
تموز 2014 التفشي في الشرق األوسط 
الحرب في سوريا تفتح الباب لعودة عدو قديم

شلل األطفال
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نيسان 2006. طفل يأخذ جرعة من لقاح مرض شلل األطفال الفموي من فرق التلقيح املتنقلة يف حي كرم األفندي يف مدينة حلب. يف ذلك الوقت، كانت سوريا قد حققت تقدما كبريا نحو تحسني وضع األطفال والنساء، وكانت عىل الطريق الصحيح 

نحو تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.

ترصيح منظمة الصحة العاملية حول اجتامع لجنة الصحة الطارئة حول االنتشار العاملي لفريوس شلل األطفال، ايار 2014. 1
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بعد اكرث من مثانية أشهر عىل تفيش مرض شلل األطفال يف الرشق األوسط، ال تزال 

هناك حاجة لتكاتف لجهود العاملية لحامية األطفال يف سوريا واملنطقة. تواجه هذه 

بشكل  مليون طفل يف سوريا   3 إىل حوايل  الوصول  أهمها  كبرية،  تحديات  الجهود 

منتظم و25 مليون طفل يف املنطقة كلها. 

يوضح هذا التقرير الخطوات املحددة التي يجب اتخاذها للقضاء عىل تفيش شلل 

األطفال يف منطقة الرشق األوسط، وهذه الخطوات هي الطريقة الوحيدة لضامن 

عدم تأثر املزيد من األطفال يف سوريا واملنطقة بهذا الفريوس الذي يشل الحركة، 

والذي ال ميكن عالجه.

أعلنت املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية يف 5 أيار 2014 أن انتشار شلل األطفال 

لجنة  وبحسب  عاملية.1  صحية  طوارئ  حالة  أكرب  ثاين  هو  الدويل  املستوى  عىل 

الطوارئ، يُعد انتشار مرض شلل األطفال يف العامل سنة 2014 - مبا فيه يف منطقة 

اعتيادي،  غري  حدثاً  عادة،  العدوى  فيه  تقل  الذي  املوسم  - خالل  األوسط  الرشق 

يستحق استجابة دولية  الدول األخرى، وحدثاً  العامة يف  الصحة  يُشكل خطراً عىل 

مكثفة. 
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أرضار جانبية للحرب يف سوريا

شملت املرحلة 1 )الستة أشهر األوىل من االستجابة( سبع دول )سوريا والعراق ولبنان واألردن وتركيا وفلسطني ومرص(. وتشمل املرحلة 2 من االستجابة )من ايار 2014( تشمل مثاين دول بعد أضافة ايران حني تم االبالغ عن أول حالة يف العراق. 2

© 
UN

IC
EF

/sy
ria

-2
01

4/R
as

hid
i

يف مدينة سورية دمرتها الحرب، يطل ولد صغري برأسه من باب مألته ثقوب الرصاص. 

فتح عينيه مذهوالً لدى رؤيته سلمى، ووىلىّ راكضاً نحو الركام.

أم  اللقاح عىل كتفها، فيام تظهر  برىّاد  الباب، وهي تحمل  تلو  الباب  تطرق سلمى 

تحاول أن تفتح عينيها فيام تخرج إىل ضوء الشمس الساطع، وهي تحمل طفالً صغرياً 

بيديها، بينام يتشبث طفل أكرب قليال بطرف ثوبها.

يواجه الطواقم الطبية واملتطوعون يف جميع أنحاء املنطقة صعوبات جمة يف تنفيذ 
مهمتهم يف توصيل لقاح األطفال لكل طفل، ولكنهم يتجاوزون هذه الصعوبات.2

البالد،  أنحاء  املتنقلة  بالعيادات  التلقيح من بيت آلخر، وتجوب  تنتقل فرق  حيث 

وتقيم مراكز صحية يف املدن والقرى والضياع السورية التي مزقتها الحرب. وليتمكنوا 

حاجز   50 من  أكرث  عبور  أحياناً  الطواقم  عىل  يتوجب  األطفال،  إىل  الوصول  من 

عسكري، يتم فيها إيقاف مركباتهم يف بعض األحيان تحت تهديد السالح.  ويف الدول 

املجاورة، تنتقل الطواقم الطبية وفرق التلقيح من خيمة ألخرى يف مخيامت الالجئني 

واملستشفيات  املدارس  يف  اللقاح  بإعطاء  وتقوم  العشوائية،  السكانية  والتجمعات 

واملراكز الطبية وعىل النقاط الحدودية ويف املطارات.

تعمل أكرب حملة تلقيح ضد شلل األطفال يف تاريخ املنطقة عىل توصيل عدة جرعات 

من اللقاح إىل أكرث من 25 مليون طفل.  ولكن مل يصل اللقاح للعديد من األطفال 

مناطق  أو يف  الحصار  تحت  يعيشون  ألنهم  أو  الدائر  العنف  بسبب  داخل سوريا 

يصعب الوصول إليها حيث تتصاعد حدة االقتتال. هؤالء األطفال هم األكرث عرضة 

عىل  أبداً  السيطرة  تتم  فلن  منتظم،  بشكل  إليهم  الوصول  يتم  ال  وطاملا  للخطر، 

فريوس شلل األطفال، وهو الذي ال يحتاج إذناً لالنتشار، يف سوريا والدول املجاورة 

وما بعدها، وسيستمر يف تهديد حياة ماليني األطفال.

الوصول  نستطيع  “ال  سوريا:  اليونيسف يف رشق  مع  ُميرساً  يعمل   طبيب  ويقول 

إىل بعض القرى يف سوريا بسبب العنف واالقتتال الدائر. فنحن مل نصل إىل العديد 

من األطفال الذين يعيشون شامل نهر الفرات يف دير الزور يف الدورتني األخريتني”. 

ويضيف: “ولكننا لن نيأس، سنستمر بالعمل لنضمن الوصول لجميع أطفال سوريا 

اينام كانوا.”
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الحرب مهدت الطريق لعودة شلل األطفال

اندلعت األزمة يف سوريا يف آذار 2011، وتسبب العنف واالقتتال، وفشل أطراف النزاع يف 

الحفاظ عىل حرمة وحيادية املرافق الصحية بتدمري الخدمات الصحية التي كانت معروفة  

بتقدمها يف املايض.

أتاحت الحرب إيجاد مخاطر جسدية جسيمة تهدد األطفال، وأوجدت ظروفا تهدد األرواح، 

يف  زمن طويل  منذ  نيُس  قد  كان  عدو  األطفال، وهو  بشلل  وانتهاًء  التغذية  بسوء  ابتداء 

املنطقة.

أعلنت منظمة الصحة العاملية يف 29 ترشين األول 2013 الكشف عن أول حالة شلل أطفال 

منذ عام 1999 يف سوريا.
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1. تعطُل برنامج التلقيح الروتيني

الحصول عىل بعض  الحرب  بداية  الذين ولدوا يف سوريا منذ  األطفال  فات معظم 

جرعات لقاح شلل األطفال، ويف بعض األحيان فاتتهم جميع الجرعات التي يفرتض 

خالل  األطفال  يحتاجه  الذي  الروتيني  التلقيح  برنامج  من  كجزء  عليها  الحصول 

السنوات الخمس األوىل من حياتهم، والرضورية للحفاظ عىل حياة املواليد الجدد 

واألطفال الصغار يف األيام العادية، ناهيك عن مناطق الحرب.

انخفضت معدالت التلقيح يف جميع أنحاء البالد من نسبة 99% قبل الحرب إىل 
52% يف 2012. 3

العاملني يف  الصحي يف سوريا وفرار  للقطاع  التحتية  بالبنية  الذي لحق  الدمار   .2

مجال الصحة

يقدر أن 60% من مستشفيات سوريا تدمرت أو ترضرت، وأن 70% من املراكز الصحية 

نسبة  تتجاوز  العمل. وال  توقفت عن  أو  إما ترضرت  الزور وحمص  الرقة ودير  يف 
سيارات اإلسعاف العامة التي ال تزال عاملة الثلث عام كان عليه يف السابق. 4

كام هبط إنتاج األدوية بنسبة 70%، بينام ارتفعت أسعار األدوية املوجودة لدرجة 
بات بإمكان قلة قليلة من الناس فقط رشاؤها. 5

وزيادة عىل ذلك قتل العديد من أفراد طواقم االستجابة األولية وغرف الطوارئ، مبا 

فيهم األطباء واملمرضون، أو أنهم تعرضوا لإلصابات. كام ترك أكرث من نصف أطباء 

سوريا البالد.6 حيث تفيد املعلومات الواردة من حلب أن هناك 40 طبيبا فيها فقط 

اآلن، وهم يخدمون 2.5 مليون نسمة - يف الوقت الذي تجاوز فيه عدد األطباء يف 

حلب يف املايض 2,000. 7 

ترضرت تقريباً جميع املركبات التي تنقل اللقاحات واإلمدادات والخدمات وبعضها 

مل تعد صالحة للعمل نهائيا.8 كام ضاعت معدات سلسلة التربيد الرضورية لالستجابة 

األطفال  شلل  لقاحات  عىل  للحفاظ  تستخدم  والتي  األطفال،  شلل  مرض  النتشار 

ضمن درجة الحرارة املناسبة لحني إعطائها لألطفال يف عدد من األقضية.

3. التهجري املستمر وظروف املعيشة املكتظة وغري الصحية

املياه والرصف  املناطق ذات خدمات  ينشط فريوس شلل األطفال بصفة خاصة يف 

الصحي الرديئة كام ينترش عن طريق الطعام والرشاب امللوث أو مالمسة الرباز.

يتزايد عدد األطفال السوريني الذين أجربوا عىل الفرار من ديارهم كالجئني أو نازحني 

ضمن حدود البالد. حيث نزح أكرث من 3 مليون طفل داخل البالد، بينام يعيش حوايل 

1.5 مليون طفل كالجئني يف دول الجوار. 

توفر  وعدم  باالكتظاظ  اللجوء  أماكن  تتصف  خارجها  أو  سوريا  داخل  يف  وسواء 

 70 من  أكرث  يتشارك  العامة حيث  املآوي  األرس يف  بعض  تقطن  الصحية.  الظروف 

إىل  أو  أصالً  مزدحمة  أرس  منازل  إىل  آخرون  انتقل  بينام  واحد.  شخص عىل حامم 

الخيام أو أقنان الدجاج أو مرائب السيارات. تعطلت ثلث محطات تنقية املياه يف 

بنسبة %40  السورية  التي تستهلكها األرس  املياه  العمل، ونقصت كمية  سوريا عن 

مقارنة باملستويات التي ُسجلت قبل األزمة يف 2011. أما نسبة معالجة مياه الرصف 
الصحي يف البالد فانخفضت مبعدل النصف.9

ال تعترب هذه الظروف بيئة مواتية النتشار شلل األطفال فقط، ولكنها تساعد أيضا 

عىل انتشار التيفوئيد وهو مرض ينشئ عن باكترييا الساملونيال وقد بُلىّغ عن 1.650 

حالة يف دور الزور،10 وكذلك التهاب الكبد الوبايئ أ، وهو مرض فريويس رسيع العدوى 

يصيب الكبد وداء الليشامنيات، وهو مرض جلدي يتفىش عند ضعف جهاز املناعة 

وتردي الظروف الصحية.

4. عدم وصول اللقاح لجميع األطفال

الوصول  الخامسة يف مناطق يصعب  يعيش حالياً حوايل 765,000 طفل دون سن 

إليها داخل سوريا، وبالتايل ال ميكن توصيل اللقاح بشكل منتظم إىل اولئك األطفال. 

األطفال بسبب  لقاح شلل  النزاع  يتلق حوايل 500,000 طفل خالل عامني من  ومل 

النزاع عىل الوصول إىل بعض  التي يفرضها اطراف  العنف وتهجري السكان والقيود 
املناطق.11

ويف املرات التي متكنت قوافل املساعدات من الوصول إىل املناطق املحارصة، حملت 

معها لقاح شلل األطفال، كأحد املواد ذات األولوية.

وحتى عند إمكانية الوصول إىل األطفال بشكل فعيل، قد ال يتلقى جميعهم اللقاح 

ويرتدد  األطفال،  شلل  مرض  مع  حديثة  تجربة  سوريا  يف  توجد  ال  العنف.  بسبب 

مقدمو الرعاية يف بعض األحيان يف تلقيح أطفالهم،  أو انهم ال يعطون األولوية للقاح 

شلل األطفال خاصة أنهم يواجهون عدة تحديات تتعلق مبجرد البقاء عىل قيد الحياة  

أو أنهم ال يدركون أهمية تناول أطفالهم لعدة جرعات من اللقاح.

3. اسرتاتيجية اليونيسف ومنظمة الصحة العامليةالخاصة باالستجابة لشلل األطفال، ترشين ثاين 2013.

4. خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا، الخامسة 2014.

5. مؤسسة إنقاذ األطفال: خسائر فادحة. تأثري ثالث سنوات من الحرب عىل صحة األطفال يف سوريا. آذار 2014

6. نفس املصدر

7. البيان املشرتك الصادر عن مدراء وكاالت األمم املتحدة اإلنسانية العاملة يف سوريا، نيسان 2014

8. نرشة مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية، العدد 36، 8 ترشين األول - 4 ترشين الثاين 2013.

9. اليونيسف: الجفاف - أزمة املياه التي تواجه سوريا واملنطقة. حزيران 2014. 

10. اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية تدعوان أطراف النزاع يف سوريا لوقف استهداف منافذ الوصول إىل املياه املأمونة، 2 متوز 2014.

11. اتفق اليونيسف وكبار املسؤولني السوريني عىل رضورة الوصول إىل املزيد من األطفال املتأثرين بالحرب، خالل زيارة املدير التنفيذي 

لليونيسف لسوريا يف 29 ترشين األول 2013.

ساهمت عدة عوامل يف عودة مرض شلل األطفال إىل سوريا:
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منذ أن أُعلن عن عودة شلل األطفال إىل منطقة الرشق األوسط، أصيب 36 طفال يف 

سوريا بالشلل بسبب هذا املرض، تتواجد 25 من هذه الحاالت يف محافظة دير الزور 

التي شهدت اقتتاالً عنيفا و5 حاالت يف حلب و3 يف إدلب و 2 يف الحسكة وحالة 

واحدة يف حامة.

أحد أرشس  تخوض  دولة  األطفال يف  إىل جميع  الوصول  تواجه  التي  العوائق  تكرث 

لهم  ولكن يف ذات  اللقاح  الحديث وتوفري عدة جرعات من  التاريخ  النزاعات يف 

الوقت يبقى الهدف واضحاً وجلياً.

تقول خزامة وهي أخصائية طبية يف مركز صحي يف ضاحية قدسيا يف ريف دمشق: 

“يجب أن نضع نقطتني من لقاح شلل األطفال يف فم كل طفل دون سن الخامسة، 
السابق، ويجب أن نقوم بذلك يف كل  التي أخذوها يف  اللقاحات  النظر عن  بغض 

حملة”. وتضيف: “إن متكنا من القيام بذلك، فلن يتكمن الفريوس من أن يجد طفال 
واحدا يصيبه، وبهذا نكون قد أوقفنا انتشار املرض”. 10

تواجه  التي  والتحديات  املناطق  العديد من  الدائر يف  العنيف  االقتتال  بالرغم من 

الوصول ملناطق أخرى، تم تنظيم سبع جوالت تلقيح داخل سوريا يف الفرتة ما بني 

كانون األول 2013 و حزيران 2014 من خالل التعاون الوثيق مع الرشكاء املحليني 

واملتطوعني. تم تنظيم هذه الجوالت يف املدارس واملراكز الصحية والباصات العامة 

ووصلت هذه الجوالت إىل عتبات املنازل السورية.

شلل  لقاح  من  جرعة  مليون   18 وبتوفري  إعالمية  حملة  بقيادة  اليونيسف  قامت 

األطفال وتقديم أربع برادات و 8.661 صندوق تربيد. كام أرسلت منظمة الصحة 

العاملية مستشارين دوليني للمساعدة يف تعزيز الكشف عن الشلل الرخوي الحاد 

املحافظات  ويف  الوطني  املستوى  عىل  الصحة  وزارة  يف  للعاملني  تدريب  وتنظيم 

واألقضية، إضافة إىل تغطية كلفة تنفيذ حمالت شلل األطفال. كام يرست منظمة 

الصحة العاملية مراجعة الخطط الصغرى وتدريب فرق التلقيح - وتم تدريب 445 

مراقباً مستقالً وإرسالهم إىل املواقع التي متت فيها الحمالت للقيام بعمليات املراقبة 

هناك. 

البالد،  رشق  شامل  الزور  دير  محافظة  يف  اليونيسف  يف  الصحة  ميرسي  أحد  قام 

بشجاعة بتوصيل اللقاح، وكثريا ما اضطر لحمل برادات اللقاح عىل ظهره فيام كان 

يحاول الوصول إىل القاطنني يف املناطق النائية سرياً عىل األقدام. ويقول: “دمرت غارة 

جوية يف أيار من العام املايض، الجرس الذي يصل بني ضفتي النهر. واآلن نركب أنا 

واثنني أو ثالثة من املتطوعني الشجعان زورقاً لنصل إىل الضفة األخرى”.

شارك 4,580 أخصايئ صحي يف جولة للتلقيح يف نيسان 2014 ضمن الحملة التي متت 

يف املراكز الصحية الثابتة، وتجول 2,563 آخرون يف البالد من خالل العيادات املتنقلة. 

ووصلت فرق التلقيح يف دير الزور، التي  تم الكشف عن أول حالة شلل أطفال فيها، 

إىل 60,000 طفل التي نُظمت يف شهر ترشين األول 2013، بعد بضعة أيام فقط من 

إعالن الكشف عن هذه الحالة.

يقول محمد وهو أحد املتطوعني من أبناء املنطقة، والذي يعمل عىل تلقيح األطفال 

ضد هذا املرض يف محافظة الحسكة التي شهدت قتاالً عنيًفا: »يف البداية شعر الناس 

بالخوف«. ويضيف: »لقد أخذت اللقاح بنفيس أمام العائالت، ألثبت لهم أن اللقاح 

آمن«.

محمد  هم  اإلنسانية  األزمة  هذه  يف  األطفال«  شلل  ضد  الحقيقيون  »املحاربون 

فهم  التلقيح  االجتامعية وفرق  التوعية  والعاملني يف مجال  املتطوعني،  وأمثاله من 

يعملون يف الجبهات األمامية ملواجهة هذا املرض يف مناطق يصعب بها العمل ويف 

مناطق تفتقر لألمن يف كثري من األحيان؛ وهم يعملون جميعاً لتحقيق هدف واحد 

– هو حامية األطفال من خالل وضع نقطتني من لقاح شلل األطفال يف أفواه األطفال 

يف كل حملة ملنع إصابة األطفال باإلعاقة مدى الحياة أواملوت.

داخل سوريا: التلقيح يف خط النار
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متطوع من الهالل األحمر السوري يعبر النهر خالل حملة تلقيح ضد شلل األطفال في 
امليادين في دير الزور
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فتاة تلوح بيديها لقافلة تابعة ملنظمة األمم املتحدة في دوما

وصول اللقاح إىل أطفال يعيشون تحت الحصار منذ عامني

أتاح وقف إلطالق النار، ملدة ثالث ساعات، يف 20 آذار،   2014 وصول قافلة 

العاصمة  عن  كم   12 تبعد  والتي  املحارصة،  دوما  بلدة  إىل  املتحدة   لألمم 

السورية.

ترزح دوما تحت الحصار منذ سنتني تقريبا، وحتى اآلن مل تتمكن املساعدات 

شلل  لقاح  من  جرعة   6,000 القافلة  حملت  إليها.  الوصول  من  اإلنسانية 

األطفال للمنطقة، إضافة إىل عدد من اإلمدادات اإلنسانية األخرى الرضورية 

إلنقاذ األرواح.

ويقول محسن - أحد املتطوعني - لفريق اليونيسف خالل عملهم يف دوما 

عن  املؤسفة  األخبار  بعد  خاصة  أطفالهم،  تلقيح  عىل  حريصون  “األهايل 

انتشار مرض شلل األطفال.”
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ال يحرتم فريوس شلل األطفال الحدود، ومن منطلق معرفة الخطر من تفشيه عىل 

املستوى العاملي، أطلقت مثانية دول يف منطقة الرشق األوسط حمالت تلقيح موسعة 

منذ الكشف عن فريوس شلل األطفال الذي نشأ يف الباكستان ووصل إىل سوريا.

وَعربرْ حدود سورية يف العراق املجاور، يعرص القلب منظر موىس، ابن األشهر الستة، 

بوجنتيه املمتلئتني، ويذىّكر بخطر انتشار مرض شلل األطفال يف املنطقة. أعلن العراق 

تفيش مرض شلل األطفال فيه يف 31 آذار 2014، عندما تأكد أن إصابة موىس هي 

نتيجة شلل األطفال. مل يتلق موىس أو إخوته اللقاح. 

يقول والد موىس والذي يعمل سائقا ليعيل أرسته القاطنة يف حي فقري خارج بغداد: 

عىل  للحصول  أطفايل  بأخذ  ألفكر  وقت  لدي  وليس  أرسيت،  ألعيل  بكد  أعمل  “أنا 

اللقاحات”. ويضيف: “أنا نادم جداً عىل هذا اآلن. لو أخذ موىس اللقاح، ملا أصيب 

بشلل األطفال. مل أتخيل يوما أن طفيل سيصاب بالشلل”.

تثبت قصة موىس أنه حيثام يوجد طفل واحد مل يحصل عىل اللقاح يصبح جميع 

األطفال معرضني للخطر.

وتقول ماريا كالفيس، املديرة اإلقليمية لليونيسف يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا “الكشف عن حالة شلل األطفال يف العراق، بعد غياب املرض ألربعة عرش 

عاما، هو تذكري بالخطر الذي يواجه األطفال يف املنطقة برمتها”. وتضيف: “أصبح من 

املحتم علينا اآلن أن نصل إىل كل طفل عدة مرات، وأن نقوم بكل ما بوسعنا لتلقيح 

األطفال الذين مل نستطع الوصول إليهم يف الجوالت السابقة”.

تم تنفيذ أكرب حملة عامة للتلقيح يف الشهور التي تلت ظهور مرض شلل األطفال يف 

سوريا. وقادت الحملة العاملية للقضاء عىل شلل األطفال اليونيسف ومنظمة الصحة 

العاملية وعدد من الرشكاء العامليني الرئيسيني هذه الجهود بالتعاون مع الحكومات 

والجهات الرشيكة املحلية عىل األرض. حيث يتم توصيل اللقاح إىل األطفال يف العراق 

ومرص ولبنان واألردن وتركيا وفلسطني من ثالث إىل ست مرات بهدف الوصول إىل 

25 مليون طفل.

وبشكل  برسعة  اللقاح  توصيل  يجب   حيث  كبرية،  املنطقة  يف  التحديات  وتعترب 

متكرر إىل املاليني من األطفال يف هذه الدول السبعة. وتسافر الفرق الطبية املتجولة 

مسافات طويلة لتصل إىل األطفال يف املناطق النائية. ويف بعض املناطق قامت فرق 

إىل  مبارشة  الطواقم  تصل  املنازل، حيث  استهدفت  تلقيح  بتنظيم حمالت  التلقيح 

بيوت الناس لتلقيح األطفال. تهدف الحمالت للوصول إىل جميع األطفال الالجئني 

الذين يعربون الحدود السورية - وهي مهمة متثل تحدياً كبرياً، خاصة أن العديد من 

الالجئني غري مسجلني لدى السلطات املحلية، وأكرث من 70% منهم يعيشون خارج 

مخيامت الالجئني يف املدن.

تستضيف لبنان أكرب عدد من الالجئني السوريني مقارنًة مع بقية دول املنطقة. ال 

توجد يف البالد مخيامت رسمية لالجئني، ولكن تسجل أكرث من مليون الجئ سوري 

فيها.11 يعيش العديد من هؤالء الالجئني يف مخيامت موجودة يف تجمعات عشوائية، 

وال يستطيعون الوصول إىل الخدمات األساسية أو أنها متاحة لهم بشكل محدود جداً 
ويشكل األطفال أكرث من نصف هؤالء الالجئني. 12

ولضامن تلقيح جميع األطفال الذين يعربون الحدود إىل الدول التي تستقبل الالجئني 

اقيمت محطات  اللقاح لدى وصولهم إىل املطار، كام  يحصل األطفال عىل قطرات 

للتلقيح عىل املعابر الحدودية الرسمية.

ومنظمة  اليونيسف  أطلقت  التلقيح،  حمالت  اجريت  حيث  جميعها  الدول  ويف 

ووطنية  اقليمية  حملة  اآلخرين  والرشكاء  املعنية  الصحة  ووزارات  العاملية  الصحة 

عامة للتوعية هدفها الوصول إىل كل أب وأم يف املنطقة، وتوضيح مدى أهمية أن 

يأخذ كل طفل دون سن الخامسة اللقاح أكرث من مرة.

حملة تلقيح موسعة يف منطقة تشوبها املتاعب 

موىس، أول طفل عراقي يصاب بشلل األطفال منذ 14 عاماً.

11. االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني، منتدى مشاركة املعلومات بني الوكاالت. املفوضية العليا لشؤون الالجئني.

12. اليونيسف، األزمة السورية التقرير الشهري عن الوضع اإلنساين، حزيران 2014.
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تحث اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية عىل تنفيذ الخطوات الهامة التالية للقضاء 

عىل تفيش مرض شلل األطفال يف سوريا والعراق قبل أن ينترش أكرث لحامية األطفال 

يف سوريا، واملنطقة، والعامل من هذا الفريوس الذي يهدد الحياة ويسبب الشلل.

1. وقف العنف يف سوريا فوراً

الفريوس يف  العنف يف سوريا ملدة طويلة، وتفيش  استمرت معاناة األطفال بسبب 

سوريا هو دليل واضح عىل أثر الحرب عىل جميع جوانب حياة األطفال. فالحرب 

تؤثر عىل األطفال كأفراد - وتؤثر عىل مستقبل أجيال من األطفال يف املنطقة.

2. إتاحة القدرة الكاملة والفورية عىل الوصول ألكرث من 765,000 طفل دون 

سن الخامسة يصعب الوصول إليهم يف سوريا

حصل بعض األطفال يف املناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث تدور أعامل العنف 

األرض. ولكن  املهتمة عىل  األطراف  التزام  بفضل  األطفال  لقاح شلل  الشديد، عىل 

املطلوبني. يجب أن تعطي  الوترية واالنتظام  بنفس  الوصول لهؤالء األطفال  يتم  ال 

جميع أطراف النزاع األولوية لصحة األطفال وتعزيز مستويات املناعة لديهم لوقف 

انتشار املرض.

دون  الوصول  اإلنسانية عىل  الطواقم  قدرة  تيسري  النزاع عىل  أطراف  نحث جميع 

رشوط لألطفال املحتاجني، واستخدام جميع الطرق املمكنة.

الطبية  املركبات  وحامية  سوريا،  يف  الطبية  للطواقم  اآلمن  املرور  ضامن   .3

ومعدات سلسلة التربيد األخرى

يقوم األخصائيون الصحيون وفرق التلقيح بالعمل بشجاعة كل يوم من أجل توصيل 

عىل  اآلمنة  والقدرة  لهم،  الحامية  توفري  يجب  ولذا  سوريا.  يف  األطفال  شلل  لقاح 

حيثام  لألطفال  اللقاح  توصيل  يف  مهمتهم  بأداء  االستمرار  من  ليتمكنوا  الوصول 

يتواجدون يف مختلف أرجاء سوريا. كام يجب حامية سلسلة التربيد، مبا فيها املركبات 

الطبية، والرضورية لضامن فعالية اللقاح، يجب عدم استهدافها أبداً.

4. نرش الوعي حول شلل األطفال، والتشديد عىل رضورة تلقيح جميع األطفال 

دون سن الخامسة يف املنطقة

يجب حشد التأييد للعمل عىل نرش الوعي عىل املستوى اإلقليمي مبا فيهم مقدمي 

يحيط  الذي  للخطر  كاف  فهم  الرعاية  لدى مقدمي  يكون  ال  قد  لألطفال.  الرعاية 

بأطفالهم خاصًة يف الدول التي خلت من مرض شلل األطفال لسنوات.

تُعرض الحرب الدائرة يف سوريا العائالت للعديد من التحديات الصعبة التي تعيق 

تربية أطفال يتمتعون بالصحة والسعادة. األمر الذي قد يجعل شلل األطفال يبدو 

للبعض عىل أنه أقل خطرا من محاولة الخروج إىل الشوارع غري اآلمنة، من الرضوري 

أن نتأكد من أن مقدمي الرعاية يدركون بوضوح الخطر الحايل املتمثل بشلل األطفال.

5. تأمني التمويل الالزم لحمالت التلقيح املستمرة يف املنطقة

االنتشار  من  الفريوس  لوقف  التلقيح  حمالت  من  املزيد  تنظيم  عىل  العمل  يتم 

أكرث داخل سوريا وعرب الحدود من اآلن وحتى نهاية 2014. تهدف هذه الحمالت 

للوصول إىل 25 مليون طفال يف مثاين دول. 

وذلك  امرييك.  دوالر  مليون   59 إىل  التلقيح  حملة  من  الثانية  املرحلة  كلفة  تصل 

الفنية  املساعدة  وتوفري  إليها؛  الوصول  يصعب  التي  املناطق  يف  األطفال  يشمل 

الحاجة  حول  الوعي  ونرش  الصحيني  األخصائيني  وتعيني  وتدريب  الصحة  لوزارات 

لتلقيح األطفال بني املجتمعات املحلية وتأمني سلسلة التربيد لضامن سالمة اللقاح 

وفعاليته.

القضاء عىل مرض شلل األطفال يف سوريا والعراق - مهمة ليست باملستحيلة

منشور من حملة التوعية.
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ازمة شلل أألطفال باألرقام

منذ ترشين األول 2013 

38 عدد األطفال املصابني بشلل األطفال
36 يف سوريا  و2 يف العراق

تم الوصول اىل 25 مليون طفل دون سن الخامسة عدد 

متكرر من املرات يف سوريا ولبنان والعراق واألردن وتركيا ومرص 

وفلسطني وايران. 

استخدام 13.819 علبة باردة لنقل اللقاح

 544 عبوة تجميد للمحافظة عىل اللقاح 

4,580 مركز صحي 

2,563 فريق متنقل 
شارك 7,143 عامل يف املجال الصحي يف الحملة 

59,3 مليون دوالر تكلفة املرحلة الثانية من الحملة.

داخل سوريا

765,000 هو عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون يف مناطق يصعب الوصول اليها يف سوريا ال ميكن تلقيحهم بشكل منتظم 
ضد شلل األطفال. 

1.5 مليون 2.5 مليون

9.8 مليون
3.2 مليون

13 مليون
18 مليون

شلل 57 مليون لقاح  جرعة  مليون   105
األطفال

األردن لبنان تركيا العراق سوريا فلسطينمصر
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أطفال في مخيم دوميز للاجئين السوريين في شمال العراق

الحدود والأسماء الموضحة والتسميات المستخدمة على هذه الخريطة لا تعني إقرارا أو قبولا رسميا من قبل الأمم المتحدة.

البلدان األولية التي ظهر فيها الوباء

بلدان الحد من املخاطر

دولة فلسطين
لبنان سوريا

العراق إيران

مصر

تركيا
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مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لرشق املتوسط
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