن أن 
األطفال إىل البلدان اخلالية من املرض. وهو األمر الذي على دوركم يف اكتشاف وفادة شلل  لتأكيدلنغتنم هذه املناسبة 

ي أو فريوسات يتطلب مستوى عاٍل من الكفاءة والدقة وحسن التوقيت يف تشخيص اإلصابة بفريوس شلل األطفال الرب  
ودة من أنكم مستعدون متامًا ومتأهبون لإلبالغ بنتائج عالية اجل على ثقةٍ لشلل األطفال املشتقة من اللقاحات. وإين 

 للربامج الوطنية املعنية بشلل األطفال يف الوقت املناسب.

ويف هذه املرحلة من برنامج استئصال شلل األطفال، فإن مراعاة اجلودة العالية لنتائج تسلسل النيوكليتيدات اخلاصة 
وس يف اكتشاف الصالت بني سراية الفري  ،ىبفريوس شلل األطفال، أصبحت اآلن ذات قيمة أكثر من أي وقت مض  

للمناطق والفئات السكانية املعرضة ملخاطر عالية. وقد لعب خمترب تسلسل النيوكليتيدات دوراً هاماً يف  ملتتابعاواستهدافه 
 نات مياه الصرف الصحي املأخوذة من مصر وإسرائيلي املكتشف يف عي  حتليل العالقات بني فريوس شلل األطفال الرب  

و احلاد يف العراق واجلمهورية العربية من حاالت الشلل الرخ  وفريوسات شلل األطفال اليت مت عزهلا  يف إطار الرتص د البيئي
ت به املختربات العاملية املتخصصة يف دعمها لتسلسل  عاليًا على الدور الذي قام  هنا أن أثين   د  و  السورية. وأ  

اخلاصة بالفريوسات اليت مت عزهلا يف مصر والعراق والصومال واجلمهورية العربية السورية. فتلك كانت أمثلة  النيوكليتيدات
أغتنم هذه املناسبة لكي  أنيل  اامسحو و لتنسيق بني خمتربات شبكة شلل األطفال على املستوى العاملي. لى اعممتازة 

 شلل األطفال يف الصومال. على دعمه املتواصل جلهود استئصال  KEMRIخترب كيمريملأيضاً  توج ه بالشكرأ

 الزميالت والزمالء األعزاء،

د البيئي يعمل بشكل ناجح يف كل من مصر وباكستان، ويقدم معلومات قي مة إىل برامج استئصال شلل إن الرتص  
برنامج  د البيئي يف أفغانستان ميثل عالمة بارزة على الطريق، إذ يساعد األطفال يف كال البلدين. كما أن تنفيذ الرتص  

د شلل األطفال األفغاين يف حتديد املستودعات املتبقية يف خمتلف املناطق والفئات السكانية. وعقب جناح تنفيذ الرتص  
ع حاليًا يف نطاقه ليشمل مزيدًا من املواقع يف هذه األقاليم، مبا يف البيئي يف قندهار وهيلماند وناجنريهار، فقد مت التوس  

 ذلك إقليم كابول.
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د سائر شبكة خمتربات شلل األطفال يف إقليمنا تُعد  منوذجًا حيتذى به يف جمال تطوير الدعم املختربي لرتص  إن 
أو د  و األمراض اليت مُيِكن توقيها باللقاحات، مثل احلصبة واحلصبة األملانية، فضاًل عن تشخيص األمراض التنفسية. 

ر ذلك على استمرار دعم ليشمل برامج أخرى، شريطة أال يؤث  تشجيعنا ملختربات الشبكة لتوسيع نطاق ال لىالتأكيد ع
 .األداء العايل املستوى الذي حققتموه بالفعل

 الزميالت والزمالء األعزاء،

إضافة إىل استعراض أداء خمتربات شلل األطفال، يهدف هذا االجتماع أيضًا إىل تزويدكم باملعلومات حول 
يص اإلصابة بفريوس شلل األطفال. وسيوفر مناسبة ممتازة للمشاركني لتبادل األساليب والتطورات اجلديدة يف جمال تشخ

 خرباهتم، كما سيساعدهم على حتسني كفاءة أداء خمترباهتم.

وأخرياً، أشكركم مجيعًا على التزامكم، وعلى جمهوداتكم يف سبيل حتقيق هدف الوصول إىل عامل خاٍل من شلل 
 ان الزاهرة.وإقامة طبية يف مدينة عم   األطفال. متمنياً لكم اجتماعاً ناجحاً 

 


