
 

 ##بيان صحفي## 

 واليونيسيف   تحت إشراف الصحة العالمية

 سوريا في ضد شلل األطفال لتلقيح لالهالل األحمر القطري يراقب حملة جديدة 

تحت  في سوريا حمالت اللقاح لضمن برنامج المراقبة المحايدة  الدوحة: ―  2020 ديسمبر 12

، أنهت فرق الهالل  )اليونيسيف(  ومنظمة األمم المتحدة للطفولة إشراف منظمة الصحة العالمية

أنشطة المراقبة على حملة   شلل األطفال في الشمال  مرض  التلقيح ضد  األحمر القطري مؤخراً 

نفذ لقاح سوريا    هاالسوري، والتي  ظروف استثنائية وتدابير احترازية مشددة وفق    وسطفريق 

 .19-ة من فيروس كوفيد معايير منظمة الصحة العالمية للوقاي 

تعتبر  هي الفم لألطفال دون سن الخامسة، و عن طريق الحملة إعطاء لقاح شلل األطفال تضمنت 

إليهم   الوصول  يتم  لم  الذين  األطفال  لتلقيح  و   عواماألخالل  فرصة  جائحة  فترة    ثناءأالسابقة 

كما  19-كوفيد  على  ت أنها  ،  السوري،  ساعد  الشمال  مناطق  من  األطفال  شلل  مرض  استئصال 

 أعوام.  5طفل سوري من عمر يوم واحد حتى  815,000أكثر من الحملة استهدفت حيث 

وقد تمثل دور الهالل األحمر القطري في المراقبة باعتباره جهة حيادية لضمان مطابقة عمليات  

الدولية ل  التلقيح المراقلمعايير  من  فريق  توزع  حيث  المدر  ،  له على  بين  التابعة  الكوادر  من  بين 

  واإلشراف على سالمة الحقن التلقيح،  جاهزية مراكز  التحقق من  من أجل    ، كافة مناطق العمل

 . وضمان وصول اللقاحات بشكل آمن إلى األطفال   ،وأداء الفرق

تنفيذ الحملة،    أثناءتشمل مهام فرق المراقبة تصحيح اإلجراءات التي قد تخرج عن الخطة    ككذل

وتحديد نسبة التغطية أثناء    ،كورونافيروس  ضد  تطبيق التدابير االحترازية والوقائية  من  تأكد  الو 

 .التوصيات المقترحة لفرق اللقاحتقديم و   ،وبعد الحملة 

والمراقبة مختلف مناطق إدلب وريفها وأرياف حلب، باإلضافة إلى منطقتي  وجابت فرق التلقيح  

العين لم يستفيدوا من حمالت    ، تل أبيض ورأس  الذين  في محاولة للوصول إلى جميع األطفال 

في   تماماً  األطفال  شلل  مرض  استئصال  إلى  سعياً  السابقة،  السوري،  مناطق  التلقيح  الشمال 

ظروف   نتيجة  العامة  الصحة  لخدمات  التام  والغياب  الصحي  القطاع  انهيار  ظل  في  خاصةً 

 . 19-كوفيد  مرضالحرب وانتشار 

وتنقسم عملية المراقبة إلى ثالث مراحل: األولى مرحلة ما قبل الحملة، حيث يزور المشرفون  

المرا وجاهزية  االستعدادات  من  للتأكد  الرئيسية  أثناء  المراكز  والثانية  الالزمة،  والمعدات  كز 



 

الحملة وفيها يتم فحص عينات اللقاح والتأكد من شروط التخزين وعدم وجود مخالفات ومرافقة 

فرق التلقيح لتقييم أدائها ومتابعة سير العملية في المراكز الصحية والبيوت ورصد المالحظات  

يتم إحص  وتسجيلها، وأخيراً  اء النتائج وتقدير اإليجابيات والسلبيات  مرحلة ما بعد الحملة حيث 

 . لوضعها في االعتبار أثناء الحمالت التالية

يذكر أن الهالل األحمر القطري يتمتع بخبرة كبيرة في مجال مراقبة حمالت تلقيح األطفال ضد  

بتنظيم   التركية  عنتاب  غازي  مدينة  في  التمثيلية  بعثته  خالل  من  يقوم  إذ  المعدية،  األمراض 

لزيادة  السوري،  الداخل  في  أم  البعثة  مقر  في  سواء  المراقبين،  لتأهيل  مكثفة  تدريبية  دورات 

قدرتهم على القيام بمهام المراقبة ووضع الخطط ومتابعة العمل وتوثيق النتائج بكل كفاءة، حتى  

 . يكونوا على أهبة االستعداد لمرافقة فرق التلقيح في مختلف المناطق المستهدفة

للهال األطفال  وسبق  شلل  أمراض  ضد  التلقيح  حمالت  من  العديد  مراقبة  القطري  األحمر  ل 

والحصبة والحصبة األلمانية في الداخل السوري خالل األعوام الماضية، بالتعاون مع العديد من  

األطفال   ماليين  منها  واستفاد  والمحلية،  العالمية  اإلنسانية  والجمعيات  األممية  المنظمات 

 . وإدلب والالذقية وحماة وغيرها من المحافظات السوريةالسوريين في حلب 

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد   تطوعية، وهو منظمة إنسانية  1978تأسس الهالل األحمر القطري عام  

الضعيفة   اإلنسانية  بوالمجتمعات  الحركة  في  والهالل عضو  تمييز.  أو  تحيز  االتحاد    الدوليةدون  تضم  التي 

الخليجية  المنظمات  بلدا، كما يشغل عضوية العديد من    191والجمعيات الوطنية من    الدوليةالدولي واللجنة  

اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  والعربية واإلسالمية مثل  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،   ويستطيع الهالل األحمر القطري استناداً 

 . الخيرية المحلية عن باقي المنظمات  هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مسانداً 

دولية جارية   المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات  المستويين  القطري على  الهالل األحمر  ويعمل 

لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين األعمال  

القطري   الهالل األحمر  التي يضطلع بها  لها  اإلنسانية  للكوارث واالستجابة  التأهب  الدعم في مجاالت  تقديم 

معيشة  مستوى  وتحسين  الكوارث  أثر  من  التخفيف  على  يعمل  كما  المخاطر،  من  والحد  منها  والتعافي 

المحلية،  للمجتمعات  االجتماعية  والتنمية  الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  تقديم  خالل  من  المتضررين 

صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  باإلضافة إلى نشاطه على  

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

ال وعدم  اإلنسانية  وهي:  اإلنساني  للعمل  السبعة  الدولية  المبادئ  مظلة  تحت  نشاطه  الهالل  تحيز ويمارس 

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


