
 

 

 

 

 

 
 رسالة
 

 عالء الدين العلوان الدكتور
 المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية

 شرق المتوسطل

 إلى

 شلل األطفال في الشرق األوسط ةلفاشي االستجابةمراجعة 

 4102سبتمبر أيلول/ 7-6بيروت، لبنان، 
 

  أصحاب ادلعايل والسعادة، الزمالء األعزاء، السيدات والسادة،

. شلل األطفال يف الشرق األوسط ةاالستجابة لفاشيمراجعة يطيب يل أن أرحِّب بكم مجيعًا يف ادلرحلة الثانية من 
و خبالص الشكر والتقدير للحكومة اللبنانية على استضافتها ىذا االجتماع وتقدميها كل الدعم يف البداية أن أتوج   أود  و 

 .العامة على تشريفو لنا اليومالالزم، والشكر موصول دلعايل وزير الصحة 

ُت على التزامهم وجهودىم الدؤوبة يف سبيل ب عن خالص االمتنان دلسؤويل استئصال شلل األطفال الوطنيِّ عر  كما أ  
 نشود باستئصال شأفة ىذا ادلرض من اإلقليم.حتقيق ىدفنا ادل

ب مبمثلي شركائنا يف رحلة استئصال شلل األطفال من الروتاري الدويل ومؤسسة بيل وميلندا ين أيضًا أن أرحِّ ويسر  
 من ادلكاتب اإلقليمية وادلقر  العاملُت يف ادليدان، و غيتس، واليونيسف، وكذلك بالزمالء من منظمة الصحة العادلية 

 .الرئيسي
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 الزمالء األعزاء،

ي إىل متنتبلدان مثانية  سوف تقومون مبراجعة التقارير الواردة من لعلكم الحظتم من جدول أعمال االجتماع أنكم
ض من ىذه ادلراجعة ىو نظمة الصحة العادلية؛ ومها اإلقليم األورويب وإقليم شرق ادلتوسط، والغر  مأقاليم من  ُْت اثن    ُْت إقليم  

 تقييم التقد  
 
األوسط منذ اجتماعكم األخَت. ويف ىذا يف الشرق ت اليت وقع  شلل األطفال  ةز يف احتواء فاشيحر  م ادل

ل والوسائل الرامية إىل ب  ن ادلسؤولون الوطنيون وشركاؤىم الدوليون من عرض الس  وين األمل أن يتمك  السياق، فإنو حيد  
 للوقاية من ادلشكالت احملتملة اليت قد تعًتضل و ب، ب  سْ ، ليس ىذا فح  عرضًا واضحاً  ق من إجنازاتاحلفاظ على ما حتق  

   اءة.ل والوسائل مناقشة بن  ب  ب احتواء الفاشية، وأن يناقشوا ىذه الس  وْ طريقنا ص  

، وخرج ىذا االجتماع خبمس توصيات األردن يف نيسان/أبريل من ىذا العاميف ان، لمراجعة يف عم  لاجتماع  د  ق  ع  قد و 
ىذه التوصيات: حتسُت جودة ما نقوم بو من أنشطة، واالستهداف اجلاد للوصول  تستتبعاحمل اتفاق. و  تكانرئيسية  
ر بالفاشية. التأث  تقليل بعة، واحلفاظ على د ادلت  صْ ق الر  ر  السكانية، واستخدام اسًتاتيجيات مبتكرة، وتوحيد ط   الفئاتإىل 
 اودىا وزار ز الكثَت من العمل طيلة الشهور الثالثة ادلاضية عرب شراكة تقجن  وقد أ  

 
 والوكاالتؤنا رة ويدعمها شركاوق  تكم ادل

  على التقد  ُْت  القادم  ُْت اليوم  ستتعرفون يف . و ادلعنية
 
يات اليت واجهناىا، واسًتاتيجيات التحد  على ز يف ىذا اجملال، و حر  م ادل

 
 
  التأكيد على التزام ادلكتب اإلقليمي بإدراك ىذا اذلدف.   د  و  أ   ،ماً. ويف ىذا السياقد  ق   ضي  ادل

يف دورهتا الستُت، بندًا طارئًا خاصًا حول اإلقليمية دلنظمة الصحة العادلية لشرق ادلتوسط،  اللجنةاستعرضت و 
فز ع االنتشار العادلي 

 
 2102/ديسمرب ي يف إقليم شرق ادلتوسط يف ادلدة من كانون األوللفَتوس شلل األطفال الرب  ادل

ت اللجنة اإلقليمية عن قلقها البال  إزاء تأكيد حاالت إصابة جديدة بشلل . وعرب  2102حىت تشرين األول/أكتوبر 
د انتشار الفَتوس يف مصر واألرض نات سابقة على جتد  على بيِّ  األطفال يف اجلمهورية العربية السورية والعراق، عالوةً 

د البيئي ىناك. وأعلنت اللجنة اإلقليمية ىذه ادلوجة اجلديدة من كشفت عمليات الًتص  حسب ما  الفلسطينية احملتلة 
ت كافة الدول ي طارئة جلميع الدول األعضاء بإقليم شرق ادلتوسط. وحث  االنتشار العادلي لفَتوس شلل األطفال الرب  

لدعم التقٍت إىل اجلمهورية العربية السورية مبا يف ذلك الدعوة السياسية وا ،على تقدمي كل أوجو الدعم ادلمكن األعضاء
الوصول محالت التطعيم ضد الفَتوس ر على يتعذ  للتفاوض بشأن الوصول إىل األطفال الذين  ناذه البلدى يف عمل
 يف الوقت احلايل.إليهم 

 الزمالء األعزاء،

اجلمهورية العربية السورية والعراق، ت يف جعة كاملة لفاشية شلل األطفال اليت حدث  ايف اجتماعكم ىذا مبر  ستقومون
فون أيضاً على من شركائنا يف استئصال شلل األطفال. وستتعر   وستستعرضون اجلهود اليت تبذذلا السلطات الوطنية بدعم  

تلك البلدان اليت خاصة سنوات، ة لعدهبا من شلل األطفال  على حالة اخللو   يف احلفاظ ستة بلدان توأحرز   ذيلم االتقد  
 عالية.ع رضة دلخاطر ف على أهنا صن  ت  

تبلور وجهات النظر ادلشًتكة للخرباء وادلسؤولُت السي ما أهنا  ،اجتماعكم من توصيات ثمر عنوإىل ما ي   عأتطل  وإنٍت 
 ُت.الوطنيِّ 

 بَتوت. لكم إقامة طيبة يف ال يسعٍت إال أن أدعو لكم بالنجاح والتوفيق يف اجتماعكم، وأمتٌت   ،اخلتامويف 

 .وشكراً 


