
 
	

	

بدعم من  األطفال شلل من لبنان في األطفال حمایةل الرامیة الجھود تعزز العامة الصحة وزارة
 منظمات األمم المتحدة والدول المانحة

 .المتحدة الوالیات وحكومة األوروبي االتحاد من تمویلب العضلي األطفال شلل لقاح من إضافیة جرعة 144.000تأمین 
 

 دون األطفال لجمیع العضلي األطفال شلل لقاح توفیر االسراع في عن الیوم العامة الصحة وزارة لنتأع- 2017آب/أغسطس  10 بیروت،
 لبنان اءأنح جمیع في التابعة لوزارة الصحة العامة األولیة الصحیة الرعایة مراكز في بغض النظر عن جنسیتھم لبنان في مجانا الخامسة سن

 .الالجئین السامیة لشؤون مفوضیةلل التابعة االستقبال ومراكز النقاط الحدودیة إلى باإلضافة

 لبنان" ،لفي تعنای األولیة الصحیة رعایةالحریري الطبي لل مركز في متحدثا حاصباني غسان الصحة ووزیر الحكومة رئیس نائبسعادة  وقال
ً آمن ظل السبیل الوحید و. المرض ھذا من لبنان في األطفال جمیع حمایة لضمان جھودنا كل وسنواصل عاما 20 من كثرأل األطفال شلل من ا

 ممتازةال التحصین خدمات من االستفادة على واألمھات اآلباء جمیع تشجیعو الروتینیة التحصین جھود تعزیز یكون من خالل ذلك تحقیقل
 ".ننا إبقاء لبنان وجمیع أطفالھ آمنین وبصّحة جیّدةبالعمل سویةً یمك. لبنان أنحاء جمیع في مركز 207 من أكثر في لھم المقدمة

 .سنوات 7 قبل األزمة بدایة منذباالستجابة لتفشي مرض شلل األطفال للمرة الثانیة في سوریا  اإلعالن ھذایأتي و

 للوصول نلبنا حكومة لخطة دعمھا جدید منالیوم و تؤكد المتحدة األممإّن "وصرح السید فیلیب الزاریني المنسق المقیم لألمم المتحدة في لبنان 
 لىع العامة الصحة لتھنئة وزیر الفرصة ھذه أغتنم أن أودو .جنسیتھ عن النظر بغض المجاني، الخامسة بالتحصین سن دون طفل كل إلى

 ".ذلك لتحقیق المجتمع قطاعات كل تعبئة في الدؤوبة جھوده

 سف)(یونی للطفولة المتحدة األمم منظمة من بدعم المقبلة، األیام في لبنان إلى العضلي األطفال شلل لقاح من جرعة 144000 تسلیم یتموسوف 
 فتكثیأجل  منالمتحدة،  الوالیات وحكومة األوروبي االتحاد من تمویلبو الالجئین لشؤون المتحدة األمم ومفوضیة العالمیة الصحة ومنظمة

 .اإلصابة منھم لخطر تعرضا األكثر وخاصة لبنان، في طفل كل إلى والوصول الروتینیة التحصین جھود

 على الحفاظ ھو تركالمش ھدفناإن " لبنان في األوروبي االتحاد بعثة في المحلیة والتنمیة االقتصاد قسم رئیس فینویسا، لویس خوسیھ السید قالو
 حیطةالم المناطق في یعیشون الذین للخطر المعرضین السكان لجمیع اللقاحات توفیر على المساعدة خالل من األطفال شلل من خالٍ  لبنان

 طعیمت في للمساعدة لبنان مع ویقف األطفال شلل فیروس نتشاراألمامي لمواجھة ا خطال على األوروبي االتحاد إن .مباشرةً  تفشيال بمنطقة
طائھ عن طریق الحقن عإلقاح شلل األطفال التي یتم  جرعة 103،093 توفیر األوروبي االتحاد مول السبب، لھذا .خطر في ھم من جمیع

 "لبنان في فیروسال انتشار خطر من للتخفیف الزمة جرعة 144،000 أصل من العضلي

 على ثنيتو المبادرة ھذه لدعم مسرورة المتحدة الوالیات ان"ومن جانبھا أصدرت سفارة الوالیات المتحدة األمریكیة في لبنان تصریحا تفیدُ فیھ 
 بنانل بقاء لضمان الجاد وعملھم تفانیھم الالجئین لشؤون المتحدة االمم ومفوضیة العالمیة الصحة ومنظمة والیونیسف العامة الصحة وزارة
  ".االطفال شلل من خالیا

م یتم تحصینھم ل في لبنان أطفاالً  أن نعلم نحن"وعلقت السیدة تانیا شابویزا، ممثلة الیونیسف في لبنان، على أھمیة الوصول الى كل طفل قائلةً 
 األطفال، شلل فلبنان خاٍل من مرض. من األمراض وھذا أمر یجب معالجتھ من خالل العمل الریادي الذي تقوم بھ وزارة الصحة العامة

ھي  ةالبسیط تدابیرال ھذه نّ وأعلى األطفال في لبنان  مباشر عدم وجود خطر على المرحلة ھذه في التأكید المھم من. ھكذا علیھ اإلبقاء ونعتزم
 في نفشلعلینا أّال و أخالقيإنّھ إللتزام  دون تحصین. من واحد طفل ترك یمكننا ال موجود، األطفال شلل أن طالماف ذلك، ومع. احترازیة
 ."لبنان في طفل كل إلى الوصول

ً خ ظل لبنان، قائلة "ریندر غبلایر الدكتورة باالنابة العالمیة الصحة منظمة ممثلة بإسممتحدثةً كما صرحت الدكتورة ألیسار راضي،   شلل من الیا
 لوزارة والسریعة المكثفة االستجابة بسبب وذلك ،2014و 2013األعوام  في والعراق سوریا فيتفشي المرض  من الرغم علی األطفال
 متیقظین نبقى أن إلى والحاجة المستمرة المخاطر جیدا ندرك أننا بید. يالصحالعاملین في القطاع  الشرکاء جمیع من بدعم العامة الصحة
 ."أي تفشي محتمل للمرض حالیا أو في المستقبل من للوقایة
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 كامال التزاما ةوملتزم متیقظة المفوضیة ظلتوختاماً صرح نائب ممثل المفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في لبنان، السید أیمانویل جینیاك، "
 توفیر ذلك في بما لھا، والتصدي والساریة المعدیة األمراض من للوقایة العامة الصحة ونظام الحكومة دعم في السوریة األزمة بدایة منذ

 في لمفوضیةل التابعة االستقبال مراكز جمیع في األطفال وشلل الحصبة لقاحات أیضا وتقدم. األولیة الصحیة الرعایة مراكز في التحصینات
 ".عشرة الثامنة سن دون لألطفال لبنان

رصد التدابیر في ، أدى إلى استجابة عالمیة لتعزیز مؤّكدة حالة 27لذي تسبب في إصابة في سوریا وا مرض شلل األطفالل الحالي تفشيالن إ
ً تم  بل التدابیر اإلضافیةولم یكن لبنان البلد الوحید الذي إعتمد تلك شلل األطفال والتحصین.  كل من ضلي في لقاح شلل األطفال العتوفیر  أیضا

	 األردن وتركیا.

ً  2013في العام . 2011عالمیة ھو الثاني منذ بدایة األزمة في العام الستجابة اإلإن ھذا التفشي الذي أثار   كان فیروس شلل األطفال البّري سببا
	.شــلل األطفال المشــتقة مــن اللقاح فیروســاتعن سبب الحالي ناجم اللھذا التفّشي في حین أّن 
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