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 30-24نيسان/أبريل  - 2017حيتفل العامل بأسبوع التمنيع كل عام يف األسبوع األخري من شهر نيسان/أبريل،
لتسليط الضوء على أمهية التمنيع الذي ال يقتصر على محاية صحة األطفال فحسب ،بل ميتد أثره ليحمي األشخاص
من مجيع األعمار« .اللقاحات حتمي اجلميع»؛ هذا هو موضوع أسبوع التمنيع الذي اختاره اإلقليم هذا العام.
حتسناً
حتسن املؤشرات الصحية يف كل البلدان ُّ
فاللقاحات حتمي اجلميع ،ال شك يف ذلك ،ويؤدي استخدامها إىل ُّ
كبرياً.
وقد اعتمدت الدول األعضاء مبنظمة الصحة العاملية ،وعددها  194دولة عضواً ،خطة العمل العاملية اخلاصة
باللقاحات خالل مجعية الصحة العاملية اليت ُع ِقدت يف أيار/مايو  .2012وُُتثل هذه اخلطة إطاراً يصبو إىل الوقاية من
ماليني الوفيات حبلول عام  ،2020من خالل إتاحة فرص أكثر إنصافاً حلصول األشخاص يف مجيع اجملتمعات على
اللقاحات املوجودة.
عدد متزايد من اللقاحات املأمونة والناجعة اليت تقي من الوفاة واملراضة املرتبطتني باألمراض اليت ميكن
ويتوفر اآلن ٌ
الوقاية منها عن طريق اللقاحات.
وبفضل اجلهود اليت تب ُذهلا احلكومات والشركاء واجملتمع الدويل أصبحت اللقاحات متاحة ألعداد أكرب من
األشخاص بأسعار ميسورة .ومن املؤسف أن التقدُّم الذي أحرزه إقليم شرق املتوسط يف هذا املضمار أعاقته حالة
االضطراب وانعدام األمن اليت أثرت على ثلث بلدان اإلقليم تقريباً .ومع ذلك ،ال تزال الفئات السكانية الضعيفة حتصل
جهات ،من قبيل املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين،
على اللقاحات من خالل جهود حممودة تبذهلا
ٌ
تسعى إىل الوقاية من األمراض والوفاة.
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وعلى الرغم من مجيع هذه اجلهود ،ووفقاً لتقديرات منظمة الصحة العاملية واليونيسف ،ال يزال هناك  3.8ماليني
طفل يف اإلقليم ،ممن مل يكملوا عامهم األول ،مل حيصلوا على اجلرعة الثالثة من اللقاح الثالثي احملتوي على الدفاييا
والسعال الديكي والتيتانوس يف عام  ،2015وهو ما يعين أن هناك طفالً واحداً تقريباً من بني كل مخسة أطفال
ال حيصل على هذه اجلرعة .وعلينا أن نتحرك بسرعة لرأب الفجوات يف التغطية التمنيعية ،واستخدام اللقاحات املتاحة
أحث الدول األعضاء على االستثمار يف برامج التمنيعُ ،تشياً مع خطة العمل العاملية
مبا يعود بالنفع على اجلميع .وإنين ُّ
اخلاصة باللقاحات؛ فدوالر واح ٌد ينفق على التمنيع يأيت بعائد اقتصادي يتجاوز  16مرة قيمة ما أ ِ
ُنفق ،وهو ما يثبت
ٌ
ُ
السبُل
جمدداً أن برامج التمنيع هي أحد أفضل التدخالت وأعالها مردوداً يف جمال الصحة العامة .والتمنيع هو أحد ُ
صوب حتقيق التنمية املستدامة واألمن الصحي العاملي.
أحث اجملتمعات على طلب التمنيع بوصفه حقاً من حقوقها ،وأهيب
كما أوُّد أيضاً أن أغتنم هذه املناسبة كي ُّ
بالشركاء أن يدعموا برامج التمنيع يف البلدان اليت ال تزال احلكومات ها يف حاجة إىل هذا الدعم اخلارجي.
فلنتعاون مجيعاً يف هذا األسبوع لنشر هذه الرسالة ،وحتقيق األهداف اليت تنشدها خطة العمل العاملية اخلاصة
باللقاحات  -مبا يضم ن حشد التزام قوي بالتمنيع كأولوية من أولويات البلدان ،ويكفل الطلب على التمنيع كحق
للناس ومسؤولية على عاتقهم يف الوقت ذاته ،ويضمن استفادة مجيع األشخاص بالتساوي من فوائد التمنيع ،ويكفل
بناء النُظُم الصحية ،واستدامة التمويل ،والـ ُمضي قُ ُدماً هذا الربنامج من خالل البحث وتطوير مزيد من اللقاحات.
شكراً لكم.

