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–كوفيد " جائحة ضد  للقاحات العامة  التصورات: البيانات جمع 

19" 
 

 Eva Niederberger, Vincent Turmine, Cyrille Hommell – RCCE Collective Service  المؤلفون

الحالة 

 حمالت  العالم أنحاء جميع في البلدان معظم بدأت ، 2021 سنة أوائل منذ

 كانون في متاحة" 19-وفيدك" ضد لقاحات عدة أصبحت أن بعد التلقيح

 توزيع تم ، 2021 أبريل/نيسان شهر منتصف في. 2020 ديسمبر/األول

 شخص  مليون 405 من أكثر وحصل اللقاح،  من جرعة مليون 735 قرابة

 (1).العالم سكان من المائة في 5 حوالى أي األقل،  على واحدة جرعة على

 إن  إذ العالم،  من مختلفة عبقا في ملحوظا   اختالفا   اختلفت التقدم وتيرة لكن

 فقط، بلدان ثالثة في ُوّزعَت اللقاح  جرعات من المائة في 60 من يقرب ما

 المشكالت وأسفرت (2). .والهند والصين األمريكية  المتحدة الواليات: وهي

 ثمن تسديد على القدرة في الفجوات إلى باإلضافة اللقاح،  تزويد عن الناجمة

-كوفيد جائحة ضد اللقاحات على الحصول بشأن ةمتزايد مخاوف عن اللقاح، 

 2021 مايو/أيار شهر من المستمدة البيانات تُظهر. عادل بشكل 19

 الدخل  منخفضة البلدان في وزعت الجرعات من فقط  المائة في 0.31أن

 والمتوسط  المرتفع  الدخل ذات i البلدان في منها المائة في 85 وزع بينما

 في  إنسانية أزمات  من تعاني التي  البلدان فإن( 3.)العليا الشريحة من الدخل 

 على  الحصول على قدرة األقل البلدان بين من هي  العالم  أنحاء جميع

 (2. )اللقاحات

 الهدف 

 دراسات  من  أُخذت بيانات مصدر 66 المجمعة البيانات هذه تضم

 29 نتائج أيضا   وتشمل. مناطق وست دول 107 شملت كمية استقصائية

 ُجمعت محلية مجتمعات وتعليقات آراء من وبيانات إضافية نوعية دراسة

 ) 2021 أبريل/ونيسان 2020 مارس/آذار بين الفترة في

-(https://www.rcce

indicators/) -ollective.net/data/behaviouralc

 المتعلقة  الموجودة البيانات على  عامة نظرة تقديم إلى  التحليل هذا يهدف(. /

 وسياسات استراتيجيات" إلعالم توصيات قديموت اللقاح بشأن بالتصورات

 التلقيح  ببرامج يتعلق ما في" المجتمعية والمشاركة المخاطر بشأن التواصل

 واألدلة المعرفة فجوات تحديد على أيضا   ويساعد. 19-كوفيد جائحة ضد

 في  االستثمارات من مزيد إلى  تحتاج التي  المجاالت على الضوء ويسلط

 . األبحاث

 

iفي المائة في 42.99و الدنيا، الشريحة من الدخل المتوسطة البلدان في اللقاح من المائة في 15.36 توزيع تم 

  المرتفع الدخل ذات البلدان في المائة في 41.34و العليا، الشريحة من المتوسطة البلدان
ii اللقاح بفاعلية تتعلق أسئلة المثال، سبيل على تقريبي، بشكل اللقاح أخذ قبول لقياس المصنفة األسئلة شملت  :

 أسئلة أو/و" مجانا ؟ الحكومة توفره عندما اللقاح تأخذ أن تّود فهل المائة، في 95 بنسبة فعاال   اللقاح كان إذا‘

  المنهجية 
 االستقصائية والدراسات الميداني،  العمل تقييمات من البيانات استُمدت

 والممارسات  والمواقف  المعارف  بشأن اإللكترونية أو/و الهاتفية

 مصادر اختيرت(. اإللكترونية أو/و الهاتفية) العالمية الرأي واستطالعات

 ذلك  في بما  بالتمثيل المتعلقة(  هنا  الشرح أنظر) للمعايير وفقا   البيانات

 .عنها المبلّغ التحيزات أو والقيود العينة وحجم العينات أخذ سبل

ف مشتركا   مؤشرا   استخدمنا اللقاح،  أخذ قبول معدالت قياس أجل من  يُعرَّ

 اللقاح  يتوفر إن  ما  اللقاح على سيحصلون الذين ألفرادل المئوية النسبة" بأنه

 األسئلة  لتحديد المتاحة البيانات مصادر من مصدر كل قيّمنا ثم". به ويوصى

 ،66الـ البيانات مصادر بين من. اللقاح أخذ بقبول المتعلقة االستقصائية

 91.4 تتطابق: اللقاح أخذ بقبول يتعلق استقصائيا   سؤاال   1112 يوجد

 حين  في أعاله، المذكور المؤشر مع  تاما   تطابقا   األسئلة هذه  من المائة في

 أخذ قبول لقياس تصنيفها وتم قيودا   األسئلة من المائة في 8.6 طرحت

 .iiتقريبي بشكل اللقاح
 األسئلة  فيها تطابقت التي االستقصائية الدراسات من بيانات التحليل هذا  يشمل

 من  البيانات على كذلك وركّز. اللقاح أخذ لقبول المشترك المؤشر مع بدقة

 أن  يُحتمل" الذين أو/و" اللقاح أخذ يريدون" إنهم قالوا الذين األشخاص

 إنهم  قالوا الذين شخاصاأل من المقدمة البيانات واستبعدنا". اللقاح يأخذوا

 ضد  اللقاح يرفضون" إنهم أو" ينتظروا أن يريدون" إنهم أو" يعرفون ال"

–كوفيد" لجائحة لالستجابة المتطورة الطبيعة إبراز وبغية". 19–كوفيد"

 حول  المتكاملة والبيانات االختيار معايير بتكييف مؤخرا   قمنا ، "19

 قياس  أثناء ، "19–كوفيد" دض اللقاح على فعال   حصلوا  الذين األشخاص

 . اللقاح أخذ قبول

 وتحليلها  القطري المستوى على  المتاحة الحالية البيانات تجميع جرى

 تمّ  ثم والعالمي اإلقليمي الصعيدين على البيانات ُجّمعَت كذلك، . باستمرار

 المعدالت في النظر على للحرص السكان حجم أساس على ترجيحها

 .بالتساوي

 الواسعة  واألنماط الرئيسية الموضوعات بعض تحديد إمكانية من الرغم على

 ستحصل فهل اليوم، مجانا  " 19–كوفيد" ضد اللقاح وفرت إذا" مثل ميسورة، وبكلفة الوصول بإمكانية تتعلق

 " ممكن؟ وقت أقرب في عليه

 2021 يونيو/حزيران - المجتمعية والمشاركة المخاطر بشأن باالتصال الخاصة البيانات جمع

https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/methodology/
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 وجودة  البيانات نوع فإن ، "19–كوفيد" ضد اللقاح أخذ بتصورات المتعلقة

 مزيد لتوجيه النتائج هذه استخدام من تحدّ  الصلة ذات البيانات عجم عمليات

 قيود وتحدّ . محلي بحث إجراء  إلى تحتاج  التي المحلية االستجابات من

 :البيانات هذه من مؤكدة استنتاجات استخالص من إضافية

 من تحدّ  الطريقة فإن السكان،  حجم إلى استنادا   الوطني المعدل بترجيح •

 واإلقليمي  العالمي الصعيدين على التحليل في الصغيرة البلدان  ترجيح

 .البرازيل أو الهند أو الصين مثل األكبر للبلدان الترجيح وتعزز

 البيانات توفر كفاية وعدم منتظم بشكل البيانات جمع عدم يصعّب  •

 غرب  ومنطقة األفريقي والجنوب أفريقيا شرق منطقة بين التمييز
 العام  القبول التحليل  لهذا المجمعة البيانات تقّدم لذلك،  أفريقيا،  ووسط

 ". 19-كوفيد" ضد اللقاح ألخذ

 بعض وفي يا ، منهج ليس والعمر الجنس نوع بحسب التصنيف إن •

 وفق  النتائج جميع عن اإلبالغ على القدرة من العينة حجم يحدّ  األحيان

 .المختلفة الجنس وأنواع العمرية الفئات

 قبول  معدالت تمثل ال تقييمها،  جرى التي اإلنسانية  السياقات بعض ففي •

 بسبب  ضعفا   األكثر األشخاص بدقة الوطني الصعيد على اللقاح أخذ

 .االستقصائية الدراسة وطرائق تصاميم

  اللقاح قبول
 أبريل /نيسان -المائة في 74.8) عالميا   المستجيبين ثلثي من أكثر وافق

. به وأوصي متوفرا   كان إذا " 19–كوفيد" ضد  اللقاح أخذ على( 2021

 لكنها) طفيفة زيادة استقصائية دراسة  66 من المجمعة البيانات أظهرت

 ضد  لقاحات عدة إجازة تمت أن منذ القبول معدالت في( ملحوظة ليست

 (. المائة في 68.1) 2020 ديسمبر/األول كانون في" 19–كوفيد"

 بين كبيرا   تفاوتا   شهد  ولكنه عموما ، مرتفعا   اللقاح قبول كان
 البلدان 

 المناطق  مختلف  في عالية درجة إلى متباينة اللقاح أخذ قبول معدالت أن بيد

 (. 1 الشكل) والبلدان

 من  العالمي الصعيد على اللقاح أخذ قبول معدل يتراوح المثال،  سبيل فعلى

 في المائة في 93 إلى الديمقراطية الكونغو جمهورية في المائة في 34

 .المكسيك في المائة في 91و إسرائيل

( المائة في 59.7) أفريقيا في منخفضة اللقاح أخذ قبول مستويات كانت

 في 79.3) األمريكيتين في المرتفعة اللقاح أخذ قبول معدالت مع بالمقارنة

 قبول كان للبيانات،  ووفقا  (. 2 الشكل( )المائة في 78.7) وآسيا( المائة

 تشرين  في المائة في 49.7) أوروبا في األدنى مبدئيا   اللقاح أخذ

 في المائة في 73.2) معنوي بشكل ارتفع ثم ( 2020 نوفمبر/الثاني

 شديدا   انخفاضا   اللقاح أخذ قبول معدالت وشهدت(. 2021 أبريل/نيسان

 كانون  في المائة في 87) إثيوبيا أرجاء في سيما وال أفريقيا،  في

( 2021 أبريل/نيسان في المائة في 69بـ مقارنة   ، 2020 ديسمبر/األول

 مماثلة  اتجاهات وسُّجلَت(. المائة في  65بـ مقارنة   المائة في 77) ينياوك

 قبول مستويات  ازدادت فقد الغربية،  أوروبا في أما(. 1 الجدول) تايالند في

 مثال   فرنسا،  في . 2020 ديسمبر/األول كانون منذ كبيرة زيادة اللقاح  أخذ

 أبلغت  فقد ذلك،  على عالوة(. المائة في 68 بـ مقارنة   المائة في 41)

( المائة في 75.9) نسبيا   مرتفع عام قبول وجود عن الدخل  مرتفعة البلدان

 (. المائة في 58.2) الدخل منخفضة البلدان مع بالمقارنة

 نوفمبر /الثاني تشرين من المنطقة بحسب اللقاح قبول معدالت .2 الشكل

 2021 أبريل/نيسان إلى 2020

 2021 أبريل/نيسان في اللقاح قبول معدل .1 الشكل
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  .بلد لكل اللقاح أخذ قبول معدالت انخفاض. 1 الجدول
 كانون 20  

ديسم /األول

  بر

21 

أبري/نيسان

 ل

/+-  

  
 في 87  إثيوبيا

  المائة

 في 69

  المائة

14-  

  
 في 77  كينيا

  المائة

 في 65

   المائة

13-   

  
 في 83  تايلند

   المائة

 في 71

   المائة

12-  

 
 في 43 العاج ساحل

  المائة
 في 38

 المائة 
5- 

 
 في 53 الصين  تايوان،

 المائة 

 في 48

 المائة 

5- 

  
 في 55  العراق

   المائة

 في 51

  المائة

4-  

  
 في 72  أفغانستان

   المائة

 في 69

  المائة

3- 

  
 في 80  نيكاراغوا

   المائة
 في 77

  المائة
3-  

  اللقاح أخذ لقبول والسلوكية االجتماعية الدوافع
 الديموغرافية العوامل 

 وفق مصنّفة اللقاح أخذ قبول تحليل إمكانية تتيح محدودة بيانات تتوفّر

 الجنس بنوع يتعلق ما في خصوصا   والديموغرافية االجتماعية الخصائص

 المناطق  إلى ينتمون السكان كان إذا ما وفي والتعليم،  والعرق والعمر

 .الريفية أم الحضرية

 11 قّدم ، 2021 أبريل/ونيسان فبراير/شباط بين الفترة في : الجنس نوع 

 تشير . الجنس نوع بحسب مصنّفة بيانات مصدرا   66 أصل من فقط مصدرا  

 جانب  من( معنوية ليست لكنها) قليال   أعلى قبول مستويات إلى البيانات هذه

 يتطابق هذا(. المائة في 69بـ مقارنة   المائة في 73) بالنساء ارنة  مق الرجال

 وشمال  األوسط والشرق أفريقيا، ) اإلقليمي الصعيد على المتاحة البيانات مع

 الجنس بنوع المتعلقة الفروق أن من الرغم على( وأوروبا وآسيا،  أفريقيا، 

 58بـ مقارنة   اءالنس من المائة في 48 إن  إذ أفريقيا في جوهرية أكثر تبدو

   ".19–كوفيد" ضد اللقاح ألخذ مستعدون إنهم قالوا الرجال من المائة في

 عن  اإلبالغ العمرية للفئات عالميا   موحدة تعريفات وجود عدم يصعّب العمر

 مراجعة  كشفت ". 19–كوفيد" ضد للقاحات المختلفة العمرية الفئات تصّور

 سبيل  فعلى. المتضاربة ائجالنت بعض وجود عن القائمة للدراسات سريعة

 لدى  أعلى قبول معدالت الكويت في أجريت التي  األبحاث وجدت المثال، 

 األكبر العمرية بالفئات مقارنة( عاما   24-21) األصغر العمرية الفئات

 في أجريت دراسة نتائج أشارت حين في( عاما   64 إلى 55 من) سنا  

 كانوا ( عاما   65 على أعمارهم تزيد الذين) السن في الكبار أن إلى اليونان

 (5()4)". 19–كوفيد" ضد اللقاح ألخذ ميال   أكثر

 

 شّدته ومدى  بالمرض اإلصابة إمكانية

 بشأن باالتصال المعنية الجماعية الخدمات" جمعتها التي بيانات كشفت

 قبول معدالت  في فروق بضع وجود عن" المجتمعية والمشاركة المخاطر

 الدراسات  مع يتناقض  وهذا. بالمرض اإلصابة بقابلية يتعلق ما في اللقاح أخذ

 ا  حاسم عامال   باعتباره المخاطر تصور على الضوء سلطت التي األخرى

 مؤخرا   وردت بيانات أظهرت المثال،  سبيل فعلى. اللقاح قبول على يؤثر 

 لم  الذين المستجيبين من المائة في 22 أن أفريقية عضوا   دولة 19 من

 في  بأنهم يشعرون ال أنهم إلى  أشاروا التلقيح على الحصول في يرغبوا

 يدة متزا مستويات بأن الكويت في أجريت دراسة نتائج وكشفت (6). خطر

 اإلصابة إمكانية مستويات ازدياد مع تتطابق اللقاح بأخذ القبول من

 البرتغال في أجريت  التي الدراسة نتائج النتائج،  هذه وتشبه( 4.)بالمرض

 بفيروس  لإلصابة متصّور خطر وجود عدم أو انخفاض إلى أشارت والتي

 انخفاض  إلى فأدى( به اإلصابة بعد شديد لمرض التعرض أو" )19-كوفيد"

  (7).اللقاح أخذ قبول معدالت

 أن  أيضا   اللقاح أخذ قبول بشأن عالمية استقصائية دراسة نتائج الحظت

 أفراد  أصيب الذين أو" 19–كوفيد" بفيروس أصيبوا الذين األشخاص
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79%
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73%

63%

70%70%

75%

Nov 2020 Dec 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021

Americas AsiaPacific Africa

Europe MENA Global



 

 

4 
 

 عام

 
iii

 المتحدة، المملكة كولومبيا، األرجنتين، إسبانيا، روسيا، البرازيل، الهند، األمريكية، المتحدة الواليات

 معدل النخفاض رجعينكم ونيوزيلندا أستراليا أُدرجت. الفلبين شيلي، إيطاليا، أفريقيا، جنوب بيرو، المكسيك،

 ".19–كوفيد" بفيروس اإلصابة

 iiiiv (8).اللقاح أخذ لقبول ميال   أكثر كانوا ،  بالمرض بالعدوى أسرتهم

 اللقاح تناول

 بشأن  باالتصال  المعنية الجماعية الخدمات" جمعتها التي البيانات إلى استنادا  

 والوفيات  المرض معدالت ارتفاع أن فيبدو ، "المجتمعية والمشاركة المخاطر

 عددا   أن إلى تشير البيانات لكن. اللقاح أخذ قبول معدالت على يؤثر لم

 إلى  يعزى قد" 19–كوفيد" ضد اللقاح أخذوا الذين األشخاص من  متزايدا  

 األبحاث  بعض إليه أشارت ما هذا يعكس. اللقاح أخذ قبول مستويات ارتفاع

 قد البداية في اللقاح أخذ قبول في أقل مستويات أبدوا الذين أن إلى القائمة

 من  مزيد يحصل  إن ما" 19–كوفيد" ضد اللقاح لتلقي ميال   أكثر يكونون

 (12) (11) (10))( 9) .التلقيح على السكان

 بالمؤسسات  الثقة

 بشأن  باالتصال المعنية االجتماعية الخدمات" جمعتها التي البيانات أبرزت

 مستويات بين هامة عالقة وجود عالميا  " المجتمعية والمشاركة المخاطر

 لجائحة  االستجابة عملية يقودون الذين والشركاء العامة السلطات في الثقة

 اتجاه مةوث". 19–كوفيد" ضد اللقاح بأخذ فرد قبول عند" 19–كوفيد"

 في  الثقة بين هام إيجابي ارتباط وجود يالحظ حيث أوروبا في مماثل

 إيجابيا ، ارتباطا   البيانات تُظهر مساو،  وبقدر. اللقاح أخذ وقبول المؤسسات

 ويتماشى. وأفريقيا آسيا في اللقاح أخذ في والنية الثقة بين  متوسطا ،  كان وإن

 15 شملت  العالمي  الصعيد ىعل  مؤخرا   أجريت استقصائية دراسة مع هذا

 اللقاحات  أخذ وقبول الحكومة في الثقة بين قوي ارتباط وجود عن كشفت بلدا  

  (8).اآلسيوية البلدان في خصوصا   -

 ومواقفهم  المستجيبين ثقة أن أيضا   أفريقيا من المأخوذة البيانات أبرزت

 قبول معدالت زيادة إلى أدت الصحية الرعاية وسلطات هيئات تجاه اإليجابية

 مساو   قدر على أفريقيا جنوب من الواردة البيانات وأظهرت( 13. )اللقاح

 سلبي  تأثير له كان بها والثقة السياسية القيادة عن الرضا مستويات تدني أن

 وشمال  األوسط الشرق منطقة في أما  (14). اللقاح أخذ قبول معدالت على

 بين ويق ارتباط وجود إلى المتاحة البيانات تشر فلم واألمريكيتين،  أفريقيا
 عملية يقودون الذين بالشركاء أو بالحكومة الناس وثقة اللقاح أخذ قبول

 .الجائحة مواجهة

iv
  المتحدة المملكة هولندا، البرتغال، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، الدانمرك،

 
 الصغار  األطفال وأمهات الحوامل لدى اللقاح قبول
 األطفال هاتوأم  الحوامل النساء عن بلدا   16 من ُجمعت التي البيانات أظهرت

 أن  ،2020 نوفمبر/الثاني وتشرين  أكتوبر /األول تشرين  بين  الفترة  في  الصغار 

 ضد اللقاحات بسالمة المتعلقة بالمخاوف عادة ترتبط اللقاح أخذ قبول معدالت

 لقبول  أعلى  بمستويات المرتبطة  األخرى  الهامة  المتغيرات ومن ".  19–كوفيد"

 المتصورة  األهمية: نذكر الصغار األطفال هاتوأم  الحوامل النساء بين اللقاح أخذ

 عن  بالرضا والشعور  عام،  بشكل الصحية العلوم  في والثقة األطفال، للقاحات
 وتصورات  الوطني، الصعيد على  الجائحة تعالج التي العامة الصحة  سلطات

 لعدم  الرئيسية  األسباب تراوحت ". 19–كوفيد" ضد  باللقاح المتعلقة المخاطر

 أُعلن  وإن) الحمل فترة أثناء" 19–كوفيد" ضد اللقاح أخذ  الحوامل النساء قبول

 أطفالهن  على  الضارة  الجانبية  اآلثار من  المخاوف من ( ومجانية آمنة اللقاحات بأن

 ألسباب اللقاحات إجازة  في  التسرع بسبب  الناشئة  المخاوف إلى( المائة في 66)

 أيضا  ( المائة في 49) ينالمستجيب نصف زهاء وأشار(. المائة في 45) سياسية

–كوفيد" ضد اللقاحات سالمة بشأن األدلة من مزيد على الحصول إلى الحاجة إلى

 أمهات  على  أثّرت  التي  العوامل تتمثل. الحوامل النساء على وفعاليتها" 19

–كوفيد" فيروس ضد اللقاح أطفالهن/طفلهن إعطاء رفض في الصغار األطفال

 40) سياسية  ألسباب اللقاحات إجازة  في  لتسرعبا المتعلقة المخاوف: في" 19

 وفعاليته  األطفال على اللقاح سالمة  بشأن  األدلة  من  مزيد  إلى  والحاجة( المائة في

 جانبية  آثار لها تكون وقد آمنة غير اللقاحات بأن واالعتقاد ،(المائة في 33)

 (9(. )المائة في 28) ضارة

 ZOOM 

 
 وفعاليته اللقاح سالمة بشأن مخاوف

أظهرت دراسات عدة أن تدني مستويات قبول أخذ اللقاح تنبع من المخاوف المتعلقة 

بسالمة اللقاح وفعاليته. فعلى سبيل المثال، أبدى المشاركون في دراسة استقصائية 

" قد يكون  19–أجريت في خمسة بلدان أوروبية مخاوفهم بأن اللقاح ضد "كوفيد

و االختبار،  المحتملة  قيد  الجانبية  باآلثار  تتعلق  كافية  أبحاث  عليه  تجَر  .  (10)لم 

اللقاح  أن ارتفاع مستويات قبول أخذ  البيانات الواردة من األردن أيضاً  وأشارت 

في   المشاركين  نسبة  بلغت  اللقاح:  لسالمة  العام  بالتصور  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 

مة وأعربوا عن استعدادهم ألخذ الدراسة الذين قالوا إن اللقاحات آمنة بصورة عا

" تسعة أضعاف الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن سالمة  19–اللقاح ضد "كوفيد

. وأظهرت بيانات تعليقات المجتمع المحلي في خمسة بلدان أفريقية بعض  (11)اللقاح  

تسبب   اللقاحات  بأن  والمخاوف  للقاحات  الجانبية  اآلثار  حول  إضافية  قلق  أوجه 

 ( 12)من متوسط العمر المتوقع أو حتى أنها تسبب الموت. العقم، وتقلل 

 FINDINGS 



 

 

5 
 

 عام

 والمعرفة المعلومات  في  فجوات 

 أخذ  قبول بشأن أكثر متعمق تحليل إجراء حاليا   المتوفرة البيانات تتيح ال

 أن  وجدت عدة  دراسات أن  إالّ . والمعارف بالمعلومات يتعلق ما في اللقاح 

 المعلومات  في االفتقار إلى تستند وفعاليته اللقاح بسالمة تتعلق عدة مخاوف

 دراسة  نتائج ظهرتأ المثال، سبيل فعلى . اللقاح حول المتاحة والمعارف 

 المشاركين  لدى اللقاح أخذ بشأن التردد مستويات أن البرتغال في أجريت
 السلطات  تقدمها التي المعلومات إن قالوا الذين االستقصائية الدراسة في

 أن وجدوا الذين لدى منها أعلى" ومتناقضة متسقة غير" الصحية

 مؤخرا   أجريت أبحاث الحظت وقد (7)". ومفهومة واضحة" المعلومات

 تلقي في مترددين  كانوا الذين من المائة في 31 أن أفريقية بلدان عدة في

  (6).قرارهم يتخذوا لكي كافية معلومات لديهم تتوفر لم إنه قالوا اللقاح

 للتصورات استقصائية دراسة إليها توصلت التي النتائج مع هذه وتتماشى

 في  وطنية جمعية 18 من األحمر الصليب متطوعي على أجريت

 بسالمة المتعلقة المعلومات في  االفتقار أن عن كشفت والتي األمريكيتين، 

 (15). اللقاح أخذ قبول مستويات لتدني الرئيسي السبب هو وفعاليته اللقاح

 المستجيبين بأن  أفريقيا من الواردة المجتمعية التعليقات بيانات  فادتوأ

 متوفر  هو ولماذا متاحا ،  سيكون ومتى إلزاميا ،  اللقاح سيكون هل: سألوا

 لقاحات  دمج يمكن وهل أخرى،  بلدان في  وليس فقط البلدان بعض في

 أفريقيا  جنوب من أدلة وحددت( 12).واحد لقاح  في المختلفة" 19–كوفيد"

 اللقاح  على والتجارب باللقاحات تتعلق إضافية معرفية وثغرات معلومات

 (21) (20) (19) (18) (17 )(16).ونشره

 يعتبر  وفوائده" 19–كوفيد" لقاح مخاطر بشأن بشفافية التواصل أن ومع

 المملكة  في مؤخرا   أجريت تجريبية دراسات أظهرت فقد األهمية،  بالغ أمرا  

 على محدودة تأثيرات  لها البحتة المرئية أو المكتوبة الرسائل أن المتحدة

 نتيجة  ليس اللقاح أخذ في التردد أن أيضا   وأظهرت. اللقاح أخذ في التردد

 التواصل  أن إلى  أيضا   وإنما فقط،  مستنير قرار التخاذ أدلة إلى االفتقار
 عند  إعالمهم يتم الذين الناس مشاعر على إيجابيا   يؤثر  وشفافية بوضوح

 يزيد قد دقيقة معلومات في المشاركة وأن  اللقاح أخذ  بشأن  القرار اتخاذ

  (22).الطويل المدى على الثقة

 
 الرعاية مجال في العاملين لدى اللقاح أخذ قبول

 الصحية 
" في العالم باطراد بين العاملين  19–ازدادت معدالت قبول أخذ اللقاح ضد "كوفيد

المائ  40في مجال الرعاية الصحية ) في    79مقابل    2020ة في أذار/مارس  في 

(. ولكن ثمة تباينات جوهرية عبر مختلف البلدان.  2021المائة في شباط/فبراير  

فقد كشفت البيانات التي قامت بجمعها "الخدمات الجماعية المعنية باالتصال بشأن  

مجال   في  العاملين  بأن  المثال،  سبيل  على  المجتمعية"،  والمشاركة  المخاطر 

  58في المائة( ونيجيريا )  56في المائة( وفرنسا ) 44لصحية في مصر )الرعاية ا

اللقاح ضد "كوفيد أخذ  لقبول  ميالً  المائة( هم أقل  مستويات  19–في  ". ووجدت 

في المائة(    83أعلى لقبول اللقاح بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في فيتنام )

 (.  3ائة( )الشكل في الم 91في المائة( وإيطاليا ) 85والبرازيل )

وأشارت أبحاث إضافية أجريت على العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن  

التردد أو اإلحجام عن أخذ اللقاح ربما كان مرتبطاً بمخاوف تتعلق بسالمة اللقاح 

وفعاليته والخوف من اآلثار الجانبية ذات الصلة. فقد أظهرت مثالً نتائج دراسة  

الصح الرعاية  مجال  في  عاملين  على  الرئيسية  أجريت  العوامل  أن  كندا  في  ية 

أشخاص   يتلقى  أن  وتفضيلهم  اللقاح،  حول حداثة  بمخاوف  تتعلق  اللقاح  لرفض 

آخرون اللقاح أوالً، واالفتقار إلى المعلومات المتاحة عن اللقاح، وعدم كفاية الوقت  

التخاذ القرار. وكان السبب الرئيسي لدى الذين "رفضوا أخذ اللقاحات بشدة" عدم  

– م في شركات األدوية وفي الخبراء، ما جعلهم يرفضون أخذ للقاح ضد "كوفيدثقته

وأبانت أبحاث أجريت مؤخراً على عاملين في مجال الرعاية الصحية  (   17)". 19

يا بأن الثقة في فعالية اللقاح وفي العلوم والبحوث بصورة عامة قد تصبح  في كولومب

وتُظهر بيانات من دراسة أجريت على عاملين  (  18)  عامالً مهماً لقبول أخذ اللقاح.

ة في فرنسا والمملكة العربية السعودية أيضاً أن العاملين  في مجال الرعاية الصحي

"كوفيد ضد  اللقاح  ألخذ  استعدادًا  أكثر  هم  سابقاً  األنفلونزا  لقاح  تلقوا  – الذين 

"، أو لكونهم يعملون  19–وكان للخوف من اإلصابة بفيروس "كوفيد ( 20()19)".19

صحية، أو يقومون على رعاية مرضى  في الخطوط األمامية في مجال الرعاية ال

"، أو أنهم موجودون في أحد أجنحة المستشفى، أثراً  19–مصابين بفيروس "كوفيد

وينبغي كذلك    (  21)".19–ايجابياً أيضاً على معدالت قبول أخذ اللقاح ضد "كوفيد

بين   اللقاح  أخذ  بقبول  يتعلق  ما  في  والديموغرافية  االجتماعية  العوامل  مراعاة 

العاملين في مجال الرعاية الصحية: فقد أظهرت نتائج دراسة أجريت في فرنسا  

الصحية   الرعاية  مجال  في  الذكور  العاملين  بين  اللقاح  أخذ  قبول  معدل  ارتفاع 

ين اإلناث في مجال الرعاية الصحية والطبيبات بالمقارنة مع الالتي  مقارنة بالعامل

 ( 19)يعملن ممرضات و/أو مساعدات ممرضات.

 الصحية الرعاية مجال في العاملين لدى اللقاح أخذ قبول .3 الشكل

 معهد /العالمية الصحة منظمة ) 2021( فبراير) شباط في

 ( للتكنولوجيا ماساتشوستس
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 رئيسية  اعتبارات 

 بشأن  االتصال" وينفذون يصممون الذين األشخاص االعتبارات هذه تستهدف

 والذين" 19-كوفيد" جائحة بشأن" المجتمعية والمشاركة المخاطر

 المتعلقة  البرامج وتنفيذ لتصميم البيانات واستخدام وتحليل جمع في  يشاركون

 مشابهة قضايا في ويفكّرون  أيضا   الضوء ويسلطون". 19-كوفيد" بلقاح

 التصورات  عن مؤخرا   اإلحصائي التحليل نظام جمعها  التي البيانات حددتها

 (23.)أفريقيا في" 19–كوفيد" ضد اللقاح بشأن

يعتمد هذا التحليل على مجموعة من مصادر البيانات التي تشمل عدداً   •

كبيراً من الدراسات القطرية. وبما أن البيانات مفيدة جداً على الصعيد  

ينبغي بذل مزيد من الجهود وتقديم مزيد من االستثمارات لدعم    المحلي،  

لمحلي  البلدان من أجل جمع البيانات وتحليلها واستخدامها على الصعيد ا 

. 

وتحليلها   • باستمرار  ومخاوفهم  وأسئلتهم  األشخاص  آراء  تقييم  ينبغي 

واستخدامها لتكييف استراتيجيات االتصال بشأن المخاطر. تعد المشاركة  

المتعلقة    بالمعلومات الدقيقة والقائمة على الحقائق في الوقت المناسب  

الم ومدة  الجانبية  واآلثار  واألمان  الفعالية  )مثل  إلى  باللقاح  وما  ناعة، 

وشهادة   والتسجيل  التلقيح  مراكز  مواقع  )مثل  التلقيح(   وعملية  ذلك(  

الناس   بالغ األهمية لغرس الثقة وتشجيع  وما إلى ذلك( أمراً  التصديق 

على أخذ اللقاح )بشكل متكرر(. ينبغي أن تتاح هذه المعلومات لمختلف  

المع من  احتياجاتهم  لتناسب  تصمم  وأن  السكانية  وسدّ  الفئات  لومات 

 الثغرات المعرفية. 

إن قضايا الوصول المرتبطة بقومية اللقاح والجغرافيا السياسية األوسع  •

نطاقاً هي التي تشكّل الروايات والتصورات المحلية المتعلقة باللقاح. إن  

باالتصال   المعنية  الجماعية  "الخدمات  شركاء  من  األخيرة  التعليقات 

المجتمع والمشاركة  المخاطر  أن  بشأن  على  أيضاً  الضوء  تسلط  ية" 

توفر األموال الالزمة  توافر جرعات اللقاح أو  العوامل الهيكلية )مثل 

في   لألشخاص  قلق متزايد  التلقيح( أصبحت مصدر  إلى مراكز  للسفر 

البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ينبغي إطالع صانعي القرار بشأن  

"كوفيد   لجائحة  الر"  19  –االستجابة  هذه  والتصورات على  وايات 

في   المعلومات  هذه  أخذ  يسّهل  أن  شأنه  من  وهذا  المحلية،  والمخاوف 

 . الحسبان ومعالجة العوائق المحتملة التي تواجه قبول أخذ اللقاح 

يمكن الوصول إليها عالمياً طرائق   • البيانات التي  وقد استخدمت معظم 

بيانات وأبحاث نوعية قليلة   كمية وعمليات جمع بيانات عن بُعد، وتوجد  

. إن إجراء مزيد من األبحاث  تتعلق بالعوامل األساسية لقبول أخذ اللقاح 

فروق   سيتيح  اإلنترنت  بدون  نوعية  بيانات  على  والحصول  الثالثية 

سياقية وفهم متعمق للعوامل االجتماعية والسلوكية التي تؤثر على قبول 

الفئ من  متنوعة  مجموعة  لدى  اللقاح  أمراً أخذ  ذلك  ويعد  السكانية.  ات 

مهماً بسبب محدودية إمكانية الوصول إلى اإلنترنت و/أو األميّة الرقمية، 

 وأهمية األبحاث النوعية. 

مجال   • في  العاملين  وكذلك  مجتمعية،  منظمات  مع  العمل  يؤدي  وقد 

المجتمعيين،   والمتطوعين  الصحية  باللقاح  الرعاية  الثقة  زيادة  إلى 

 " بفعالية.19-تلقيح ضد "كوفيدوالتخطيط ونشر ال

يجب تقييم أسباب تدني مستويات قبول أخذ اللقاح ومعدالته لدى العاملين   •

فهم التأثيرات  في مجال الرعاية الصحية ومعالجتها. ومن المهم أيضاً  

من   مختلفة  فئات  لدى  اللقاح  أخذ  قبول  على  والسلوكية  االجتماعية 

طباء والممرضين والعاملين في  )األالعاملين في مجال الرعاية الصحية 

وكيف تتباين تصورات العاملين في     مجال الرعاية الصحية المجتمعية(  

"كوفيد لقاحات  بشأن  الصحية  الرعاية  أنحاء 19–مجال  جميع  في   "

 .البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 

وتتغير   • العوامل،  متعددة  قرارات  باللقاح  بأخذ  المتعلقة  القرارات  إن 

الوقت،  التصورا مرور  مع  الديناميكية   ت  الطبيعة  بسبب  خصوصاً 

جمع  يكون  لذلك،  لها.  واالستجابة  بها  المتعلقة  والمعلومات  للجائحة 

 البيانات وإجراء البحوث مفيداً إفادةً بالغة عندما تجرى تكراراً وبانتظام. 

"كوفيد • لجائحة  االستجابة  تسييس  تم  عدة19–لقد  بلدان  في  فهم    ."  إن 

ب "كوفيدالتفاعل  ضد  اللقاح  أخذ  قبول  إلى  19–ين  باإلضافة  وأخذه   "

األمد   الطويل  الثقة  وانعدام  التاريخية،  والتباينات  السياسية،  المواقف 

الصعيد   على  للجائحة  لالستجابة  األهمية  بالغ  أمراً  يعد  بالمؤسسات، 

 .   القطري 

  يجب أن تتجاوز نُهج "الخدمات   وبغية معالجة التردد في أخذ اللقاح،   •

االجتماعية"  والمشاركة  المخاطر  بشأن  باالتصال  المعنية  االجتماعية 

مسألة إرسال الرسائل على نطاق واسع، إلى تعزيز الحوار، وتقوية دور  

المجتمعية،   المحلية  المشاركة  المجتمعات  قادة  مع  العمل  مثال 

بهم.   الموثوق  المؤثرين  الهيكلية  واألشخاص  الحواجز  مثل: وتعتبر 

"،  19–الجميع على اللقاحات، والتسجيل ألخذ اللقاح ضد "كوفيدحصول  

 و/أو تحديد أماكن مواقع التلقيح، على قدر مواز من األهمية.

تقييمها   • تم  والدراسات االستقصائية التي  وقد استخدمت معظم البيانات 

"هل ستأخذ اللقاح عندما  أسئلة افتراضية تتعلق بقبول أخذ اللقاح )مثل  
اللقاح به  يتوفر  على    (24).ويوصى  والقدرة  اللقاح  توزيع  وبحسب 

من   الحصول عليه، خصوصاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،  

–المهم التفكير في تعديل هذه األسئلة لمعرفة أخذ اللقاحات ضد "كوفيد

 " بشكل فعلي. 19

ثمة فجوات كبيرة تتعلق بالبيانات المستمدة من بعض الفئات السكانية بما  •

وتهميشاً.   ضعفاً  األكثر  األشخاص  ذلك  البيانات  في  جمع  عمليات  إن 

واللغة   –الموحدة   الرقمية  األميّة  بمحو  المتعلقة  المسائل  اعتبار  مع 

والثقافي   االجتماعي  المحددة      -والتنوع  األمثلة  من  مجموعة  تتيح  قد 

اللقاحات   برامج  تصميم  على  تساعد  أن  شأنها  من  السكان  أو  بالبلد 

ها. إن دليل منظمة الصحة العالمية حول جمع البيانات السلوكية وتقديم

االجتماعية وتحليلها واستخدامها لفهم رغبة الناس في تلقي اللقاح ضد  

المعنية 19–"كوفيد الجماعية  "الخدمات  وضعته  الذي  األسئلة  وبنك   "

بعض   يقدمان  المجتمعية"  والمشاركة  المخاطر  بشأن  باالتصال 

لألشخاص الذين يعملون على جمع البيانات المتعلقة    التوجيهات المفيدة

بالسلوكيات والدوافع االجتماعية واستخدامها بغية الحصول على اللقاح.  
(25()26()27) 

 

 

 

  شكر كلمة
 

 وأومبريتا( Anthrologica لـ التنفيذي  الرئيس) تالوش  أوليفيا نشكر أن  نّود

 والمشاركة  المخاطر بشأن باالتصال المعنية الجماعية الخدمات منسق،) باجيو

 لجمعيات الدولي االتحاد أعضاء إلى باإلضافة الخبيرة، مساهماتهما على( المجتمعية

 ومنظمة  ،(اليونيسف) للطفولة المتحدة األمم ومنظمة  األحمر، والهالل األحمر الصليب 

 في  لها، واالستجابة األمراض  بتفشي لإلنذار  العالمية والشبكة العالمية، الصحة
 قيامهم  على المجتمعية، ركةوالمشا المخاطر بشأن باالتصال المعنية  الجماعية الخدمات 

 .المراجعة  بأعمال
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 الجماعية  الخدمات عن 
 
 شراكة  هي المجتمعية والمشاركة المخاطر بشأن باالتصال المعنية الجماعية الخدماتإن
 ومنظمة  واليونيسيف األحمر والهالل األحمر الصليب لجمعيات الدولي االتحاد بين

 األمراض بتفشي لإلنذار العالمية الشبكة من فعال دعم على تحصل العالمية، الصحة

 . واإلنسانية العامة  الصحة قطاعات في  الرئيسيين  المصلحة وأصحاب لها، واالستجابة

 

 :انظر المعلومات، من لمزيد

collective.net-www.rcce 

 

 الصور
 

 (.7. ص الغالف، صورة ) األحمر والهالل األحمر الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد

 

 

 مسؤولية إخالء
 

 متينة  بمنهجية تمتاز بيانات  إلى  19-بكوفيد الخاصة " السلوك تغيّر  لوحة " تستند

( والمشاعر الذاتي اإلبالغ تصور مثل) المجمعة البيانات طبيعة  بسبب  لكن . وموثوقة

 .المختلفة الدراسات  عبر  كثيرا   تتباين قد عنها الُمبلّغ البيانات دقة  فإن

 

. المتاحة للبيانات واإلجمالي  المنعزل  االستخدام على  هذا  المسؤولية  إخالء وينطبق

 في  دورية  تغييرات  حدوث إلى يؤدي قد  ما باستمرار، ومعالجتها البيانات جمع يجري

. أيضا   قديمة البيانات تصبح قد  ما وسرعان . المعلومات لوحة في المقدمة المعلومات 

 .الجماعية  بالخدمات االتصال يرجى ،نقصا   أو  أخطاء وجدت إذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتصال
 

 المعنية  الجماعية الخدمات حول المعلومات من مزيد إلى بحاجة كنت إذا

 :بـ االتصال يرجى المجتمعية، والمشاركة  المخاطر  بشأن باالتصال

 باجيو أومبريتا
 والمشاركة المخاطر  بشأن باالتصال المعنية الجماعية الخدمات المنسق،
 المجتمعية 

ombretta.baggio@ifrc.org 

 المعنية الجماعية الخدمات عمل بشأن المعلومات من مزيد إلى بحاجة كنت إذا

 :بـ االتصال يرجى المجتمعية، والمشاركة  المخاطر  بشأن باالتصال

 نيدربيرغر  إيفا
  الجماعية الخدمات االجتماعية، العلوم  بحوث في  اختصاصية

evaniederberger@anthrologica.com  

 تورمين  فنسنت
 الجماعية  الخدمات معلومات، إدارة اختصاصي

vincent.turmine@ifrc.org  

 

https://www.rcce-collective.net/
https://www.rcce-collective.net/
http://www.rcce-collective.net/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
mailto:ombretta.baggio@ifrc.org
mailto:evaniederberger@anthrologica.com
mailto:vincent.turmine@ifrc.org
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 مايو/أيار 21 في عليها الحصول  تم. جنيف. 2020 ديسمبر/األول

2021. 

https://drive.google.com/drive/folders/1XmmA9vGTAKy1Fjn

shtTHVEg3RMM5BvmR 

 والمشاركة المخاطر بشأن  باالتصال المعنية الجماعية الخدمات27

 بشأن  العام التصور - الرئيسية سئلةاأل(. 2021) المجتمعية

 2021 مارس/آذار. الجديدة " 19–كوفيد " فيروس متحوّرات

 .2021 مايو/أيار 21 في عليها الحصول تم. جنيف

ders/1rfjFqVQvq5P7BM1vhttps://drive.google.com/drive/fol

EzPCfc65T2kD49X5 
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