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الحلقة النقاشية المنعقدة عبر         2021يناير، \ كانون الثان 

نت:    اإلنبر

ن متماسكة، وتحقيق العدالة   التطعيم  نحو بناء برامج تحصي 

 

      مقدمة 

وتشمل  العوامل  من  عدد  إىل  العامة  الصحة  طوارئ  حاالت  تعزى 

أو  والسياسية،  االجتماعية  الرصاعات  واندالع  الطبيعية،  الكوارث 

  األوبئة حيث 
  األنظمة  تفش 

تسفر حاالت الطوارئ هذه عن انهيار ف 

بالصورة   التطعيم  خدمات  تقديم  دون  يحول  الذي  األمر  الصحية، 

االستعداد  أهبة  عىل  تكون  أن  الدول  عىل  يتعي    لذا؛  المعتادة. 

  تؤثر عىل الصحة العامة من خالل تقديم  
لالستجابة للتهديدات التر

باعتبا للسكان  الرسعة  وجه  عىل  من  اللقاحات   
ً
حيويا  

ً
مكونا ذلك  ر 

السكانية  الفئات  بي     
ً
خصوصا للطوارئ،  االستجابة  خطة  مكونات 

منها   الوقاية  يمكن    
التر باألمراض  لإلصابة  كبب   بشكل  المعرضة 

لتقديم  الحاجة إلطالق حمالت  ز  تبر قد  اإلطار،    هذا 
ف  باللقاحات. 

يمكن   اتاللقاح   
التر األمراض    

تفش  لتطويق  طارئة  بصورة    للسكان 

الوقاية منها باللقاحات والحيلولة دون انتشارها عىل الصعيد العالم   

 .  لتعزيز األمن الصح  العالم 

  خدمات التحصي   ما دفع    19-أسفرت جائحة كوفيد
عن انقطاع ف 

منظمة الصحة العالمية واليونيسف إىل إطالق تحذيرات حول إمكانية 

بش  اإلصابة  لخطر  العالم  حول  األطفال  ماليي    األطفال تعرض  لل 

االنقطاع،   هذا  بسبب  جائحة كوفيدوالحصبة  تركزت    19-فبفعل 

من خالل   ة  المباش  االستجابة  الدول عىل    
ف  الصحية  الموارد  جهود 

  19-تمكي   المرافق الصحية من التعامل مع الحاالت المصابة بكوفيد

  . وبحسب اإلحصائيات مع تجنب زيادة حاالت الدخول إىل المستشف 

نسبة  هبطت  فقد  المتحدة،  لألمم  التابعة  الوكاالت  عن  الصادرة 

حواىل    إىل  الدول  بعض    
ف  التحصي    أدت  50أنشطة  حيث   %

 عن  الخوف  
ً
اإلغالقات العامة باإلضافة إىل توقف حركة النقل، فضال

إىل تعذر الوصول إىل الخدمات الصحية.   19-من التقاط عدوى كوفيد

ال  تزويد  وتتصاعد    
ف  التقليص  يتسبب  أن  إمكانية  من  هنا  مخاوف 

   ضد  باللقاحاتالسكان  
  يمكن الوقاية منها باللقاحات ف 

األمراض التر

المندلعة بالفعل   19-اندالع جائحة أخرى باإلضافة إىل جائحة كوفيد

تحت  الرازحة  الصحية  األنظمة  عىل  العبء  من  بالمزيد    
يلفر ما 

  
الوباء. وف  الناجمة عن  ثمة  الضغوط   ، التحصي   أنظمة  تطوير  إطار   

التكنولوجية   التقنيات  من  األنظمة  هذه  تستفيد  سانحة ك   فرصة 

الهادفة إىل توزي    ع لقاح كوفيد - الحالية باإلضافة إىل تسخب  الجهود 

  تسببت بها اإلغالقات العامة وإجراءات البقاء    19
لسد الثغرات التر

، خصوص  
الروتيت  التحصي    برامج    

ل ف  المب     
الفرق ف  ام  البر    ظل 

 ف 
ً
ا

  مجال توزي    ع لقاحات كوفيد
بتدابب  التباعد الجسدي،   19-العاملة ف 

للعيادات  المستمر  والتطهب   الشخصية،  الوقاية  معدات  واستخدام 

  تسهيل 
ف  ة  ما يسهم بصورة كبب  اللقاحات،  تقدم    

التر والصيدليات 

  هذا المجال. 
 جهود فرق برامج التحصي   ف 

 

برامج   امفنت تحظ   جهود    
ف  تصب  حيث  ة  بأهمية كبب  التحصي   

ق المتوسط من أن يحظوا بحياة     منطقة ش 
الهادفة إىل تمكي   الناس ف 

ق المتوسط بصورة مكثفة لتعزيز  صحية. لذا؛ تدعم امفنت دول ش 

برامج التحصي   المطبقة فيها. وتتطلب أنشطة التحصي   استمرارية 

لنج حاسمة  عوامل  بوصفها  انقطاع  األنشطة، كما  وعدم  هذه  اح 

الصحية، حيث   الطوارئ  العوامل خالل حاالت  أهمية هذه  تتعاظم 

الخدمات الصحية األساسية  يتجزأ من   ال 
ً
التحصي   جزءا برامج  تعد 

  الحفاظ عىل صحة المجتمعات وتقليل 
بالنظر إىل دورها المحوري ف 

  األمراض. 
 األعباء الناجمة عن تفش 

المتماس  الصحية  األنظمة  الدول من  تعد  تمكي      
الزاوية ف  كة حجر 

مواجهة التحديات الصحية المختلفة، ويوصف أي نظام صح  بأنه 

الصحية  المخاطر  واستباق  تحديد  من  يتمكن  عندما  متماسك 

اتيجيات   بمجموعة من القوى واالسبر
ً
المحتملة، وعندما يكون مجهزا

   ا  القادرة عىل االستجابة للتحديات الصحية عىل اختالف أنواعه 
. وف 

 ال  
ُ
التحصي   بوصفها جزءا هذا اإلطار، فإن إعطاء األولوية لخدمات 

ية   البرس  الخسائر  من  يقلص  المتماسكة  الصحية  األنظمة  من  يتجزأ 

تبة عىل حاالت الطوارئ الصحية.    واالقتصادية المبر

تحصي      برامج  لبناء  ايدة   
المبر الحاجة  ظل    

وف  ذلك،  عىل كل  بناء 

  توزي    ع اللقاحات، عقدت امفنت ندوة  متماسكة وتحقيق العدا
لة ف 

   
نت ف      26عبر اإلنبر

يناير استمرت من الساعة الخامسة \ كانون الثان 

بناء   نحو   « عنوان  تحت  وانطلقت  مساء  والنصف  السادسة  وحتر 

   
  هذه  التطعيمبرامج تحصي   متماسكة، وتحقيق العدالة ف 

«.  وتأنر

امفنت   مساع   ظل    
ف  الرقم   الندوة  العالم  مزايا  من  لالستفادة 

الفجوة   سد  بهدف  وذلك  الحرجة  األوقات  هذه  خالل   
ً
خصوصا

ات، وبناء القدرات والعالقات.    التنسيق، ومشاركة الخبر
 القائمة ف 
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 حول امفنت 

عام   تأسست  إقليمية  شبكة  أنظمة    2009امفنت  تعزيز  عىل  أساس   بشكل  للعمل 
المتوسط  ق  إقليم ش    

العامة ف  الصحة  الصحة  اكة مع وزارات  بالرس  امفنت  . وتعمل 

الصحة   ومؤسسات  الخاص  والقطاع  الدولية  والوكاالت  الحكومية  غب   والمنظمات 

  عام 
  المنطقة والعالم لتعزيز الصحة العامة والوبائيات الميدانية. وف 

العامة األخرى ف 

ية تهدف  ( كمبادرة إقليم GHD، قامت امفنت بتأسيس الصحة الدولية للتنمية ) 2015
ق المتوسط ودعم البلدان نحو تعزيز نظمها الصحية     إقليم ش 

إىل تعزيز عمل امفنت ف 

  تواجه الصحة العامة. 
 لالستجابة للتحديات والتهديدات التر

ي تطرقت لها الندوة 
 أبرز المواضيع الت 

  شهدها العالم عىل مر السنوات، إال  
قد تتنوع األزمات والطوارئ التر

 
ً
 أهمية جاهزية األنظمة   أنها تملك عامال

ً
  إظهارها دائما

 يتمثل ف 
ً
كا مشبر

  
ً
الصحية لمواجهة التحديات قبل حدوثها، فهذه األزمات تخلف آثارا

انتشار   عىل  بدوره  ينعكس  ما  الصحية  األنظمة  عىل  المدى  طويلة 

األمراض بي   السكان حول العالم. وعىل الرغم من ذلك، فإن األنظمة 

تتسم   المتماسكة  عقب الصحية  أشع  ة  بوتب    
التعاف  عىل  بقدرتها 

  تقديم  
انقطاعات ف  الطارئة دون حدوث  الحاالت الصحية  انقضاء 

من  أفضل  أداء  تقديم  إىل  باإلضافة  األساسية،  الصحية  الخدمات 

التحصي     برامج  الطارئة. وك  تكون  الحاالت  قبل حدوث  ما  مرحلة 

تسليط الضوء  متماسكة، ال بد من تعزيز التغطية الصحية الشاملة و 

  ال تشهد  
عليها ضمن األنظمة الصحية خالل األوقات االعتيادية التر

األساسية  التحصي    خدمات  وصول  لضمان  وذلك  طارئة  حاالت 

  ،
ً
 األقل حظا

ً
  تقليل التبعات لجميع األفراد وخصوصا

كما يسهم ذلك ف 

من     
التعاف  يصبح  وبالتاىل   الطوارئ،  حاالت  مع  افقة 

المبر السلبية 

 خالل اللقاحات أكبر سهولة. 

 أهداف الندوة 

تحصي     برامج  بناء  عنوان»نحو  تحت  المنعقدة  الندوة  هدفت 
  توزي    ع اللقاحات« إىل تحقيق األهداف 

متماسكة، وتحقيق العدالة ف 
 التالية: 

-    
التر للمشاكل  الحلول  وإيجاد  المعارف  لتبادل  منصة  توفب  

تبعات   بفعل  التحصي    برامج  كوفيدتواجهها    19- جائحة 

  المنطقة. 
 باإلضافة إىل حاالت الطوارئ المتكررة ف 

اح حلول مجدية، ومبتكرة، ومستدامة للوصول إىل برامج   - اقبر

الوطنية  الصحية  األنظمة  ضمن  وعادلة  متماسكة  تحصي   

 القادرة عىل االستجابة للحاالت الطارئة. 

كاء وأصحا - ب  تسليط الضوء عىل األدوار المنوطة بمختلف الرس 

مع   للتعامل  والجاهزية  التحصي    برامج  تعزيز    
ف  المصلحة 

 حاالت الطوارئ.  

 

 

ي الندوة 
ن
 المتحدثون المشاركون ف

كما تقدم، عقدت هذه الندوة بهدف تسليط الضوء عىل آراء وتجارب 

القرارات  ذلك    
ف  بما  المتماسكة،  التحصي    برامج  مجال    

ف  اء  الخبر

وتقييم المخاطر، والتواصل الفاعل، والحلول  المبنية عىل المعلومات  

اللقاح   لتقديم  الالزمة  اإلجراءات  إىل  باإلضافة  والمبتكرة،  الرقمية 

 ،
ً
 الذين لم يتلقوا اللقاح سابقا

ً
لجميع األطفال دون استثناء، خصوصا

 مع هذه األهداف استضافت الندوة  
ٌ
. اتساقا كجزء من جهود التحصي  

: المنعقدة عبر الفضاء اإللكبر   فيما يىل 
اء والمتحدثي     الخبر

 ون 

 د. داستجر نازاري  -
نامجامدير     لبر

 لتحصي   الموسع، أفغانستان ل الوطت 

ي  -
 د. فرانك ماهونن

والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز  المعدية،  األمراض    
أخصان 
األمريكية/ منها المتحدة  لجمعيات  بالواليات  الدوىل   االتحاد 

   األحمر الصليب األحمر والهالل 

 د. ستيفن سوسلر -
العالم   التحالف    

ف  والتحصي    األوبئة  علم    
ف    

فت  مستشار 
(  للقاحات والتحصي     

 )جاف 

 قام بتيسب  الندوة: 

الجنيد ماجد  الدولية    -  د.  الصحة  العامة،  الصحة  برامج  مدير 
 عمان، األردن  -للتنمية|امفنت  

 جمهور الندوة 

هذه الندوة من خالل فتح أتاحت امفنت الفرصة للمهتمي   بحضور  

قنوات  عبر  وذلك  الندوة  انطالق  من  أسبوع  قبل  التسجيل  باب 

سجل   حيث  بامفنت،  الخاصة  لحضور   444االتصال  شخص 

شخص(. يظهر   213% )48الندوة، وبلغت نسبة الحضور الفعىل   

ين بحسب الدول:    التاىل  توزي    ع الحاض 
 الرسم البيان 
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 العروض التقديمية نظرة عامة عىل 

ية وتخللتها ثالثة عروض تقديمية )مدة  عقدت الندوة باللغة اإلنجلب  
منها   عالقة    15كل  ذات  عديدة  وقضايا  مواضيع  تناولت  دقيقة( 

الطوارئ  حاالت  خالل  التحصي    أنشطة  عىل  الحفاظ  بكيفية 
هذه  وتمحورت   . التحصي   برامج  عىل  عليها  تبة 

المبر والتبعات 
  مجال  العروض التقديمي

  مناطق الرصاع ف 
ة حول تجارب الدول ف 

الحفاظ عىل برامج التحصي   أثناء الطوارئ مع تسليط الضوء عىل  
  هذا المجال، وأعقبت هذه العروض، 

تجربة أفغانستان الناجحة ف 
  هذا التقرير، جلسة نقاشية. 

  يمكن االطالع عىل ملخص لها ف 
التر

المحدد  الوقت  خالل  وانتهت  الندوة  استغرقت   انطلقت  حيث 
  .
ً
 ساعة ونصف كما كان مقررا

 افتتاحية الندوة 
 د.ماجد الجنيد

التقديمية   العروض  أعقب  الذي  والنقاش  الندوة  ماجد  الدكتور  أدار 

شهدها    
التر الطوارئ  حاالت  ألبرز  باستعراض  الندوة  استهل  حيث 

هذه   فيها  أظهرت    
التر والكيفية  المتوسط  ق  ش  ومنطقة  العالم 

هشاشة األنظمة الصحية، وسلط الضوء عىل قدرة األنظمة الحاالت  

الصحية المتماسكة عىل تحديد واستباق المخاطر الصحية المحتملة  

اتيجيات الالزمة لالستجابة للتحديات  وأهمية تزويدها بالقوى واالسبر

 إىل أهمية هذه  
ً
الصحية عىل اختالف أنواعها.  أشار الدكتور ماجد أيضا

  تعريف ا
اء بقدرة األنظمة الصحية المتماسكة  الندوة ف  لجمهور والخبر

وتقديم  لالستجابة  الصحية  والمخاطر  التهديدات  مع  التكيف  عىل 

أدائها. وتطرقت   إمكانية تحسي     عن 
ً
الرعاية الصحية فصال خدمات 

 إىل أنه ك  تكون أنظمة التحصي   متماسكة، ثمة حاجة 
ً
االفتتاحية أيضا

الشامل الصحية  التغطية  التحصي    لتعزيز  خدمات  وصول  لضمان  ة 

نهاية     
ف    

يفض  ما   
ً
حظا األقل   

ً
األفراد خصوصا جميع  إىل  األساسية 

المطاف إىل تشجيعهم عىل التقدم للطلب للقاحات. وألن تحقيق هذا  

الدمج  يشكل  األطراف،  جميع  من  الجهود  تضافر  يتطلب  الهدف 

 البارزين  والتكامل والتنسيق بي   األنظمة الصحية المتماسكة والالعبي   

وأصحاب المصلحة كلمة الرس نحو إيجاد الحلول الالزمة لوضع هذا  

الهدف موضع التنفيذ، كما تتسم األنظمة الصحية المتكاملة بالتنظيم  

التهديدات برسعة دون إغفال  افق مع القدرة عىل تحييد    المبر
الذانر

 تقديم الخدمات الصحية الحيوية. 

  الندوة،  وعقب هذه االفتتاحية، قدم د. ماج
د المتحدثي   المشاركي   ف 

المنصة  عبر  أسئلتهم  مشاركة  إىل  الحضور  دعا  منها، كما  والهدف 

عن  تعريفية  مقدمة  مشاركة  إىل  باإلضافة  لذلك،  المخصصة 

 المتحدثي   قبل بدء عروضهم التقديمية. 

 

 

 

العرض التقديمي األول: تبعات حاالت الطوارئ المتكررة عىل  
ن   برامج التحصي 

  د. 
 فرانك ماهون 

  عرضه بتسليط الضوء عىل أبرز التحديثات العالمية 
استهل د.ماهون 

نامج التحصي   الموسع باإلضافة إىل التقدم المحرز عىل   الخاصة ببر

  إتاحة اللقاح للجميع  
جبهة هدف أجندة أعمال التحصي   المتمثل ف 

  تشب  إىل وجود  2030بحلول عام  
  ظل اإلحصائيات التر

 ف 
ً
، خصوصا

يتم    20اىل   حو  لم  أو  اإلطالق  عىل  تطعيمهم  يتم  لم  طفل  مليون 

ورة منح األولوية   تطعيمهم بالصورة الصحيحة مع التشديد عىل ض 

 عىل 
ً
أيضا الضوء    سلط 

. د. ماهون 
ً
المناطق األقل حظا   

لألطفال ف 

ها من  اعات أو الطوارئ وغب   
سياق تقديم خدمات التحصي   خالل الب 

االعتيادية.   غب     الظروف 
ماهون  الدكتور  أشار  ذلك،  إىل  باإلضافة 

  ينطوي عليها الوصول إىل األطفال الذين لم  
شدد عىل األهمية التر

   
ف  مالئمة  غب   ظروف  تحت  يرزحون  والذين   

ً
سابقا اللقاح  يتلقوا 

اعات، ومن أبرز األمثلة المقدمة خالل العرض حول اآلثار  مناطق الب  

جهو    
ف  االنكماش  تبة عىل  المبر عودة  السلبية   ، التحصي   وأنشطة  د 

شلل   مرض    
وتفش  اإلفريقية،  المنطقة    

ف  الحصبة  مرض    
تفش 

 إىل التبعات 
ً
  باكستان وأفغانستان.  كما تطرق العرض أيضا

األطفال ف 

  تخلفها الرصاعات عىل خدمات الرعاية الصحية؛ حيث هبطت 
التر

والسعال  للخناق  للتصدي  )المخصص    
الثالنر اللقاح  تقديم  نسبة 

بنسبة  الدي والكزاز(  مثل  60ك   ضاعات  تشهد    
التر الدول    

ف   %

 العراق، وسوريا، وأوكرانيا.  

   
  الدول التر

  توفب  اللقاحات ف 
  أشار إىل التباين ف 

أشار الدكتور ماهون 

يا، والصومال   تشهد ضاعات ممتدة أو متقطعة مثل أفغانستان وليبب 

ة الممتدة من   المثال، تقبع   . عىل سبيل2019إىل    2000خالل الفبر

   
التر األهلية  اعات  الب   بفعل  ايدة  مبر  ضاعات  تحت  الصومال 

عام   منذ       2001تضاعفت 
ف  االضطرابات  عرش  عىل  ب  ع  تبر   

والتر

عام   الالجئي    من  عدد  أعىل  تسجيل  خلفت  حيث    2016العالم 

خالل    65.6) تطرق كذلك    
ماهون  الدكتور  أشار  شخص(.  مليون 

  ت 
  البيئات عرضه إىل أبرز التحديات التر

واجهها خدمات التحصي   ف 

  انعدام 
الهشة والضعيفة والرازحة تحت وطأة الرصاعات والمتمثلة ف 

التحتية  البنية  توفر  عدم  عن   
ً
فضال  ، المدربي   والموظفي    األمن، 

   
 مقدم  الخدمة والمستفيدين ف 

وسالسل التوريد، وانعدام الثقة بي  

المحلية، ويضاف إىل كل ذلك مشاك وح والهجرة،  المجتمعات  الب   ل 

تلبية االحتياجات  العالية والقدرة عىل  الجودة  البيانات ذات  وتوفب  

ايدة.   الصحية المبر 

  
عقب استعراض كل هذه المعلومات واإلحصائيات، انتقل د.ماهون 

الهادفة  الجهود  األوىل  تناولت  حالة،    
دراستر عىل  الضوء  لتسليط 

   
الروتيت  التحصي    نامج  لبر التخطيط  إفريقيا لتعزيز  جمهورية    

ف 

الصحية،  للمرافق  والتطوير  والتقييم  البحث  ذلك    
ف  بما  الوسظ 
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المتطوعي    عن   
ً
فضال المقاطعات،  يستهدف  الذي  والتخطيط 

اللقاح،    
تلفر جلسات  خالل  المساعدة  يقدمون  الذين  المجتمعيي   

  تجاوز 
  أسهم من خاللها هذا التخطيط ف 

حيث تطرق إىل الكيفية التر

   العقبات ا
كة للبيانات التر لناجمة عن عدم التيقن من القواسم المشبر

. فيما تطرقت     الدراسة بهدف زيادة خدمات التحصي  
استخدمت ف 

اتيجيات  اسبر إىل    
د.ماهون  استعرضها    

التر الثانية  الحالة  دراسة 

  جمهورية إفريقيا الوسظ 
المشاركة المجتمعية لمواجهة وباء إيبوال ف 

االطالع   
ف  للتخطيط    والمتمثلة  المجتمعات  احتياجات  عىل 

النوع   التحليل  منهج  استخدام  خالل  من  المناسبة،  لالستجابة 

بالريبة. وأظهرت   للقاحات  الستكشاف أسباب استقبال المجتمعات 

  تمخضت عنها هذه الدراسة انتشار معلومات مغلوطة بي    
النتائج التر

ألهلية لتلقيها  المجتمعات المحلية حول اآلثار الجانبية للقاحات، وا

شح   إىل  بالنظر  الثقة  انعدام  إىل  باإلضافة  توزيعها،  اتيجيات  واسبر

   المعلومات المتوفرة حول اللقاحات. 

فاعلة  اتيجيات  اسبر   
تبت  ورة  ض  عىل  شدد    

ماهون  الدكتور  أشار 

عىل   الضوء   
ً
مسلطا اللقاحات  بتوزي    ع  الخاصة  التغطية  لتحسي   

ورة  األنظمة الصحية المتكاملة باعتبار   إىل أنه من الرص 
ً
ا ها أولوية،  مشب 

خدمات  لتقديم  ومتماسكة  مرنة  الصحية  األنظمة  تكون  أن  بمكان 

الرعاية الصحية خالل األزمات دون انقطاع، مثل استخدام الخطط  

اك   الصحية الوطنية لدعم توفب  حزمة خدمات صحية متكاملة، وإش 

ون محل ثقة واستقطابهم  من المنظمات   مقدم  الخدمات الذين يعتبر

خطط   إدراج  إىل  باإلضافة   ،  
المدن  المجتمع  ومؤسسات  اإلنسانية 

لتوفب    ية  الحرص  المراكز    
للطوارئ ف  االستجابة    ضمن خطط 

التعاف 

. وتطرق إىل بعض  
ً
القدرات الالزمة لتقديم الخدمات للنازحي   داخليا

الصحية  للمرافق  الموثوق  التعداد  مثل  التدخلية  التحليلية  األدوات 

لعاملة بما يشمل وضع هيكلية للتقارير، باإلضافة إىل استخدام أدوات  ا

   
التر التغطية  مدى  وتحليل  الصحية  الموارد  توفر  مراقبة  نظام  مثل 

التدخالت   بعض  تشمل    
د.ماهون  وبحسب  اللقاحات.  وفرتها 

الحاسمة أثناء تقديم الخدمات؛ خيارات السن المرنة، ووضع جدول  

  للجرعات مع مراعاة  
، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة زمت  السياق المحىل 

المناعية(   االستجابة  تثب   )مواد  المستضدات  استخدام  إلمكانية 

)لحفظ  يد  التبر سلسلة  إدارة  عن   
ً
فضال المبتكرة،  واللقاحات 

الرصد،   جهود  لدعم  التكنولوجية  التقنيات  واستخدام  اللقاحات(، 

 والتقييم، وتعزيز الطلب. 

  أسدل الستار عىل عرضه التقديم  باستعراض 
أشار الدكتور ماهون 

  دعم المساع  الهادفة إىل توفب   
  يمكن أن تسهم ف 

أبرز االبتكارات التر

الصناعية   األقمار  صور  استخدام  مثل  اع  الب   ظروف    
ف  اللقاحات 

المشاركة  اتيجيات  اسبر وتوظيف    
السكان  االنتشار  حجم  لتقدير 

  ينطوي عليها    المجتمعية للتعامل
مع قضايا انعدام الثقة والريبة التر

 استقبال المجتمعات للقاحات. 

ن خالل حاالت  جهود أفغانستان نحو استدامة أنشطة التحصي 
 الطوارئ؛ التحديات والنجاحات 

 د. داستجر نازاري 

   
التر اآلثار  عىل  الضوء  بتسليط  التقديم   عرضه  نازاري  د.  استهل 

خلفتها حاالت الطوارئ عىل برامج التحصي   خالل األعوام الخمسة 

  مرض الحصبة بصورة رئيسية 2020-2106المنقضية )
(، مثل تفش 

استهدفت     
التر التحصي    بانخفاض جهود  اتسمت    

التر المناطق    
ف 

اآل   األطفال.  ولم تقترص هذه 
ً
انتشارا  

ً
أيضا ثار عىل ذلك، بل شملت 

   
ف  المؤكدة  الحاالت  حصيلة  ت  اعتبر حيث  األطفال  شلل  لمرض 

األعىل خالل الخمس سنوات. أشار الدكتور نازاري تطرق إىل   2020

   
ف  التحصي    برامج  عىل  الطوارئ  لحاالت  األخرى  التداعيات 

   أفغانستان، مثل محدودية القدرة عىل الوصول إىل جميع األطف
ال ف 

ىل  
افق مع الحظر المفروض عىل جهود التلقيح المب   البالد، األمر المبر

أيار|مايو   شهر    
     2018ف 

ف  ضامة  أكبر   
ً
طابعا اتخذ  والذي 

  جميع مناطق البالد، ما أفض  إىل   2019أبريل \ نيسان
عندما فرض ف 

نيسان من  ة  الفبر خالل  التلقيح  حمالت    
ف  إىل \ تعليق  أبريل 

- . وأسفر الحظر المفروض لتطويق جائحة كوفيد2019يونيو  \ حزيران

الخاصة   19 والتوعوية  الثابتة  الجلسات  عىل  سلبية  آثار  عن 

  
ً
حادا  

ً
هبوطا شهدت  السكان  مناعة  فإن  اإلطار،  هذا    

ف  باللقاحات. 

ما   البالد،  أجزاء واسعة من    
ف  ىل  

المب   التلقيح  توقف حمالت  بفعل 

حواىل    إىل  متسق  غب   وصول  عن  من45تمخض  السكان    % 

إىل  وبالنظر  سنوات.  خمس  عن  أعمارهم  تقل  والذين  المستهدفي   

لمجابهة وباء كوفيد الدول  اتخذتها    
التر اإلغالق  فقد  19-إجراءات   ،

إىل   العينات  شحن    
ف  توقف  عن  لحدودها  باكستان  إغالق  أسفر 

ات.    المختبر

والممارسات  الدروس  بعض  إىل   
ً
أيضا تطرق  نازاري  الدكتور  أشار 

اكتسبتها المستفا   
التر المعارف    

 
ف التحصي   والمتمثلة  برامج  من  دة 

جائحة كوفيد التحصي   خالل  خدمات  توفر  حول    19-المجتمعات 

الوقاية   معدات  توفب   إىل  باإلضافة  الوقاية،  بتعليمات  ام   
وااللبر

  تشمل عىل األقل القفازات وأقنعة الوجه سواء كانت  
الشخصية والتر

ال، ومعقمات األيدي والصابون. كما بدأت قابلة إلعادة االستخدام أم  

  برامج التحصي   العمل عىل تصميم وإطالق حمالت 
الفرق العاملة ف 

االجتماع   التواصل  ووسائل  والراديو،  التلفزيون،  عبر  توعوية 

  يقدمها  
)فيسبوك( لتعريف الجمهور المستهدف  عىل الخدمات التر

م االستفادة  عن   
ً
فضال الموسع،  التحصي    الرصد  برنامج  شبكة  ن 

لقاحات كوفيد عىل  الطلب  لتوليد  عىل    19-المجتمع   التشديد  مع 

الموجهة لألطفال. وشملت األنشطة  التحصي    برامج  أهمية أنشطة 

، عقد مؤتمرات عبر الفيديو 
ً
  قامت بها فرق برامج التحصي   أيضا

التر

  يمكن  
وعن بعد مع األقاليم وذلك حول الرصد الخاص باألمراض التر

ة منها باللقاحات، باإلضافة إىل استخدام شبكة الرصد الخاصة الوقاي
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 عن إطالق حمالت مستعجلة حول  
ً
بمرض الشلل الرخو الحاد، فضال

الخدمات  من حزمة   
ً
بوصفها جزءا المتنوعة  المستضدات  استخدام 

. وأردف د. نازاري بأن فرق برامج    تقدمها برامج التحصي  
المتكاملة التر

ا عىل  حافظت  المتمثلة  التحصي    الطبية  اإلمدادات  توفر  ستدامة 

  جميع  
يد ف  التبر   سلسلة 

ف  ها ضمن ظروف مالئمة  باللقاحات وغب 

كوفيد   
تفش  خضم    

ف  الصحية  جاهزية   19-المرافق  عن   
ً
فضال

  تمت زيارتها. 
  جميع المرافق الصحية التر

 وحضور مقدم  اللقاح ف 

  تواجهها برامج أشار الدكتور نازاري انتقل عقب ذلك إىل  
التحديات التر

ام السياس  عىل عدة مستويات    تتضمن ضعف االلبر 
، والتر التحصي  

  ظل الحاجة 
 ف 
ً
 التكميىل  للحصبة خصوصا

فيما يتعلق بتوفب  التحصي  

عىل   الحصبة  مجال    
ف  العامل  الصغب   الفريق  تدعيم  إىل  الماسة 

   
، يضاف إىل ذلك عدم وجود فرق متخصصة ف   

مجال الصعيد الوطت 

عىل  باللقاحات  منها  الوقاية  يمكن    
التر باألمراض  الخاص  الرصد 

هذا     
ف  تنطلق    

التر الحمالت  أن  األفغانية، كما  الواليات  مستوى 

سنوات   ثالث  كل  مرة  تصميمها  يتم  حيث  منتظمة  غب   المجال 

صعيد  وعىل  والمهارة.  الكفاءة  ذوي  من  أكبر  انخراط  وتتطلب 

  و 
ضع الخطط الخاصة بالتحصي   مرة  التخطيط، تتمثل التحديات ف 

  إمكانية قيام مقدم  اللقاحات 
  سياق قيود تتمثل ف 

  العام ف 
واحدة ف 

أنشطة  تتطلب  حيث   ،  
الروتيت  بالتحصي    الخاصة  الخطط  بتطوير 

التحصي   التكميلية الخاصة بالحصبة انخراط فريق عىل مستوى عاٍل 

   
إضاف  عدد  إىل  االفتقار  ظل    

ف   
ً
خصوصا الكفاءة  الفريق  من  من 

  قلة كفاية 
المتخصص بهذه األنشطة عىل مستوى الواليات. وتفض 

  األنشطة التوعوية المنعقدة 
القوة العاملة ذات الكفاءة إىل تقليص ف 

  والمنضوية تحت مظلة حزمة الخدمات 
  مجال التحصي   الروتيت 

ف 

هذه   تتضاعف  حيث  ألفغانستان،  المقدمة  األساسية  الصحية 

ض ظل    
ف  من التحديات  المقدمة  والرصد  التوجيه   اف  اإلش  عف 

المفروضة  القيود  عن   
ً
فضال الواليات،    

ف  ة  والمنترس  المركزية  الفرق 

 عىل الحركة بي   الواليات لتنفيذ أنشطة الرصد والرقابة. 

ي الحاالت 
ن
 بالمطاعيم ف

ً
رفد األطفال الذين لم يتلقوا اللقاح سابقا

اكات الطارئة وغي  المستقرة: استكشاف آفاق جدي  دة للشر

 د. ستيفن سوسلر 

افتتح د. سوسلر عرضه التقديم  باإلشارة إىل أهمية برامج التحصي    

عىل   قدرتها  إىل  ذلك  ويعزى  األخرى  األساسية  بالتدخالت  مقارنة 

   
  المجتمعات المختلفة بما ف 

الوصول إىل عدد أكبر من المستفيدين ف 

 الضوء عىل ان 
ً
   ذلك الهشة وضعيفة الموارد،  مسلطا

هيار التغطية ف 

  
ً
  يدعمها التحالف العالم  للتحصي   واللقاحات فضال

الدول الهشة التر

  يمكن الوقاية منها باللقاحات بالنظر 
  األمراض التر

عن مخاطر تفش 

أن  إىل  د.سوسلر  وأشار   .  
الروتيت  التحصي      خدمات 

ف  االنقطاع  إىل 

لألعوام   والتحصي    للقاحات  العالم   التحالف    2025- 2021أولوية 

  إيصال خدمات التحصي   إىل جميع األطفال الذين لم يتلقوا  
تتمثل ف 

   
 من خالل وضع وتنفيذ قائمة كاملة من المطاعيم التر

ً
اللقاحات سابقا

لتقديم  منصة  بناء  إىل  باإلضافة  عليها،  الحصول  عليهم  يتعي   

هذا     
يأنر حيث  استثناء(،  دون  )للجميع  األخرى  الصحية  الخدمات 

  إطا
ر التحول الحاسم الذي شهدته الخطة الخمسية الحالية الهدف ف 

  استهدفت األعوام الخمسة السابقة  
للتحالف مقارنة مع الخطة التر

استثناء والمجتمعات   األطفال دون  إىل جميع  الوصول  حيث يشكل 

حوار   نحو  االنطالق  نقطة   
ً
سابقا التحصي    بخدمات   

َ
تحظ لم    

التر

  للتخطيط وإعادة برمجة استثمار 
ات التحالف العالم  للقاحات وطت 

  الدول. ولتحقيق األهداف المنضوية ضمن هذه الخطة 
والتحصي   ف 

خالل األعوام الخمسة المقبلة، فإن التحالف يتبت  منهجية عمل تركز  

اكات و التحالفات بوصفها الوسيلة األكبر فاعلية لتحقيق  عىل بناء الرس 

  والوصول إىل األ 
طفال الذين لم يتلقوا  التغيب  عىل المستوى الوطت 

الطلب   عىل  أكبر  بصورة  كب   
البر يتطلب  الذي  األمر   ،

ً
سابقا اللقاح 

بي     الحواجز  عىل  التغلب  إىل  باإلضافة  المجتمعية،  والمشاركة 

الجنسي   بوصفها عوامل أساسية للوصول إىل األطفال الذين لم يتلقوا  

  هذا اإلطار، يشكل النهج الهادف إىل ان
. ف 
ً
خراط مجموعة اللقاح سابقا

   
ف  والالعبي      

المدن  المجتمع  مؤسسات  فيهم  بما  كاء  الرس  من  أكبر 

القضية، حجر  لهذه  أكبر  تأييد  إىل حشد  باإلضافة    
اإلنسان  المجال 

  لم تتلق  
ام سياس  لمنح األولوية للمجتمعات التر الزاوية لتحقيق البر 

 أن وجود أطفال لم يحظوا بالفرصة لت
ً
،  خصوصا

ً
   اللقاحات سابقا

لفر

  بعدم وجود عدالة وبالفقر.  
 اللقاح هو مؤش  غب  محمود يش 

اكات  أشار الدكتور سوسلر استطرد بأن العقليات، وآليات العمل والرس 

  عامل االستدامة عىل الجهود الهادفة إىل  
المبتكرة من شأنها أن تضف 

   ،
ً
سابقا اللقاح  يتلقوا  لم  الذين  والمجتمعات  األطفال  إىل  الوصول 

     باإلضافة
تبة عىل العرض والطلب ف  ورة فهم المعيقات المبر إىل ض 

ورة بمكان وضع وتطوير   . ومن الرص   والالجئي  
ً
المجتمعات األقل حظا

اتيجيات المتنوعة والمصممة حسب االحتياجات الخاصة بكل  االسبر

ة التشغيلية، والبيانات،    تتضمن الخبر
حالة والمعوقات المتوقعة والتر

باإلضافة إىل أهمية العمل الوثيق مع ومن خالل  واألدوات المبتكرة،  

الستخدام    
المدن  المجتمع  ومؤسسات  المحلية  المجتمعات 

والموارد   السياسية  الطبقة  اهتمام  الستقطاب  الالزمة  المعلومات 

تحظ   لم    
التر المجتمعات  إلدراج  والتوعية  التأييد  لتعزيز  الالزمة 

المخ امج  والبر السياسات    
ف   
ً
سابقا تتضمن  باللقاحات  كما  تلفة. 

التحالف   لها  يدعو    
التر اكة  الرس  جهود  ضمن  المنضوية  األنشطة 

، إدراج التحصي   ضمن القضايا والخطط   العالم  للقاحات والتحصي  

  الوقت ذاته عىل التعامل  
ورة العمل ف  اإلنسانية ذات األولوية مع ض 

مع استقبال المجتمعات للقاحات بكثب  من الريبة من خالل منهجيات 

والمرونة   المحلية  القدرات  من  واالستفادة  المجتمعية  العمل 

 والتماسك.  
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حاسمة   عوامل  المحكمة  والخطط  المرنة  السياسات  من  وتعد كل 

فقد  محتدمة،  ضاعات  تشهد    
والتر الهشة  البيئات    

ف  لالستجابة 

جائحة كوفيد عدم    19-أسفرت    
ف  تفاقم  عن  المثال  سبيل  عىل 

  اللقاحات بي   المستفيدين، باإلضافة إىل تزايد عدد 
  تلفر

المساواة ف 

  األمراض األطفال الذين لم يتلقوا الل
 عن تنام  خطر تفش 

ً
قاح، فضال

  خدمات التحصي    
  يمكن الوقاية منها باللقاحات بفعل االنقطاع ف 

التر

حواىل    بأن  د.سوسلر  وأوضح  العام    80الروتينية.  دون  طفل  مليون 

يمكن     
التر باألمراض  اإلصابة  من  متناٍم  يرزحون تحت خطر  الواحد 

س الدكتور  أشار  باللقاحات.  منها  ثمة  الوقاية  بأنه   
ً
أيضا أردف  وسلر 

   
ف  المشكلة  التحالفات  من  وواضح  قوي  ام  البر  إلنشاء  ة  حاجة كبب 

كاء   الرس  مع  االنخراط  أهمية  حول  التحصي    أنشطة  لتعزيز  الدول 

خدمات  انقطاع  عن  الناجمة  األوضاع  هذه  لمعالجة  اإلنسانيي   

  من  
، باإلضافة إىل تمكي   وتعزيز البيئة التشغيلية التر شأنها  التحصي  

   
ف  فيه  تسهم  الذي  الوقت    

ف  الجديدة  اكات  الرس  هذه  تحفز  أن 

د.سوسلر   واختتم   .  
الوطت  الصعيد  عىل  جدد  كاء  ش  استقطاب 

إىل   الوصول  أهمية  العالم  حول  التأييد  أهمية حشد  بالحديث عن 

جائحة    خالل 
ً
، خصوصا التحصي   خدمات  يتلقوا  لم  الذين  السكان 

 الموجهة نحو توفب  اللقاح.  ، باإلضافة إىل الجهود 19-كوفيد

 

 

 

 

 

 

 

 أبرز محاور النقاش 

ة األسئل   تم تخصيصها إلجابة أسئلة الحضور، حيث تمت فلبر
ة  عقب إسدال الستار عىل العروض التقديمية، أدار د. ماجد الجلسة الختامية التر

 .  
  تم استعراضها ما يىل  كما تمت إجابتها من المتحدث المعت 

 المطروحة. وتضمنت األسئلة التر

ن خالل جائحة كوفيدالسؤال األول ما هو تقييمكم لمدى فعالية الدو   ؟  19-ر العالمي الهادف إىل دعم أنشطة التحصي 

   
 اإلجابة: د. فرانك ماهون 

 سلبية عىل    19-منذ اندالع جائحة كوفيد 
ً
، وقد لمسنا آثارا تعي   عىل المجتمعات أن تستجيب وتتصدى لهذه األزمة ذات الطابع العالم 

  ظل هذه  
المعطيات، اتسمت األنشطة التمويلية للتحالف العالم  للقاحات والتحصي   بالمرونة كما  خدمات التحصي   بفعل هذا الوباء، ف 

  
ً
 حادا

ً
 بأن هذا التأثب  كان ذا طبيعة متقلبة، حيث شهدت معظم الدول انخفاضا

ً
  معالجة هذه القضايا. أعتقد أيضا

كاء ف     قدم الدعم للرس 
ف 

  بدايات اندالع الوباء )آذار
  بصورة تدريجية.  \ س ونيسانمار \ تقديم اللقاحات ف 

  الوقت الذي بدأت فيه بالتعاف 
( ف   

أبريل من العام الماض 

  ال أملك بيانات دقيقة حول هذه النقاط، لذا ربما سيكون بإمكان ستيفن التعليق عىل ذلك. وتأثرت التغطية الخاصة بأنشطة التحصي    
لكنت 

  الشعور بالقلق من التقاط عدوى كوفيد بعاملي   رئيسيي   وهما الريبة تجاه استقبال اللقاح وعدم
  الوقت الذي  19-رغبة األشخاص ف 

، فف 

اءات  استمر فيه الناس بالذهاب إىل المرافق الصحية، ُعلقت األنشطة الميدانية لفرق التوعية الذين توقفوا عن الذهاب إىل الميدان نتيجة إجر 

.   اإلغالق المفروضة، مع مالحظة أن هذه القضايا يتم معالجتها   بصورة تدريجية عىل الصعيد العالم 

 اإلجابة: أشار الدكتور ستيفن سوسلر 

  هذه األرقام بأنه عىل الرغم من تسليطها  
، تش 

ً
  اإلقليم، أوال

حظيت بفرصة االطالع عىل بعض البيانات واإلحصائيات من مناطق مختلفة ف 

 لالهتمام عند  الضوء عىل الحالة الخاصة بكل دولة، إال أنها تقدم بعض االتجاهات  
ً
ا   هذا اإلطار، يبدو أحد هذه االتجاهات مثب 

العامة. وف 

  أنشطة التحص
، عىل سبيل المثال، لدى مقارنة الهبوط ف   من التفسب 

ً
ا ي    مقارنة األرقام واإلحصائيات ببعضها البعض حيث إنها ال تقدم كثب 

  
  العيادات نفسها ف 

  تم تقديمها ف 
 مقارنة   مع الخدمات الصحية األخرى التر

ً
الوقت نفسه. من هذا المنظور، فإن أداء التحصي   لم يكن سيئا

 إىل حد ما إذا ما تم النظر إىل أنشطة التحصي   بمعزل عن التدخالت 
ً
  ببعض تدخالت الرعاية الصحية األولية األخرى األمر الذي يعد مشجعا

ورة تقديم خدمات متكاملة  األخرى. أما إذا ما تم توسيع نطاق منظور خدمات الرعاية الصحية األو  ز الحديث حول الحاجة إىل ض  لية، فيبر

 نظام شامل لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات 
ً
وكيفية تحديد منصات تقديم هذه الخدمات ليس فقط الخاصة بالتحصي   بل أيضا

 الصحية. 

 لالستماع إلى تسجيل الندوة.  الرابط انقر على 

https://web.microsoftstream.com/video/525336bc-6ad3-4be3-a0e7-ace707ede1b9?list=studio
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ي يمكن الوقاية منها باللقاحات عىل  
ي األمراض الت 

ي تفشر
 السؤال الثانن

ً
ي تشهد تفشيا

ي ازدياد ويشمل ذلك أفغانستان الت 
ن
الصعيد العالمي ف

ي  
ن
، الفريق المتخصص بالشلل الرخو الحاد، ف

ً
ي الرصد خصوصا

، وعند الحديث عن بعض الدروس المستفادة من انخراط موظفن أكير

لكوفيد االستجابة  ا  19-أنشطة  من  المزيد  تسليط  يمكنك  هل  بالجائحة،  األنشطة  هذه  تأثر  األفغانية ومدى  التجربة  حول  لضوء 

اتيجيات؟ ي الخطط واالسي 
ن
 وتوظيف هذه الدروس المستفادة ف

 اإلجابة: د. داستجب  نازاري

     19-تم تسجيل أول حالة مؤكدة بكوفيد
  منطقة البشتون ف 

 مع حالة مؤكدة أخرى ف 
ً
قية من أفغانستان وتم ربطها وراثيا   المنطقة الرس 

ف 

، فقد كانت مناعة األجنة متوفرة بالكامل بي   الفئات المستهدفة وذلك  الجارة باكستان، ولكن،     العرض التقديم  الخاص نر 
وكما أوضحت ف 

  من برامجنا عام  
  أرجاء واسعة من البالد  2016بسبب استبعاد شلل األطفال من النوع الثان 

 عىل نطاق واسع ف 
ً
. وقد شهد هذا النوع انتشارا

ت لألسف عىل الجانب اآلخر من البالد، ولكن الحمالت الخاصة  حيث شهدنا العديد من العينا   انترس 
  والتر

ت البيئية اإليجابية من النوع الثان 

  األجزاء الجنوبية من 
  وبرنامج التحصي   الموسع تمكنا من احتواء وتطويق انتشاره، إال أن انخفاض التغطية ف 

بتغطية التحصي   الروتيت 

ال  255البالد نجمت عن     
باستئصال شلل  حالة ف  الخاصة  الواسعة  الرصد  االستفادة من شبكة  الجائحة، حاولنا  بداية    

ف  الراهن.  وقت 

  األنشطة الخاصة باستئصال 19- األطفال لرصد حاالت كوفيد
،  وذلك ألننا شعرنا بأهمية تكامل العمل الذي نقوم به، إال أنه ومع التفكب  ف 

كب   عىل ال 
ات الرئيسية. خالل األشهر الثالثة األوىل من اندالع جائحة كوفيدشلل األطفال، كان ال بد من البر كانت شبكات الرصد    19-مؤش 

، إال أننا شعان ما قمنا بتفعيل   19-الخاصة بشلل األطفال تركز جهودها بالكامل عىل كوفيد ما أسفر عن تحييد جهودهم عن عملهم األصىل 

  خضم الجهود الحثيثة الساعية إىل تطوير لقاح لكوفيد وإعادة تطوير العمليات وإجراءات التشغيل وإرساله
  عدم إغفال   19-ا لهم. ف 

ينبع 

  المي
كب   عىل شلل األطفال، كما أظهرت التجربة أنه دون وجود إجراءات التشغيل والتوثيق المناسبي   والالزمي   لألشخاص العاملي   ف 

دان البر

، وقد كان هذا 
ً
  هذين النطاقي   معا

ة الماضية. ال يمكن العمل ف   الدرس المستفاد األساس  الذي اكتسبناه خالل الفبر

، هل هناك أدوات أو  
ً
ن عىل األشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح سابقا ن التحالف العالمي للقاحات والتحصي  ي ظل تركي 

ن
السؤال الثالث ف

ي أو 
 
ي مجال تحديد هؤالء األطفال الذين يعيشون ف

ن
اتيجيات يمكنك إطالعنا عليها ف ضاع هشة وطارئة؟ وإىل أي مدى تم استخدام اسي 

 األساليب من القوة الصحية المحلية؟\ هذه األدوات

 اإلجابة: أشار الدكتور ستيفن سوسلر 

تركب       
ف  األمر  ، ويصب هذا  المحىل  الصعيد  المجتمعات عىل    

ف  األفراد  لتحديد هؤالء   
ً
أكبر وضوحا أدوات  إمكانية الستخدام  ثمة  نعم، 

عام   أنشطتها  دشنت    
والتر والتحصي    للقاحات  العالم   التحالف  اتيجية  عديدة 2021اسبر أنشطة    

ف  منخرطون  كائنا  وفرق ش  فريقنا   ،

  للقاحات. بناء عىل ما سبق؛ فإننا نخوض  19-باإلضافة إىل كوفيد
ة للوباء أو التحضب  للنرس  النهان  ، وتشمل هذه األنشطة االستجابة المباش 

  
  الدول، فبإمكان 

  ف 
كائنا حول كيفية إعادة برمجة هذه األنشطة. فيما يتعلق باألدوات المستخدمة عىل الصعيد الوطت    نقاشات دائمة مع ش 

  هذا المجال والشخص الذي طرح السؤال.  تأمي   االتصال بي   األ 
 شخاص العاملي   ف 

ي أفغانستان خالل األعوام الماضية، هل يمكنك أن تسلط    2020السؤال الرابع سجل عام  
ن
الحصيلة األعىل من حاالت شلل األطفال ف

ي حاالت شلل األطفال
ن
 عن االرتفاع الحاد ف

ً
ي البالد فضال

ن
ن حاالت الطوارئ الضوء عىل حاالت الطوارئ المزمنة ف ؟ وهل هناك عالقة بي 

اتيجيات مواجهة حاالت   ي اسي 
ن
المختلفة؟ وهل ثمة أي إجراء جديد للتكيف عىل المدى الطويل مع هذه الحاالت أو تغيي  جذري ف

 الطوارئ هذه؟ 

 اإلجابة: د. داستجب  نازاري

ة، حيث تم إنشاء مركزين إىل ثالثة مراكز للطوارئ، اتخذ أحدها من وزا الوباء عىل أهمية كبب    بدايات 
  مررنا بها ف 

رة  تنطوي التجربة التر

 له، فقد تبي   أن حالة الطوارئ الناجمة عن هذه الجائحة تستدع  التواصل مع مركز حماية المدنيي   خالل الرصاعات 
ً
الصحة العامة مقرا

  أف
ها ف    شهدت حاالت طوارئ تضم قنابل وغب 

  البالد والتر
غانستان حيث اضطلع هذا المركز بالمسؤوليات األمنية خالل حالة الحرب ف 

من الحاالت، ما زودنا بشبكة واسعة للتغطية، ومن ثم ظهرت إىل النور حالة الطوارئ الخاصة باستئصال شلل األطفال. هنا، تركزت أفكارنا  

  نقوم بها  عىل إمكانية إنشا 
ك وشامل للتعامل مع حاالت الطوارئ هذه جميعها ما يمكن فريقنا وجهود بناء القدرات التر ء مركز طوارئ مشبر

 إىل تضافر الجهود لفهم كيفية االستجابة للطوار 
ً
  تظهر مع تركب   الجهود بصورة أفضل، باإلضافة أيضا

ئ  من التعامل مع حاالت الطوارئ التر

  كنا 
ات التر   أفغانستان. عقب اجتياح الموجة األوىل لكوفيد  وه  الخبر

  مراكز الطوارئ هذه    19-نفتقر لها ف 
ألفغانستان، تم توحيد الجهود ف 
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  مبت  مركز الطوارئ الخاص باستئصال شلل األطفال، حيث يعمل الفريق تحت مظلة واحدة مع  
لتعمل تحت مظلة واحدة متواجدة اآلن ف 

  مررنا بها عقب انقضاء الموجة األوىل من كوفيدتواجد شخص يمثل نقطة اتصال واحد
  19-ة إلدارة هذه األقسام برمتها. هذه التجربة التر

  خالل الموجة الثانية من الجائحة ما  
ساعدتنا عىل إعادة تفعيل األنشطة الخاصة باستئصال شلل األطفال باإلضافة إىل التحصي   الروتيت 

 الموجة األوىل.  أسفر عن نتائج أفضل مقارنة بأدائنا خالل 

ها عىل حاالت الطوارئ؟ كيفية تأثي  هذه المعلومات  السؤال الخامس أسئلة متعددة حول المعلومات المغلوطة حول الوباء وتأثي 

ي هذا  
ن
 والعمل الذي تقوم به المنظمات المتخصصة ف

ً
اتيجيات المتبعة حاليا  عىل استخدام اللقاحات؟ ما هي االسي 

ً
المغلوطة أيضا

 المجال؟

  
 اإلجابة: فرانك ماهون 

  الفلبي   اللقاحات الخاصة 
  الناس ف 

ة وتداعيات سلبية، عىل سبيل المثال ، فقد أسفر تلفر أعتقد أن انعدام الثقة ينطوي عىل مشكلة كبب 

  هذا المرض خالل عام أو عامي   
  المطاعيم إىل تفش 

، ما يجعل من  بالحصبة بالشكوك والريبة وامتناع األهاىل  عن إحضار أطفالهم لتلفر

مشكلة التشكك حول اللقاحات ذات طابع عالم  وتستدع  توحيد الجهود للتصدي لهذه المعلومات المغلوطة حول اللقاحات. ولكن من  

كة من اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية باإلضافة  جهة أخرى، فقد انطلقت جهود االستماع واالنخراط المجتمع  حيث تبذل مساع  مشبر

كاء    نيجريا    إىل ش 
آخرين لالستفادة من هذا النهج لتحديد المعلومات المغلوطة والمضللة وكيفية االستجابة لها بصورة فاعلة وشيعة. ف 

ت الكثب  من المعلومات المغلوطة حول شلل األطفال وك  نتصدى لها فرسعان ما قمنا بإنشاء فريق استجابة شيعة، 
عىل سبيل المثال، انترس 

  األمراض، حيث اضطلع هذا الفريق بمسؤولية االستجابة للشائعات والمعلومات المضللة، كما تعي    شبيه بالفرق الع
املة أثناء األوبئة وتفش 

عىل الحكومة بناء القدرات لتقديم استجابة شيعة لمعالجة قضايا المعلومات المغلوطة. وك  نحارب المعلومات المضللة والمغلوطة، فإننا  

  الغالب نلجأ إىل  
ت من خاللها هذه المعلومات  ف    انترس 

ها من األدوات، التر استخدام قنوات وأدوات التواصل نفسها، مثل البلوتوث وغب 

اك قادة المجتمع واألشخاص  ز الحاجة هنا إىل إش  ويدهم بالمعلومة الصحيحة. وتبر  
الخاطئة وذلك لضمان وصولها إىل المتلقي   أنفسهم لبر

ام الذي يكنه أفراد المجتمع المحىل  لهم، ما يمكنهم من لعب دور محوري إليصال  ذوي الثقة لمعالجة المعلومات ا 
لمضللة بالنظر إىل االحبر

  القطاع الصح  الرسم  ومقدم  الخدمات الصحية  
  األطباء العاملي   ف 

  كثب  من الحاالت يتمثل قادة المجتمع ف 
الرسائل الصحيحة. وف 

 المحىل  لهم.   الموثوق بهم والذين يستمع أفراد المجتمع 

ي تمخضت عنها الندوة  •
 أبرز النتائج والمخرجات الت 

  أسفرت عنها الندوة:  
 اختتمت الندوة بتسليط د. ماجد الضوء عىل أبرز النقاط المحورية التر

اعات  -   ظل أوضاع هشة ومتأثرة بالب  
 أو الذين تلقوا اللقاح بصورة منقوصة ف 

ً
 . يرزح معظم األطفال الذين لم يتلقوا اللقاح سابقا

اتيجيات  - ، باإلضافة إىل اسبر كاء الموثوقي     األنظمة المتماسكة، وانخراط الرس 
  تصل إىل هذه المجتمعات ف 

تتمثل النماذج الناجحة التر

 الخدمات.   مبتكرة لتقديم

الممارسات - هذه  وشملت  )أفغانستان(،  الممارسات  أفضل  من  مجموعة  اإلقليم  من  عليها  الضوء  تسليط  تم    
التر التجارب  التواصل     أظهرت 

 واستخدام شبكة الرصد المجتمعية لتوليد الطلب،  المجتمع  

-   
 الوقت المناسب   باإلضافة إىل توظيف التقنيات التكنولوجية لتعزيز االتصال وإعداد التقارير ف 

  والمحىل  عوامل حاسمة   -
  بناء القدرات الوطنية ومشاركة الفرق عىل الصعيد الوطت 

ام الحكوم  القوي، واالستثمار ف 
ويعد كل من االلبر 

 للتأهب واالستجابة  

، ثمة حاجة لمتابعة الجهود الهادفة إىل حشد التأييد حول األشخاص الذين لم يتلقوا الل -  ويشمل ذلك،  عىل الصعيد العالم 
ً
قاح سابقا

  مجال   19-سياق جائحة كوفيد
كاء ف   بيد مع الرس 

ً
ورة العمل يدا ام واضح وقوي حول ض  ورة بناء البر   عن ض 

ً
وجهود التطعيم، فضال

  خالل هذه األوضاع. 
 اإلنسان 
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ن   نبذة تعريفية عن المتحدثي 
 

ي  
 أشار الدكتور فرانك ماهونن

  مجال األمراض المعدية منتدب من قبل المراكز األمريكية للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها 
  هو عالم وبائيات ف 

إىل االتحاد أشار الدكتور ماهون 

  جهود استئصال شلل األطفا 
 ف 
ً
  منخرطا

، كان د. ماهون    نيجريا،  الدوىل  لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. قبل أن يشغل منصبه الحاىل 
ل ف 

ة الواقعة بي      الفبر
  مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها. ف 

  نيجريا ف 
  2011و  2007عام   كما كان مدير الفريق المسؤول عن االستجابة لإليبوال ف 

  إندونيسيا كما عمل ضمن فريق ا 
  شغل منصب رئيس مكتب مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها ف 

الستجابة إلنفلونزا الطيور.  كما  ، د. ماهون 

ق األوسط ومع وحدة البحوث الطبية البحرية األمريكية رقم  10عمل لمدة     منطقة الرس 
  المكتب اإلقليم  لمنظمة الصحة العالمية ف 

    3سنوات  ف 
ف 

  الوقت الراهن يقود مجموعة العمل التابعة لمنظمة الصحة العالمية لالستجابة لألوبئة و 
  ظروف هشة  القاهرة. ف 

تطعيم األطفال الذين يعيشون ف 

 
َ
  هو أيضا

. أشار الدكتور ماهون    التابعة للتحالف العالم  للقاحات والتحصي  
  اللجنة التوجيهية لمنظمات المجتمع المدن 

مؤلف    كما أنه عضو ف 

 عن عمله مع برامج تدريب الوبائيات الميدان
ً
  العديد من البلدان عىل مدار حياته  للعديد من المنشورات العلمية وفصول الكتب فضال

ية المطبقة ف 

 المهنية.    

 
 أشار الدكتور داستجي  نازاري  
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  وزارة الصحة العامة ، أفغانستان. بموجب هذا المنصب، د. ن
  للتحصي   الموسع ف 

نامج الوطت  ازاري يعمل  يشغل الدكتور نازاري حالًيا منصب مدير البر

كاء لصياغة   نامج التحصي   الموسع الوطنية. كما يعمل بصورة حثيثة  بصورة وثيقة مع الرس  اتيجيات وخطط تشغيلية و طويلة األجل لبر سياسات واسبر

  أنشط
  أفغانستان.  أشار الدكتور نازاري ينخرط بصورة فاعلة ف 

نامج التحصي   الموسع ف  ة التخطيط  عىل زيادة جهود التحصي   والتغطية الروتينية لبر

، باإلضافة إىل أنشطة الرصد الخاصة  والتنسيق والدمج والتن تبة عىل التحصي   فيذ الخاصة بكل من مرض الشلل الرخو الحاد والتبعات السلبية المبر

  للطوارئ 
 كمستشار أول للمركز الوطت 

َ
  يمكن الوقاية منها باللقاحات واالستجابة لألوبئة. أشار الدكتور نازاري عمل أيضا

التابع لوزارة  باألمراض التر

العامة، حيث عمل عىل تطوير خطة عمل وطنية لتوجيه الجهود الستئصال شلل األطفال. وقد عمل قبل شغله لهذا المنصب  كمستشار أول   الصحة 

  البحوث الرسيرية من جامعة موالنا 
  وزارة الصحة العامة. أشار الدكتور نازاري حاصل عىل دبلوم ما بعد التخرج ف 

    آزاد ، دله   لوزير الصحة العامة ف 
ف 

   الهند. 
  إدارة المستشفيات من جامعة موالنا آزاد ، جودبور ف 

 الهند ، كمغ يحمل درجة الماجستب  ف 

 أشار الدكتور ستيفن سوسلر  

. أشار الدكتور سوسلر يرفد برامج    التحالف العالم  للقاحات والتحصي  
  أول للتحصي   ف 

التحصي    أشار الدكتور سوسلر هو عالم أوبئة ومستشار تقت 

   
  مجال االستجابة خالل وبان 

ته وتوجيهه وقيادته. عمل ف  وس كورونا المرتبط  المختلفة باإلضافة إىل القضايا الخاصة بالتحصي   بخالصة خبر فب 

  استهدفت إنتاج لقاح كوفاكس.   19-، وكوفيد2بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 
  الجهود التر

حالف العالم   قبل االنضمام إىل الت كما انخرط ف 

  عام 
  المراكز األمريكية للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها ، وتم انتدابه إىل    2012للقاحات والتحصي   ف 

، كان د. سوسلر يشغل مناصب رئيسية ف 

  الهند ، حيث قام بتنسيق الجهود الهاد
  ف 
وع الرصد الخاص بشلل األطفال الوطت  فة لتعزيز التحصي   ،  منظمة الصحة العالمية كنائب مدير مرس 

  مركز 
  علم األوبئة ف 

  الهند ، تمت إعارته بصفته اختصاصًيا ف 
السيطرة عىل  ومكافحة الحصبة ، واألنشطة الساعية إىل إدخال لقاح جديد. قبل عمله ف 

  وسط إفريقيا 
ك بي   البلدان التابع لمنظمة الصحة العالمية ف  فيل ، الغابون ، حيث عمل كمسؤول   األمراض والقاية منها إىل فريق الدعم المشبر   ليبر

ف 

  الصحة الدولية وعلم األ
  الصحة العامة ف 

وبئة من  عن مكافحة األمراض المستعجلة.  أشار الدكتور سوسلر حاصل عىل درجة الدكتوراة والماجستب  ف 

 كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة التابع لجامعة تولي   األمريكية.    

 

 


