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الموجز التنفيذي
منــذ بدايــة جائحــة فيــروس كورونــا نفــذت الحكومــات  -بمــا فيهــا الحكومــة المصريــة  -العديــد مــن حمــات
التوعيــة المختلفــة الطــاع المواطنيــن علــى تطــورات الصحــة العامــة ،وقــد تركــزت الجهــود الحكوميــة خــال العــام
الماضــي علــى تلقــي ســكان العالــم للقــاح فيــروس كورونــا 1مــن أجــل المســاهمة فــي الحــد مــن انتشــار الفيــروس
ومتحوراتــه والســيطرة علــى األثــر االجتماعــي االقتصــادي الســلبي للوبــاء والمســاعدة فــي عــودة األنشــطة الطبيعيــة
بوتيــرة أســرع ،إال أنــه قــد ظهــر نــوع ثــان مــن الخطــر يداهــم الحكومــات وهــو التــردد فــي تلقــي اللقــاح والــذي يعتبــر
أحــد العوائــق الهامــة أمــام الصحــة عالميً ــا .ويعــد االتصــال الحكومــي عامــل هــام للمســاعدة فــي مكافحــة كل مــن
فيــروس كورونــا والتــردد فــي تلقــي اللقاحــات ،فــي ظــل العمــل علــى زيــادة معــدالت تلقــي اللقــاح .وتعمــل مصــر
بشــكل دؤوب علــى جميــع الجبهــات لضمــان توفــر اللقاحــات والقــدرة علــى تحمــل تكاليفهــا وزيــادة اإلقبــال عليهــا.
ومــع ذلــك ال يــزال العديــد مــن المصرييــن متردديــن بشــأن تلقــي اللقــاح ،وفــي حيــن يمكــن أن يعــود ذلــك إلــى عــدة
عوامــل ،تظهــر بوضــوح «الحلقــة المفقــودة» فــي اســتراتيجية االتصــال الحاليــة للحكومــة .وفــي ســياق هــذه الورقــة
يقتــرح الباحثــون نســخة معــززة مــن اســتراتيجية االتصــال الحاليــة بحيــث تتضمــن اســتخدام نهــج تصاعــدي «مــن
القاعــدة إلــى القمــة» ونهــج تنازلــي «مــن القمــة إلــى القاعــدة» باإلضافــة إلــى حشــد جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن
للمســاعدة فــي تشــكيل حملــة تســاهم فــي زيــادة الوعــي وتبديــد المفاهيــم الخاطئــة والمعلومــات حــول اللقاحــات
وتبنــي قنــاة مفتوحــة مــع المجتمــع.
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تتبــع الحكومــة المصريــة نهجً ــا مركزيً ــا مــن القمــة نحــو القاعــدة عنــد التعامــل مــع أزمة فيــروس كورونــا والذي
كان ناجحً ــا نســبيً ا فــي فــرض تدابيــر اإلغــاق وإعــادة ترتيــب كيانــات الرعايــة الصحيــة لتكــون قــادرة علــى االســتجابة
ألزمــة فيــروس كورونــا بمــا يتوافــق مــع االحتياجــات الصحيــة للمجتمــع .وفــي هــذا الصــدد اســتخدمت وزارة الصحــة
والســكان جميــع القنــوات اإلعالميــة المتاحــة لرفــع الوعــي ونشــر المعرفــة بشــأن جائحــة فيــروس كورونــا وحملــة
لقــاح الفيــروس التــي أطلقتهــا الحكومــة فــي محاولــة لحمايــة المواطنيــن مــن انتشــار الفيــروس ومتحوراتــه.
وتشــمل اســتراتيجية التواصــل للحكومــة المصريــة العديــد مــن األدوات والســبل للوصــول إلــى المواطــن
المصــري مثــل الحمــات اإلعالميــة (الرســوم البيانيــة لمعلومــات التوعيــة ومقاطــع الفيديــو) واإلعــان عــن خــط
ســاخن متخصــص ( 15530للــرد علــى استفســارات المواطنيــن) والعديــد مــن المــواد البحثيــة المنشــورة حــول
فيــروس كورونــا .علــى الرغــم مــن تطبيــق هــذه السياســات الشــاملة ظلــت معــدالت تلقــي اللقــاح منخفضــة فــي
ً
فوفقــا لمنظمــة الصحــة العالميــة تــم إعطــاء إجمالــي  36.9مليــون جرعــة لألفــراد اعتبــارً ا مــن
مصــر مقارنــة بأقرانهــا:
 29نوفمبــر  ،2021بمتوســط  384,011جرعــة تــم إعطاؤهــا كل يــوم (مرصــد وكالــة رويتــرز لفيــروس كورونــا ’Reuters
 .)Tracker 19-COVIDوهــو مــا يعــادل  ٪22.7تقريبــا مــن المواطنيــن قــد تلقــوا اللقــاح ٪13.5 ،منهــم حصلــوا علــى
ً
ووفقــا لوكالــة رويتــرز ستســتغرق الحكومــة المصريــة
الجرعــات الكاملــة للقــاح و ٪9.2تلقــوا جرعــة واحــدة علــى األقــل.
حوالــي ً 53
يومــا إضافيً ــا (أقــل مــن شــهرين) إلعطــاء جرعــات كافيــة لـــ  ٪ 10أخــرى مــن المواطنيــن.

المصــدر :قــام الباحثــون بجمــع البيانــات مــن الموقــع اإللكترونــي ( )https://ourworldindata.orgلتتبــع أوضــاع فيــروس كورونــا .يتــم اســتخراج
بيانــات مصــر مــن الموقــع اإللكترونــي  ) Covidax Satistics (https://covidvax.live/location/egyاعتبــارً ا مــن  29نوفمبــر .2021
() https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=EGY~JOR~SAU~ARE~NGA~BRA

الشــكل  1نســبة األشــخاص الذيــن تلقــوا جرعــات مــن لقــاح كورونــا
اعتبــارً ا مــن  29نوفمبــر ( 2021كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الســكان)
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بيان المشكلة

لمــاذا ال تتمكــن الســلطات الصحيــة المصريــة مــن معالجــة قضيــة «معــدالت التلقيــح المنخفضــة» بشــكل كامل
ضمــن اســتراتيجية االتصــال الحالية؟
الحظــت وزارة الصحــة والســكان أن عــددً ا قليـ ًـا فقــط مــن المواطنيــن يتقدمــون للحصــول علــى اللقــاح ،فــي حيــن
يتــردد جــزء كبيــر مــن المواطنيــن أو يحجمــون أو يفتقــدون الثقــة أو الحمــاس تجــاه اللقــاح ،وآخــرون يقنعــون عائالتهــم
وأصدقائهــم بعــدم تلقــي اللقــاح ً
أيضــا .وقــد يرجــع هــذا التــردد إلــى عــدة أســباب يمكــن أن نذكــر منهــا ( )1رؤيــة العديــد
مــن المواطنيــن أن اللقــاح قضيــة مسيّســة ( )2يــرى البعــض أن تطويــر اللقــاح لــم يســتغرق وقــت كاف ليتــم بشــكل
صحيــح لالســتخدام البشــري أو ( )3المخــاوف الدينيــة .وتركــز هــذه الورقــة علــى مشــكلة االتصــال فــي األزمــات
الصحيــة ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى سياســة واســتراتيجية تواصــل الحكومــة المصريــة مــع المواطنيــن حــول
لفيــروس كورونــا .ويعــد أهــم مــا يركــز عليــه هــذا التحليــل هــو فهــم العقبــات فــي اســتراتيجية االتصــال مــع الجمهــور
المصــري ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بتلقــي اللقاحــات واإلرشــادات الصحيــة العامــة .وفــي ظــل هــذا الوبــاء الــذي نعايشــه
ركــزت الحكومــة جهودهــا فــي الغالــب علــى القــدرة علــى تحمــل تكاليــف اللقاحــات وتوفرهــا ،فــي حيــن لــم توجــه أي
جهــود أو وجهــت قــدر قليــل منهــا نحــو القبــول.

تحليل أصحاب المصلحة
تــم تحديــد العديــد مــن أصحــاب المصلحــة فــي هــذه الورقــة مــع تتحديــد درجــة أولويتهــم وفقــاً لمصفوفــة الســلطة/
المصلحــة ،مــع بيــان مــدى تأثيــر كل منهــم علــى السياســات المقترحــة مــن قبــل الســلطات .يوضــح محــور الســلطة
(المحــور الرأســي) مســتوى تأثيــر صاحــب المصلحــة ســواء فــي الدعــوة إلــى سياســة عامــة مــا أو رفضهــا ،فــي حيــن
يعتمــد مســتوى المصلحــة (المحــور األفقــي) علــى مــا يهــدف أصحــاب المصلحــة لتحقيقــه علــى األبعــاد االقتصاديــة
واالجتماعيــة والســلطة ،وكذلــك مــدى مشــاركة أصحــاب المصلحــة المذكوريــن فــي ســياق سياســة معينــة .وكلمــا
ارتفــع عــدد أصحــاب المصلحــة فــي الربــع ،كلمــا تــم اعتبارهــم ذوو قــدر أكبــر مــن الســلطة والمصلحــة فيمــا يتعلــق
بالسياســات المقترحــة.

المصدر :تم إجراء المصفوفة على غرار النموذج الرباعي للسلطة/المصلحة الذي قدمه آري ماتي أوفينن في ورقته «فهم أصحاب المصلحة
كعامل نجاح للرعاية الصحية المهنية الفعالة Understanding the Stakeholders as a Success Factor for Effective Occupational
 ،»Health Careفبراير .2017

الشكل  2مصفوفة السلطة /المصلحة ألصحاب
المصلحة المعنيين
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بدائل السياسات

إن الهــدف الرئيســي مــن السياســات المقترحــة هــو الحفــاظ علــى بنيــة تحتيــة مالئمــة للصحــة العامــة مــن خــال
تعزيــز قبــول المواطنيــن لللقاحــات والتشــجيع علــى معــدالت أعلــى لتلقيهــا .ويتــم عــرض بدائــل السياســات األربعــة
التاليــة بهــدف إرشــاد صنــاع السياســات فــي عمليــة ســد الفجــوات فــي اســتراتيجيتهم الحاليــة لالتصــال .تتداخــل هــذه
السياســات وترتبــط ببعضهــا البعــض بمــا يســاعد علــى توســيع نطــاق وأبعــاد الجهــود الحكوميــة الحاليــة المبذولــة
لتشــجيع المواطنيــن علــى أخــذ جرعــات اللقــاح الخاصــة بهــم .وال يكــون المقصــود مــن هــذه السياســات أن تســتبدل
الجهــود الحاليــة ،بــل تســتكمل العمــل مــن بعدهــا مــن أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج الممكنــة.

الشكل 3بدائل السياسات الستراتيجية االتصال الحكومية الحالية
بديل السياسات األول (ب  :)1الصدق أفضل سياسة
تســعى هــذه السياســة إلــى اعتمــاد الرســائل المباشــرة الموجهــة مــن جانــب الحكومــة إلــى المواطنيــن ،ويشــمل ذلك
نشــر رســائل دقيقــة وواضحــة حــول لقاحــات فيــروس كورونــا .وينبغــي أن يتــم تشــكيل السياســات المنفــذة علــى
أســاس مــن التعاطــف مــع المتشــككين فــي لقاحــات فيــروس كورونــا ،ومــن خــال صياغــة سياســات تــاءم الجميــع
بغــض النظــر عــن التعليــم والنــوع االجتماعــي والجنســية و/أو المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي .ويتضمــن التواصــل
بشــفافية رصــد المعلومــات التــي يتــم مشــاركتها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،وبالتالــي تجنــب االســتقطاب
والشــائعات .وكبديــل يمكــن للســلطات اعتمــاد وســائل لرصــد مرحلــة مــا بعــد تلقــي اللقــاح مــن أجــل الحد مــن ترهيب
المواطنيــن مــن تلقــي اللقــاح.

بديل السياسات الثاني (ب  :)2تعزيز طاقمنا الطبي
يســتلزم االتصــال الفعــال مــع الجمهــور تعزيــز الروابــط بيــن الحكومــة والعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة .ويجــب
علــى الحكومــة تقديــم المســاعدة العلميــة للعامليــن فــي المجــال الطبــي مــن خــال إثراءهــم بمــواد علميــة حديثــة
وإقامــة الــدورات اإلعالميــة أو عقدهــا عبــر اإلنترنــت حــول اللقــاح وتطــورات فيــروس كورونــا ،إلــى جانــب تزويــد
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بــاألدوات الالزمــة للمشــاركة بشــكل أفضــل فــي عمليــة التلقيــح ،علــى أن يتــم
تعزيــز قدراتهــم أيضــاً مــن خــال وضــع أدوات اتصــال تتســم بالشــفافية مــن قبــل الحكومــة ويكــون مــن شــأنها
تعزيــز ســامة اللقــاح والحــد مــن مخاطــره.
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بديل السياسات الثالث (ب  :)3عقالن أفضل من عقل واحد
يســعى هــذا النهــج نحــو تنظيــم حملــة ناجحــة لتشــجيع تلقــي اللقــاح مــن خــال تعزيــز طــرق االتصــال التنازليــة (مــن
القمــة نحــو القاعــدة) والتصاعديــة (مــن القاعــدة نحــو القاعــدة) ،ويشــمل ذلــك إجــراء حــوار مشــترك بيــن الســلطات
والطاقــم الطبــي والمواطنيــن .وينبغــي علــى الحكومــة أن تســاهم فــي الدعــوة لتلقــي اللقــاح كإجــراء مقبــول مــن
خــال توفيــر الوســائل اإلعالنيــة الالزمــة التــي تعــرض التطــورات الفعليــة فــي عمليــة الحصــول علــى اللقــاح .إن
االســتثمار وتمكيــن المواطنيــن الذيــن حصلــوا علــى اللقــاح مــن مشــاركة تجربتهــم ســيكون مــن شــأنه دفــع حملــة
التلقيــح إلــى األمــام ،وخاصــة إذا قــام بذلــك مواطنيــن يعملــوان بالمجــال الطبــي وهــو مــا سيســاهم بــدوره فــي بنــاء
المعرفــة العامــة علــى أســس علميــة .ومــن الضــروري أن يتــم التعــاون مــع القــادة الدينييــن وقــادة المجتمــع وخاصــة
المؤثريــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ( ،)influencersوســيكون ذلــك مــن شــأنه بنــاء المزيــد مــن الثقــة
وإضفــاء المصداقيــة لهــذا النهــج ،وخاصــة مــع اســتخدام المصطلحــات الشــائعة مــن اللغــة العاميــة التــي يســتخدمها
المواطنــون .ويمكــن أيضــا تنفيــذ ذلــك مــن خــال اإلعالنــات التلفزيونيــة والملصقــات واللوحــات اإلعالنيــة واإلعالنات
علــى مواقــع يوتيــوب وفيســبوك.

بديل السياسات الرابع (ب  :)4ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع
إن الهــدف مــن هــذا النهــج هــو بنــاء قنــوات اتصــال متنوعــة تــاءم مجموعــة واســعة مــن المواطنيــن ،حيــث إن
إنشــاء منابــر متعــددة لجمــع ردود الفعــل مــن المواطنيــن بشــأن خدمــات التلقيــح التــي تقدمهــا الحكومــة ســيمكن
المواطنيــن مــن التعبيــر عــن مخاوفهــم مــن خــال مواقــع الحكومــة علــى شــبكة اإلنترنــت وبوابــة خدمــات التلقيــح
ومنصــات وســائل التواصــل االجتماعــي والخــط الســاخن .وســيعمل نشــر البيانــات بأســلوب جــذاب أيضــا علــى رفــع
وعــي المواطنيــن بشــأن اللقــاح ،ويشــمل ذلــك اســتخدام الرســوم البيانيــة ومقاطــع الفيديــو والبطاقــات التعليميــة
المرئيــة .ولــن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة معرفــة األشــخاص فحســب ،بــل ســيؤدي ً
يضــا إلــى إتاحــة التعــرف علــى مــدى
النجــاح فــي إيصــال المعلومــات مــن خــال تحليــل المقاييــس والبيانــات علــى البوابــات والمواقــع اإللكترونيــة للحكومة.
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تــم تقييــم بدائــل السياســات المذكــورة أعــاه وفقــا للمعاييــر التاليــة )1( :الفعاليــة ( )2المعاييــر االقتصاديــة ( )3العدالة،
( )4المعاييــر السياســية ( )5المعاييــر اإلداريــة .وبدراســة العناصــر العديــدة التــي تناولهــا البحــث فــي إطــار السياســات
المذكــورة سـ ً
ـابقا تقتــرح هــذه الورقــة التدابيــر التاليــة:
•يجــب علــى الحكومــة تعزيــز وجودهــا علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ،نظــرا الســتخدامها علــى نطــاق واســع مــن قبــل جميــع
المواطنيــن ،وذلــك بالتــوازي مــع االســتمرار فــي اســتخدام اإلعالنــات التلفزيونيــة والمقابــات مــع المســؤولين الحكومييــن لتعزيــز
الوعــي العــام باللقــاح.
•يجــب علــى الحكومــة مراعــاة احتياجــات العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة مــن خــال تعزيــز إمكاناتهــم عــن طريــق تزويدهــم بالبحــوث
الطبيــة والتعامــل مــع مخاوفهــم.
•مــن المهــم أن تركــز الســلطات علــى إشــراك األقــران (أي إشــراك المواطنيــن العادييــن فــي نشــر المعلومــات) ،وســيكون هــذا بمثابــة
المصبــاح الســحري الــذي ســيضيء الطريــق إلــى األمــام بالنســبة للحكومــة فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى معــدالت أعلــى لتلقــي اللقــاح
والحفــاظ علــى الوعــي العــام بفيــروس كورونــا.
•مــن الضــروري أن يتــم ضمــان المعلومــات بشــكل كافــي مــن خــال عقــد اجتماعــات مجتمعيــة دوريــة ونــدوات عبــر اإلنترنــت ومنتديــات
الحــوار بيــن المواطنيــن والمســؤولين.
•يُعــد تعزيــز الروابــط مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين والمنظمــات أمــر هــام لتنففيــذ سياســات فعالــة وعادلــة وتتســم بالكفــاءة مــن
أجــل تحقيــق الصالــح العــام للصحــة العامــة.

نجحــت الحكومــة المصريــة بوضــوح فــي أن تكــون ضمــن الحكومــات القليلــة التــي تمكنــت مــن تنفيــذ خطــة مالءمــة
ومرنــة لالســتجابة للطــواريء فــي مواجهــة انتشــار الفيــروس .إال أنــه عنــد قيــام الباحثيــن بتحليــل المعلومات لــم يجدوا
ســوى القليــل مــن الجهــود للتعامــل مــع قضيــة وعــي المواطنيــن وقبولهــم للقــاح ،وهــو مــا يظهــر فــي انخفــاض
معــدالت تلقــي اللقــاح .وفــي هــذا الســياق يجــب علــى الســلطات أن تركــز علــى تصميــم /نشــر رســائل وإجــراءات
بســيطة وواضحــة تلقــى استحســان فئــة كبيــرة مــن المواطنيــن وتســاعدهم علــى فهــم العمليــة بشــكل كامــل.
وصــى بهــا فــي هــذه الورقــة يمكــن أن تكــون بمثابــة نســخة معــززة
ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــال عــدة بدائــل ُم ّ
مــن االســتراتيجيات المطبقــة حاليــا .ومــن المهــم أن يكــون هنــاك مســتوى مرتفــع مــن الشــفافية والعمــق فــي
جوهــر تنفيــذ ونشــر حمــات التوعيــة الحكوميــة نظــرً ا لكونهــا عوامــل ناجحــة فــي الوصــول إلــى المواطنيــن ومخاطبــة
تعاطفهــم والجانــب العاطفــي لديهــم والتأكيــد علــى االهتمــام بســامتهم وســامة أحبائهــم .واســتنادا إلــى التحليــل
والتقييــم يوصــي الباحثــون بــأن تقــوم اســتراتيجية االتصــال الحكوميــة بوظيفــة أساســية وهــي :اســتخدام نهــج تنازلــي
«مــن القمــة نحــو القاعــدة» ونهــج تصاعــدي «مــن القاعــدة نحــو القمة» بحيــث يتم الحفــاظ على وجــود نظــام إيكولوجي
بيــن الســلطات والمواطنيــن .وفــي هــذا النهــج يمكــن للحكومــة الوصــول إلــى اهتمامــات ومخــاوف المواطنيــن وبنــاء
قاعــدة بيانــات هامــة للمعلومــات الضروريــة المتعلقــة بتنفيــذ حملــة تلقيــح فعالــة وهــو مــا سيســمح لهــا بمعالجــة
تلــك المخــاوف بســرعة.
وفــي جميــع الحــاالت تظهــر الحاجــة إلــى االعتــراف بالجهــود المبذولــة علــى أرض الواقــع والتعديــات والسياســات
الحاليــة التــي يجــري تطبيقهــا للتعامــل مــع الطلــب علــى تحســين االتصــال وتعزيــز الشــفافية وتحســين تقديــم
الخدمــات لجميــع المحتاجيــن .وفــي ظــل اســتراتيجية أفضــل لالتصــال – خاصــة خــال هــذه المرحلــة التــي تتســم
بالصعوبــة وعــدم اليقيــن  -تضــم مجموعــة كبيــرة مــن أصحــاب المصلحــة يمكننــا أن نتوقــع تحســنا ســريعا فــي الصحــة
العامــة فــي مصــر وعمليــة التخفيــف مــن حــدة األوبئــة واألزمــات فــي المســتقبل.
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