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باألسبوع الرابع للتطعيم  في يف هذا األسبوع، وطيلة أيامه، من الرابع والعشرين وحىت الثالثني من نيسان/أبريلسنحتَ 
باللقاحات يف إقليم شرق املتوسط، والذي يوافق أيضًا األسبوع العاملي الثاين للتمنيع، والذي حتتفل به مجيع البلدان يف 

  . بقاع العاملشّىت 

على موضوع واحد هو التخلص من احلصبة، حتت شعار "لندحر احلصبة  2013أسبوع التطعيم باللقاحات ز ويركِّ 
عامني ونصف من اآلن.  بعدوذلك  ،كهدف للتخلص من احلصبة  2015"، فقد حددت مجيع بلدان اإلقليم عام اآلن
باللقاح املضاد على زيادة التغطية بالتطعيم ، وتصميم البلدانحتقيق هذا اهلدف حيتاج اللتزام صارم يف كل  ب أنيْ والرَ 

ديدات احلصبة، كما ينبغي تعزيز مستوى رف%95ال تقل عن  تغطيةللحصبة،  ، يع من الوعي يف مجيع اجملتمعات حول 
  .منافع التطعيم باللقاح املضاد للحصبةوحول 
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واحلصبة مرض شديد السراية، وسريع االنتقال، وقبل انتشار التطعيم باللقاح املضاد للحصبة يف الثمانينات من القرن 
الة وفعّ رغم توافر لقاحات آمنة أما اليوم فكل عام، املاضي، كانت احلصبة تقتل مليونني ونصف املليون من األطفال  

، والزالت تقتل مئة لدى األطفال يف شىت بقاع العامل للوفيات أحد األسباب الرئيسية، فإن احلصبة التزال وزهيدة الثمن
  ومثانية ومخسني ألف طفل يف العامل كل عام.

اليت  واألمراضالت الوفيات مًا رائعًا يف خفض معدّ تقدُّ  إقليمنا، ولقد حقق ملستقبلناإن التمنيع هو أفضل استثمار 
ميكن الوقاية منها باللقاحات، منذ مثانينات القرن املاضي، فأدى ذلك إىل اخنفاض ملموس يف معدالت انتشار 

  احلصبة، حىت أصبح تسعة بلدان على وشك التخلص منها.

، ضاعت فرصة التطعيم باجلرعة 2011ققه، ففي عام ورغم ذلك، فإن هناك الكثري أمامنا مما ينبغي علينا أن حن
موجات من حاالت احلصبة يف  فعادتاإلقليم،  هذا األوىل من لقاح احلصبة على مليونني ونصف املليون من أطفال

التزال احلصبة تقتل الكثري من األطفال يف بلدان كما ذكرت خالل السنوات الثالثة األخرية، و للظهور ة بلدان عدّ 
  "لندحر احلصبة اآلن". للعمل، ، وقد حان الوقتاإلقليم

م القائمني  للرعاية الصحية، يف اخلطوط األمامية العاملونوال يفوتين أن أثين على العمل الرائع الذي يقوم به  وأعين 
شكر وتقدير خاص  إىل جانب تقدمي على التطعيم باللقاحات، وجمتمع املهن الطبية من أطباء وممرضات وإداريني.

من أجل متنيع أطفاهلم، واحلفاظ على صحتهم وسالمتهم وعلى  من دعم ومن جهودموه لآلباء ولألمهات على ما قدّ 
  مستقبلهم.

م يع وبأسبوع التطعيم باللقاحات، وأتقدَّ نعلى التزامها بربامج التم ،كما أوجه الشكر واالمتنان حلكومات اإلقليم
ورغم كل ما إال أنه صل لربامج التمنيع يف اإلقليم، ا باهتمام والتزام ودعم متوايضاً إىل الشركاء الذين عملوا معنأبالشكر 

  إن هناك حاجة ماّسة للمزيد من االلتزام واملزيد من اجلهود. علينا مجيعاً أن نعمل أكثر. مت إجنازه فإن

مل على محاية العإقليمنا من تصميم وتفاٍن يف  لدىفرصة إلظهار ما  2013لنجعل أسبوع التطعيم باللقاحات ف
  .2015، وإلظهار التزامنا بالتخلص من احلصبة حبلول عام أطفالنا من احلصبة

  


