
 ندوة عبر االنترنت حول: 
دور برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة  كمستجيبين على الخط األول أثناء جائحة "

 " 19-كوفيد
 
 

 موجز الويبينار

                                                                      المقدمة

، نفذت البلدان في جميع أنحاء العالم تدابير مختلفة للتخفيف والوقاية بهدف السيطرة على انتقال العدوى  19-خالل جائحة كوفيد
للبلدان،  النشطة  التأهب واالستجابة  الوفيات. وكجزء من خطة  الوبائيات    وتقليل معدالت  في مجال  التدريب  برامج  عملت 

وإجراء الفحوصات واالستجابة لها. وتوفر   19-الميدانية وفرق االستجابة السريعة بشكل مباشر على الوقاية من جائحة كوفيد
المفاهيم    كل من برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة للمشاركين خبرة عملية تركز على تنفيذ

النظرية على أرض الواقع. ويتثمل دور برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة  في النظام  
الصحي في بلدانهم الكتشاف األحداث التي تهدد الصحة الوطنية والدولية واإلبالغ عنها واالستجابة لها. وباعتبارها جزًءا ال  

صحية الوطنية، فقد شاركت برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة بشكل يتجزأ من األنظمة ال
، بما في ذلك الرصد، واالستقصاء، وإجراء الفحوصات في منافذ الدخول/ الوصول،  19-مكثف في أنشطة االستجابة لـ كوفيد

. كما أثبتت  مكافحة العدوى والوقاية منهالمخاطر، والتدريب على  وتنفيذ بروتوكوالت العزل، ونقل الحاالت، والتواصل بشأن ا
لمختلف   الرئيسية في االستجابة  أحد األصول  أنها  السريعة   الميدانية وفرق االستجابة  الوبائيات  التدريب في مجال  برامج 

 . 19-حاالت طوارئ الصحة العامة، وعلى وجه التحديد، جائحة كوفيد

 حول امفنت
للعمل بشكل أساسي على تعزيز أنظمة الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط.  2009إقليمية تأسست عام امفنت شبكة 

وتعمل امفنت بالشراكة مع وزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والوكاالت الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات 
، قامت امفنت  2015ئيات الميدانية. وفي عام الصحة العامة األخرى في المنطقة والعالم لتعزيز الصحة العامة والوبا

( كمبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز عمل امفنت في إقليم شرق المتوسط ودعم البلدان  GHDبتأسيس الصحة الدولية للتنمية )
 نحو تعزيز نظمها الصحية لالستجابة للتحديات والتهديدات التي تواجه الصحة العامة. 

 
ُعقدت الندوة السادسة عبر االنترنت تحت عنوان "دور برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة   

بالتوقيت   18:40 -  17:00  الساعة  ، من2020  آب  /أغسطس 25" في  19-لخط األول أثناء جائحة كوفيدفي اكمستجيبين  
 (. UTC + 3المحلي لألردن )

 الندوة تفاصيل 

الربط دوًرا مهًما في تسريع تبادل المعلومات وتعزيز  تؤديحياة الجميع وأرادت امفنت أن على   19-كوفيدجائحة لقد أثرت 
الحوار والتنسيق  يأتي نتيجةالتغيير والتحول الذي  إلحداث  القائم الزخم االستفادة من، وبالتالي رةالمعرفة والخب بين

 .السفرلى عقيود  ال ظل فرضوالتواصل في 

كوفيد جائحة  المتوسط  19-خالل  منطقة شرق  بلدان  كانت  الوبائيات    تشرك،  مجال  في  التدريب  برامج  واسع  نطاق  على 
تسلط الندوة عبر اإلنترنت الضوء على دورهم بالتفصيل مع تقديم والميدانية وفرق االستجابة السريعة في أنشطة االستجابة.  

 صر.أمثلة من باكستان وتونس واليمن وم

 أهداف الويبينار 

نفذت الندوة تحت عنوان "دور برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة  كمستجيبين على 
 " مع التركيز على ما يلي: 19-الخط األول أثناء جائحة كوفيد

تسليط الضوء على األنشطة المختلفة التي تقوم بها برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة  -
  . 19-السريعة  أثناء االستجابة لجائحة كوفيد

دراسة أهمية دعم خريجي برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة في إقليم شرق   -
  المتوسط. 



  تحديد مجاالت التحسين فيما يتعلق بسد الفجوات في عملية االستجابة.  -
  العملياتية. أهمية إدارة البيانات والمشاركة في البحوث  توضيح -
 ي وأوجه التآزر مع سلطات/ إدارات الصحة العامة األخرى.          شرح التكوين المؤسس -

  المتحدثون

دور برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية   ومناقشة  والتجارب المختلفةرأي الخبراء    إلى طرحالسعي  إطار  في  
مناقشة أنشطة االستجابة الرئيسية التي و  19-وباء كوفيداألول خالل    على الخطكمستجيبين    ةالسريع  االستجابةوفرق  

هذه   عمليات الرصد والتقييم، ومساهمات والثغرات التي تم تحديدها وتدابير التخفيف،  و ،  هذه البرامج والفرقتقوم بها  
 : خبراء في هذا المجال وهماستضافت   ، فقديةبحوث العملياتالفي  الفرق أيضا

                                         لنسورا مهند الدكتور -

 المدير التنفيذي، الصحة الدولية للتنمية|امفنت 

   إكرام عامر الدكتور -

برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات، المعهد الوطني للصحة، إسالم  لالمدير التنفيذي/ المدير السريري  
 أباد، باكستان

  بن عليهالدكتورة نصاف - 

 تونس  –المديرة العامة للمرصد الوطني لألمراض الجديدة والمستجدة. مديرة برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية 

 :الويبيناروقام بتيسير 

 العراق   -خبير صحة عامة، أستاذ مشارك، جامعة بغداد  - الدكتور فارس الالمي -

 المدير اإلقليمي لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  - السيدة هيذر بيرك -

 الحضور  

التواصل والشبكات الخاصة    كان التسجيل مفتوًحا لمدة أسبوع قبل تاريخ انعقاد الندوة وجرى اإلعالن عن ذلك من خالل قنوات
 = n٪ ) 45مشارًكا، حضر منهم    597بالشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية )امفنت(. وفي المجموع، قام بالتسجيل  

 ( ويعرض الرسم البياني  التالي توزيع المسجلين والحضور موزعاً حسب بلدانهم.269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العروض التقديمية  حولعامة  لمحة



دقيقة لكل منها( تعكس المساهمة اإلقليمية    15نفذت الندوة عبر اإلنترنت باللغة اإلنجليزية وتضمنت ثالثة عروض تقديمية )
لبرامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية مع عرض تجربة قطرية محددة من باكستان وتونس. وركزت العروض التقديمية 

ا التدريب في مجال  لـ كوفيدعلى مشاركة برامج  أنشطة االستجابة  السريعة  في  الميدانية وفرق االستجابة  . 19-لوبائيات 
بدأت الندوة عبر اإلنترنت وانتهت في  والحضور.    طرحها  أسئلة مهمةوجاءت جلسة مناقشة العروض التي تركزت حول  

 ساعتين تقريبًا.  واستغرقتالوقت المحدد، 

 مقدمة الويبينار 
 الالمي  فارسالدكتور 

بصفته منسق الندوة عبر اإلنترنت، قدم الدكتور الالمي الندوة باعتبارها الخامسة في سلسلة الندوات عبر اإلنترنت التي بدأتها   
بـ كوفيد المتعلقة  القضايا  لمناقشة  امفنت   | للتنمية  الدولية  برامج  19-الصحة  دور  التأكيد على  الندوة مع  قدم موضوع  . كما 

مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة في خطط التأهب واالستجابة النشطة للبلدان للسيطرة على انتقال  التدريب في  
الوفيات والمراضة.    19-كوفيد الوتأتي  وتقليل معدالت  نتيجة    ةمشاركهذه  المشاركينالنشطة  التدريب في   الكتاسب  برنامج 

. كما  الواقع تركز على تنفيذ المفاهيم النظرية على أرض  التي  عملية الخبرة للمجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة 
هم للكشف عن األحداث  انتعزيز النظام الصحي في بلد يتمثل فيفرق البرامج وهذه السلط الدكتور الالمي الضوء على أن دور 

المستوى  دد الصحة  التي ته لها.  على  كانت مشاركتهم واضحة خالل جائحة  وقد  الوطني والدولي واإلبالغ عنها واالستجابة 
التالية:    19-كوفيد األنشطة  خالل  من  يستجيبون  كانوا  وواالستقصاء،  الرصدحيث  ال ،  فيصوفحإجراء  الدخول/    منافذ  ات 

. مكافحة العدوى والوقاية منهاتواصل بشأن المخاطر، والتدريب على بروتوكوالت العزل، ونقل الحاالت، والتنفيذ الوصول، و
قديم المتحدث األول،  ، إضافة إلى تميسرفي الندوة كشارك  ت  التيالسيدة هيذر بروك    بتقديمالدكتور الالمي كلمته االفتتاحية  وأنهى  

 ذاتية لكل متحدث.لاسيرة يعرض الالدكتور الالمي كان الدكتور مهند النسور. وقبل كل عرض تقديمي، 
 

دور امفنت في دعم  -تجربة برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة في شرق المتوسط 
 19-برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة خالل جائحة كوفيد

 الدكتور مهند النسور 

بدأ الدكتور مهند بإعطاء نبذة موجزة عن عمل امفنت مع وزارات الصحة والشركاء اآلخرين لبناء قدرات العاملين في مجال  
 الصحة الدولية للتنمية | امفنت هي كما أن  الصحة، ودعم البحوث العملياتية وتطوير الحلول المبتكرة لتحديات الصحة العامة.  

تعمل ووتعمل كمنصة لتبادل الخبرات والتواصل.    تجمع المختصين في الوبائيات الميدانيةالشبكة الوحيدة في المنطقة التي  
تنفيذ األنشطة  على دعم برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية من خالل توفير المساعدة الفنية وتسهيل  كذلك  امفنت  

 .في بلدان شرق المتوسطالتدريبية 

لمناقشة برامو الدكتور مهند  الانتقل  الميدانية،  الوبائيات  التدريب في مجال  تم  تج  البلد    داخل  تأسيسهاي  الصحة في  وزارة 
القد لتعزيز  استخدام    للعاملينالوبائية    راتالمضيف  وزيادة  العامة  الصحة  مجال  الموثقةفي  العلمية  والبيانات    المعلومات 

مج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية بنشاط في  اوخريجو بر  مقيمويشارك  ولالستجابة بكفاءة لتهديدات الصحة العامة.  
دراسات حول مشاكل الصحة العامة   وتنفيذاألمراض، وتصميم  رصد، ويساعدون في إنشاء وتقييم أنظمة استقصاء الفاشيات

 اآلخرين في مجال الرعاية الصحية.هم، وتدريب العاملين دانفي بل

خريج في المنطقة بهدف بناء فرق استجابة    600وتحدث بالتفصيل عن مبادرة فرق االستجابة السريعة التي تضم أكثر من  
، واالستجابة لتفشي األمراض، ودعم تطوير خطط الطوارئ الصحية  ئسريعة وطنية وإقليمية، وتعزيز مراكز عمليات الطوار

 الوطني ودون الوطني. على المستوى

الميدانية وفرق االستجابة  الوبائيات  التدريب في مجال  التي تقوم بها برامج  الرئيسية  الدكتور مهند أنشطة االستجابة  وبين 
في ضوء الجائحة الحالية، والتي تشمل: الرصد، واالستقصاء، وتتبع المخالطين، وإجراء الفحوصات في المطارات السريعة  

مكافحة العدوى  بروتوكوالت  األخرى؛ تطوير ونشر البروتوكوالت وإجراءات العمل الموحدة؛ والتدريب على    ومنافذ الدخول
منها وإدارتها وتحليلها؛  و؛  البروتوكوالتالعدوى وغيرها من  والوقاية  البيانات  التقارير  وجمع  السياسات؛   وإحاطاتإعداد 

تدابير الوقائية؛ إدارة  حول التطوير ونشر رسائل التثقيف الصحي  والمشاركة في تطوير خطط التأهب واالستجابة الوطنية؛ و
والمشاركة في صنع السياسات عالية المستوى. ومع ذلك، هناك بعض الثغرات التي يجب معالجتها  الطوارئ عمليات مراكز 

و النزاعات،  مرحلة  مثل  في  الصراع  األوضاع  بعد  االستقرار  ما  ووعدم  توفر  السياسي،  مجال  عدم  في  التدريب  برنامج 
وعدم  ومعدات الحماية الشخصية،  معدات فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل"  الوبائيات الميدانية في بعض البلدان، ونقص  



والحظر على  ، هاجمع البيانات وتوثيقالمستوى غير الكافي من ، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةأنشطة  توفر
 .في مجال مكافحة العدوى والوقاية منها ثغراتالوالسفر 

وقد نتج عن الدعم الذي تقدمه الصحة الدولية للتنمية | امفنت زيادة الكوارد الصحية المدربة من خريجي برامج التدريب في  
التو المختبرات، وتحسين  العدوى والوقاية منها والممارسات في  الميدانية، وتحسين ممارسات مكافحة  الوبائيات  ثيق مجال 

القطاعات، وأنشطة  البلدان، والتنسيق متعدد  التواصل مع الشركاء، والتركيز على أولويات  البيانات، والحفاظ على  وجمع 
  التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وتبادل الخبرات بين البلدان.

 الميدانية والمختبرات في باكستانمساهمة برنامج التدريب في مجال الوبائيات  - 19-االستجابة لـ كوفيد

  إكرام عامر الدكتور

  2007قدم الدكتور عامر إكرام برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات في باكستان، والذي بدأ في عام  
كمبادرة مشتركة بين المعهد الوطني للصحة ووزارة الصحة ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )الواليات المتحدة(  

ال اللوائح الصحية الدولية للعاملين على الرصد في الوقت الفعلي. وتشمل اإلنجازات بهدف تعزيز القدرات األساسية في مج
 20 وتوفرمجموعة على مستوى الخط األمامي،  13مجموعة في المستوى المتقدم و  13الرئيسية حتى هذا التاريخ تدريب 

مناقشة  إلى  عامر    الدكتورانتقل  و.  التميزب  داتاإلشاالبرنامج للعديد من  تلقي  إضافة إلى  األمراض واالستجابة لها،    لرصدوحدة  
البنجاب والسند.    19-وضع كوفيد فإن  ،  ةمحلي  عدوى  وجودعلى الرغم من  وفي باكستان، حيث توجد معظم الحاالت في 

حاالت مرتفعة من  التي تشهد نسبة  مناطق  الفي    من اإلغالقاتسلسلة  فرض  الحاالت بنجاح من خالل    على  باكستان تسيطر
(  NCOC) والعمليات( والمركز الوطني للقيادة EOC، وإنشاء مركز عمليات الطوارئ )والتتبع النشط للمخالطين، عدوىال
 في جميع نقاط الدخول.  العمل الموحدةونشر إجراءات تطوير و

حيث أجروا مسًحا   19-في أنشطة االستجابة لـ كوفيد بفعاليةذكر البروفيسور عامر أن جميع الخريجين تقريبًا شاركوا 
لقياس أنشطة التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ الموضحة في خطة منظمة الصحة العالمية للتأهب واالستجابة  

 .19-اإلستراتيجية لـ كوفيد

أنشطة برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات  في  من خريجي ومقيمي    568ك  على سبيل المثال، تم إشرا
الحوادث وقدموا بيانات دقيقة في المناطق عالية الخطورة. كما شارك    إلدارةالتنسيق والتخطيط والرصد؛ حيث أقاموا نظام  

من خالل    االتضال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةكون  برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات  في م
مع التركيز على وجود    19-تم تعزيز التواصل بشكل كبير خالل وباء كوفيدوقد  إنشاء آلية اتصال ونشر الرسائل والمواد.  

يجي ومقيمي  خرتم نشر وحسابات/ موقع إلكتروني نشط على وسائل التواصل االجتماعي وإصدار تحذيرات محدثة بانتظام.  
د خاصة في  والدخول التي تطلبت الكثير من الجه  منافذبرنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات  بكثافة في  

برنامج التدريب في مجال  قام  عالوة على ذلك،  و.  19-الجوية حيث تم إجراء العديد من التدريبات المخصصة لـ كوفيد  المنافذ
ولمكافحة أعداد كبيرة من العينات ونقلها إلى مختبرات الصحة العامة الوطنية واإلقليمية.  بجمع  والمختبرات    الوبائيات الميدانية

منها والوقاية  والمختبرات  قام خريجو  ،  العدوى  الميدانية  الوبائيات  في مجال  التدريب  الخط    بتدريببرنامج  العاملين على 
واالستجابة السريعة   الرصد. كما تم تعزيز عناصر  الرصد نب تنفيذ تدابير  اطبية إلى جالطبية وغير  من الكوادر ال  األمامي

الحاالت خالل هذا الوباء. وفي الختام، لقد كان برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات مصدرا    واستقصاء
 ع الجهود التي يبذلها.حصل على العديد من الجوائز والتقدير لجميو 19-كوفيد لدعم خالل سيناريو لكبيرا 

 

: التأثيرات ونقاط القوة والتحديات  19-تجربة برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية التونسي خالل مرحلة كوفيد
 والدروس المستفادة

 بن عليه  الدكتورة نصاف

الدكتورة نصاف   تونس    بتقديمعرضها  بدأت  انتشار ، و19-كوفيدجائحة  للتعامل مع  استراتيجية  الحد من  إلى  التي تهدف 
  ، حيث قام تتكون خطة االستعداد واالستجابة التونسية من ثالث مراحلوالرعاية الصحية.    ات نظامقدر إجهاد  المرض وتجنب  

  19-مراجعة "المرحلة األولى" من خطة التأهب مباشرة بعد أول حالة كوفيدبرامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية ب
 تطوير استراتيجية االتصال.  وتبع ذلك

بدأت المرحلة األولى باإلصدار األول من خطة االستعداد بحيث تتضمن معلومات حول الحد من انتشار المرض في البالد  
مع دراسة متأنية لتدابير الحجر الصحي والفحص وتتبع المخالطين، والتي عولجت جميعها من قبل فرق برنامج التدريب في  



الميدانية. وفي المرحلة الثانية، تم تحديث الخطة بشكل أكبر بالتعاون مع برنامج التدريب في مجال الوبائيات  مجال الوبائيات 
تضمنت الخطة اإلجراءات الوقائية  و.  للعدوى  المحلي  نتقالها اإلتال  قادمة من الخارجول حالة  أل تونس    تسجيل  معالميدانية  

نسبو مرتفعة من العدوى    في المرحلة الثالثة، كان هناك والموحدة التي سيتم تنفيذها.    العملالمختلفة باإلضافة إلى إجراءات  
 أدى إلى مراجعة خطة االستجابة واستراتيجية االتصال. المحلية مما 

الموحدة   العملفي الكشف والتأكيد واستقصاء الحاالت وتطوير إجراءات    وشارك برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية
األنشطة التالية:  ة تنفيذ  فرق االستجابة السريعة مسؤوليإلى جانب  امج  نبرال  وتولىللعالج على المستوى الوطني واإلقليمي.  

والمتابعة للمرضى،    واالستقصاء،  منافذهذه التدريب متعددة في جميع  تنفيذ أنشطة    مع  في منافذ الدخولواإلنذار    الرصدنظام  
، ومتابعة جميع الحاالت في المستشفى، وتعزيز األنشطة المختبرية وإجراءات الحجر الصحي تحت إشراف  المخالطينوتتبع 

 المنسق في مرصد األمراض الجديدة والمستجدة.

، والتي بدأت بتشكيل فريق القيادة الذي  ثانيكانون  /كرة للوباء منذ ينايرالضوء على االستجابة المب نصاف الدكتورة تسلطو
، وتحسين الرصدجديد لتحسين  نموذج  باستخدام  منافذ الدخول   ، وتعزيز القدرات في داالستجابة في البالأنشطة  م  ينظعمل على ت

المبكر نظام الوقاية،  اإلنذار  وتدابير  الحاالت  لمتابعة  األدوات  وتنفيذ  السريع تعزيزو،  االستجابة  في  و،  ةفرق  القدرات 
 .استراتيجية االتصال وتعزيزاللوجستية،  ات، والقدراتالمختبر

تجنب  إلىهدف وهذا ي. اإلغالقدون العودة إلى   جواً أثناء فتح السفر  الوقايةحاليا، هناك مرحلة جديدة حول كيفية تنفيذ تدابير 
 المتسارعة في الحاالت. الوفيات والزيادة حدوث 

 
 تجربة برنامج برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية في اليمن

 الدكتور عبدالحكيم الكحالني

منذ اليوم الذي  البرنامج  شارك  و مجموعات؛    4  فيخريًجا    42برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية    لحد اآلن، تخَرج من
في الثاني من  وبدء تنفيذ الخطة الوطنية  ذات االهتمام العالمي  صحية  ال طوارئ  الأعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن حالة  

قدرة المختبرات، واستعداد عزيز تالدخول وفرق االستجابة السريعة، و  في منافذتقييم  عملبيات الامج  نبرال  ونفذ.  شباط  /فبراير
التقييم   وأظهر.  اتوالمحافظ  الوطني مستوى  ال، والخدمات اللوجستية والتنسيق على  مكافحة العدوى والوقاية منهاالمستشفيات، و

، تم تطوير ذلكبناًء على  و.  من الخارج  19-كوفيد  لورودنتائج سيئة للغاية أظهرت أن البالد معرضة لخطر متوسط إلى مرتفع  
  تطوير اإلرشادات  ضافة إلىإ تحديث الخطة الوطنية  البرنامج ب واستمردها والموافقة عليها. ااعتمبقام القادة  السيناريوهات التي

 . التوجيهية
  

 تجربة برنامج برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية 
 الدكتورة سحر سامي

برنامج    أعضاء، تم تشكيل لجنة متعددة التخصصات بمشاركة مختلف الوزارات. وشارك  19-منذ اإلعالن عن جائحة كوفيد
امج  نبرال  شاركو.  لها  واالستجابةطوارئ الصحة العامة الوطنية  خطة  الالتدريب في مجال الوبائيات الميدانية في تطوير وتحديث  

البيان الفرز والمتابعة وجمع  إجراءات    الرصد ز نظام  يعزتالدخول، و  منافذ ات في  أيًضا في    العمل الوطني من خالل تطوير 
.  الرصد المستند إلى األحداث  ، وتفعيل والعدوى التنفسية الحادة الوخيمةشبيهة باإلنفلونزا  العراض  األ  وتعزيز رصدالموحدة،  

حيث كان زمالء برنامج التدريب في مجال الوبائيات    19-خالل جائحة كوفيدعمليات الطارئ  تم تطوير وتعزيز مراكز  كما  
دورات تدريبية   كما عقدتالميدانية يوجهون األشخاص الذين يعانون من األعراض إلى أقرب مستشفى وفقًا لتعريف الحالة.  

عالوة على ذلك، تمكن برامج  و ريرية.  العينات الس  وجمعبالتعاون مع  الصحة الدولية للتنمية | امفنت الستخدام الخط الساخن  
  .19-لـ كوفيدالمصاحبة  التدريب في مجال الوبائيات الميدانية من إجراء حملة وطنية ضد شلل األطفال خالل الظروف الصعبة  

 

  

  

  

 

  

يرجى الضغط هنا لالستماع للتسحيل الصوتي  

 للندوة



 المناقشة

بتيسير جلسة األسئلة واألجوبة، حيث أجاب المتحدثون على جميع األسئلة التي تمت  واختتمت الندوة بقيام الدكتور الالمي  
 طرحها خالل.

. ما هي التدابير المتخذة لحماية برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة من اإلصابة بـ  1س
 بينهم، إن كان هناك أي إصابات؟  19-فيدفي الميدان في تونس وباكستان؟ ما هي نسبة حدوث كو 19-كوفيد

 اإلجابة: الدكتورة نصاف بن عليه

 تأي حاال وال توجد. همبين وفياتأي  ولم تقع٪(، 6،6)  3063/ 201 ينالصحي العاملينالعدد التراكمي للحاالت بين بلغ 
 . ةالسريع االستجابةبرامج برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق خريجي ومقيمي بين  19-كوفيد

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

بـ  اإلصابةتم اتخاذ تدابير صارمة لحماية زمالء وموظفي برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات من 
ير وتوزيع تم تطووكذلك،  .مكافحة العدوى والوقاية منهادورات تنشيطية حول  عائالتهمجميع أفراد  تلقى كما ،19-كوفيد

آمن. عالوة على ذلك، تم توفير إمدادات كافية من معدات  بشكل وتقنيات أخذ العينات  المخالطينلتتبع إجراءات العمل الموحدة 
اإلجراءات  هذه  على الرغم من وبرنامج وفرق االستجابة السريعة العاملين في جميع أنحاء باكستان. الالوقاية الشخصية لفرق  
تعافوا   هم٪ من فريق برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات بالعدوى، لكن5-4ي  الصارمة، أصيب حوال

 .مضاعفاتي أن يتعرضوا ألدون  اً جميع

إلعطاء المزيد من االهتمام    وقد آن األوان. 19-. من الواضح أن النهج متعدد القطاعات حاسم في االستجابة لـ كوفيد2س
 ؟ هذا الشأنب البلدان ما هي تصوراتمتعددة القطاعات.  ةالسريع االستجابةلفرق 

 ة نصاف بن عليه: الدكتوراإلجابة

المخالطين وكذلك  وتتبعالدخول،  منافذ الفحوصات التي تتم فيفي في تونس فريق االستجابة السريعة متعدد القطاعات يشارك 
 التواصل مع المجتمع.أنشطة في الفريق شارك ي كماالتجمعات ومتابعة الحاالت.  استقصاءفي 

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

على    19-كوفيدلـ تم تنسيق االستجابة ولم يكن من الممكن تسطيح المنحنى في باكستان بدون اتباع نهج متعدد القطاعات. 
رأسه وزير التخطيط والتنمية واإلصالح. ومع  يالوطني الذي  والسيطرةأعلى المستويات السياسية من خالل مركز القيادة 

كما ومة الفيدرالية إلى الحكومة المحلية وإدارة المنطقة في هذا الجهد المنسق. ذلك، شاركت جميع مستويات الحكومة من الحك
على   ،الدخول والتمويل ومنافذة ووكاالت إنفاذ القانون ية واإلداريالصحالجهات شارك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك 

 .النشطةاالستجابة هذه  في   ،سبيل المثال ال الحصر

 سور: الدكتور مهند الناإلجابة

قطاعات األخرى  فقد اضطلعت ال، لم يكن قطاع الصحة هو المستجيب الوحيد للوباء. 19-كما لوحظ خالل االستجابة لـ كوفيد
خطط االستجابة المشتركة ومنصات وضع هناك حاجة إلى وأدوار مهمة بنفس القدر في تطوير وتنفيذ خطط االستجابة. ب

تماسك واتساق أنشطة التأهب واالستجابة لمختلف حاالت الطوارئ الصحية  التنسيق والتدريب المنتظم والمشترك لضمان 
 .  العامة

 

 دعمت االتصال بشأنأو  ةالسريع االستجابةبرامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق  استخدمتكيف . 3س
 ؟  المخاطر في البلدان في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط

 ة نصاف بن عليه: الدكتوراإلجابة



-برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية/ فرق االستجابة السريعة هم أعضاء في استراتيجية االتصال الخاصة بـ كوفيد
المتحدث   في المنطقة يمثل اتصال جهةلدينا و. ثلة بذلكالمت : فهم يشاركون في إعداد ومراجعة جميع الوثائق والمواد19

 . الرسمي

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

منذ بداية تفشي   ذلكتم التأكيد على والمخاطر ركيزة أساسية.   االتصال بشأنباكستان، كان في الستجابة لعملية ابالنسبة 
شاركت جميع فرق برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات وفرق كما . شباط  /المرض في أواخر فبراير

على لتدريب جميع الزمالء وأتيح ذلك . يعملون فيهكانوا الذي مستوى الاالستجابة السريعة في التواصل بشأن المخاطر على 
شأن  ستوى معين من الكفاءة في االتصال بويتوقع منهم تحقيق م أثناء حضورهم مختلف الدورات التدريبية مهارات االتصال

 . ضمن األهداف التعليمية لهذه الدورات المخاطر

 : الدكتور مهند النسوراإلجابة

الخاصة  الرسائل وتصميم وتطوير المواد واألدوات عملية كانت برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية جزءا من 
على مهرات خرين اآل وتدريب حمالت تعزيز الصحة تنفيذاركوا بشكل مباشر في . كما شالمخاطر والصحة باالتصال بشأن

 االتصال بشأن المخاطر.  

  

به منظمة   الذي توصيالمطهرات على النحو و الكماماتمستعدين الستخدام  ليسوا. من المهم مالحظة أن الناس 4س
لى الحافز والتغير في المواقف في جميع أنحاء العالم بما ن االفتقار إعهذه حالة وتعبِر الوطنية.  اتالصحة العالمية والسلط

قبل توفير اللقاحات. ما هي توصياتك بخصوص تحفيز  وبالتالي، يجب علينا اتخاذ التدابير الوقائية في ذلك بلدي، بنغالديش. 
 الجماهير وتغيير مواقفهم؟

 الدكتورة نصاف بن عليه: اإلجابة

قادة الرأي   بإشراكاستخدمنا نهًجا قائًما على المشاركة المجتمعية، وقمنا وقد كما تعلم فإن تغيير السلوك أمر صعب للغاية. 
وسائل اإلعالم واالتصال التي   حول يةدورة التدريبفي ال الذي شاركواالرئيسيين في هذا المجال مع مشرفين من األشخاص 

 .اقبيةالتعدورات ال ضمن مجموعة من نفذت

المؤشرات الصحية دراسة فقط   علينا. ما نوع األدوات التي يمكننا استخدامها لتقييم مخاطر الصحة العامة؟ هل يجب 5س
 أو الخدمات الصحية والبنية التحتية الصحية؟

 ة نصاف بن عليه: الدكتوراإلجابة

 عملية التتبع لتعديلنستخدم نتائج ، و" StopCoronaة " مخصص ةعاممنصة عن طريق إلكتروني استخدمنا استبيان 
 التي نستخدمها بما يتالئم مع ذلك.   طرقالالرسائل و

  

 مع مرور الوقت في باكستان وتفسيره؟  19-هل يمكنك توضيح معدل اإليجابية لـ كوفيد. 6س

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

 باكستان.  الوباء في كانت مفيدة في تسطيح منحنى باستخدام األدوات التكنولوجيةالتدخل المبكر واالستجابة الموجهة 



  

  

لهذا  باكستان، حيث أن في عن تعزيز برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات فقط . أريد أن أسأل 7س
برنامج دور رئيسي في االستجابة لتفشي المرض، ما الذي تفعله الحكومة/ المعهد الوطني للصحة الستدامة برنامج  ال

 التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات؟ 

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

يدرك المعهد الوطني للصحة/ حكومة باكستان تماًما أن برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات هو أحد 
  الساريةألمراض من االمستجيبون في الخط األمامي ألي كارثة  ممن خالل البرنامج ه ينالمنتج يناألصول للبلد وأن العامل

)آلية التمويل الحكومية( التي   PC-1د الوطني للصحة مع وزارة الصحة على إعداد هالمع زيز البرنامج ، عمللتعوفي البالد. 
عالوة على ذلك،  وفي المستقبل القريب، ستقدم الحكومة الدعم الكامل للبرنامج ماليًا وإداريًا. وتم تقديمها إلى لجنة التخطيط. 

٪ من عمليات برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات  100نقل تم فقد ، 2020 أيلول /اعتباًرا من سبتمبر
 اإلقليمية إلى حكومات المقاطعات المعنية.

  

 أنشطة أخذ العينات؟الفرق العاملة في الباكستان في . ما هي في رأيك أكبر التحديات التي تواجه 8س

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

 كانت هناك عدة أسباب: 

أكثر من  19-الناس في البداية من وصمة العار بفيروس كوفيد خوفكان التحدي األكبر الذي واجهته أنشطة أخذ العينات هو 
 الحجر الصحي.  من خوفهم

األخرى نقص معدات الوقاية   المسائلمن الناحية الفنية عن أخذ مسحة البلعوم. وشملت  تلكؤعالوة على ذلك، كان هناك 
 بسرعة.  ى هذه المسائلتم التغلب علوقد  .أخذ العينات، وقضايا النقلأدوات الشخصية للفرق، و

  

شرق  منطقة ضمن. يمكن تكرار تجربة برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات في بلدان أخرى 9س
التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة في السيطرة  المتوسط مثل اليمن لتعزيز دور فرق برنامج

 على األمراض والقضاء عليها؟

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

أكثر من راغبين في مشاركة خبراتنا مع دول  يباكستانالبرنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات سنكون في 
نقترح تبادل أعضاء هيئة التدريس والزمالء حتى يمكن مشاركة أفضل الممارسات والنجاحات وتكرارها في وشرق المتوسط. 

 دول المنطقة. 

 في باكستان؟ المناطقعلى مستوى  مختبر نوفر. لماذا ال 10س

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة



جراء  مخصص إل. حتى خالل هذه األزمة، بدأنا من مختبر واحد قريبة المدى وأخرى بعيدة المدىتلفة مخ نستخدم طرق
 خطة شاملة. للحكومة قدمنا كما . مختبر 140اآلن أكثر من لدينا و 19-كوفيد فحص تفاعل البوليمراز المتسلسل لـ

 

مجال الوبائيات الميدانية عبر الحدود للسيطرة على  . هل هناك أي جهود أو مساع لتنسيق عمل برامج التدريب في 11س
 في منطقتنا؟ 19-كوفيد

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

رحب برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات الباكستاني بمبادرة امفنت لتبادل المتدربين بين بلدان شرق 
-كوفيدبرامج للسيطرة على هذه الهذا التنسيق بحيث يمكن تنسيق عمل اق علينا توسيع نط المتوسط. ومع ذلك، فإننا نرى أن

 في رأيي، فإن امفنت على استعداد تام لتولي هذا الدور التنسيقي.وعلى المستوى اإلقليمي.  19

-نسمة كافية لالستجابة لـ كوفيد 200000لكل  يةالميدان المختصين المدربين في مجال الوبائيات. هل تعتقد أن نسبة 12س
 ؟ 19

 : الدكتور مهند النسوراإلجابة

ألن الحاجة تزداد بشكل   أعداد أكبرتوفير  النسبة كافية إذا تمت إدارتها بشكل عقالني. ومع ذلك، أثناء الطوارئ، يجب مراعاة
 .هؤالء المختصينمثل غير متوقع خالل فترة أقصر وهذا يتطلب موارد إضافية، بما في ذلك 

. ما هي التوصيات لدعم وزيادة مشاركة فرق برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة 13س
 ؟19-في االستجابة لـ كوفيد

 : الدكتور مهند النسوراإلجابة

مواصلة بناء قدرات برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة في المناطق النائية والتي يصعب 
مساهمة برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق الرد السريع مع الجهات المعنية الوطنية تعيم الوصول إليها؛ 

تنويع  والمزيد من الدعم  الحصول علىسيساعد هذا في و. والتقجير للعمل الذي تقوم به رامجزيادة التعريف بهذه البوالدولية ل
 الصحة العامة. األخرى المتعلقة ب والمهاموظائف الشمل يل همجاالت

 ؟ بلدثالثة أنواع من برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية. كيف يتم اختيار البرنامج المناسب لكل  وردت. 14س

 : الدكتور مهند النسوراإلجابة

بشكل عام، فإن  والبلد. ذلك  ما يفضله يعتمد هذا على تقييم االحتياجات التدريبية الذي يتم إجراؤه في كل بلد باإلضافة إلى 
على مستوى المحافظة للقيام بالوظائف   لينيب في مجال الوبائيات الميدانية األساسي هو لبناء قدرات العامبرنامج التدر

على   العاملينبرنامج من المن ناحية أخرى، يستهدف المستويان المتوسط والمتقدم و. ةالميداني المتعلقة بالوباياتاألساسية 
 التدريب في مجال الوبائيات الميدانية.برنامج  مهامالمستويات الوطنية إلدارة/ قيادة  

واالستجابة  الوبائيات، سيتم إيالء المزيد من االهتمام لبناء القدرات العالمية في مجال 19-. مع انتشار جائحة كوفيد 15س
ل هذه العديد من البلدان التي تحتاج إلى مث في. كيف يمكن القيام بذلك  الوبائياتمن خالل برامج التدريب الميدانية على 

 تعاني من محدودية الموارد؟ والتي البرامج في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 

 : الدكتور مهند النسوراإلجابة

على دعم برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية الموجودة ودعم    2009منذ عام تعمل  الصحة الدولية للتنمية | امفنت 
في المنطقة. والجهود جارية إلنشاء  من هذا النوعبرامج   10اآلن، هناك  ولغايةبرامج الجديدة في شرق المتوسط. الإنشاء 

إنشاء برنامج ها لبلدان التي ال يمكن ل يتم اتباع مناهج أخرىكما برامج جديدة في ثالثة بلدان على األقل في السنوات القادمة. 
التدريب في مجال الوبائيات الميدانية في المستقبل القريب. ومن األمثلة على ذلك، إرسال المقيمين لالنضمام إلى برامج  



دريب محددة لبرنامج الت مهامالتدريب في مجال الوبائيات الميدانية األخرى في المنطقة، وإجراء تدريبات محددة قصيرة على 
 في مجال الوبائيات الميدانية، إلخ.

  

كيفية تقييم برنامج التدريب وفقًا لما واجهه برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية على  هل يمكن اطالعنا. 16س
 وفرق االستجابة السريعة أثناء الجائحة.

  

 : الدكتور مهند النسوراإلجابة

على مستويين.  19-التدريب في مجال الوبائيات الميدانية وفرق االستجابة السريعة خالل كوفيديمكن تقييم مساهمة برنامج 
يمكن إجراء  وبرنامج وفرق االستجابة السريعة على االستجابة الشاملة. ال. ثانيًا، تأثير مساهمة المنجز أوالً األداء وجودة العمل

لعديد من األساليب والطرق للتقييم ويعتمد اختيارها على األهداف المحددة  هناك اوالتقييم داخليًا أو بواسطة مقيمين خارجيين. 
  القائمين على التقييم. وخبرة 

  

 لمختبرات لتقديم نتائج تشخيصية موثوقة؟ في ا الحيوية. ما هي متطلبات السالمة 17س

 : الدكتور مهند النسوراإلجابة

، مع فقطاألفراد ذوي القدرة المثبتة  خاللمن  وأن يتم ذلكيجب تنفيذ جميع اإلجراءات على أساس تقييم المخاطر  -1
 الموحدة.  العملإجراءات ببأي بروتوكوالت ذات صلة وفي جميع األوقات التقيد الصارم 

 معتمدة   حيويةعوازل  ئن أو( ألي عينات في خزاالتثبيطيجب أن تتم المعالجة األولية )قبل  -2
تفاعل البوليميريز المتسلسل ينبغي إجراء العمل المختبري التشخيصي غير التكاثري )على سبيل المثال، التسلسل ،  -3

 . 2( في منشأة باستخدام إجراءات مكافئة لمستوى السالمة الحيوية العكسي
 ها. االختيار المناسب لمعدات الحماية الشخصية والتدريب المناسب على ارتداء المالبس وخلع .1
المناسبة ذات الفعالية المؤكدة ضد البكتيريا والفيروسات والكائنات الحية الدقيقة   التطهير مستحضراتيجب استخدام  .2

األخرى )على سبيل المثال، هيبوكلوريت ]المبيض[، والكحول، وبيروكسيد الهيدروجين، ومركبات األمونيوم 
 . (الرباعية، والمركب الفينولي

  

عملية وتوجيه لدى وزارة الصحة . ما هي تجربتك مع برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية من حيث التأثير 18س
 ؟هامعالمقامة  تحديد أولويات األنشطة 

  

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

ولديهم الصفات المناسبة حيث يتم توجيههم ليكونوا  مستوى مرتفع من الحفيزباكستان بلد كبير ونحتاج إلى أشخاص لديهم 
  يُحدثهو ما  يةتحفيزيبطريقة  معهم التواصلولكن . معنويتحفيز إما مالي أو وهناك قادرين على العمل في هذا المجال. 

 الفارق ويقود عمل برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية.

 ؟بلدل . كيف يتم اختيار البرنامج المناسب لك19س

  

 : د. مهند النسوراإلجابة

. الحقًا، وبالتعاون مع  فقط  برامج 4المنطقة برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية في  عدد امفنت، كان تأسيس عند
تتمتع  وحتى اآلن.  برامج 10، أنشأنا المزيد من البرامج التي وصلت إلى  السيطرة على األمراض والوقاية منهامراكز 



ً المنطقة  كز امن خالل تقييم مشترك مع مر المستوى المناسب من البرامجيتم اختيار و. للوبائيات الميدانية بفهم أفضل حاليا
 . في ذلك البلد مكونات التي تحتاج إلى تعزيزوال حتياجاتاالاعتماًدا على   المعني والبلد والوقاية منها السيطرة على األمراض

  

في االستجابة وكيف يمكن أن تشارك برامج التدريب االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية . كيف يمكن دمج  20س
 في مجال الوبائيات الميدانية بشكل أكبر في االتصال خاصة في األماكن ذات الموارد المحدودة؟

  

 بن عليهنصاف  الدكتورة :اإلجابة

اآلن العديد من   وأجرينا لحدسنوات وأنشأنا أنشطة تدريب إعالمي.  5منذ في تونس عملنا على استراتيجية االتصال 
مراكز السيطرة على األمراض  المزيد من التدريبات مع  وأجريتالتدريبات التي تستهدف األشخاص ذوي الخبرات المختلفة. 

امفنت. في بداية الوباء، كان لدينا بالفعل خبراء مدربون ُطلب منهم تحديث االستراتيجية وإعداد  مع وقيا في أفريوالوقاية منها 
 ويقدمون المشورة للسكان. يتواصلون مع المجتمعهناك خريجون في هذا المجال كما أ، مواد االتصال. 

 العاملين في الميدان؟  المقيمين. ما هي اإلجراءات الوقائية لدعم 21س

  

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

فقط وبدأنا  19-كوفيد تتالئم مع طبيعةالتي تم تعديلها للمكافحة العدوى والوقاية منها باكستان مبادئ توجيهية وطنية أطلقت 
 معدات الوقاية الشخصية وخلعها.  التدريب على ارتادء نب اوباء وتزويدهم بأحدث المعارف إلى جالتدريب المسعفين في بداية 

 أخذ العينات؟التي تواجهها باكستان في مجال أنشطة . ما هي التحديات الرئيسية 22س

  

 عامر إكرام  الدكتور: اإلجابة

تم تدريب والبلعومية.  ةمقارنة بالمسحة الفمويحولها الناس  بسبب ترددلقد واجهنا تحديات فنية في المسحات األنفية البلعومية 
تم وضع  كما برنامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية والمختبرات على كيفية أخذ العينات بأفضل ما لدينا من خبرات. 

 مبادئ توجيهية وطنية جديدة لنقل العينات.
 

  

 السير الذاتية للمتحدثين الضيوف والميسر

 الدكتور مهند النسور 

دوليا في مجال الوبائيات والبحوث ونظم الصحة العامة. ويحمل الدكتور النسور درجة  الدكتور مهند النسور هو خبير معترف به  
الدكتوراه من جامعة جالسكو، اسكتلندا، المملكة المتحدة وحاصل على شهادة الطب من أوكرانيا وماجستير في علم األوبئة من 

مناصب كباحث ومستشار ومدير في األردن. كما    ، تولى الدكتور النسور عدة1999الجامعة األمريكية في بيروت. ومنذ عام  
عمل مستشاًرا في العديد من المهام مع المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية والجامعة  

التدريب لبرنامج  مديًرا  النسور  الدكتور  امفنت، كان  لـ  التنفيذي  المدير  أن يصبح  قبل  الوبائيات   األمريكية في بيروت.  على 
األردن. كما عمل    -ورئيس قسم رصد األمراض في مديرية صحة البلقاء    2009و    2006الميدانية في األردن بين عامي  

الدكتور النسور مستشاًرا لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )برامج التدريب في مجال الوبائيات الميدانية( في منطقة شرق 
 .المتوسط

  



 مر إكرام الدكتور عا

 لدى  ومعتمدعامر إكرام حاصل على درجة الدكتوراه في البيولوجيا الجزيئية. وهو متخصص في السالمة الحيوية    الدكتور 
من معهد السالمة في التكنولوجيا والبحوث )المملكة المتحدة(،   الحيويةجمعية السالمة البيولوجية األمريكية، وخبير في السالمة  

: زمالة في إدنبرةالكلية الملكية لألطباء  زمالة  . حصل على  (IFBAاالتحاد الدولي لجمعيات السالمة الحيوية )ومهني معتمد من  
. كما انتخب  2018في عام  في إنجلترا  الكلية االملكية  في لندن؛ وزمالة في الصحة العامة من  الكلية الملكية لعلماء األمراض  

(؛ الرئيس السابق PBSAمؤخًرا زمياًل في األكاديمية الباكستانية للعلوم. وهو رئيس الجمعية الباكستانية للسالمة البيولوجية )
مركز تنسيق لجنة التعليم العالي  الخبراء في ضابط االتصال  (؛ MMIDSPلجمعية األحياء الدقيقة الطبية واألمراض المعدية )

يشغل الدكتور إكرام حاليًا منصب المدير التنفيذي للمعهد وللبحوث الطبية، ومنسق مجلس أبحاث علم األحياء الدقيقة الباكستاني.  
 الوطني للصحة في باكستان. 

 الدكتورة نصاف بن عليه 

نس. وتخصصت في الطب الوقائي والصحة العامة وعلم  الدكتورة نصاف بن عليه حاصلة على شهادة الطب من كلية الطب بتو 
األوبئة واإلحصاء الحيوي. وأكملت درجة الماجستير في الصحة العامة في فرنسا من جامعة باريس السادسة، كلية بيير وماري 

الحيوي والنمذجة من جامعة فيكتور سيغالن   الثانية في علم األوبئة واإلحصاء  الماجستير  في بوردو. كوري للطب، ودرجة 
منصب رئيس قسم الطب الوقائي وعلم األوبئة في كلية الطب بتونس ومنسق برنامج الماجستير في علم    2014وتشغل منذ عام  

 .األوبئة واإلحصاء الحيوي في جامعة تونس

الوقائي وعلم األوبئة في عام   للوقاية و  2016أصبحت أستاذة متفرغة في الطب  أيًضا رئيسة معمل األبحاث  وبائيات  وهي 
 .األمراض غير المعدية في كلية الطب بتونس

 

 السيدة هيذر بيرك 

السيدة هيذر بيرك هي المديرة اإلقليمية الجديدة لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
السيطرة على األمراض والوقاية منها في مركز   (DGMQ) وعملت السيدة بيرك مع قسم الهجرة العالمية والحجر الصحي 

على أنشطة إعادة توطين الالجئين في الواليات المتحدة على مدى السنوات األربع الماضية كمديرة البرنامج اإلقليمي الملحقة  
إلى منظمة الدولية للهجرة في عمان، األردن. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس من كلية بوسطن وشهادات عليا من كل  

 .ن جامعة جونز هوبكنز وكلية الصحة العامة وكلية الدراسات الدولية المتقدمةم

 الدكتور فارس الالمي

 .يعمل الدكتور فارس الالمي حاليًا أستاذًا مشارًكا في قسم طب األسرة والمجتمع بكلية الطب، جامعة بغداد في العراق

الصحة العراقية. وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة من    في وزارة   19-كما يعمل كعضو في اللجنة االستشارية لـ كوفيد
. وكان  1997ودرجة الدكتوراه في طب المجتمع من كلية الطب في جامعة بغداد عام  1985كلية الطب في جامعة بغداد عام  

يًضا عضو في المجلس  . والدكتور الالمي هو أ2013زميل كلية الصحة العامة، في الكلية الملكية لألطباء في المملكة المتحدة،  
العلمي لطب المجتمع وطب األسرة، البورد العراقي لالختصاصات الطبية، ومدير مركز التدريب في كلية الطب في بغداد منذ  

طالب دراسات عليا في    90. وقد قاد العديد من مسوحات الصحة العامة الوطنية في العراق وأشرف على أكثر من  1998عام  
لم األوبئة الميدانية وطب األسرة. وقد كان لعمله كمستشار مقيم لبرنامج التدريب على الوبائيات الميدانية مجال الصحة العامة وع 

 في العراق أثر كبير على تقدم البرنامج.

  

  

  
 


