
نت حول  ملخص الندوة عبر االنبر

ي يمكن الوقاية منها باللقاحات   19-تأثير كوفيد
عىل استئصال شلل األطفال وجهود القضاء عىل األمراض األخرى الت 

 ومكافحتها
 المقدمة 
ا لتقرير اليونيسف، فإن ما ال يقل عن    19-أثر كوفيد

ً
ن عىل مستوى العالم. وفق سلًبا عىل النظام الصحي وخاصة نظام التحصي 

ي يمكن الوقاية منها باللقاحات وخاصة شلل األطفال.   80
مليون طفل دون سن سنة واحدة معرضون لخطر األمراض التر

ا  الصحة  منظمة  جمعتها  ي 
التر للبيانات  ا 

ً
واليونيسيف  ووفق ي ,لعالمية 

خدمات    وجافن تقديم  فإن   ، للقاحات  ن  سابي  ومعهد 
ي  
ة فن ن الروتينية يواجه معوقات كبب  ن األطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد    68التحصي  دولة عىل األقل ويؤثر عىل ماليي 

ي هذه البلدان. 
  فن

ي و  يتم مراقبة إنتشار   وس شلل األطفال البر صد  لقاح األول عن طريق  الالمشتق من  الدائر  وس شلل األطفال  فب  فب  برنامج البر
ن األطفال الذين    لحاد لشلل الرخو ال ات المعتمدة    ات عينوفحص  عاما    15تقل أعمارهم عن  بي  ي المختبر

از فن منظمة  لدى  البر
العالمية ضمن   ال الصحة  ب  اتمختبر شبكة  بسبب  المتخصصة  النظام  هذا  تعطل  ولكن،  األطفال.  بسبب   19-كوفيدشلل 

ن عىل الحاالت الحادة وحاالت الطوارئ فقط، ومحدودية وسائل النقل العام كب 
صعوبة لدى   ، مما أوجد اإلغالق التام، والبر

ن   أولياء األمور  ن الصحيي  ي زيارة المرافق الصحية والعاملي 
ة من الوقتوقد  .  فن ن لفبر   ، قامت بعض الدول بتعليق خدمات التحصي 

ي بلدين موبوءين بشلل األطفال )أفغانستان وباكستان( حمالت شلل األ وتوقفت  
 . طفال حتر شهر يوليو فن

  
ة من يناير  ي   / خالل الفبر

وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح 2020  آذار   / إىل مارس  2019  كانون ثانن ، تم تأكيد انتقال فب 
ي  
ي ذلك دول    26فن

ق المتوسط. ومنذ مارسمن إقليم  دولة بما فن وس  2020  آذار   / شر ، ازداد عدد حاالت شلل األطفال وفب 
ي  كان  شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح و 

ق المتوسط.    إقليم معظمها فن بالنظر إىل الحقائق المذكورة أعاله، مع أن  و شر
وس شلل األطفال الدائر المش   فب 

ً
تق من اللقاح  عدد الحاالت الفعلية قد يكون أعىل من الحاالت المبلغ عنها. لذلك، يعد حاليا

ي.  وس شلل األطفال البر  من فب 
  مصدر قلق للصحة العامة أكبر

 حول امفنت 
ق المتوسط.    2009امفنت شبكة إقليمية تأسست عام   ي إقليم شر

للعمل بشكل أساسي عىل تعزيز أنظمة الصحة العامة فن
اكة مع وزارات الصحة والمنظمات غب  الحكومية والوكاالت الدول ية والقطاع الخاص ومؤسسات الصحة  وتعمل امفنت بالشر

ي ا
ي عام    إلقليمالعامة األخرى فن

، قامت امفنت بتأسيس الصحة  2015والعالم لتعزيز الصحة العامة والوبائيات الميدانية. وفن
للتنمية ) البلدان نحو تعزيز  GHDالدولية  ق المتوسط ودعم  ي إقليم شر

( كمبادرة إقليمية تهدف إىل تعزيز عمل امفنت فن
ي تواجه الصحة 

 العامة. نظمها الصحية لالستجابة للتحديات والتهديدات التر

  

 تفاصيل الندوة 
  

المعرفة من أجل  لتبادل  العالمية واإلقليمية والقطرية  المستويات  اء عىل  الخبر نت منصة تجمع  الندوة عبر االنبر توفر هذه 
ي يمكن الوقاية منها باللقاحات األخرى    إستئصالعىل    19-معالجة تأثب  كوفيد

شلل األطفال وجهود القضاء عىل األمراض التر
  ومكافحتها . 

 الندوة أهداف 

 :  تحقيق األهداف التاليةعىل   ندوةعملت ال

ن عىل    19- تسليط الضوء عىل تأثب  كوفيد • كب 
ي يمكن الوقاية منها باللقاحات مع البر

شلل  إستئصال   عىل األمراض التر
ي يمكن الوقاية منها باللقاحات األخرى

 .األطفال والقضاء/ السيطرة عىل األمراض التر

ن عىل  • ي سياق كوفيدتحديد التحديات الرئيسية للتحصي 
 .19- المستوى العالمي واإلقليمي والقطري فن

ن وتوسيع نطاقها خالل جائحة كوفيد • اتيجيات المناسبة لتنشيط برامج التحصي   .19- مناقشة االسبر



ي يمكن   •
ه من األمراض األخرى التر اح الحلول المالئمة، والمستدامة، والمبتكرة  للقضاء عىل شلل األطفال وغب 

اقبر
  اللقاحات. الوقاية منها ب

ي الندوة المتحدثون 
 
 ف

ي من شأنها    ه الندوة إبراز هذكان الهدف من  
ي مواجهةالفرص التر

استضافت  قد  و .  19-كوفيدلـ  األزمة العالمية    بث األمل فن
اء التالية أسماؤهم:  ن الخبر   المتحدثي 

 الدكتور جيفري ماكفارالند
ي 
ن العالمي قسم  ،الحصبة مكافحةفريق  رئيس   ،الوبائيات أخصائ  ي  التحصي 

 .  األمراض والوقاية منها  السيطرة عىلكز ا مر  فن
  

  الدكتور محمد عبيد اإلسالم

وفريق عمل لقاح شلل األطفال الفموي المستجد  المخاطر  الحد من  ، فريق  العمل العالمي للرصد عضو فريق   ،الرصد خبير  
ي   2من النمط 

ق المتوسط.   إقليم فن  شر

ي 
 الدكتور عزالدين محست 

ي  خبب  الصحة العامة وعضو اتيحر اء االستشاري االسبر   فريق الخبر

  جبارة مواهب ةالدكتور 

نامج المدير  ي بر
ن الموسعل الوطتن  .السودان -بجامعة النيل مشاركة ةأستاذ ، لتحصي 

 :تيسب  الندوة ب قام
  هيام نقوال بشور 

اء االستشاري  ة الصحة العامة، الرئيس المشارك لفريق الخبر ي جامعة الشام الخاصة، خبب 
أستاذة الوبائيات وصحة المجتمع فن

ي والرئيس الحاىلي للجنة التحقق اإلقليمية   اتيحر منظمة الصحة  لمكتب    للقضاء عىل الحصبة والحصبة األلمانية التابعاالسبر
ق المتوسطالعالمية    .  اإلقليمي لشر

 الحضور  

كان التسجيل مفتوًحا لمدة أسبوع قبل تاريــــخ انعقاد الندوة وجرى اإلعالن عن ذلك من خالل قنوات التواصل والشبكات  
ي المجموع، قام بالتسجيل  

ق أوسطية للصحة المجتمعية )امفنت(. وفن ا، حضن منهم    413الخاصة بالشبكة الشر
ً
٪  53مشارك

(n = 218 ي  التاىلي توزيــــع ا
 حسب بلدانهم. ( ويعرض الرسم البيانن

ً
ن والحضور موزعا  لمسجلي 

 



 

 

 

 

 العروض  حولعامة  لمحة

( تقديمية  أربعة عروض  ية وتضمنت  ن اإلنجلب  باللغة  الندوة  ن ول  ألدقيقة    20نفذت  ن  دقائق    10و    عرضي  العرضي  من  لكل 
ين ي يمكن الوقاية منها باللقاحات    بمكافحة  المتعلقة  والمسائلجوانب  مختلف ال  تناولت (،  األخب 

  والقضاء عليها األمراض التر
ن عىل استئصال شلل األطفال. ووصفت العروض التحديات الرئيسية   كب 

ي تواجهها عمليةمع البر
ي يمكن  مكافحة    التر

األمراض التر
باللقاحات   منها  عليها الوقاية  واإلقليمي    والقضاء  العالمي  المستوى  المتحوالقطريعىل  عرض  الحالية  . كما  الجهود  دثون 

ي التخفيف من مخاطر كوفيد
ن لدعم الجهود القطرية فن كاء العالميي  ي   19-والمخطط لها للشر

ن الروتيتن وتشيــــع أنشطة التحصي 
ي وردت من الحضور.  

. وتلت العروض التقديمية جلسة نقاش ركزت عىل األسئلة المهمة وذات الصلة التر  التكميىلي
ن والتحصي 

دمت به.  فيما يىلي موجز لهذه  و 
ُ
تيب الذي ق  أن  العروض التقديمية بالبر

ً
ي الوقت المحدد،  بدأت  الندوة  علما

واستغرقت  وانتهت فن
  ساعة.  1.5

 الندوة مقدمة 

الدكتورة هيام نقوال بشور معلومات موجزة عن كوفيد   ن   19- قدمت  التحصي  ه عىل نظام  الندوة.  إضافة إىل    وتأثب  موضوع 
ن والتحديات خالل كوفيدو   لهيام بجمهور الندوة وقدمت  الدكتورة  . ثم رحبت  19-تحدثت عن تغطية التحصي 

ً
ة  لسب  موجزا

ن الضيوفكل من ال الذاتية  .  لمتحدثي 
 

ي يمكن الوقاية منها باللقاحات 19-التأثير العالمي لـ كوفيد
 عىل شلل األطفال والحصبة واألمراض األخرى الت 

 كفارالندجيفري ما الدكتور 
  

ي وصلت إىل  13لغاية  19-قدم الدكتور جيفري اإلحصائيات العالمية لـ كوفيد
/ أيلول والتر حالة مؤكدة   28,584,158سبتمبر

ي الدول المختلفة دون أن يكون الغرض   916,955و  
حالة وفاة. وشدد عىل أهمية تحليل البيانات وتقييم أداء النظم الصحية فن

ي األقاليم حس لوضع  من ذلك توجيه االنتقادات. كما عرض ا
تان يكانت األمريك  حيث   ،منظمة الصحة العالمية  تصنيفاتب  فن

ق البحر المتوسط وأفريقيا  14,699,174العبء األكبر )  تحمل ق آسيا وأوروبا وشر ( من الحاالت المؤكدة، تليها جنوب شر
 . ات الصحية األساسية )إرشادات الخدمتقديم تحدث الدكتور جيفري عن الحفاظ عىل و وغرب المحيط الهادئ عىل التواىلي
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ي  تشغيلية  
ي لديها حزم خدمات صحية وطنية وتمويل حكومي حسب فئة  19- سياق كوفيدفن

(. كما سلط الضوء عىل البلدان التر
ي  
ي ال٪  70  زيادة بنسبةأظهرت  الدخل والتر

الخدمات الصحية األساسية  تقديم  للحفاظ عىل    ات الحكوممن  المخصص  تمويل  فن
ن البلدان ذات الدخل المرتفع    19- كوفيدجائحة  خالل   ن  والدخل المتوسط المرتفعبي  ي حي 

ن    42و    41هذه الزيادة  بلغت  ، فن بي 
٪  23ذكر الدكتور جيفري أنه خالل الجائحة أبلغت  و المنخفض.  المتوسط  البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل  

ن البلدان منخفضة الدخل. كما أشار إىل مناهج التغلب  45من البلدان عن تعطل الخدمات الصحية وكانت هذه النسبة   ٪ بي 
الخدماتعىل   التدريب،    تعطل  الطبيةمثل:  التوريد    والمشورة  وسلسلة  المهام،  وتحويل  بعد،  والتواصل  المبتكرةعن   ،

، ومرافق الرعاية الصحية البديلة لتقليل .  أعداد  المجتمعي  المرضن

ي سياق كوفيد
 التكميىلي فن

ن ي ثالث مراحل طارئة )مارس  19-عرض الدكتور جيفري أنشطة التحصي 
  حزيران  / إىل يونيو   م آذار فن

جميع  2020 توقفت  حيث  األ (  و هذه  ي  استئنافها  تم  نشطة، 
يتفشر فن ي 

التر البلدان  ي 
فن الثانية  وس كورونا  المرحلة  فب  فيها   

اتيجية    ،ما بعد الجائحة، مرحلة  المرحلة الثالثةشهدت  المستجد و  .  23-2019االستئصال لألعوام  مراجعة طويلة األجل السبر

ا إىل أنه نتيجة لـ كوفيد
ً
ي  ،  19-وأشار أيض

ق    المحطيط الهادئغرب    إقليم اخفضت معدالت الكشف عن الحاالت فن وجنوب شر
ق المتوسط.   البيئيةوانخفض ما يقرب من نصف  آسيا وشر ي بلدان    العينات 

ق المتوسطفن ق آسيا وشر ، وتعطل جنوب شر
ي  
  21البالغ عددها  و   البلدان ذات الخطر المرتفعوتأثرت جميع أفريقيا  الشحن فن

ً
المبادرة العالمية  . كما أشار إىل أن قدرات  بلدا

ية و مثل ا  الستئصال شلل األطفال ات تمت تعبئتها بالكامل لدعم  الدعم  لموارد البشر ي والمختبر
- كوفيدجهود مواجهة  اللوجستر

ي  . عىل الرغم من كل هذه التحديات، هناك بعض الفرص  19
مثل: استخدام التوقف    المبادرةاستخدامها لصالح  يمكن  التر

الزخم  االستفادة من هذا  أهمية التطعيم و لتنويه إىل  ل   19-الخطاب العالمي حول كوفيداستغالل  المؤقت لمراجعة الخطة، و 
ي +) مقاربات العمللدمج 

ن الروتيتن  + الخدمات األساسية(.  المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال التحصي 

 فيما يتعلق برصد الحصبة، فقد أشار إىل النقاط التالية:  

اإلصابة  قد   • أعداد حاالت  ي 
فن االنخفاض  ي  يكون 

فن الحاالت  ارتفاع عدد   عن 
ً
ناتجا نحو    2019بالحصبة  واتجاهها 

ي عام 
 .  2020االنخفاض فن

 . قليم اإلالنتائج حسب البلد وصعوبة تفسب  النتائج حسب تقلب  •
لكل  كان   • ن  حالتي  من  أقل  البلدان  معظم  الحساسية   100,000لدى  تكون  وقد  الماضية  القليلة  السنوات  خالل 

ورة بـ  المنخفضة لرصد الحصبة نا  . 19-كوفيدتجة عن ضعف هذا الرصد بشكل عام وال يرتبط بالضن
ا بتدابب  التخفيف من آثار كوفيد •

ً
ي الحاالت مرتبط

 . 19- يمكن أن يكون االنخفاض فن
تأثب   باختصار  • تحديد  الصعب  الحصبة ومن  انخفاض حاالت  العوامل عىل  متنوعة من  تؤثر مجموعة  أن  يمكن   ،

 ل(. مجموعة متنوعة من العوامعىل المعدالت )يمكن أن تؤثر  غب  الحصبة حاالت استبعاد معدل عىل   19-كوفيد

ي يمكن الوقاية منها باللقاحات ومكافحتهاو شلل األطفال إستئصال جهود عىل  19-تأثير كوفيد
 األمراض الت 

  الدكتور محمد عبيد االسالم

ي اإل 19-كوفيد  عرض الدكتور عبيد حالة
  13  . ولغاية19-كوفيد تبلغ باستمرار عن حاالت  22الدول الـ  ، وذكر أن جميع  قليمفن

ي جميع أنحاء اإل  19- ـ كوفيدوفاة مرتبطة ب   53,332حالة و    2,020,815تم اإلبالغ عن إجماىلي    أيلول،   / سبتمبر 
كان وقد  .  قليمفن

 التكميىلي   برنامج
ن اير/  أنشطة التحصي  ي مرحلة الطوارئ منذ نهاية فبر

اإلخطار بالوباء، صدور  بعد    آذار   / أوائل مارسشباط و فن
ي عدد الحاالت والبلدان المصابة.  

التكميىلي  تم إيقاف جميعو مع ارتفاع كبب  فن  
ن الحفاظ عىل الوظائف  مع    أنشطة التحصي 

ي  و .  الرصد الهامة مثل  
 التكميىلي نتيجة لهذا التوقف فن

ن مليون    50مليون فرصة تطعيم أثرت عىل    60  تفقد  ،أنشطة التحصي 
ي مرحلة استئناف   ويعتبر طفل.  

نامج اآلن فن ن   البر كب 
خالل األسابيع القليلة إىل  المرتبطة بذلك    عىل وضع الخطط   مع مواصلة البر

اجع هذه المراحل الوبائية  تتقدممن المتوقع أن  أنه  األهم من ذلك و . القادمة األشهر  من بلد إىل آخر وحتر عىل المستوى   وتبر
  . ي
نامج يجب أن يتعايش وأن يتكيف بدوره مع جائحةو دون الوطتن ي  ، مما  لبعض الوقت 19- كوفيد الحقيقة هي أن البر

يعتن
اتيجيات ي  وعىل جميع المستويات. ه تعديل اسبر

ي الوقت الحاىلي فن
ي طريقه إىل االستقرار أو االنحدار فن

ن أن مسار المرض فن ي حي 
فن

ي    المناطقاألوروبية وبعض    قليماإل
ق المتوسط وأفريقيا الرئيسية من   بلدانالاألخرى، فإن الوضع يزداد سوًءا فن ي ذلك  شر

، بما فن
ي تفشر فيها المرض

 .البلدان الموبوءة وبعض البلدان التر



ي أفغانستان وباكستان. وبالمثل
ي المتوطن ينتشر فن وس شلل األطفال البر ي  وأوضح الدكتور عبيد أن فب 

، تم اإلبالغ عن تفشر
ي أفغانستان وباكستان والصومال والسودان، كما تم اإلبالغ عن  

وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات فن  حاالت فب 
ن    1شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحات من النمط   ا أن جميع أنشطة التحصي 

ً
ي ذلك   التكميلية من اليمن. وذكر أيض

  بما فن
ي لعىل المستوى دون ال الحمالت  

وس شلل األطفال األحادي التكافؤ من النمط  وطتن   2لتطعيم باللقاح الفموي المضاد لفب 
ن أفغانستان وباكستان. تنفذ بشكل  امن بي  ن

 مبر
 

ات كوفيد  عىل برنامج التطعيم 19-تأثير
ي الدكتور 

 عزالدين محست 
ي  
اتعرض الدكتور محستن ي ا  19-كوفيد  تأثب 

ن فن   2020  نيسان  / أبريلإجتماع   ، والنتائج الرئيسية من  قليمإلعىل أنشطة التحصي 
ق المتوسط وكذا نتائج اال الفني  للمجموعة ي لجس الستطالع  ة االستشارية إلقليم شر

ن حول  نبض  الثانن ي سياق كوفيد  التحصي 
- فن

ي )منظمة الصحة العالمية واليونيسف  19
 (. 2020 حزيران  / يونيو   20- 5، وجافن

بـ كوفيد ا 
ً
أيض تأثر سلًبا  ي 

الروتيتن ن  التحصي  لكن اإلقبال منخفض  19-وأوضح أن  الثابتة،  المرافق  ي 
 فن
ً
يزال مستمرا أنه ال  إال   ،

ن وعدم استعدادهم لتوفب    ن الصحيي  ن بسبب القيود المفروضة عىل التنقل، وخوف العاملي  ، وبالمثل يخشر  خدمات التحصي 
عىل  القيود المفروضة  أو تخفيضها بشكل كبب  بسبب    المتنقلةالتوعية واألنشطة  تعليق أنشطة  تم  تطعيم أطفالهم. و من  اآلباء  
ي أبريل  ةاإلقليمي  المجموعة االستشارية الفنية  أوصتنتيجة لذلك،  و الجسدي.    والتباعد   التنقل

بأن يقوم    2020  ساني ن  / فن
تأثب   ا لتقليل  البلدان ودعمها  بتوجيه  كاء  ا  19-كوفيدلشر أنشطة  اإلمكان.  عىل  قدر  ن  استطالع  و لتحصي  نتيجة  جس  أشارت 
ي اإلقليم  من البلدان  ٪  67  إىل أن  سابق الذكر نبض  ال

ن عدم وجود  ذكرت  فن ي أنشطة التحصي 
من  ٪  25  ت ذكر بينما  ،  تعطل فن

ي البلدان حدوث  
ي تعطل جزن 

 . قليممن بلدان اإل٪ 8وتأجلت هذه األنشطة فن
 

جهود    19-تأثير كوفيد و   استئصالعىل  األطفال  باللقاحات  القضاء عىل  شلل  منها  الوقاية  يمكن  ي 
الت  األخرى  األمراض 

ي السودان  
 
 ومكافحتها ف

      جبارة سلمان  مواهب ةالدكتور 
وس شلل األطفال المشتق من   ي السودان، وارتفاع خطر اإلصابة بفب 

اللقاح و األمراض عرضت الدكتورة مواهب األوضاع فن
جائحة كوفيد  باللقاحات خالل  منها  الوقاية  يمكن  ي 

التر إىل    19-األخرى  وأشارت  اإلطار.  هذا  ي 
فن النجاح  جانب قصص  إىل 

از  ي مع 
الوطتن المستوى  التغطية عىل  نيسان  19-ياد حاالت كوفيدد انخفاض  أبريل/  ي 

التغطية  ، وشهدت  فن تحسنا معدالت 
ي  طفيفا  
وس شلل األطفال الدائر المشتق  إصابة بحالة    19عن ما مجموعه  وأبلغت السودان  ى.  مرة أخر   حزيران  / يونيو فن فب 

أربعة أشهر، لذا فإن هذا التأخب  يزيد من خطر اإلصابة لمدة  تأخر اكتشاف هذه الفاشية  وقد  عينات بيئية.    6  أخذ من اللقاح و 
ي يمكن الوقاية منها باللقاحات.  

ي األمراض التر
ي يمكن الوقاية منها باللقاحات   ا أن اإلبالغ عن كمبشلل األطفال وتفشر

األمراض التر
بـ كوفيديتأثر   ي  ،  19-سلًبا 

أنواع  عملية جمع  ، تعليق  الرصد   مواقع  عدد إىل خفض  معدل اإلبالغ  ويرجع االنخفاض فن بعض 
ي  
فن التأخب   العينات،  نقل  ي 

فن التأخب   يةالعينات،  المخبر الفحوصات  ات    إجراء  المختبر جميع  أن   شغلونن م  وطواقمها حيث 
ي    السودانيتمثل اإلجراء الرئيشي الذي اتخذته  و .  19-بحاالت كوفيد

ن فن ن عىل التواصل  عىل اللقاحات  الطلب    تحفب  كب 
مع البر

ي 
ن فن ن األفراد لتعزيز برنامج التحصي  .  البالد بي  ي

 وتجنب أي تفشر
 

 المالحظات الختامية والرسائل الرئيسية
  الدكتورة هيام نقوال بشور

نت بالرسائل الرئيسية التالية هيامالدكتورة   شكرت ن والميش والجمهور واختتمت هذه الندوة عبر اإلنبر  :المتحدثي 
  

ن   • ي أي حالة طوارئالتحصي 
ي تعطيله فن

 كانت  هو أحد أكبر تدخالت الصحة العامة فعالية وال ينبعن
ً
  االتصال ايعتبر  . و أيا

 اللقاحات. لزيادة الطلب عىل  ةالفعال ت التدخال أحد 

ي مواصلة توفب   •
ن المعيارية ودعم   ينبعن لجودة الشاملة والمستدامة ضمان ايد فعالة لبر سلسلة تب  ها خدمات التحصي 

ي تقديم هذه الخدمات .  
 فن



ي   19-عىل البلدان االستجابة لـ كوفيديجب   •
، وذلك للحد من مخاطر تفشر ن ي تعزيز أنظمة التحصي 

مع االستمرار فن
ي يمكن الوقاية منها باللقاحاتاأل 

 .مراض التر

البيانات،  من   • وإدارة   ، ي
الوبان  ، والرصد  التكميىلي  

ن التحصي  وأنشطة  ي 
الروتيتن ن  التحصي  ي 

فن االستثمار  زيادة  وري  الضن
ن الموسع.   نامج التحصي   والبحوث المتعلقة ببر

ي  تعتبر  •
ة بمشاركة المرضن والجمهور أمر حيوي فن  إدارة األزمات أثناء الجائحة وبعدها. عملية صنع القرار المستنب 

 
 المناقشة

ي أجاب عليها المتحدثون المعنيون. 
  قامت الدكتورة هيام بتيسب  جلسة األسئلة واألجوبة. وفيما يىلي بعض األسئلة المختارة التر

 رد الدكتور جيفري عىل األسئلة

 ؟ 19- كوفيد متر سيتوفر لقاح •

العديد   تعمل  نعلم جميًعا،  لقاحات كوفيداإلجابة: كما  تطوير  والحكومات عىل  كات  الشر تتم  19- من  لم  اللحظة،  ولغاية   .

ن عىل األقل: ) التوافر عىل مكوني  ي أي بلد. ويشتمل 
بالكامل وإصداره لالستخدام العام فن ( التطوير  1الموافقة عىل أي لقاح 

ي إلتاحة مثل هذا اللقاح  ( توفر قدرات التصنيع الكافية والتمويل و 2الناجح وترخيص لقاح آمن وفعال، و )
الدعم اللوجستر

  ، السؤال األول: متر سيكون هناك لقاح آمن وفعال ومرخص؟ لكن من المحتمل  ال أحد يعرف اإلجابة عن  للجميع. وبالتاىلي
ي الربــع الرابع من عام  األ  يتوفر اللقاحأن  

يعلم  فال أحد    ،مدى فعاليتهأما بالنسبة ل.  2021أو الربــع األول من عام    2020ول فن
 
ً
:   المتوفرة منه قليلة، ستكون الكمية  لقاحمن الواضح أنه عندما يتم ترخيص أول و . ذلك أيضا ي

نسبًيا. وعليه فإن السؤال الثانن
خيص ا صبح هذيمتر    متاح  البر

ً
. اإلجابة مرة أخرى، ال أحد يعرف و للجميع؟    ا ن ضنا أنه سيتم استهداف  و عىل وجه اليقي  إذا افبر
من   أكبر  )أي  تقريًبا  الجرعة   7الجميع  ألنظمة  بالنسبة  حتر  الجرعات  لمليارات  حاجة  هناك  فستكون  شخص(،  مليارات 

  . ن ن عىل األقل ألنظمة الجرعتي  من الصعب تخيل أن القدرة التصنيعية ستكون كافية لتغطية الجميع لمدة  و الواحدة، ومرتي 
ن عىل األقل خيص.    عامي  ، هناك سؤال ثالث: كيف سيتم إعطاء األولوية  و بعد البر ا أطول. وبالتاىلي

ً
أعتقد أن األمر سيستغرق وقت

ي للجميع؟ هناك العديد من اآلراء
  ، كيفية القيام بذلكحول   الستخدام اللقاح بمجرد بدء التصنيع، قبل أن يتوفر اللقاح الكافن

ي ذلك  
ة العالمية. باإلضافة إىل ذلك، هناك تقارير صحفية عن اتفاقيات حول كيفية  منظمة الصحالصادرة عن  بيانات  البما فن

ى ما سيحدث علينا االنتظار  القيام بذلك. لكن ماذا سيحدث عمليا؟  .      لبن
  

ي ميانمارنشهد  •
ا أقل من حاالت اإلنفلونزا ألن شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب هما موسم الذروة فن

ً
ا عدد

ً
 . أيض

  
ي الدردشة حول  

ي فن
ي  المتعلق بتقرير  الالجواب: أفهم أن هذا رد عىل مشاركتر

ي نصف الكرة  حاالت  االنخفاض الكبب  فن
اإلنفلونزا فن

ي هذا العام خالل موسم   ي  الجنونر
ي  نص  الأفهم أن  و الشتاء.  الذروة فن

ي ميانمار  الظاهر فن
الدردشة عبارة عن بيان من شخص فن

   أن يطرحال حول ذلك،   معلوماترغب بإضافة ي
ا
  أشكر الكاتب عىل هذه المعلومات اإلضافية. وأود أن . سؤال

 
 رد الدكتور عبيد عىل األسئلة

ا أن كوفيدمن   .1
ً
شلل األطفال   إستئصالفاقم الوضع الصعب بالفعل المتعلق بأدى إىل تقد    19-الواضح جد

ي باكستان وأفغانستان. 
 ؟المسألةحول التعامل مع هذه  ة جديد فهل توجد أفكار فن

ا حقيقة أن   19-. ومع الحقائق الجديدة ليس فقط بالنسبة لـ كوفيد ، هذا بالفعل مدعاة للقلقنعم . أ
ً
ولكن أيض

ي وس شلل األطفال البر مقصور عالمًيا عىل باكستان وأفغانستان بعد القضاء عىل انتقال    1من النمط    انتقال فب 

ي المستوطن   وس شلل األطفال البر ،لعامإفريقيا هذا ا  منفب  ن عىل كال البلدين اعتماد    . وبالتاىلي  أساليبيتعي 

 شلل األطفال.  إىل استئصال  ةالعالمية الهادف األجندةجديدة الستكمال 

ن أن كوفيد .ب ي حي 
كان حالة طوارئ صحية عامة عالمية عىل نطاق غب  مسبوق، فقد قدم العديد من الدروس    19-فن

ا.  
ً
ة أيض ن   والفرص الممب 

ً
ي هذا الصدد، فإننا جميعا

ي برامج    ما نتعلمهنتعلم مع مرور الوقت ونحاول تطبيق  وفن
فن

ي  سيطرة عليها وال والقضاء عليها  الساريةاألمراض  استئصال
 شلل األطفال.   استئصال ذلك بما فن



من   .ج التعلم  دراسة  ،  19-كوفيد  لـ  ستجابةاال أثناء   
ً
حاليا فقط  تجري  ليس  الكاملة  الحكومية  للمشاركة  الدعوة 

باعتباره عىل أعىل مستوى، والتطعيم ضد شلل األطفال    اتة، والمشاركة المستمرة للقياديالصحالقطاعات  

المتكا األساسية  الصحية  الخدمات  من  التكنولوجيا    ،ملةجزء  باستخدام  ي 
الحقيقر الوقت  ي 

فن البيانات  ونقل 

 صناع السياسات ووسائل اإلعالم والجمهور. لالبيانات ذات الصلة  توفب  المتاحة مع 

ي أنشطة   .د
ر الناجم عن التوقف المؤقت فن ن  مع مراعاة الضن ،  تغطية  وانخفاض    ةالتكميليالتحصي  ي

ن الروتيتن التحصي 

يوالتحدي المزدوج لـ  وس شلل األطفال البر وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح  1من النمط    فب    و فب 

النمط   أهداف2من  تعديل  نامج  البر اتيجية    ه، يجب عىل  وس شلل    -اإلسبر فب  ي 
تفشر السيطرة عىل  أولها هو 

ي  2من النمط    األطفال الدائر المشتق من اللقاح وس شلل األطفال البر ي    1من النمط    ومنع توسع انتقال فب 
فن

ة المتبقية من عام  ي عام  وتعطيلو   2020الفبر
 . 2021االنتقال المتوطن فن

 
وس كورونا المستجد، تعطلت   .2 تعتبر الحمالت جزًءا ال يتجزأ من جهود القضاء عىل شلل األطفال ، ومع انتشار فب 

ي أفغانستان وباكستان، مما أدى إىل حدوث فجوة. كيف يمكن معالجة
هذه الفجوة اآلن مع الحفاظ   هذه الحمالت فن

 وجود مثل هذه الحمالت؟ب زداد يي قد  ذ، وال19-عىل الحاجة إىل حماية المجتمعات من انتقال كوفيد

  

وس كورونا ومبدأ  . أ ا لحقيقة التعايش مع فب 
ً
بعدم المساومة عىل   المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالإدراك

ي مجال  
ن فن شلل األطفال، تم تعديل المبادئ التوجيهية لتنفيذ حمالت التطعيم من  سالمة وأمن جميع العاملي 

انية لتوفب  معدات الوقاية الشخصية المناسبة.  ن ل وتعديل هياكل المب  ن
ل إىل مبن ن  مبن

ي باكستان وأفغانستان حول  .ب
تم طرح سؤال عىل المجموعة االستشارية الفنية المعنية باستئصال شلل األطفال فن

ي كال  االستئناف اآلمن لح 
التلقيح فن ال ملة  المراجعة المجموعة،  أقرت  و الوباء.  ن يتوطن فيهما  ذيلالبلدين  بعد 

للمخاطر   باستئناف حمالت    والمزايا،الدقيقة  التطعيم ونصحت  بشأن حمالت  المنقحة  التوجيهية  المبادئ 

 التطعيم ضد شلل األطفال. 

ي كل محتر اآلن  تم   .ج
 التكميىلي فن

ن ن من أنشطة التحصي  ي يوليو   البلدينن  تنفيذ اثني 
.  حيث  آب  / وأغسطس  تموز   / فن

ي استئصال  حدوث  عن    تقارير لحد اآلن  ترد  لم  
ن فن ن المجتمعات والعاملي  ي اإلبالغ عن المرض بي 

زيادة ملحوظة فن

ي 
ي المناطق التر

 التكميىلي أنشطة    تنفذ فيها شلل األطفال فن
ن ة    خالل   الرصد أظهر  و .  التحصي  حملة التطعيم األخب 

أن   باكستان  ي 
ن
األمامي يستخدمون  93ف الخط  ي 

ن
ف ن  العاملي  أنشطة ٪ م96وأن    الكمامات٪ من  ي 

ن
ف ن  العاملي  ن 

 التكميىلي 
ن  عاًما.  50تزيد أعمارهم عن التحصي 

نامج  وبناء عىل ذلك .د ا لبر
ً
ا أيض

ً
ي  استئصال  ، من المهم جد

ي فن ي كال البلدين أن يساهم بشكل منهحر
شلل األطفال فن

ن تقديم   ي الجهود المبذولة لتحسي 
ن الروتيتن شلل    للقضاء عىلالعمود الفقري  باعتباره    خدمات برنامج التحصي 

 األطفال. 

يأن تقصد هل  .3 وس شلل األطفال البر  ت ال يزال من 2من النمط   فب 
ً
ا ي البيئة؟ شر
 فن

ي من النمط  . أ وس شلل األطفال البر ي عام   2تم اعتماد القضاء عىل فب 
. وتم اإلبالغ عن آخر إصابة بهذا  2015فن

وس ي عام   الفب 
ي الهند.  1999فن

 فن

ي الواقع، قد تعرفون أنه   .ب
  تم  قد  فن

ً
ي من النمط  أيضا وس شلل األطفال البر ين    3اعتماد إعالن فب  ي أكتوبر/ تشر

فن

 . 2019أول 

ي  .ج
ي  بقر وس شلل األطفال البر ي العالم    1من النمط    فب 

 فن
ا
ن فقط  متداول ا يقتض عىل دولتي 

ً
باكستان   هما وهذا أيض

 وأفغانستان. 



  .د
ً
ي  ت خاللإذا ذكر  ،عذرا وس شلل األطفال البر ي فب 

ي  خطأ غب  مقصود فإن هذا   2من النمط   حديتر  . من جانتر

وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاحبناء عىل ذلك . ه ي حدوث حاالت شلل   2من النمط    ، يتسبب فب 
فن

ي وس شلل األطفال البر وس شلل األطفال األخرى )فب  وس شلل    1مط  من الن  أطفال أكبر من سالالت فب  و فب 

وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح  1من النمط  األطفال الدائر المشتق من اللقاح (.  3من النمط  و فب 

ي عامي ف
وس شلل األطفال الدائر المشتق من اللقاح2020و  2019قن ي حدوث    2من النمط  ، تسبب فب 

  357فن

يحالة عىل التواىلي عىل مستوى العالم؛ بينما    380و   وس شلل األطفال البر ي حدوث    1من النمط    تسبب فب 
فن
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ي  . و وس شلل األطفال البر  بنجاح وتم اعتماد القضاء عليه.   2من النمط  باختصار، تم القضاء عىل فب 

  
ن ضد شلل األطفال الذين شاركوا  .4 ي مجال التحصي 

ن فن ي أنشطة جمع عينات كو  يشاركوا  / ما هو عدد العاملي 
  19-فيدفن

ق المتوسط؟ ي بلدان شر
 فن

ي  لم يشارك  
ي جمع العينات. ومع ذلك، فقد تم استخدام البنية    المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالالعاملون فن

فن
ات  هذه  التحتية المدعومة من ية والمعدات واإلمدادات  ،  المبادرة لشحن العينات إىل المختبر كما استخدمت الموارد البشر

 . شلل األطفال اتالشبكة العالمية لمختبر المتوفرة لدى 

  
ي اليمن، حيث توجد هل  .5

وري توفب  مختبر لشلل األطفال فن ي نقل العينات؟  صعوبة بالغةمن الضن
 فن

  
ق المتوسط    يحمل . أ ي إقليم شر

عينات من اليمن  الالمخاوف بشأن شحن  نفس  برنامج استئصال شلل األطفال فن
شلل األطفال العالمية. ومع ذلك، من المهم مالحظة أن النظام كان يعمل بشكل جيد للغاية   اتإىل شبكة مختبر 

 . 2017حتر عام 
 

وسا .ب ت شلل األطفال عملية طويلة ومعقدة للغاية. يتطلب إنشاء مختبر معتمد من منظمة الصحة العالمية لفب 
تواجهكما أن   العملية  الخاصة    هذه  باإل   -تحدياتها  المرتبطة  التحديات  وتقوم منظمة الصحة  حتواء.  وأهمها 

ي    12نتيجة لذلك، يوجد  و اعتماد كل مختبر سنوًيا.  العالمية ب
وس شلل األطفال فن ا لفب  ً ي   22مختبر

دولة عضو فن
ق ال   إقليم  وسط. متشر

 
نامج،  بناء عىل ذلك .ج منظمة الصحة العالمية، عىل خيارات متعددة منذ  موظفو  و   المحليون، عمل موظفو البر

ي المتقلب.   2017عام 
 ولكن لم يتم العثور عىل حل مستدام حتر اآلن بسبب الوضع األمتن

 
 

  .د
ً
ي تعبئة  حاليا

اتيجية فن ي أقرب وقت ممكن  ونقل  ، تتمثل أفضل اسبر
ويفضل أن يكون ذلك    -العينات من صنعاء فن

 . ي ونر ي إىل عمان أو عبر الجو إىل نب   عبر الطريق البر
يعىل وضع نهج   المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالتعمل  . ه مباشر سيكون عبارة  ال جديد للفحص المخبر

ي هذا المجال.  
 عن أسلوب اختبار بسيط وشيــــع وحساس. ويوض بأن تعىط اليمن أولوية فن

  
مة بدعم المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفالهل ما زالت  .6 ن   ؟حمالت التطعيم الوطنية لشلل األطفال ملبر

 



ن توضي المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال بأنشطة  من حيث المبدأ،   . أ ي    التحصي 
ي البلدان التر

التكميىلي فن

ي وس شلل األطفال البر وس شلل األطفال الدائر المشتق    1من النمط  يتوطنها فب  ي تفشر فيها فب 
والبلدان التر

 من اللقاح. 

 

ا النتشار شلل  .ب
ً
ا )قائمة عىل البيانات( تعكس خطًرا وشيك

ً
يتطلب االستثناء مما ورد أعاله أدلة موضوعية قوية جد

ن الموسع لتحقيق   يتم  و .  مرتفع  تغطيةمعدل  األطفال مع عدم وجود خيار بديل آخر مثل تعزيز برنامج التحصي 

اء من   ي بالتأهب واالستجابة للوباء الذي يضم خبر
إعداد تقييم شامل للمخاطر وتقديمه إىل فريق العمل المعتن

كاء   المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال.  شر

  
ي ،  19-أفغانستان: كوفيد .7 وس شلل األطفال البر وس شلل األطفال الدائر المشتق من ال   1من النمط    فب   لقاح و فب 

ن وانعدام األمن والنظام الصحي الهش وحظر    ،2من النمط   كل هذه التكميىلي لشلل األطفال و ...    أنشطة التحصي 

أي    العوامل باللقاحات.  منها  الوقاية  يمكن  ي 
التر األمراض  و  األطفال  شلل  الحرب ضد  عىل  األمد  طويل  تأثب   لها 

  جديدة؟ فنيةإرشادات/ أفكار جديدة/ تدخالت/ تطورات 

 

ن جدا لذلك.  . أ ي السؤال توضيح للتحديات المعنية بشكل ممتاز، وأنا ممير
 ورد فن

نامج يوفر   .ب وس شلل األطفال إذا كان البر ن أنها يمكن أن توقف انتقال فب  ي مناسبتي 
ى سارة: لقد أثبتت أفغانستان فن بشر

 الوصول األمثل إىل األطفال للتطعيم عدة مرات متتالية. 

 الجارية  السالم    محادثاتمع   .ج
ً
ي يحظر فيها  حاليا

التر المناطق  ي 
األطفال فن إىل  الوصول  ن  لتحسي  قوية  ، هناك فرص 

ل.  ن ل إىل مبن ن  التطعيم من مبن

ا عىل فرص وأهمية تكامل شلل األطفال  19-أعىط كوفيد .د
ً
ا عالمًيا حاد نً ي هذه    تركب 

مع الخدمات األساسية األخرى فن

رة والضعيفة.   المجتمعات المتضن

اليتم تشجيع   . ه التكنولوجياستخدام  ي ال يوجد فيها خطر عىل سالمة وأمن    ة تطبيقات 
التر المناطق  ي 

ي فن
فن ن    العاملي 

 . ي الخط األمامي
 مكافحة شلل األطفال فن

  

  

 


