دراسة مراجعة سريعة :التردد التحصيني وبناء الثقة ﻓي التطعيم ﺿﺪ
كوﻓيﺪ19-

يتم تصوير لقاح كوفيد 19-بأنه بﻤﺜابﺔ الحل النهائي الﻤطلوب للقﻀاء ﻋلﻰ الجائحﺔ .في الوقت الراهن ،يجري العﻤل ﻋلﻰ تطوير ﻋدد كبير ﻣن
اللقاحات الﻤرشحﺔ والتي يخﻀع العديد ﻣنها لتجارب سريريﺔ وتم نﺸر نتائﺞ ﻣﺸجعﺔ بخصوصها في اﻵونﺔ اﻷخيرة 1.وبينﻤا يعطي ذلك بصيص أﻣل
كجﺰء ﻣن حل للجائحﺔ ،فإنه أيﻀا ً يﺜير الﻤخاوف حول كيفيﺔ توزيع تلك اللقاحات وﻣدى قبولها لدى هذه الجﻤاهير .وأحد تلك التحديات هو "التردد
9-2
التحصيني" حيث تﺸير اﻷدلﺔ إلﻰ أن الفوائد الصحيﺔ العاﻣﺔ للقاحات كوفيد 19-الﻤعتﻤدة سوف تتقوض بﺴبﺐ تردد الﺴكان في تلقي اللقاحات.
ويتجلﻰ هذا بوضوح ﻣن خﻼل ظهور الﻤبادئ الجديدة ﻣﺜل "ﻋلم الﻤعلوﻣات" و"ﻣناظرات الﻤعلوﻣات الخاطئﺔ" 10,11،هناك فرضيﺔ تﺰﻋم بأن الﺴبﺐ
12
وراء هذا التردد يعود بصورة أساسيﺔ إلﻰ نقل ﻣعلوﻣات ُﻣﻀللﺔ وﻣغلوطﺔ للﺴكان وبأنه يﻤكن التغلﺐ ﻋلﻰ ذلك ﻋن طريق إيصال الحقائق إليهم.
ويعتﻤد هذا الﻤوجﺰ ﻋلﻰ دراسات سابقﺔ في العلوم اﻻجتﻤاﻋيﺔ وﻣقابﻼت غير رسﻤيﺔ تم اجراؤها ﻣع بعﺾ الخبراء تصور بأن التردد التحصيني أكﺜر
تعقيداً وﻣحدودًا بالﺴياق وغالبًا ﻣا يعكس ﻣخاوف يوﻣيﺔ ﻣتنوﻋﺔ  -وليس فقﻂ ،أو حتﻰ في الﻤقام اﻷول ،التعرض للﻤعلوﻣات الخاطئﺔ أو للنﺸطاء
الﻤناهﻀين للقاح .وبنا ًء ﻋلﻰ ذلك ،يقترح الﻤوجﺰ استراتيجيات لتوجيه صناع الﺴياسات وﻣﺴؤولي الصحﺔ العاﻣﺔ وﻣطوري اللقاحات والعاﻣلين في
الﻤجال الصحي والباحﺜين والدُﻋاة والﻤحاورين واﻹﻋﻼﻣيين وغيرهم ﻣن اﻷشخاص الﻤنخرطين في تطوير اللقاح والتواصل ونﺸره لتعﺰيﺰ الﺜقﺔ في
لقاحات كوفيد .19-ويعتبر هذا الﻤوجﺰ جﺰءاً ﻣن سلﺴلﺔ ﻣنصﺔ العلوم اﻻجتﻤاﻋيﺔ في العﻤل اﻹنﺴاني ) (SSHAPحول اﻋتبارات العلوم اﻻجتﻤاﻋيﺔ
الﻤرتبطﺔ بلقاحات كوفيد 19-وتم تأليفه ﻣن قبل كل ﻣن تابيﺜا هرينيك ،وسانتياغو ريبول ،وﻣيجان شﻤيدت ساني .كﻤا أن الﻤوجﺰ هو ﻣﺴؤوليﺔ ﻣنصﺔ
العلوم اﻻجتﻤاﻋيﺔ في العﻤل اﻹنﺴاني.
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التردد التحصيني وبناء الثقة
التردد التحصيني

بينﻤا تﺸتهر اللقاحات كونها أحد أكﺜر تدابير الصحﺔ العاﻣﺔ نجاحاً ،تتﺰايد أﻋداد الناس الذين يعتقدون بأن اللقاحات إﻣا غير آﻣنﺔ أو غير ضروريﺔ.
وهذا اﻻﻋتقاد يعتبر تهديداً ﻣتناﻣيا ً في وجه نجاح براﻣﺞ التطعيم حيث تتناقص ﻣعدﻻت تغطيﺔ اللقاحات ﻋلﻰ الصعيد العالﻤي 14.ففي ﻋام ،2019
أﻋلنت ﻣنظﻤﺔ الصحﺔ العالﻤيﺔ ) (WHOبأن هذا التناقص يﺸكل أكبر تهديد للصحﺔ حول العالم 17.وتعرف ﻣنظﻤﺔ الصحﺔ العالﻤيﺔ التردد التحصيني
بأنه ’التأخير في قبول أو رفﺾ اللقاحات رغم توفر خدﻣات التطعيم‘ 18.وهذا التردد يتدرج ﻣا بين القبول التام والرفﺾ التام 13,15,19.كﻤا تعرف
ﻣجﻤوﻋﺔ العﻤل حول التردد التحصيني التابعﺔ للﻤجﻤوﻋﺔ اﻻستﺸاريﺔ العالﻤيﺔ للطوارئ في بريطانيا التردد بأنه :سلوك يتأثر بﻤجﻤوﻋﺔ ﻣن العواﻣل
19
تﺸﻤل قﻀايا تتعلق بالﺜقﺔ ]ﻻ أثق باللقاح أو الجهﺔ الﻤوفرة له[ ،والقناﻋﺔ ]ﻻ أرى حاجﺔ للقاح وﻻ قيﻤﺔ للقاح[ ،والﺴهولﺔ ]الوصول للقاح[.
وحددت ﻣجﻤوﻋﺔ العﻤل ﻣحددات التردد التحصيني ﻣن خﻼل ثﻼثﺔ ﻣجاﻻت كالتالي:
النظرة الفرديﺔ تجاه اللقاح أو التأثيرات ﻣن قبل الﻤجتﻤع الﻤحيﻂ.

ﻣؤثرات فرديﺔ
وجﻤاﻋيﺔ
ﻣؤثرات سياقيﺔ

ﻋواﻣل تاريخيﺔ أو اجتﻤاﻋيﺔ  -ثقافيﺔ أو بيئيﺔ أو صحيﺔ/ﻣؤسﺴيﺔ أو اقتصاديﺔ أو سياسيﺔ.

اللقاح والتطعيم

أﻣور تتعلق بخصائص اللقاح أو تطويره أو ﻋﻤليﺔ التطعيم.

كﻤا قد تؤثر ﻋواﻣل سلوكيﺔ إضافيﺔ ﻋلﻰ ﻣدى فهم واستيعاب الناس للقاح وﻣن ضﻤنها القناﻋﺔ )تصور الخطر وخطورة الﻤرض( وﻣصادر
21
الﻤعلوﻣات 20والخصائص اﻻجتﻤاﻋيﺔ الديﻤغرافيﺔ 5ودرجﺔ التﺰام الناس بﺜقافﺔ الﻤخاطرة ودرجات ثقتهم بالﺴلطات الصحيﺔ والطﺐ الﺴائد.
بناء الثقة باللقاح

ﻋلﻰ العكس ﻣن ذلك ،فإن الﺜقﺔ باللقاح هو اﻻﻋتقاد بأن التطعيم والجهات الﻤوفرة للقاحات والقطاع الخاص والجهات الﺴياسيﺔ التي تقف وراءه جﻤيعها
تصﺐ في الﻤصلحﺔ الصحيﺔ العليا للﺸعوب 22.وكﻤا الحال في ’التردد‘ ،فإن الﺜقﺔ تﺸهد درجات شديدة التباين وهي ﻣتجذرة في الﺴياق الﺴياسي
واﻻقتصادي 23,24.وقد يﺴاﻋد توفير الﻤعلوﻣات الﻤتﺴقﺔ والدقيقﺔ في الحد ﻣن نﺴﺐ التردد في تلقي اللقاح ولكن قد ﻻ تتحﺴن ﻣﺴتويات الﺜقﺔ باللقاح
بدون بذل الﻤﺰيد ﻣن الجهود لتعﺰيﺰ ثقﺔ الناس في فعاليﺔ وأﻣان اللقاحات وفي استجابات الصحﺔ العاﻣﺔ واﻷنظﻤﺔ الصحيﺔ والحكوﻣات ﻋلﻰ نطاق
23,24
أوسع.
تطور التردد التحصيني ودرجة الثقة به

التردد التحصيني ليس أﻣراً جديداً وهو قديم بقدم ﻋﻤليات التطعيم 16-13.ففي القرن الﺜاﻣن ﻋﺸر في أوروبا ،اﻋتبر الكﺜيرون أن التطعيم ’يعارض
الخطﺔ اﻹلهيﺔ ‘ .وشهد القرن التالي ظهور رابطﺔ ﻣناهﻀﺔ للتطعيم في بريطانيا 25.وفي بدايات القرن العﺸرين ،قاﻣت الﺴلطات اﻻستعﻤاريﺔ بفرض
التطعيم ﻋلﻰ سكان بعﺾ الدول اﻻفريقيﺔ ﻣﻤا أشعل فتيل الﻤقاوﻣﺔ ضدها 26.وبحلول الﺴبعينات ﻣن القرن العﺸرين ،اكتﺴبت الﻤناهﻀﺔ ضد التطعيم
الﻤﺰيد ﻣن الﺸعبيﺔ في البيئات الغربيﺔ بعيد نﺸر تقرير 27حول اﻵثار الجانبيﺔ الﺴلبيﺔ للقاح الﺴعال الديكي )تم دحﻀه ﻻحقاً( .وﻣنذ أواخر تﺴعينات
القرن العﺸرين ،تم إثارة الﻤﺰيد ﻣن الجدل حول التردد التحصيني وذلك بﺴبﺐ ادﻋاءات حول وجود ﻋﻼقﺔ بين لقاح الحصبﺔ والنكاف و الحﻤيراء
) (MMRوﻣرض التوحد) 28,29تم دحﻀها ﻋلﻤيا ً ﻻحقاً( .كﻤا ظهرت اشاﻋات في فترة التﺴعينات ﻣن القرن العﺸرين وبدايﺔ القرن الواحد والعﺸرين
تربﻂ بين اللقاحات والعقم ﻣﻤا أدى إلﻰ ﻋرقلﺔ جهود التطعيم في غرب إفريقيا 30.وﻋند النظر ﻣن ﻣنظور تاريخي يظهر نﻤطان هﻤا :أوﻻً ،اﻻﻋتقاد
بأن اللقاحات تﺴبﺐ أضراراً أكبر ﻣن اﻷﻣراض التي تهدف إلﻰ الوقايﺔ ﻣنها .وثانياً ،بأن الكﺜير ﻣن هذه الﻤخاوف ﻣتجذرة في التوترات القائﻤﺔ بين
33-31
الﻤواطنين والﺴلطات والناتجﺔ ﻋادةً ﻋن سياسات التطعيم اﻹجباري.
وبالرغم ﻣن وفرة البيانات العلﻤيﺔ حول سﻼﻣﺔ وفاﻋليﺔ اللقاحات الﻤوجودة ،فقد استﻤرت الروايات البديلﺔ في الظهور خﻼل القرن الحادي والعﺸرين
ﻣؤديﺔ إلﻰ التردد التحصيني 34.وغالبًا ﻣا يكون الدافع وراء تلك الروايات هو استخدام الﻤعلوﻣات الﺴلبيﺔ ﻋند ﻣناقﺸﺔ قﻀايا اللقاح .ويﻤكن تصنيف
هذه اﻷنواع ﻣن الﻤعلوﻣات بصورة ﻋاﻣﺔ كالتالي:
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المعلومات المضللة :وهي الﻤعلوﻣات الخاطئﺔ أو غير الدقيقﺔ ﻣﺜل اﻻشاﻋات سواء كان الهدف ﻣنها الخداع أم ﻻ 35,36.والتضليل :وهو ﻣعلوﻣات
كاذبﺔ ﻋﻤدًا تُنﺸر بهدف تحقيق الﻤكاسﺐ الﺴياسيﺔ أو اﻻقتصاديﺔ أو اﻻجتﻤاﻋيﺔ .ونظريات المؤامرة :وهي التفﺴيرات البديلﺔ لﻸحداث 37,38.وتتناﻣﻰ
هذه اﻷنواع ﻣن الﻤعلوﻣات بصورة خاصﺔ خﻼل ظروف انعدام اليقين )ﻣﺜل أثناء اﻷوبئﺔ( والتي ترتبﻂ باحتﻤاﻻت ضعيفﺔ لتبني سلوكيات الصحﺔ
العاﻣﺔ ﻣﺜل التطعيم .وغالبًا ﻣا تنتﺸر هذه الﻤعلوﻣات بﺴرﻋﺔ ،وباﻷخص ﻋبر ﻣواقع التواصل اﻻجتﻤاﻋي 13,14,36,37.وفي بعﺾ اﻷحيان ،يﺴتخدم
اﻷشخاص الﻤعلوﻣات الﻤﻀللﺔ لﻤحاولﺔ حل الﻤﺸكﻼت بصورة جﻤاﻋيﺔ في غياب الﻤعلوﻣات الجيدة ،كﻤا في حال وجود ﻣعلوﻣات ﻣتﻀاربﺔ أو غير
36
ﻣتﺴقﺔ صادرة ﻋن الﺴلطات.

دروس العلوم اﻻجتماعية حول التردد التحصيني
استنبﻂ الباحﺜون في العلوم اﻻجتﻤاﻋيﺔ خﻼل اﻷوبئﺔ الﺴابقﺔ بأن التردد التحصيني ينتﺞ ﻋن أبعاد إضافيﺔ وﻣعقدة تتجاوز الﻤعلوﻣات بحد ذاتها.
إن ﻣراﻋاة كل ﻣن الﻤجتﻤعات والﺴياقات التي يحدث فيها التطعيم والعواﻣل التي تدفع الناس لﻼستجابﺔ للتطعيم يُعد ذو أهﻤيﺔ بالنﺴبﺔ للقاحات
كوفيد-
التأثيرات الفردية والجماعية

المعلومات والمعرﻓة :غالبًا ﻣا تتجاهل النقاشات التي يتم ﻋقدها حول التردد التحصيني ،الوقائع اﻻجتﻤاﻋيﺔ والﺜقافيﺔ والﺴياسيﺔ .فهذه النقاشات توصم
الﺸعوب بالجهل أو بالتعرض للتﻀليل أو للﻤعلوﻣات الﻤﻀللﺔ وبالتالي تحتاج إلﻰ الﻤعلوﻣات "الصحيحﺔ" .ولكن ﻣن الﻤهم فهم الﺴياقات اﻷوسع التي
تظهر وتنﻤو ﻣن خﻼلها الﻤعلوﻣات .فهذه الﻤعلوﻣات ﻻ تظهر في الفراغ بل داخل نظم بيئيﺔ ذات أبعاد ثقافيﺔ وسياسيﺔ ،باﻹضافﺔ إلﻰ تجارب شخصيﺔ
وﻣعتقدات وتاريخ 36.لذلك ،فإن الوصف الﻀيق للﺸعوب ﻋلﻰ أنها ’صفحﺔ بيﻀاء‘ يغفل ﻋن تفﺴير اﻷسباب التي تدﻋو الناس لفهم الﻤعلوﻣات بطريقﺔ
ﻣعينﺔ .فالناس ﻣتنوﻋون ولديهم تجاربهم الصحيﺔ واﻻجتﻤاﻋيﺔ والﺴياسيﺔ التي تؤثر ﻋلﻰ شعورهم تجاه التطعيم .فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ،قد يقبل اﻷفراد
تطعيﻤا ً ﻣعينا ً بينﻤا يرفﻀون تطعيﻤات أخرى .وقد يكون لديهم ﻣخاوف حقيقيﺔ حول ﻣصداقيﺔ الحكوﻣﺔ واستجابﺔ الصحﺔ العاﻣﺔ 39،وقد يكون لديهم
شكوك حول دور ’الخبراء العلﻤيين‘ 40،وقد يكون لديهم تجارب تاريخيﺔ ﻣﺜل التهﻤيش 41أو الفرض العﺴكري للتطعيم 42وﻣا إلﻰ ذلك.
مفاهيم اجتماعية وثقاﻓية حول الجسﺪ والحصانة والقوة .تتنوع ﻣفاهيم الﻤناﻋﺔ والقوة أيﻀا ً باختﻼف الفئات اﻻجتﻤاﻋيﺔ ،ﻣﻤا يؤثر ﻋلﻰ طريقﺔ
تعاطيها ﻣع التطعيﻤات .ويتنوع ذلك بصورة واسعﺔ ﻋبر البلدان وداخلها .فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ،قد ينظر إلﻰ اللقاحات ﻋلﻰ أنها "شديدة" جداً أو أنها
تهاجم الجﺴم وتعيق الﻤناﻋﺔ الطبيعيﺔ 43.كﻤا قد تظهر الﻤخاوف حول ﻣﺴتﻀدات اللقاحات أو الﻤواد الﻤﺴاﻋدة التي قد ينظر إليها ﻋلﻰ أنها ساﻣﺔ أو
تﺴبﺐ ﻣناﻋﺔ زائدة كﻤا حدث في كندا أثناء جائحﺔ إنفلونﺰا الخنازير 44في ﻋام  .2009وهناك أﻣﺜلﺔ ﻋلﻰ حﻤﻼت تطعيم وتجارب ناجحﺔ أخذت هذه
الﻤفاهيم بعين اﻻﻋتبار واستخدﻣت ﻣصطلحات وﻣفاهيم ﻣحليﺔ أدت إلﻰ نتائﺞ إيجابيﺔ ﻣن حيث الﺜقﺔ بالتطعيم واﻻستفادة ﻣنه 30.فعلﻰ سبيل الﻤﺜال،
استعﻤل العاﻣلون في الخطوط اﻷﻣاﻣيﺔ ﻣفاهيم ﻣحليﺔ ﻣﺜل ’جنود الدم‘ و ’القوة‘ لﺸرح كيفيﺔ ﻋﻤل اللقاحات لﻤﺸاركين ﻣحتﻤلين في التجارب في
30
غاﻣبيا.
أبعاد الثقة اﻻجتماعية .يُﺴاهم الفاﻋلون الﻤحليون الﻤوثوقون في بناء تصورات الناس حول اللقاحات وحﻤﻼت التطعيم .فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ،غالبًا ﻣا
يعتبر ﻣقدﻣو الرﻋايﺔ الصحيﺔ الﻤحليين هم اﻷنﺴﺐ ﻹﻋطاء التطعيﻤات وذلك لتبنيهم أساليﺐ تبنﻰ وتعﺰز الﺜقﺔ تجاه اللقاحات .ﻋلﻰ النقيﺾ ﻣن ذلك،
أدت حﻤﻼت التطعيم الجﻤاﻋيﺔ التي قادتها جهات خارجيﺔ غير ﻣألوفﺔ إلﻰ شيوع الخوف والتردد داخل الﻤجتﻤع الﻤحلﻰ كﻤا حدث أثناء التطعيم ضد
ﻣرض شلل اﻷطفال في نيجيريا 30وخﻼل تجارب التطعيم ضد فيروس إيبوﻻ في جﻤهوريﺔ الكونغو الديﻤقراطيﺔ 45.وقد يتولد لدى الناس شعورا ً ﻋاﻣا ً
بانعدام الﺜقﺔ تجاه الخدﻣات الصحيﺔ ،ففي سيراليون ،أدت التجارب الﻤهينﺔ والتهﻤيش في الﻤراكﺰ الصحيﺔ إلﻰ جانﺐ الﻤخاوف الﻤرتبطﺔ بالتكاليف
46
الﻤاديﺔ إلﻰ تجنﺐ الناس لتلك الﻤراكﺰ بﺸكل كلي وإلﻰ إخفاء أطفالهم خﻼل حﻤﻼت التحصين.
وفي الدول ذات الدخل الﻤنخفﺾ والﻤتوسﻂ ﻋلﻰ وجه الخصوص ،قد يﺜق الناس ويعتﻤدون ﻋلﻰ ﻣجﻤوﻋﺔ واسعﺔ ﻣن ﻣقدﻣي الخدﻣات الصحيﺔ غير
الطبيﺔ الحيويﺔ )الﻤعالجين التقليديين أو العقائديين أو الﻤعالجين باﻷﻋﺸاب  ،وبائعي الﻤخدرات ،إلخ( والذين قد يﺸعرون بالتهديد ﻣن التطعيم وبالتالي
يحاولون ثني الناس ﻋن أخذه .كﻤا قاﻣت بعﺾ الﺴلطات الدينيﺔ أيﻀا ً بﺜني أتباﻋها ﻋن تلقي التطعيﻤات والتﺸجيع أحيانا ً ﻋلﻰ العﻼج بواسطﺔ الدين
بدﻻً ﻣنها .وفي الﻤقابل ،ﻋندﻣا انخرطت القيادات الدينيﺔ والﻤعالجون التقليديون في براﻣﺞ التطعيم ﻣنذ بداياتها ،أصبحوا ﻣن أنصار التطعيم في
47,48
ﻣجتﻤعاتهم فيﻤا بعد.
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التأثيرات السياقية :اﻻقتصاد السياسي والثقة

توفر التجارب التاريخيﺔ والﺴياسيﺔ الﻤرتبطﺔ باﻹهﻤال والتﻤييﺰ واﻹساءة أرضا ً خصبﺔ لﺰيادة شعبيﺔ الﻤعلوﻣات الﻤﻀللﺔ وجعلها جديرة بالتصديق.
وتﺰداد احتﻤاليﺔ التردد التحصيني في الظروف التي تﺸهد انعدام في الﻤﺴاواة وغياب لﻤﺸاركﺔ الﻤواطنين في الحكم واﻷنظﻤﺔ الصحيﺔ حيث قد يتصور
39
الناس أن للدولﺔ )وشركائها( دوافع خفيﺔ )وﻣﻀرة( ﻣن وراء التطعيم.

49

اﻻنقسامات السياسية أو اﻻجتماعية .تم تصوير التطعيﻤات ﻋلﻰ أنها وسيلﺔ ﻹلحاق اﻷذى بجﻤاﻋات ﻣعينﺔ أو وسيلﺔ للﺴيطرة ﻋليها .فعلﻰ سبيل
الﻤﺜال ،فﺴر قادة إسﻼﻣيون في شﻤال نيجيريا والنيجر التطعيم ضد شلل اﻷطفال ﻋلﻰ أنه وسيلﺔ لجلﺐ العقم إلﻰ الﻤﺴلﻤين وربطوا ذلك بالقﻤع الذي
23,50,51
تﻤارسه الحكوﻣﺔ الﻤركﺰيﺔ وبﻤحاوﻻت "الغرب" ﻣنع ﻣجتﻤعاتهم ﻣن النﻤو والتكاثر.
عسكرة حمﻼت التطعيم .تم ﻋﺴكرة العديد ﻣن حﻤﻼت التطعيم وذلك ﻋن طريق الﻤﺸاركﺔ الفعالﺔ للجهود العﺴكريﺔ )أو الﺸرطيﺔ( في نﺸر
اللقاحات 30,52أو ﻋبر جهود ﻣﺸابهﺔ .وبينﻤا قد يكون هذا اﻷسلوب فعاﻻً ﻣن الناحيﺔ اللوجﺴتيﺔ ،فإنه قد يفاقم حالﺔ الخوف وانعدام الﺜقﺔ وخصوصا ً في
53
اﻷﻣاكن التي ترتبﻂ فيها صورة اﻷجهﺰة العﺴكريﺔ بالقﻤع واﻹساءة.
التطعيم اﻹلزامي .ﻣن اﻷقل احتﻤاﻻً أن تﺜق الفئات الﺴكانيﺔ التي سبق لها وﻋاشت تجربﺔ التطعيم اﻹلﺰاﻣي )أو غير ذلك ﻣن تدابير الصحﺔ العاﻣﺔ
القﺴريﺔ( أو التي شعرت بﺴوء الﻤعاﻣلﺔ أو اﻻستغﻼل خﻼل تجارب اﻷدويﺔ ببراﻣﺞ التطعيم الﻤﺴتقبليﺔ 30.وبينﻤا قد تختلف درجات قبول التطعيم
اﻹلﺰاﻣي حﺴﺐ الﺴياق اﻻجتﻤاﻋي ،فقد يحﺴن التطعيم اﻹلﺰاﻣي العدد اﻹجﻤالي للﻤﺴتفيدين ﻣن التطعيم ولكنه يقوم أيﻀًا بترسيخ انعدام الﺜقﺔ لدى
الفئات الﺴكنيﺔ الﻤترددة في تلقي اللقاح 54,55.كﻤا قد تؤدي القصص الﻤنتﺸرة حول الﺸركات الﺴاﻋيﺔ إلﻰ تحقيق الربح وشركات اﻷدويﺔ والﺸركات
الربحيﺔ الﻤتعاونﺔ ﻣع الحكوﻣات إلﻰ زيادة ﻣﺴتويات انعدام الﺜقﺔ.
اللقاحات والتطعيم

إمكانية الوصول .ﻣن الﻤهم التﻤييﺰ بين ﻋدم القدرة ﻋلﻰ الوصول إلﻰ خدﻣات التطعيم أو ضعف هذه الخدﻣات والتردد التحصيني .فقد يكون ضيق
الوقت بﺴبﺐ ﻣتطلبات العﻤل أو الرﻋايﺔ أو ﻋدم القدرة ﻋلﻰ الوصول إلﻰ ﻣراكﺰ التطعيم أو اللوجﺴتيات غير الﻤناسبﺔ أو ﻣحدوديﺔ الﻤوارد أو
النﺰاﻋات أو انعدام اﻷﻣن أسبابا ً وراء ﻣا قد يبدو نقصا ً في طلﺐ التطعيﻤات .كﻤا قد يكون الحصول ﻋلﻰ التطعيم في ﻣؤخرة قائﻤﺔ أولويات الناس في
19,56
حاﻻت الفقر الﺸديد أو العﺐء الكبير لﻸﻣراض اﻷخرى ،أو العكس ،العﺐء الﻤنخفﺾ للﻤرض الوبائي.
النظرة إلى المرض ومخاطر اللقاح .قد يتخذ اﻷفراد في ظروف ﻋدم اليقين قرارات يتم بناؤها ﻋلﻰ نظرتهم إلﻰ ﻣخاطر الﻤرض نفﺴه في ﻣقابل
الﻤخاطر الناجﻤﺔ ﻋن التطعيم .فتختلف ديناﻣيكيات تفﺸي الﻤرض )ﻋلﻰ سبيل الﻤﺜال  ،التعرض الحقيقي والﻤتصور وﻣعدﻻت اﻻنتقال( حﺴﺐ اختﻼف
الﺴياقات وتﺸكل تلك ديناﻣيكيات تقييم الﻤخاطر لدى الناس.
في الظروف الﻤﺜاليﺔ ،تختلف درجﺔ فاﻋليﺔ اللقاحات فيﻤا يتعلق بنﺴﺐ تخفيﺾ الحاﻻت الﻤرضيﺔ لدى الﻤجﻤوﻋﺔ الﻤطعﻤﺔ بالﻤقارنﺔ ﻣع الﻤجﻤوﻋﺔ
غير الﻤطعﻤﺔ .وﻣع ذلك ،فهذا الﻤقياس ليس دقيقا ً بﺸكل كاﻣل .وقد يولد ذلك التباسا ً حول إصابﺔ بعﺾ اﻷفراد رغم أخذهم للقاح 57كﻤا قد تتﻀاءل ثقﺔ
58
الناس باللقاح إذا شعروا بأنه ﻣنخفﺾ الفعاليﺔ )ﻣﺜل لقاح إنفلونﺰا الخنازير في أوروبا والوﻻيات الﻤتحدة اﻷﻣريكيﺔ(.
قد تؤدي التقارير الصادرة ﻋن أحداث سلبيﺔ ،ﻣهﻤا كانت غير ﻋاديﺔ ،إلﻰ ظهور أو تعﻤيق الﺸعور بانعدام الﺜقﺔ .وقد ينﺴﺐ الناس إلﻰ اللقاح نفﺴه
أﻣراض أو ﻣﺸاكل صحيﺔ أخرى تظهر في نفس الوقت الذي يتم فيه التطعيم .كﻤا قد يﺸعر الناس بالقلق ﻣن خطورة اللقاح ﻋلﻰ بعﺾ الﻤجﻤوﻋات
)ﻣﺜل العجﺰة والرضع واﻷطفال والنﺴاء الحواﻣل والﻤجﻤوﻋات العرقيﺔ الﻤختلفﺔ(.
وقد يظهر التردد التحصيني بين العاﻣلين في ﻣجال الرﻋايﺔ الصحيﺔ أنفﺴهم وخاصﺔ في حاﻻت اللقاحات التي يتم تطويرها سريعا ً في حاﻻت الطوارئ.
فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ،تعاﻣل بعﺾ العاﻣلين في ﻣجال الرﻋايﺔ الصحيﺔ ﻣع اللقاح ضد فيروس اﻹيبوﻻ في جﻤهوريﺔ الكونغو الديﻤقراطيﺔ بدرجﺔ ﻣن
45,59
الﺸك أو الرفﺾ الﻤطلق .كﻤا شعر ﻋاﻣلو الصحﺔ اﻷوروبيون بعدم اﻷﻣان تجاه لقاح إنفلونﺰا الخنازير في ﻋام .2009
النظرة حول إطﻼق اللقاح .أدى الﺴؤال حول ﻣن هو ﻣؤهل لتلقي اللقاح وﻣن له اﻷولويﺔ إلﻰ تﺰﻋﺰع الﺜقﺔ في براﻣﺞ التطعيم في الﻤاضي .وأظهرت
اﻷبحاث التي تم إجراؤها خﻼل انتﺸار وباء اﻹيبوﻻ في جﻤهوريﺔ الكونغو الديﻤقراطيﺔ بين ﻋاﻣي  2018و  2019بأن التطعيم كان ﻣن نصيﺐ
60
العاﻣلين في ﻣجال الرﻋايﺔ الصحيﺔ فقﻂ بينﻤا تم استﺜناء الﺴكان اﻵخرين الذين أﻋربوا ﻋن استيائهم ورغبتهم الﺸديدة في التطعيم.
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كﻤا يحدد أسلوب تقديم الخدﻣﺔ )سواء كانت العيادات ثابتﺔ أو ﻣتحركﺔ وسواء كان التطعيم ﻣرتبطا ً بخدﻣات صحيﺔ بﺸريﺔ أو حيوانيﺔ أخرى( ﻣﺴتوى
الﺜقﺔ واﻻستفادة ﻣن اللقاح .وتﻤتلك الﻤجﻤوﻋات الﻤختلفﺔ تفﻀيﻼت ﻣختلفﺔ في هذا اﻹطار 61.كﻤا لوحظ بأن خدﻣات التطعيم كانت أكﺜر نجا ًحا ﻋند
ﻣراﻋاة الفروقات الﺜقافيﺔ الﻤحليﺔ والفروقات بين الجنﺴين 62.كﻤا قد تﺰيد الﻤحفﺰات الﻤﻤنوحﺔ ﻣقابل الحﻀور ﻷخذ التطعيم ﻣن أﻋداد الﻤﺴتفيدين ﻣن
51
اللقاح ولكنها تحدث أثراً ﻋكﺴيا ً ﻋند ﻋدم ﻣراﻋاة الﻤﺴاواة في توزيعها وتولد ﻣﺸاﻋر ﻣﺴبقﺔ بﺸأن الظلم.
وقد يؤدي تواجد العديد ﻣن اللقاحات في نفس الﺴياق إلﻰ انعدام الﺜقﺔ .فقد تم استعﻤال لقاحين ﻣختلفين في آن واحد خﻼل تفﺸي ﻣرض إيبوﻻ في شﻤال
كيفو في جﻤهوريﺔ الكونغو الديﻤقراطيﺔ واختلفت ﻣتطلبات النقل والتوصيل بين اللقاحين كﻤا اختلفت أﻋداد الجرﻋات واﻷشخاص الﻤؤهلين
63,64
وبروتوكوﻻت التطعيم )التطعيم الﺸاﻣل في ﻣقابل التطعيم الدائري( .وولد ذلك ارتباكا ً وتوترات بين أوساط الﺴكان.

التطعيم ضد كوﻓيد19-
أدلة على التردد التحصيني ضد كوﻓيد19-

يقدر الخبراء بأنه لكي يتﻤكن لقاح كوفيد 19-ﻣن وقف الجائحﺔ ،يتوجﺐ تطعيم  %80إلﻰ  %90ﻣن ﻋدد الﺴكان 5.ولكن توضح الدراسات اﻻستقصائيﺔ
الناتجﺔ ﻋن سياقات ﻣختلفﺔ تردداً واسع النطاق تجاه لقاحات الكوفيد 19-ﻣع اختﻼفات كبيرة بين البلدان وداخلها 9-7 ,5-3,فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ،أفادت
دراسات أُجريت ﻣؤخرا ً ﻋلﻰ  19دولﺔ بأن نﺴبﺔ اﻷشخاص الذين أبلغوا "بأنهم سيقبلون لقاحا ً ﻣجربا ً وآﻣنا ً وفعاﻻً" تراوحت بين ﻣا يقارب  %90في
الصين إلﻰ  %55في روسيا 3.وفي ﻣﺴح آخر ،أبلغ  %36و  %51ﻣن الﻤﺸﻤولين في الﻤﺴح ﻣن الﻤﻤلكﺔ الﻤتحدة والوﻻيات الﻤتحدة اﻷﻣريكيﺔ ﻋلﻰ
5
التوالي بأنهم ’غير ﻣتأكدين‘ أو ﻣن غير الﻤحتﻤل قبولهم أخذ اللقاح.
وستؤثر ﻣجﻤوﻋﺔ العواﻣل اﻻجتﻤاﻋيﺔ والﺴياسيﺔ واﻻقتصاديﺔ والﺜقافيﺔ الﻤعقدة ﻋلﻰ اﻻستفادة ﻣن لقاحات كوفيد 19-إلﻰ جانﺐ تحديات أخرى ﻣﺴتجدة.
وبينﻤا يحتﻤل أن تدفع بعﺾ العواﻣل الرئيﺴيﺔ إلﻰ التردد في تلقي اللقاح بنفس الطريقﺔ في أﻣاكن وظروف ﻣختلفﺔ ،فإن هذه الديناﻣيكيات ﻣرتبطﺔ
للغايﺔ بالﺴياق.

التحديات أمام بناء الثقة تجاه لقاح كوﻓيد19-

التطوير الﻤعجل وحداثﺔ لقاحات كوفيد19-


اختبارات سﻼمة وﻓعالية اللقاح .تعتبر سرﻋﺔ تطوير اللقاحات والتجارب التي يتم إجراؤها ﻣحر ًكا رئيﺴيًا للتردد في تلقي لقاح كوفيد19-
ﻷن هذه العواﻣل تقلل ﻣن درجﺔ ثقﺔ الناس في ﻣدى إجراء اختبارات كافيﺔ ﻹثبات الفاﻋليﺔ واﻷﻣان قبل الﻤوافقﺔ ﻋلﻰ استعﻤال اللقاح بين
الﺴكان .



المنصات الجﺪيﺪة .يتم تصنيع ﻋدد كبير ﻣن لقاحات كوفيد 19-باستعﻤال ﻣنصات جديدة كليا ً 65ﻣﻤا قد يعﻤق تحفظات الناس تجاه درجﺔ أﻣان
تلك اللقاحات .وقد تﺸعل ﻣنصات الحﻤﺾ النووي والحﻤﺾ النووي الريبوزي الرسول ) (mRNAﻋلﻰ وجه الخصوص التوترات والقلق
66
بين الﺴكان.



غياب سجﻼت اﻷمان للقاحات المواﻓق عليها .ﻋند الﻤوافقﺔ ﻋليها ستفتقد لقاحات كوفيد 19-إلﻰ سجﻼت أﻣان طويلﺔ اﻷﻣد ﻣﻤا سيﺴبﺐ خوفا ً
لدى كﺜير ﻣن الناس ﻣن أخذها إلﻰ أن يتم استخداﻣها بأﻣان لﻤدة ﻣن الﺰﻣن ،كﻤا أن اﻷحداث الﺴلبيﺔ الناتجﺔ ﻋن اللقاح أو التي يبدو أنها ناتجﺔ
ً 67,68
ﻋنه قد تﻀر بدرجﺔ الﺜقﺔ تجاه اللقاح أيﻀا.



الشكوك حول كوﻓيﺪ .19-ﻣا يﺰال هناك الكﺜير ﻣن الجهل القائم حول فيروس سارس  Cov-2وكوفيد 19-ﻣﻤا قد يﻀعف ثقﺔ الناس في
إﻣكانيﺔ تصنيع لقاحات آﻣنﺔ وفعالﺔ بنجاح في ظل القصور في فهم الفيروسات وطريقﺔ العدوى بها واﻷﻣراض التي تﺴببها.
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الشكوك حول اللقاحات الجﺪيﺪة .ﻣا زالت ﻣدة الﻤناﻋﺔ التي توفرها اللقاحات الجديدة غير ﻣعروفﺔ .وبينﻤا تتم الﻤوافقﺔ ﻋلﻰ لقاحات جديدة،
فإن الﻤعلوﻣات حول نوع الحﻤايﺔ التي ستوفرها )الوقايﺔ ﻣن الﻤرض و /أو ﻣنع العدوى ،وأيﻀا ً ﻣناسبتها للفئات الديﻤغرافيﺔ الﻤختلفﺔ(
5,69
ستتأخر.



اﻻﻓتقار إلى الشفاﻓية ﻓي تطوير اللقاحات وﻓي التجارب .ﻻ تقوم شركات اﻷدويﺔ ﻋادة بنﺸر بروتوكوﻻت التجارب وﻻ تكﺸف ﻋن النتائﺞ
لكي ﻻ تفﻀح ﻣنهجيات التجربﺔ )ﻣﺜل أسلوب التعﻤيﺔ( أو تﻀر بقدرتها التنافﺴيﺔ في الﺴوق .وقد يؤدي اﻻفتقار إلﻰ الﺸفافيﺔ إلﻰ الحد ﻣن
70
درجﺔ الﺜقﺔ ﻣﻤا يؤدي إلﻰ ظهور نظريات الﻤؤاﻣرة وترسيخ الﺸكوك الﺸعبيﺔ الﻤوجودة ﻣﺴبقا ً تجاه ﻣجال صناﻋﺔ اﻷدويﺔ.



المطورون الصغار والمجهولون .بينﻤا قد ﻻ يﺜق كﺜير ﻣن الناس في شركات اﻷدويﺔ الكبيرة فإن نﺴبﺔ كبيرة ﻣن ﻣئات اللقاحات لكوفيد-
71
 19التي يتم تطويرها يقوم بإنتاجها ﻣصنعون صغار وغير ﻣعروفين ﻣﻤا قد يقوض الﺜقﺔ أيﻀًا.

بيئﺔ الﻤعلوﻣات واﻻتصاﻻت والجهود الﻤبذولﺔ


وسائل التواصل اﻻجتماعي وتﺪاول المعلومات المغلوطة .يؤدي اﻻستعﻤال الﻤتﺰايد لوسائل التواصل اﻻجتﻤاﻋي إلﻰ خلق فرص جديدة
ﻻنتﺸار الﻤعلوﻣات الﻤﻀللﺔ 72حول كوفيد 19-ويأتي هذا اﻻنتﺸار بالتوازي ﻣع اﻻنتﺸار في القنوات غير الﻤتصلﺔ باﻹنترنت أيﻀًا ﻣﺜل
الﺴياقات التي يكون فيها الوصول إلﻰ اﻹنترنت ﻣحدوداً .وقد أوضح باحﺜون أن تداول الﻤعلوﻣات الﻤﻀللﺔ بين الناس قد يؤدي إلﻰ انخفاض
نيﺔ التطعيم ضد كوفيد 19-حتﻰ بين اﻷشخاص الذين سبق و أخبروا ﻋن نيتهم الﻤؤكدة للتطعيم ضد كوفيد 19-وذلك في الﻤﻤلكﺔ الﻤتحدة
والوﻻيات الﻤتحدة اﻷﻣريكيﺔ 8.أﻣا في الﺴياق اﻹفريقي ،فقد انتﺸرت اشاﻋات ﻋبر وسائل التواصل اﻻجتﻤاﻋي 73,74بأن اﻷفارقﺔ سيتعرضون
للتجارب أو للتﺴﻤم باللقاحات الغربيﺔ الصنع .وكﻤا سبق ذكره فإن الروايات الﻤختلفﺔ قد تظهر وتؤدي إلﻰ اشعال توترات ﻣعينﺔ في سياقات
وﻣجﻤوﻋات ﻣختلفﺔ.



رواية القصص والعاطفة ﻓي مقابل الحقائق والسلطة التقليﺪية .يﻤيل كﺜير ﻣن الناس إلﻰ الﺴرﻋﺔ والعاطفﺔ والقصص التي تبقﻰ في الذاكرة
والتي تصدر ﻋن وسائل اﻹﻋﻼم الحديﺜﺔ بصورة ﻣتﺰايدة بدل ﻣن ﻣيلهم إلﻰ الﻤواد الﻤدﻋوﻣﺔ بالحقائق واﻻحتكام إلﻰ أنﻤاط الﺴلطﺔ
68,75
التقليديﺔ.



الهيئة العلمية .قد تؤثر الﻤعلوﻣات الﻤﻀللﺔ التي تبدو ﻋلﻤيﺔ أو التردد الصادر ﻋن أشخاص خبراء في الﻤجال الطبي ﻣﺜل العاﻣلين في ﻣجال
الرﻋايﺔ الصحيﺔ ،ﻋلﻰ درجات الﺜقﺔ في اللقاح .فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ،قد ينتقل التردد الذي يﺸعر به العاﻣلون في ﻣجال الرﻋايﺔ الصحيﺔ ﻣن
78
لقاحات كوفيد 76,77 19-إلﻰ ﻣرضاهم بصورة صريحﺔ أو ضﻤنيﺔ )ﻋلﻰ سبيل الﻤﺜال :ﻣن خﻼل ﻋدم اﻹجابﺔ ﻋلﻰ أسئلتهم بصورة كاﻣلﺔ(.



تحﺪي التواصل بشأن تعقيﺪات اللقاح .ﻣن الﻤحتﻤل أن تتوفر ﻋدة لقاحات لكوفيد 19-وبدرجات ﻣتباينﺔ ﻣن الفعاليﺔ وﻣلفات تعريف الﻤخاطر
وطرق التﺴليم وﻣخططات تحديد اﻷولويات وجداول التطعيم وﻣتطلبات الﺴﻼﻣﺔ .وقد تﺴبﺐ تعقيدات ادخال لقاحات ﻣتعددة في زﻣن قصير
5
إلﻰ إثارة اﻻرتباك واﻹحباط إذا لم يتم توصيلها بﺸكل فعال.

تﺴييس تطوير ونﺸر لقاح كوفيد19-


التسييس الضار لتطوير اللقاح .أصبح تطوير اللقاح ﻣتﺸاب ًكا ﻣع الﺴياسﺔ الوطنيﺔ والدوليﺔ ﻣع رغبﺔ بعﺾ الحكوﻣات الظهور بصورة
الطرف اﻷسبق في تطوير وتﺴليم أول لقاحات قابلﺔ للتطبيق لكوفيد75,79,80 19-وقد يؤدي هذا النهﺞ إلﻰ تقليل ﻣﺴتويات الﺜقﺔ ﻋن طريق
إثارة الﻤخاوف بﺸأن التطوير الﺴريع للقاح.



المحاوﻻت السياسية للتحكم بالروايات حول كوﻓيﺪ .19-قللت بعﺾ الحكوﻣات ﻣن شأن الجائحﺔ ﻣن أجل اﻹبقاء ﻋلﻰ حالﺔ الهدوء بين
الجﻤاهير أو للحفاظ ﻋلﻰ ﻣظهر الﻤتحكم باﻷﻣور .كﻤا قاﻣت تلك الحكوﻣات بقﻤع اﻷخبار أو اﻻشاﻋات حول كوفيد 19-وإن تبين ﻻحقا ً بأنها
صحيحﺔ )ﻣﺜل اﻷخبار الﻤتعلقﺔ بوجود تفﺸي للﻤرض وﻋدوى ﻣجتﻤعيﺔ أو ﻣﺴتوى ذلك التفﺸي( 81.وقد يؤدي ذلك إلﻰ التقليل ﻣن ثقﺔ
الجﻤاهير وبالتالي الﺜقﺔ باللقاح.



تعامل الحكومات السابق مع اﻻستجابة لكوﻓيﺪ .19-قد يؤدي إلﻰ التقليل ﻣن درجات الﺜقﺔ باللقاح .ويﺸﻤل ذلك اتخاذ التدابير القﻤعيﺔ وﻣدى
دﻋم الناس في توفير حاجاتهم اﻷساسيﺔ خﻼل فترات الخﺴائر الﻤاليﺔ وتصرفات الﻤﺴؤولين في الحكوﻣﺔ وﻣدى وضوح الﻤعلوﻣات ونجاح
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التدخﻼت ﻣﺜل اﻻختبارات وتتبع اﻻتصال أو الﺸكوك حول ربح ﻣﺴؤولين حكوﻣيين أو جهات خاصﺔ ﻣرتبطﺔ بهم ﻣن وراء اﻷنﺸطﺔ الﻤتعلقﺔ
باﻻستجابﺔ.


المجتمعات المهمشة .وتﺸﻤل ﻣﺜﻼ )اﻷقليات العرقيﺔ أو الدينيﺔ والفقراء( الذين يتعرضون لﻺهﻤال أو سوء الﻤعاﻣلﺔ ﻣن قبل الدولﺔ أو النظام
الصحي ﻣﻤا أدى إلﻰ تقليل ﻣﺴتوى ثقتهم بلقاحات كوفيد 19-وبالﻤؤسﺴات والخبراء الذين يتواصلون بﺸأنها ويديرونها .ويتفاقم هذا اﻷﻣر
ﻋند الفﺸل في تكييف الﻤعلوﻣات الصحيﺔ ﻣع اللغات الﻤحليﺔ أو ﻋند وجود وصول ضعيف إلﻰ الخدﻣات الصحيﺔ كﻤا في حالﺔ الﻼجئين.
فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ،تنتﺸر أﻋلﻰ ﻣﺴتويات التردد في تلقي لقاح كوفيد 19-في الوﻻيات الﻤتحدة اﻷﻣريكيﺔ بين ﻣجتﻤعات الﺴود 2,7.وقد تنال
اﻹشاﻋات ونظريات الﻤؤاﻣرة ﻣﺴتويات أﻋلﻰ ﻣن الﺸعبيﺔ بين الفئات الﻤهﻤﺸﺔ بﺴبﺐ تجاربها الﺴابقﺔ ﻣن اﻹقصاء والتي جعلت ﻣن هذه
اﻷﻣور ﻣعقولﺔ بصورة أكبر.



المجتمعات اﻷخرى .ليﺴت جﻤيع الﻤجتﻤعات القليلﺔ الﺜقﺔ باللقاحات ﻣهﻤﺸﺔ .فكﺜير ﻣن الناس ﻣن فئات دخل وﻣﺴتويات تعليم وسياقات ﻣختلفﺔ
يتجنبون الطﺐ الحيوي أو يفﻀلون الطرق ’الطبيعيﺔ‘ أو ’التقليديﺔ‘ وقد يرفﻀون لقاحات كوفيد 19-كﻤا رفﻀوا لقاحات أخرى في الﺴابق.



القلق حول إجراء التجارب عليهم .تﺸير بعﺾ اﻷدلﺔ بأن هناك ناس في بعﺾ اﻷوساط اﻷفريقيﺔ قلقون بأنه سيتم اجراء التجارب ﻋليهم
ﻣن خﻼل اللقاحات 6.فعلﻰ سبيل الﻤﺜال ربﻤا ساهﻤت بعﺾ التصريحات ﻷحد الباحﺜين في ﻣرحلﺔ ﻣبكرة ﻣن الجائحﺔ والتي نصح فيها
بﻀرورة تجربﺔ لقاحات كوفيد 19-ﻋلﻰ الﺴكان في إفريقيا أوﻻً في إثارة الﻤخاوف.

طرق زيادة الثقة بلقاح كوﻓيد19-
حتﻰ يوﻣنا هذا ،انصﺐ تركيﺰ الحكوﻣات والجهات الفاﻋلﺔ في ﻣجال الصحﺔ العاﻣﺔ ﻋلﻰ تطوير لقاح ضد فيروس كوفيد  19بدﻻً ﻣن بناء الﺜقﺔ به.
توجد أدناه اﻻستراتيجيات والﻤناهﺞ التي قد تﺴاﻋد كل ﻣن صناﻋي الﺴياسات وﻣﺴؤولي الصحﺔ العاﻣﺔ وﻣطوري اللقاحات والعاﻣلين في الﻤجال
الصحي والباحﺜين والدﻋاة والعاﻣلين في ﻣجال التواصل واﻹﻋﻼم وآخرين ﻋلﻰ بناء ثقﺔ الرأي العام في لقاحات كوفيد ،19-وتعﺰيﺰها والحفاظ ﻋليها
وبالتالي اﻻستفادة ﻣنها ﻣﺴتقبﻼً .وﻣن الﻤرجح أن تؤدي الﻤناهﺞ ﻣتعددة الجوانﺐ والﻤصﻤﻤﺔ للﺴياقات اﻻجتﻤاﻋيﺔ-الﺴياسيﺔ والفئات اﻻجتﻤاﻋيﺔ الﻤحددة
78
وحتﻰ اﻷفراد إلﻰ نتائﺞ أفﻀل.
التطوير والمواﻓقة

ﻣن الﻀروري بناء الﺜقﺔ لدى الرأي العام بينﻤا تدخل اﻷﻋداد الﻤتﺰايدة ﻣن اللقاحات ﻣراحل التجربﺔ والﻤوافقﺔ ﻋلﻰ النﺸر.


اﻻنخراط ﻓي ’سياسة جيﺪة ‘ في تطوير اللقاح والﻤوافقﺔ ﻋليه )باﻹضافﺔ إلﻰ التوزيع( .ﻣن الﻤﺴتحيل تجنﺐ ’التﺴييس‘ ﻷن القرارات
الﺴياسيﺔ ضروريﺔ للعﻤل ،ولكن يجﺐ ﻣراﻋاة الﺸفافيﺔ والﻤﺴاءلﺔ واﻻنخراط الديﻤقراطي والتﺸاركي في التعاطي ﻣع اللقاح وﻋند اﻻستجابﺔ
اﻷوسع لقﻀايا الصحﺔ العاﻣﺔ.



ممارسة الشفاﻓية قﺪر المستطاع خﻼل إجراء اﻻختبارات ﻋن طريق التواصل الواضح ﻋند نﺸر الﻤعلوﻣات والبيانات وبصيغ يﻤكن الوصول
إليها وﻋن طريق ﻣﺸاركﺔ بروتوكوﻻت اﻻختبارات والنتائﺞ حيث أﻣكن ذلك )بﻤا يﺸﻤل التفﺴيرات الﻤتعلقﺔ باﻷحداث الطبيﺔ الﻤعاكﺴﺔ ﻋند
حدوثها( وبﻤﺸاركﺔ ﻣكونات اللقاحات وطريقﺔ ﻋﻤلها.



تعهﺪات بأمان اللقاح .تعهد تﺴعﺔ ﻣصنعين للقاح ﻣؤخراً بعدم تقديم لقاحاتهم للﻤوافقﺔ ﻋليها في الوﻻيات الﻤتحدة اﻷﻣريكيﺔ إﻻ بعد إثبات
سﻼﻣتها ﻣن خﻼل تجارب سريريﺔ واسعﺔ النطاق وذلك بهدف الحد ﻣن الﻤخاوف الﻤتعلقﺔ بالﻀغوطات الﺴياسيﺔ في تﺴريع ﻋﻤليﺔ التطوير.
ويﻤكن توسيع نطاق هذه الﻤﻤارسﺔ و/أو تكييفها بين اﻷطراف الﻤعنيﺔ الﻤختلفﺔ لطﻤأنﺔ الجﻤهور بﺸكل إضافي.

82
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التواصل اﻹبداعي والحوار الصادق



كﻦ مبﺪعا ً ومقنعا ً ﻓي التواصل ،بﻤا في ذلك سرد القصص )ﻣﺜل القصص الﺸخصيﺔ التي يﻤكن أن يرتبﻂ بها اﻷشخاص ،وﻋن طريق
استدرار ﻣﺸاﻋر وﻣناشدات التعاطف واﻹيﺜار ،وكذلك الﻤيﻤات ﻹيصال الﻤعلوﻣات اﻷساسيﺔ بطرق جذابﺔ 75,83.و يتطلﺐ ذلك تقييﻤات
خاصﺔ بالﺴياق لتحديد طرق التواصل الﻤفﻀلﺔ واﻻحتياجات اللغويﺔ ويﻤكن أن تﺴاﻋد الﻤواد سهلﺔ الوصول في فهم وإدراك الناس لﻸﻣور
في هذا الﺰﻣن الﻤتوتر والﻤتﺸكك بطبيعته.



استخﺪم مجموعة متنوعة مﻦ المنصات ﻋبر اﻻتصال باﻹنترنت وﻋدم اﻻتصال بﻤا يﺸﻤل وسائل التواصل اﻻجتﻤاﻋي ﻣن أجل التواصل
الواضح حول أنواع اللقاحات وﻋﻤليﺔ نﺸرها .استخدم جﻤيع اللغات الﻤتداولﺔ والصور البصريﺔ ﻋبر الﻤنصات الﻤوثوقﺔ.



قم بالبناء على المصطلحات والمفاهيم المحلية حول الحيويﺔ والقوة والﻤناﻋﺔ خﻼل التواصل حول اللقاح.



84

قم بتذكير الجمهور بالتحلي بالمسؤولية ومراعاة الﺪقة قبل نﺸر أو ﻣﺸاركﺔ الﻤعلوﻣات سوا ًء شفهيًا أو ﻋبر وسائل التواصل اﻻجتﻤاﻋي.



استخﺪم الحوار المفتوح فﻤن الﻤهم طرح اﻷسئلﺔ في الﻤيدان والتعاﻣل ﻣع التوتر الﻤنتﺸر بين الناس واﻻستﻤاع إلﻰ ﻣخاوفهم وأولوياتهم.
وينبغي اﻻستجابﺔ لهذه اﻷﻣور في اﻷنﺸطﺔ اﻷخرى الﻤرتبطﺔ بالتطعيم 85.وقد رأينا نﻤاذج ناجحﺔ في هذا الﺸأن في سياق تجارب التطعيم
39
لﻤرض اﻹيبوﻻ في سيراليون.



كﻦ صادقا ً بشأن الشكوك بﻤا يﺸﻤل ﻣا هو ﻣعروف وﻣا هو ﻣجهول وﻻ تفترض بأن الجﻤهور ﻻ يﺴتطيع التعاﻣل إﻻ ﻣع الﻤعلوﻣات البﺴيطﺔ
فالتواصل حول اﻷﻣور الﻤعقدة يﻤكن تحقيقه باستخدام الحوار ويﻤكن للطرق الﻤناسبﺔ ﻣحليا ً في صياغﺔ ونﺸر الرسائل أن تظهر ﻣن خﻼل
هذه النقاشات.



التقنيات التحفيزية المتمحورة حول المريض في اللقاءات بين الﻤرضﻰ والعاﻣلين في ﻣجال الرﻋايﺔ الصحيﺔ )إزاء نهﺞ يﺴتند إلﻰ الﻤواجهﺔ(
78
قد تﺴاﻋد في بناء الﺜقﺔ تجاه اللقاح ﻣن خﻼل اﻻستﻤاع الﻤتعاطف وتجنﺐ دحﺾ ’اﻵراء الخاطئﺔ‘.

العمل معا ً



اعمل مع مؤثريﻦ موثوق بهم في ﻣجال الصحﺔ العاﻣﺔ وغيرها ﻣن الﻤجاﻻت بﻤا يﺸﻤل الﻤﺸاهير في الوطن وﻋلﻰ الصعيد العالﻤي
والﻤؤثرين ﻋلﻰ شبكﺔ اﻹنترنت وﻣقدﻣي الخدﻣات الصحيﺔ البديلﺔ والقادة الﻤوثوق بهم ﻣحلياً ,وذلك ﻣن أجل إيصال الﻤعلوﻣات وتيﺴير
الحوار بطرق ﻣقنعﺔ .وتذكر أنه ليس دائﻤا ً واضحا ً ﻣن ﻣوثوق به ﻣحلياً.



شارك ﻓي تصميم ومناقشة استراتيجيات التطعيم مع المواطنيﻦ ويﺸﻤل ذلك كيفيﺔ تحديد اﻷولويات للوصول إلﻰ اللقاحات حال توفرها.
وقد يتم تحديد اﻷولويﺔ بنا ًء ﻋلﻰ الﻤوقع الجغرافي )ﻣﺜل اﻷﻣاكن التي بها ﻣﺴتوى ﻋالي ﻣن العدوى أو الخطر( أو ﻋلﻰ أساس الفئات الﻤهنيﺔ
)ﻣﺜل ﻣنح اﻷولويﺔ للعاﻣلين في الخطوط اﻷﻣاﻣيﺔ( أو حﺴﺐ الفئات العﻤريﺔ أو الوضع الصحي )ﻣﺜل كبار الﺴن واﻷشخاص الذين لديهم
أﻣراض ﻣﺴبقﺔ( .وسيكون ذلك ﻣهﻤا ً في بناء ثقﺔ الرأي العام والﻤحافظﺔ ﻋليها ،خاصﺔ ﻋندﻣا يكون ﻣﺴتوى الﺜقﺔ باللقاح ﻣنخفﻀا ً في اﻷساس.
86,87
وتم استخدام نﻤوذج هيئﺔ الﻤحلفين ﻣن الﻤواطنين خﻼل أوبئﺔ سابقﺔ.



اعمل مع العامليﻦ ﻓي مجال الرعاية الصحية ﻓي الخطوط اﻷمامية بمﻦ ﻓيهم مقﺪمي الخﺪمات الطبية غير الحيوية لﻤواجهﺔ التردد تجاه
78
اللقاح فيﻤا بينهم وﻣن أجل ضﻤان ثقتهم في التواصل الفعال حول لقاحات كوفيد.19-

رصد درجة الثقة باللقاح

يجﺐ أن تدﻋم اﻷنواع الﻤختلفﺔ ﻣن جهود الرصد بعﻀها البعﺾ ويجﺐ أن تتكاثف هذه الجهود ﻣعا ً لتيﺴير الﻤﺸاركﺔ ﻣع الﻤجتﻤعات.


استمر ﻓي إجراء المسوحات الكمية ﻣن أجل التقييم الﻤﺴتﻤر للتردد في تلقي اللقاح و الﺜقﺔ به وقم برصد التغييرات التي تطرأ وذلك حﺴﺐ
الفئات اﻻجتﻤاﻋيﺔ )الجنس ،والعﻤر ،واﻷصل العرقي ،والﻤوقع الجغرافي( .كﻤا تحتاج الدول ذات الدخل الﻤنخفﺾ والﻤتوسﻂ إلﻰ ﻣﺰيد ﻣن
التركيﺰ وتوفير الﻤوارد ﻹجراء الدراسات اﻻستقصائيﺔ.
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البحث النوعي حول التردد تجاه اللقاح ودرجات الثقة به ﻣهم للغايﺔ في صياغﺔ اﻻستراتيجيﺔ والﺴياسﺔ .ويﻤكن للتحقيق الﺴريع والتكويني
والﻤعﻤق في ﻣجال العلوم اﻻجتﻤاﻋيﺔ أن يتيح الفهم الﺴياقي للﻤﺴببات الجذريﺔ والﻤواصفات وﻣﺴارات التردد.



قم بجمع وتحليل ردود أﻓعال المجتمعات باستمرار ﻣن أجل فهم الﻤفاهيم الخاطئﺔ والﺸائعات والﻤخاوف الناشئﺔ والﻤتطورة .وبالتوازي ﻣع
ذلك ،قم برصد النظرة العاﻣﺔ إلﻰ حﻤﻼت وتجارب التطعيم.



ﻻحق )وتعامل مع( التضليل والمعلومات المضللة عبر اﻹنترنت وخارجه وقم بتقييم ﻣدى تهديدها ﻋلﻰ درجﺔ الﺜقﺔ باللقاح .ﻣﺜال :ﻣن خﻼل
الفحص ﻋﻤا إن كانت الﻤجتﻤعات التي تنتﺸر فيها هذه الﻤعلوﻣات هي ﻣجتﻤعات ﻣهﻤﺸﺔ .وقم بﻤواءﻣﺔ الجهود الﻤﺴتقلﺔ للتعاﻣل ﻣع هذه
الظاهرة في اﻷقاليم و الﻤناطق.

نشر اللقاح



قم بزيادة وتيرة التواصل والحوار والتخطيط باﻻشتراك مع المجتمعات ﻓي أقرب وقت ممكﻦ حول الصورة التي يﻤكن أن تكون ﻋليها
ﻋﻤليﺔ نﺸر اللقاح ،وخصوصا ً في حال وجود تعقيدات ناتجﺔ ﻋن تعدد اللقاحات الﻤنﺸورة والتي تعﻤل بطرق ﻣختلفﺔ.



واجه التوقعات الخاصة بفعاليﺔ اللقاح الﻤحتﻤلﺔ والفئات واﻷشخاص الذين ستكون لهم اﻷولويﺔ في الحصول ﻋلﻰ التطعيم وقم بالتوضيح
69
بأن الحياة قد ﻻ ’تعود إلﻰ طبيعتها‘ لبعﺾ الوقت بعد نﺸر اللقاحات.



تجنﺐ اﻹستراتيجيات القسرية ﻷنها قد تعطي نتائﺞ ﻋكﺴيﺔ وتﻀر بﻤﺴتويات الﺜقﺔ وتتﺴبﺐ في خلق التردد وترسيخ العﺰم ﻋلﻰ التطعيم.



تأكﺪ بأن اللقاحات تتم ادارتها مﻦ قبل جهات ﻓاعلة موثوق بها ﻣﺜل ﻣقدﻣي الرﻋايﺔ الصحيﺔ الﻤحليين بﻤن فيهم ﻣﻤارسي الطﺐ غير الحيوي
ﻋند اﻻقتﻀاء ،وتجنﺐ نﺸر القوات العﺴكريﺔ ،واستعﻤل البنﻰ التحتيﺔ القائﻤﺔ قدر اﻹﻣكان )ﻣﺜﻼ ,خﻼل حﻤﻼت التطعيم الروتينيﺔ( ﻷن ذلك
5
قد يولد ﻣﺴتويات أﻋلﻰ ﻣن الﺜقﺔ.



تأكﺪ مﻦ أن كل مﻦ يحتاج للقاح مشمول ﻓي خطط التطعيم .وتأكد بأن اﻷقليات والﻤجتﻤعات الﻤهﻤﺸﺔ والﻼجئين والﻤهاجرين والذين قد
يتعرضون للخطر أثناء ﻣحاولﺔ وصولهم إلﻰ الخدﻣات الصحيﺔ بﺴبﺐ أوضاﻋهم هم أيﻀا ً ﻣﺸﻤولون.



خذ التطعيم إلى اﻷماكﻦ التي يشعر ﻓيها الناس بالراحة ﻣﺜل ﻣراكﺰ التﺴوق وأﻣاكن العﻤل والﻤدارس واﻷﻣاكن الدينيﺔ ،إلخ وﻻ سيﻤا داخل
ﻣجتﻤعات اﻷقليات التي قد تتردد في زيارة الﻤرافق الصحيﺔ.



تأكﺪ مﻦ وجود أنظمة مراقبة لﻸحﺪاث الصحية السلبية والتي قد تنتﺞ أو يتم التصور بأنها نتجت ﻋن التطعيﻤات .وقم بإشراك أجهﺰة
الﻤراقبﺔ الﻤﺴتقلﺔ ﻋلﻰ الﻤﺴتويين الوطني واﻻقليﻤي وقم بصياغﺔ بروتوكوﻻت تواصل واضحﺔ للتواصل ﻣع الجﻤهور حول اﻷحداث
67
الﺴلبيﺔ.
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