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 2021آذار/مارس  

       PH-13ندوة الويبينار:  

وس   أوبئة المعلوماتزيادة الطلب عىل اللقاح واستخدامه عبر  -كوفيدللقاح فبر

19 

 

 المقدمة 

مرض كوفيد جائحة  ظهور  العالم  واجه  الماضية،  السنة  عبر  19-خالل  األخرى  األوبئة  ومثلما كانت   .

التاري    خ، فقد أدى هذا الوباء إىل تعطيل الحياة االجتماعية واالقتصادية الوطنية والعالمية. ومع ذلك، وعىل  

ي التاري    خ، جاءت جائحة كوفيد
، أصبح   19- عكس األوبئة األخرى ف 

ً
ة محدودة جدا . فخالل فبر ي

بعبء إضاف 

نت ووسائل اإلعالم للبقاء عىل   اطالع واتصال. حيث تخلق وسائل الناس يعتمدون بشكل مفرط عىل اإلنبر

  .اإلعالم والشبكات االجتماعية بيئة لتبادل المعلومات واألفكار والمشاعر

اليوم   يسىم  ما  أو  للمعلومات  هائل  تدفق  من  عامة  المجتمعات  عانت  المرض،  ي 
تفش  الوباء بوأثناء 

ي 
) infodemics)     المعلوماتر العالمية  الصحة  منظمة  ف  عرِّ

ُ
وت  .)WHO  )ال "تدفق   معلوماتأوبئة  بأنها: 

ي تنتش  جنًبا إىل جنب مع الوباء". وبسبب    -بعضها دقيق والبعض اآلخر ليس كذلك    -المعلومات  
والتر

ي المرض، يصبح الناس أكبر عرضة لنش  المعلومات الخاطئة.  
ي تنتج أثناء تفش 

قد و حالة عدم اليقي   التر

ال  19-جائحة كوفيد  أوجدت المضللة  المعلومات  من  اإلعالم مجموعة  وسائل  عبر  بشعة  تنتش   ي 
تر

ر من خالل الاالنتشار الشي    ع للمعلومات غب  المؤكدة إىل إحداث    هذا   والشبكات االجتماعية. ويؤدي ض 

 إثارة االرتباك وإستبعاد المعلومات الصحية الدقيقة. 

   امفنت حول

ق اوسطية للصحة المجتمعية  ا ي عام    امفنت  -لشبكة الش 
وتعمل عىل   2009هي شبكة إقليمية تأسست ف 

اكة مع وزارات الصحة والمنظمات غب   ق المتوسط، وتعمل بالش  ي إقليم ش 
تعزيز أنظمة الصحة العامة ف 

ي المنط
لتعزيز   قة والعالمالحكومية والوكاالت الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات الصحة العامة األخرى ف 

عام   ي 
وف  التطبيقية.  والوبائيات  العامة  أنشأت  2015الصحة  )   امفنت،  للتنمية  الدولية  ( GHDالصحة 

ق األوسط وشمال أفريقيا، ودعم البلدان األخرى لتعزيز   ها كمبادرة إقليمية للنهوض بعمل ي منطقة الش 
ف 

  . أنظمتها الصحية لتصبح أكبر إستجابة للتحديات 

تطبيق مناهج فعالة وقابلة للتنفيذ، مناهج يمكن    19-كوفيد أثناء جائحة    أوبئة المعلوماتجة  تتطلب معال

الدقيقة،  الصحية  المعلومات  تدفق  لتعزيز  اتخاذها  والسلطات  الصحية  والمؤسسات  للمجتمعات 

لزيادة   الجهود  توحيد  فيجب  الخاطئة.  والمعلومات  الشائعات  تسببه  أن  يمكن  الذي  ر  الض  وتخفيف 

 لفعالة. اه الطلب عىل استخدام اللقاح وتسهيل خطط نش  
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نت  )الويبينار(  تفاصيل الندوة عبر اإلنبر

ر من خالل إثارة االرتباك   ي وسائل اإلعالم إىل إحداث ض 
يؤدي االنتشار الشي    ع للمعلومات غب  المؤكدة ف 

ي السلوك، وتضخيم الذعر، 
ي حدوث تغيب  ف 

ا ف 
ً
وإغفال المعلومات الصحية الدقيقة. ويمكن أن يتسبب أيض

ا إىل مواقف سلبية تجاه التطعيم،  واستخدام  
ً
عالجات غب  مثبتة وضارة. عالوة عىل ذلك، يمكن أن يؤدي أيض

ي مستوى تردد الفئات الضعيفة من السكان
 من اللقاح.  وبالتاىلي زيادة ف 

ً
 خوفا

ة ضمن سلسلة    امفنت، عقدت  ومن اجل مناقشة هذه القضايا بشكل أكبر  عبر   ها ندواتندوتها الثالثة عش 

نت أوبئة  عبر  ه  استخدامبعنوان "زيادة الطلب عىل اللقاح و   ، 2021مارس  آذار/   30،  يوم الثالثاء   وذلك،  اإلنبر

وس  حول    المعلومات اتوذلك من اجل    ،"19-كوفيدلقاح فب  ي   أوبئة المعلومات  معالجة أسباب وتأثب 
التر

   . 19-كوفيدجائحة   تها هدش

 ندوة  الأهداف  

كب   عىل 
: تم تنفيذ هذه الندوة مع البر  ما يىلي

وبئة اهج العالمية واإلقليمية ألنمتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من االتجاهات وال   -

 .المعلومات

ي معالجة    لدولة  مشاركة تجربة حقيقية   -
 ت ومناقشة ما تم رؤيته أو محاوال  ،19-لكوفيد المعلومات الوبائيةف 

ي ذلك 
 .البلدمعالجة المعلومات المضللة ف 

للتصدي     - للتنفيذ  قابلة  اتيجيات  واسبر مناهج  اح  واقبر المعلوماتألمناقشة  المضللة   وبئة  والمعلومات 

 . 19-لكوفيد

ي النظم الصحية والجمهور با  المرونةمناقشة بناء القدرة عىل    -
ستخدام الموارد  ضد المعلومات المضللة ف 

 المختلفة المتاحة. 

ي 
 
 ندوة  الالمتحدثون ف

اء التالية أسماؤهمالاستضافت   :ندوة المتحدثي   الخبر

لمكتب منظمة الصحة العالمية اإلقليىمي  بشأن األزماتتصاالت اال مسؤول  السيد عبد الحليم عبد هللا: 

ي إفريقيا   وبئة المعلوماتألألفريقيا، ومنسق تحالف االستجابة 
 .  ف 

ي ،  مدير معهد ييل للصحة العالمية، وأستاذ الطب وعلم الوبائيات بجامعة ييل  : سعد عمر الدكتور  
ي كليتر

 ف 

 .الطب والصحة العامة
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 .، باكستان خيبر بختونخوا إقليم المدير العام للصحة،  الدكتور نياز محمد: 

 : ندوةالتيسب  قام بو 

ي جامعة الشام الخاصة  أستاذة علم الوبائيات  هيام بشور:   الدكتورة
الصحة   ةوخبب    ،وصحة المجتمع ف 

 .العامة

 : ومي
ي إيشبر 

ي مراكز امكافحة األمراض والوقاية منها.   ( التحصي     عىل  طلب)ال زميل فريق    السيد أتسويوش 
 ف 

 

 ضور  الح   

لغاية   التسجيل مفتوًحا  الندوة، وتم اإلعالن عنأسبوع واحد  كان  من خالل قنوات االتصال    ذلك  قبل 

  يمنهم فعل  حض  ،  334  =  للحضور   ي   سجيلمجموع الموكان   . امفنت  التابعة ل  والشبكات  
ً
 ، اي بنسبة 138ا

ي التاىلي توزي    ع المسجلي   والحضور حسب البلدان. يعرض الرسم و ٪. 41
 البيات 

 

 

 نظرة عامة عىل العروض التقديمية

ية، وتضمنت ثالثة عروض تقديمية )  دقيقة لكل منها(. فكان العرض األول   15تم إجراء الندوة باللغة اإلنجلب  

ها عىل الطلب عىل اللقاح واستخدامه" وقد قدمه السيد  19-لكوفيد أوبئة المعلوماتبعنوان "ظهور   وتأثب 

كب   عىل المنطقة األفريقية. تبع ذلك عرض قدمه الدكتور سعد عمر بعنوان 
عبد الحليم عبد هللا، مع البر

ي مواجهة    المرونة"بناء القدرة عىل  
كان العرض األخب  عبارة عن دراسة ، و "19-لكوفيد أوبئة المعلوماتف 

من   نياز محمد.  حالة  الدكتور  وتبعه  إكرام هللا خان  الدكتور  ك  بشكل مشبر قد غطت  و باكستان، وقدمها 

 عىل استخدام اللقاح،    19-لكوفيد أوبئة المعلومات  العروض التقديمية مجاالت مهمة حول كيفية تأثب  
ً
حاليا
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ة الطلب رونة لزياد، وطرق بناء الماألوبئة  هوأوضحت كيف تستجيب المناطق والبلدان المختلفة لمثل هذ

كب   عىل الدروس المستفادة من المنطقة.  عىل اللقاحات واستيعابها 
عىل األسئلة   ةجاباإل   تمت  كما ، مع البر

ي وردت من الحضور.  
تيب الذي  و والتعليقات ذات الصلة التر فيما يىلي موجز لهذه العروض التقديمية بالبر

دمت به. 
ُ
ي الوقت المحدد البدأت وقد ق

 ساعة.  1.5واستغرقت  ،ندوة وانتهت ف 

 

 ندوة  لا مقدمة

 هيام بشور  الدكتورة

 

لمرض كوفيد العالىمي  الوضع  عن  بإيجاز  ذلك  واتبعت   ، بالمشاركي   بشور  هيام  الدكتورة    19-رحبت 

المعلوما  مصطلحمعت   حددت  و ندوة.  ال  وموضوع انتشار  تأوبئة  إىل  تؤدي  أن  يمكن  ووصفت كيف 

. وتحدثت الدكتورة هيام 19-كوفيد ، ال سيما حول لقاحالمعلومات الصحيحةلخاطئة وإخفاء  المعلومات ا

   19-لكوفيد أوبئة المعلومات  عن كون
ُ
الجته ألنه يؤدي إىل سلوكات سلبية  عد موضوًعا مهًما يجب معت

ي المر انتشار ، وبالتاىلي مختلفة تجاه التطعيم
 .ضوتفش 

ي الندوة 
. قدمت الدكتورة هيام بشور المتحدث األول ف   ليبدأ عرضه التقديىمي

 

ها عىل الطلب   19-لكوفيد أوبئة المعلومات ظهور   :اللقاح واستخداموتأثبر

ي أفريقيا وبئة المعلوماتتحالف االستجابة أل
 
 ف

 السيد عبد الحليم عبد هللا

ي  
وت  لتحالف  يهدف العرض التقديىمي الذي قدمه السيد عبد الحليم إىل تقديم لمحة عامة عن العمل اإللكبر

ي أفريقيا  وبئة المعلوماتاالستجابة أل
، وهو عبارة عن شبكة تستضيفها منظمة الصحة العالمية، من بي    ف 

ي 
ي المعلومات. وقام بتوضيح عمل هذا التحالف ف 

كاء آخرين لمواجهة المعلومات المضللة والثغرات ف  ش 

ه وتحدياته،  وبئة المعلوماتألالوقاية من اآلثار الضارة   ه.  لطلب عىل اللقاح واستخدامعىل ا  والتضليل وتأثب 

مكي    وت،  19-لكوفيد لمعلومات الوبائيةلالسيد عبد الحليم عن أهمية تضافر الجهود لالستجابة    وتحدث

وتعزيز  وتبادل  مشاركة  من  اإلعالميي    كاء  انتشار   الش  لمكافحة  للحياة  المنقذة  والمعلومات  اتهم  خبر

  ،المضللة  المعلومات  كشفالسيد عبد الحليم عن    وتحدث  .المضللةالخاطئة و الشائعات والمعلومات  

 
 
اليونوقد عمل  إطار  الموضوعم  لهذا  تطويره  تم  الذي  وسائل  يسف  تغطية  لزيادة  المبذولة  والجهود   ،

كاء.  ي نش  المعلومات الصحيحة بالتعاون مع مختلف الش 
 التواصل االجتماعي ف 
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 19-كوفيد ضد جائحة المرونة بناء القدرة عىل 

 الدكتور سعد عمر 

دد  مفهوم البدأ د. سعد عمر عرضه بتقديم   دد. ثم قدم  المتواصل  بر ح محددات هذا البر ي أخذ اللقاح، وش 
ف 

ي إلدارة المعلومات المضللة عن اللقاحات"، الذي طوره معهد ييل للصحة العالمية، مع  
"الدليل الميدات 

اليونيسف   ذلك  ي 
ف  بما  آخرين  كاء  ) ست  فب    منظمةو ش  المكونات  First Draftدرافت  استعرض  (. كما 

، بدًءا من مصطلحات المعلومات، والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة   ي
الرئيسية للدليل الميدات 

: اإلعداد واالستماع والفهم والمشاركة.   والشائعات، وخطوات إدارة المعلومات المضللة، وهي

اتيجية ق وكشف   أوبئة المعلومات  ابلة للتنفيذ حول إدارةمن خالل هذا اإلطار، قدم الدكتور عمر رؤى اسبر

المجتمعات  عبر  اإلنسانية  والمعتقدات  بالقيم  الخاطئة  المعلومات  انتشار  وربط  المضللة،  المعلومات 

اك المجتمعات و المختلفة.   كانت الرسالة الرئيسية لهذا الجزء من الندوة هي إعطاء رؤى قابلة للتنفيذ إلش 

  البحث عن المعلومات الصحيحة من مصادر موثوقة. وتمكينها لتكون قادرة عىل

ي   بعد ذلك
وزيادة الطلب عىل اللقاحات    أوبئة المعلومات لمكافحة  بذلتقدم د. عمر الجهود العديدة التر

"دليل   الجهود  وتضمنت هذه  الرسائل حولوتناولها.  للصحة    إعداد  ييل  معهد  الذي طوره  اللقاحات" 

كاء آخرين.  يسلط هذا الدليل الضوء عىل كيفية أن تكون المعلومات و العالمية، بالتعاون مع فيسبوك وش 

ي  
. وباإلضافة إىل ذلك، تم تقديم وثيقة أوبئة المعلومات  الكشف عن"مثبتة" وعىل دور االتصال الفعال ف 

"، مما يسلط الضوء عىل  19-لقاحات كوفيد   وأخذ ت السلوكية لقبول  منظمة الصحة العالمية "االعتبارا

ي ذلك خلق بيئة مواتية، وتسخب   
ي يمكن أن تتخذها البلدان لتحسي   استخدام اللقاح، بما ف 

اإلجراءات التر

ات االجتماعية، وزيادة الحافز.   التأثب 

 

ي االستجابة أل
 
 الة باكستان: دراسة حوبئة المعلوماتالتعلم من تجارب البلدان ف

 نياز محمد إكرام هللا خان و الدكتور  الدكتور 

ي خيبر بختونخوا.  
قاد هذه الجلسة الدكتور إكرام هللا خان، مدير الصحة العامة وبرنامج التحصي   الموسع ف 

ي ووهان  بدايةالذي كان    19-كوفيدهور  لظ  ة خيبر بختونخوا اطعقمبدأ من خالل وصف كيفية استجابة  و 
  ف 

، وذلك    - ، ووضع خطة  ، وفحص الحاالت عىل الحدود من خالل عقد اجتماعات لجنة الصحة العامةالصي  

للكشف   إقليمية  و عمل  ي  المختبر واالختبار  الحاالت واالستجابة  وإدارة  لعالج  توجيهية  مبادئ  تطوير 

 المؤكدة. 

 

يمنح األش  الشامل، والذي  ا لإلتصال 
ً
به  طورت مقاطعة خيبر بختونخوا رقًما ساخن يتصلون  الذين  خاص 

ب  المتعلقة  المعلومات  ي  19-كوفيدجميع 
ف  بما  المختبر ،  وخدمات  بالفحص  المتعلقة  المعلومات  ، ذلك 
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واال  النفشي  الدعم  بخدمات  المتعلقة  المعلومات  بالصحة  وكذلك  المتعلقة  تم  النفسيةجتماعي  ي 
والتر  ،

 لل
ً
ي باكستان و مقاطعة  جائحة. ثم قدم الدكتور إكرام هللا بعض اإنشاؤها استجابة

ألفكار حول عدد الحاالت ف 

الوباء  خيبر بختونخوا ات للفحص أنشأت مقاطعة خيبر بختونخوا  ف،  مع تقدم  لضوء عىل . وسلط امختبر

اكة ي مقاطعة خيبر بختونخوا، تم تقديم  ومع اإلدارات المختلفة للكشف واالستجابة.    أهمية التنسيق والش 
ف 

 كيلها مع مختلف أصحاب المصلحة. مثال عىل مجموعة أساسية تم تش

ي والتضليل المنتش  عىل مواقع التواصل االجتماعي بي     ثم تحدث د. إكرام هللا عن عيوب اإلعالم الجماهب 

ي  
كت إدارة الصحة العامة ف   لذلك، اشبر

ً
مع فريق   مقاطعة خيبر بختونخوا سكان خيبر بختونخوا. واستجابة

الص الرسائل  وتعزيز  لزيادة  ، االتصاالت  االجتماعي التواصل  ووسائل  المختلفة،  اإلعالم  وسائل  عبر  حيحة 

اإلغالق   ومواقع  للمستشفيات  المجتمع  وقادة  مشاهب   زيارة  العملية  تضمنت  التلفزيونية. كما  والقنوات 

 
ً
را . كما وجهوا رسائلهم  لتعميم رسائل حول خطورة الوباء والتأكيد عىل الفئات المعرضة للخطر واألكبر تض 

ي الحكومات.  
ي مجال الرعاية الصحية تم استخدام الموارد إلنشاء منتديات للكما  لمنع انعدام الثقة ف 

عاملي   ف 

كاء لنش  الرسائل عبر مصادر وسائل اإلعالم المختلفة. للو   ش 

 

 المالحظات الختامية والرسائل الرئيسية 

ومي الدكتورة هيام بشور والسيد 
ي إيشبر 

 أتسويوش 

ال شكر  والجمهور. كما  والميشين  المتحدثي    بشور  هيام  الدكتورة  المتحدثي    شكرت  ي 
أتسويوش  سيد 

 :بالرسائل الرئيسية التالية ينار الويب والجمهور، واختتم ندوة

 .ة والمعلومات المضللةع المعلومات المخاطئ، من حيث أنوا متعددة األوجه أوبئة المعلومات ✓

المعلوماتأوبتتأثر   ✓ المتعلقة يبالسلوك  ئة  الماضية  األحداث  ي 
ف  اتهم  وخبر لألفراد  االجتماعية  ات 

 .باللقاحات 

الضوء عىل أن إدارة المعلومات   فقد سلطت هذه الندوة،  وبئة المعلوماتألنظًرا للطبيعة المعقدة   ✓

 .ونهج حكومي كامل ،هي نهج مجتمعي كامل

 .  الدولمن دعم  الو  إىل البحث والدعم والتنسيق  أوبئة المعلوماتتحتاج  ✓

 

 

 المناقشة  

ومي بتيسب    ةالدكتور   تقام
ي إيشب  

ي نهاية كل جلسة.   أمور   هيام بشور والسيد أتسويوش 
السؤال واإلجابة ف 

ي أجاب عليها المتحدثون المعني  و 
 ون. فيما يىلي بعض األسئلة المختارة التر

 

ي إدارة  1السؤال  
 
ي تواجهها حالًيا ف

بشكل    19-كوفيدل   أوبئة المعلومات: ما هي التحديات الرئيسية التر
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 عام، واستخدام اللقاح بشكل خاص؟ 

 اإلجابة من السيد: عبد الحليم عبد هللا 

العالم ي مناطق مختلفة من 
 للقاح ف 

ً
 نرى محتوى مضادا

ً
ال  ، لذلك نحاولحاليا نحاول قدر  و   فعلتوقع 

نكون أن  المقدمة.    اإلمكان  ي 
المضللة مسألة  كذلك  ف  المعلومات  حجم  مراقبتها قياس  يمكن  ي 

التر  ،

ي االحاديثباستخدام أد
، وفهم حصة المؤثرين ف  إلعالم عبر ووسائل ا  وات التحليل واالستماع االجتماعي

نت الموثوق بها   إىل الوسائط )أحجام المحادثات(.  وصولال، وقياس مدى اإلنبر

 

ي  :  2ل  لسؤاا
 
ي فهم الدوافع الكامنة وراء هذه المعلومات؟   خالل عملك ف

 
إدارة المعلومات ، هل تتعمق ف

 وكيف؟  أوبئة المعلوماتإذا كان األمر كذلك، فهل يؤثر ذلك عىل إدارة 

 اإلجابة من السيد: عبد الحليم عبد هللا 

فإنهم   وبالتاىلي  الموضوع،  هذا  البحث حول  ي 
ف  نقص  التقارير  هناك  لبدء  البحث  وكاالت  مع  يتعاونون 

 .والبحث

  

ي بعض البلدان ال 3السؤال  
 
ا، أو ف

ً
ي التعامل مع الطلب بينما يكون العرض منخفض

 
: ما هي التحديات ف

 يزال اللقاح غبر متوفر؟

 اإلجابة من السيد: عبد الحليم عبد هللا 

للحصول عىل اللقاح. تركز أنشطة إنشاء الطلب  يتم تشجيع المجموعات ذات األولوية عىل التسجيل  

ي مجال الرعاية الصحية 
  .عىل تلك المجموعات ذات األولوية، مثل العاملي   ف 

 

ي 4السؤال 
 
دد ف  نقص المعلومات؟ هل هو اللقاح؟ اإلقبال عىل : ما السبب وراء ارتفاع مستوى البر

 د. سعد عمر  اإلجابة من

دد عىل اللق ي  البر
ي بلدان أخرى.  العديد من البلداناحات مرتفع ف 

اجع ف  فهي مخاوف األسباب  أما  ، لكنه يبر

اللقاحات بشأن  لقاحاتأساسية  وألن  بالمعلومات جديدة 19-كوفيد ،  تتأثر  التطعيم  حمالت  فإن   ،

  .اآلثار الجانبية المحتملة للقاحات ، وهذا يعزى اىلالخاطئة

 

 المعلومات المضللة عىل أرض الواقع؟  : كيف نشجع تطبيق مصفوفة تقييم مخاطر 5السؤال 

 اإلجابة من د. سعد عمر 

، عىل سبيل المثال، استخدام أدوات االستماع االجتماعي  ي
ي الدليل الميدات 

 .اإلجابات والتفاصيل موجودة ف 

 

ي مناطق الحرب : 6السؤال 
 
ك ف  الناس؟  أوبئة المعلومات، كيف يش 

 اإلجابة من د. سعد عمر 

ا مناطق  ي 
ف  المعلومات  مسارات  اعتتعطل  بلب   ي 

ف  العامة  القنوات  وتكون  قديمة،  األحيان  غب     عض  أو 
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( WhatsAppتطبيق الواتساب )  ، أو تستخدم قنوات أخرى مثل، مثل التواصل بي   شخص وآخر متطورة

ي  ، من المهم تحديد طريقة االتصوما إىل ذلك. لذا 
، من  يستخدمها هؤالء السكان. فاستجابة لذلكال التر

  .سهلة التعطلقنوات وثوقة وليس عىل المهم االعتماد عىل قنوات اتصال م

 

ا كافًيا من علماء  7السؤال 
ً
اك المجتمعات وتمكينها، هل تعتقد أن لدينا عدد : عندما يتعلق األمر بإش 

 ؟ 19-كوفيد السلوك لالستجابة لجائحة

  عمر   اإلجابة من د. سعد 

يمكن   . االداعمي    الناس و   للجائحة من قبل  ستجابةاال يجب أن تكون بعض المهارات والكفاءات جزًءا من  

يستجيبون   استيعاب الذين  األشخاص  لجميع  أساسية  مهارات  ها كمجموعات  ونش  المهارات  هذه 

  .، وليس فقط علماء االجتماعللجائحة

 

 ؟ م القضاء عىل شلل األطفال أم يعطل تقدمهسيدع 19-كوفيد : هل تعتقد أن لقاح8السؤال 

 اإلجابة من الدكتور إكرام هللا خان

ي  
ف  بالفعل حملة ضد شلل األطفال  باختونخوا  بدأت  لتطعيم  خيبر  مليون طفل دون سن    6.4بخطة 

وس  7000تم تطعيم    وخالل هذه الحملةالخامسة.     1.3يم  ، وتم تطعحتر اآلن 19-كوفيد طفل ضد فب 

ي التطعيم جار مليون طفل ضد شلل األطفال
 ية وتجريان جنًبا إىل جنب. ، لذلك فإن عمليتر

 

لقاح9السؤال   الطلب عىل  خلق  بير   التآزر  أوجه  ترى  لقاح شلل  19-كوفيد : كيف  عىل  والطلب 

ي إقليم خيبر بوختونخوا؟
 
 األطفال ف

 اإلجابة من الدكتور إكرام هللا خان

ي مجال الرعاية الصحية،   19-كوفيد  بدأ التطعيم ضد
ددين.  ،  ولكن ببطء شديد للعاملي   ف  وكان الناس مبر

تم اإلبالغ عن آثار جانبية فقد  ،  ولحسن الحظيراقبون اآلثار الجانبية بي   الذين تم تطعيمهم.  حيث انهم  

ي 
ي زيادة عدد األشخاص الذين يسعون للحصول  تسبب   إقليم خيبر بوختونخوا، مما طفيفة فقط ف 

عىل  ف 

   .اللقاح

ي التناقص، فإن عدد األشخاص الذوبالمثل، بالنسبة للقاح شلل األطفال
كل    ين يرفضون اللقاح آخذ ف 

 .عام

 

 ؟تأثرت حالة الصحة النفسية بالجائحة: هل 10السؤال 

 نياز محمداإلجابة من الدكتور 

ي وخالل الوباء كانت خدمات الصحة النفسية موجودة قبل الجائحة. 
إقليم خيبر  ، دخلت وزارة الصحة ف 

اكة مع اليونيسف لدعم وتوسيع هذه الخدمات. كان هذا استجابة لخوف الناس من   بوختونخوا  ي ش 
ف 

.    ،اإلصابة وهم موجودون    ،تم تعيي   علماء النفس اإلكلينيكي للقيام بالتوعيةكما  والخوف من المصابي  
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ي المرافق الصحية الثانوية. 
ا ف 
ً
ا. تم تدريب عمو أيض

ً
 ال الرعاية الصحية اآلخرين أيض

 

 السبر الذاتية للمتحدثير  الضيوف وميش الويبينار

 

ي المكتب اإلقليىمي لمنظمة الصحة   بشأن األزماتتصال  ال هو مسؤول ا  عبد الحليم عبد هللاالسيد  
ف 

ي  (AIRA) ألفريقيا  وبئة المعلوماتالعالمية ألفريقيا. وهو منسق تحالف االستجابة أل
وسائل    وذراعه ف 

لقاعدة  التواصل االجتماعي  المشارك  الرئيس  ا 
ً
أيض المخاطر و . وهو  المعلوماتاتصاالت  لفريق    أوبئة 

ي بالطلب 
  .التابع لمنظمة الصحة العالمية  (ACREDT) 19-يدكوف لقاحل واالستعدادالعمل المعت 

 

ي اذ الطب وعلم األوبئة بجامعة ييل، وكليهو مدير معهد ييل للصحة العالمية، وأست  سعد عمر  الدكتور 
 تر

ي الواليات المتحدة وغواتيماال وكينيا وأوغندا وإثيوبيا والهند  
الطب والصحة العامة. أجرى دراسات ف 

وسات   ظة أبحاث الدكتور عمر علم الوبائياتتشمل محفو وباكستان وبنغالديش وجنوب إفريقيا.     لفب 

و األنفلونزا  مثل  التنفشي  و    RSVالجهاز  ذلك،  سارس  SARS-Cov-2 (COVID-19) -مؤخًراوغب  

أو الرضع والسعال  عالية لقاحات أنفلونزا األمهات و/ التجارب الشيرية لتقدير فو   ،19-كوفيدو  2-كوفيدو 

وس  طفال والحصبة والمكورات الرئوية، وتجارب  الديكي وشلل األ  تقييم نظم األدوية للحد من انتقال فب 

ية من األم إىل الطفل. وقد نش  أكبر من   ي  بح  330نقص المناعة البش 
ي المجالت العلمية التر

ا ف 
ً
تتم ث

ف عىل أكبر من    مراجعتها، بعد لما    احثي   من أعضاء هيئة التدريس المبتدئي   واألكاديميي   والب  100وأش 

هم من طالب الدراسات العليا ،الدكتوراه  .وطالب الدكتوراه وغب 

ي إقليم خيبر  الدكتور نياز محمد
ي ، هو المدير العام للصحة ف 

بوختونخوا، تخرج من كلية خيبر الطبية ف 

ي عام    -بيشاور  
ي سبتمبر  1986باكستان ف 

. كما شغل   1987، ثم التحق بقسم الصحة ف  ي كمسؤول طتر

من   للمنطقة  ي  الطتر ف 
المش  مستشف    2001إىل    1998منصب  ي 

  District Head Quarter ف 

ي مانسهرا. و(  District Head Quarter Hospital)    مستشف  منطقة المركز الرئيشي 
نظًرا لتفانيه  ف 

ي مهمة دولية لمدة  
ي العمل ومهنيته، فقد تم إيفاده من قبل وزارة الصحة ف 

ي وزارة الصحة   3ف 
سنوات ف 

مس نائب  بمنصب  محمد  الدكتور  التحق  ثم  السعودية.  العربية  المملكة  ي 
ي ف 

ف  المحىلي  الصحة    ؤول 

ي عام  
ي بعد عودته إىل باكستا  2004مانسيهرا ف 

، تم تكليفه بمهمة وقت الحق من حياته المهنية  ن. ف 

ي  
ي ف  ف الطتر

ي مانسيهرا التعليىمي    مستشف  منطقة المركز الرئيشي المش 
وأكمل  ،    2014إىل    2005من   ف 

ا 
ً
أيض الطب  خاللها  ي 

ف  ي عام   الدكتوراه 
بعد ذلك2006ف  انتدابه كمسؤول صح.  تم  ي    منطقة  ة،  سواتر

 (Swabi  )  ي أي  ، وعمل   2020إىل    2014من
ا ف 

ً
. و ض ي ي سواتر

ي ف  ا  المركز الطتر ً تمت ترقية الدكتور   أخب 

اإلدارية الممتازة ورؤيته ونظًرا لمهاراته    ،أشهر   6لمدة    يةصحخدمات الالمدير العام لل محمد إىل منصب

ي يونيو ه مديًرا عاًما للخدمات الصحية القليم تم تعيين للمقاطعة، 
 . 2020خيبر باختونخوا ف 

هيام   ي    بشورالدكتورة 
ف  ة  وخبب  الخاصة،  الشام  جامعة  ي 

ف  المجتمع  وصحة  الوبائيات  علم  أستاذة 

ي سوريا وحصلت عىل ماجستب   
وفيسور د. بشور كطبيب من جامعة حلب ف  الصحة العامة. تخرجت البر
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ي علم الوبائيات من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة، المملكة 
ي صحة المجتمع ودكتوراه ف 

ف 

ي تعليم المهن الصحية. ومنذ عام  المتحدة. وهي 
ا عىل درجة الماجستب  ف 

ً
كانت تعمل    1991 حاصلة أيض

ي جامعة دمشق، حيث ترأست قسم طب األشة والمجتمع من  
، وشغلت منصب نائب    2007-2001ف 

ة من   ي الفبر
، 2013. وقبل تقاعدها المبكر من جامعة دمشق عام  2009-2008العميد للشؤون العلمية ف 

ي  شغلت من
 ف 
ً
صب نائب الرئيس للشؤون العلمية. كما عملت الدكتور بشور لمدة ست سنوات عضوا

اتيجية حول التحصي   ) 
اء اإلستشارية اإلسبر  . ( لصالح منظمة الصحة العالميةSAGEمجموعة الخبر

ا رئيسة لجنة التحقق اإلقليمية
ً
ق المتوسط    ،والحصبة األلمانية ،للحصبة (RVC) وهي أيض ي إقليم ش 

ف 

 .التابعة لمنظمة الصحة العالمية

 

ومي 
ي إيشبر 

ي مراكز   أتسويوش 
ي فريق طلب التحصي   ف 

وقد شارك .  مكافحة األمراض والوقاية منها   زميل ف 

ي عدد من مشاري    ع البحث والتنفيذ لتحسي   الثقة باللقاحات والطلب عىل مستوى العالم. 
  وهو حالًيا ف 

وع إدارة   ي    أوبئة المعلوماتيدعم مش 
، وينسق التقييمات السلوكية وتطوير التدخل بالتعاون  إندونيسيا ف 

كاء داخل البلد.   مع الش 

 

 


