
##بيان صحفي##

بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية

الهالل األحمر القطري يراقب حملة تلقيح جديدة ضد شلل األطفال في الشمال السوري

7 يـونـيو 2021 ― الـدوحـة: ضــمن بــرنــامــج املــراقــبة املــحايــدة لحــمالت الــلقاح، وبــالــتعاون 
مـع مـنظمة الـصحة الـعاملـية، قـامـت فـرق الهـالل األحـمر الـقطري بـمراقـبة حـملة شـلل األطـفال 
الـجوالـة مـن مـنزل إلـى آخـر، والـتي نـفذهـا فـريـق لـقاح سـوريـا الـتابـع ملـنظمة الـصحة الـعاملـية 
فـي مـناطـق إدلـب وحـلب، وسـط ظـروف اسـتثنائـية وتـدابـير احـترازيـة مشـددة لـلوقـايـة مـن مـرض 

كوفيد-19.

اســتهدفــت الحــملة عــلى مــدار الــشهور املــاضــية مــا يــصل إلــى 860,499 طــفالً مــن عــمر يــوم 
حـــتى 5 أعـــوام، إلعـــطائـــهم لـــقاح شـــلل األطـــفال الـــفموي. وهـــي تـــعتبر فـــرصـــة لـــتلقيح األطـــفال 
الــذيــن لــم يــتم تــلقيحهم والــوصــول إلــيهم فــي الــسنوات الــسابــقة وأثــناء أزمــة كــوفــيد-19، مــما 

يساعد على استئصال مرض شلل األطفال في مناطق الشمال السوري.

وقــد تــمثل دور الهــالل األحــمر الــقطري فــي املــراقــبة بــاعــتباره جــهة حــياديــة لــضمان مــطابــقة 
بـني الـتابـعني لـه عـلى  املـعايـير الـدولـية فـي عـمليات الـتلقيح، حـيث تـوزع فـريـق مـن املـراقـبني املـدرَّ
كــافــة مــناطــق الــعمل، ملــراقــبة جــاهــزيــة املــراكــز، واإلشــراف عــلى ســالمــة الــحقن وأداء الــفرق، 

وضمان وصول اللقاحات بشكل آمن إلى األطفال.

كــما شــملت مــهام فــرق املــراقــبة أيــضاً تــصحيح اإلجــراءات الــتي قــد تخــرج عــن الخــطة أثــناء 
تـنفيذ الحـملة، والـتأكـد مـن تـطبيق الـتدابـير االحـترازيـة والـوقـائـية مـن مـرض كـوفـيد-19، وكـذلـك 

تحديد نسبة التغطية أثناء وبعد الحملة، وتقديم التوصيات املقترحة لفرق اللقاح.

يـــــذكـــــر أن الهـــــالل األحـــــمر الـــــقطري يـــــتمتع بـــــخبرة كـــــبيرة فـــــي مـــــجال مـــــراقـــــبة حـــــمالت تـــــلقيح 
األطــفال ضــد األمــراض املــعديــة، إذ يــقوم مــن خــالل بــعثته الــتمثيلية فــي مــديــنة غــازي عــنتاب 
الـتركـية بـتنظيم دورات تـدريـبية مـكثفة لـتأهـيل املـراقـبني، سـواء فـي مـقر الـبعثة أم فـي الـداخـل 



الــسوري، لــزيــادة قــدرتــهم عــلى الــقيام بــمهام املــراقــبة ووضــع الخــطط ومــتابــعة الــعمل وتــوثــيق 
الـــنتائـــج بـــكل كـــفاءة، حـــتى يـــكونـــوا عـــلى أهـــبة االســـتعداد ملـــرافـــقة فـــرق الـــتلقيح فـــي مـــختلف 

املناطق املستهدفة.

وسـبق للهـالل األحـمر الـقطري مـراقـبة الـعديـد مـن حـمالت الـتلقيح ضـد أمـراض شـلل األطـفال 
والـــحصبة والـــحصبة األملـــانـــية فـــي الـــداخـــل الـــسوري خـــالل األعـــوام املـــاضـــية، بـــالـــتعاون مـــع 
الــعديــد مــن املــنظمات األمــمية والجــمعيات اإلنــسانــية الــعاملــية واملحــلية، واســتفاد مــنها مــاليــني 

األطفال السوريني في حلب وإدلب والالذقية وحماة وغيرها من املحافظات السورية.

##نهاية البيان##
نبذة عن الهالل األحمر القطري

تــأســس الهــالل األحــمر الــقطري عــام 1978، وهــو مــنظمة إنــسانــية تــطوعــية تهــدف إلــى مــساعــدة وتــمكني 

األفـــراد واملـــجتمعات الـــضعيفة بـــدون تـــحيز أو تـــمييز. والهـــالل عـــضو فـــي الحـــركـــة اإلنـــسانـــية الـــدولـــية الـــتي 

تـضم االتـحاد الـدولـي والـلجنة الـدولـية والجـمعيات الـوطـنية مـن 191 بـلدا، كـما يـشغل عـضويـة الـعديـد مـن 

املــنظمات الخــليجية والــعربــية واإلســالمــية مــثل الــلجنة اإلســالمــية للهــالل الــدولــي، واملــنظمة الــعربــية للهــالل 

األحـمر والـصليب األحـمر. ويسـتطيع الهـالل األحـمر الـقطري اسـتناداً إلـى صـفته الـقانـونـية هـذه الـوصـول 

إلـى مـناطـق الـنزاعـات والـكوارث، مـسانـداً بـذلـك دولـة قـطر فـي جـهودهـا اإلنـسانـية، وهـو الـدور الـذي يـميزه 

عن باقي املنظمات الخيرية املحلية.

ويـعمل الهـالل األحـمر الـقطري عـلى املسـتويـني املحـلي والـدولـي، وهـو يشـرف عـلى مشـروعـات دولـية جـاريـة 

لـإلغـاثـة والـتنمية فـي عـدد مـن الـبلدان فـي جـميع أنـحاء الشـرق األوسـط وآسـيا وأفـريـقيا وأوروبـا. ومـن بـني 

األعــمال اإلنــسانــية الــتي يــضطلع بــها الهــالل األحــمر الــقطري تــقديــم الــدعــم فــي مــجاالت الــتأهــب لــلكوارث 

واالســتجابــة لــها والــتعافــي مــنها والحــد مــن املــخاطــر، كــما يــعمل عــلى الــتخفيف مــن أثــر الــكوارث وتحســني 

مســـتوى مـــعيشة املـــتضرريـــن مـــن خـــالل تـــقديـــم الخـــدمـــات الـــطبية والـــرعـــايـــة الـــصحية والـــتنمية االجـــتماعـــية 

لـلمجتمعات املحـلية، بـاإلضـافـة إلـى نـشاطـه عـلى صـعيد املـناصـرة اإلنـسانـية. ويسـتعني الهـالل بـمجهودات 

شـبكة واسـعة مـن املـوظـفني واملـتطوعـني املـدربـني واملـلتزمـني، ورؤيـته تحسـني حـياة الـضعفاء مـن خـالل حشـد 

القوى اإلنسانية لصالحهم.



ويـــمارس الهـــالل نـــشاطـــه تـــحت مـــظلة املـــبادئ الـــدولـــية الســـبعة لـــلعمل اإلنـــسانـــي وهـــي: اإلنـــسانـــية وعـــدم 

التحيز والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعاملية.


