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إلى كوارث صحية  ( COVID-19) كورونا المستجد فيروس  جائحة   تؤدي •
  التيدلة األ محدوديةمع و ،واقتصادية بدرجة غير مسبوقة على هذا الجيل

 . يصعب فهم السياسات التي يجب استخدامها  عليها،يمكن االعتماد 
 

 في، تم فرض عمليات اإلغالق الشاملة ربةطظل هذه األوقات المضفي  •
لقد بدأ الشعور باآلثار االقتصادية  و ،العديد من البلدان المتقدمة والنامية

مع   تتفاقماآلثار  هذهوال سيما في البلدان النامية، ف اإلجراءاتالعالمية لهذه 
وتهدد بدفع ماليين األشخاص إلى براثن الفقر،   االقتصادي،توقف النشاط 

 .وغير ذلك من العواقب الصحية السلبية غير المقصودة
 

ق الشامل المطولة على المستوى  من المرجح أن تكون عمليات اإلغال •

شهًرا  18يحتاج لقاح اكتشاف  بما أن وفعالة.  غير و  مكلفة الوطني أدوات

خالل هذه  شاملةعلى األقل، ال تستطيع البلدان تحمل إجراءات اإلغالق ال
ً  هناك   فإنبالفعل و .الفترة الزمنية لرفع   هائلة على الحكومات  ضغوطا

اإلجراءات إن إعادة التركيز على وعليه فالشامل،  اإلغالقإجراءات 
التي تستجيب لألزمة الصحية وتحد من  والمحلية لـ "االحتواء الذكي" 

ً أساسي اً أمريعتبر العواقب االقتصادية    .ا
 

، حتى الحكومات ذات القدرة المحدودة يمكنها  النشطفي إطار التعلم  •

وبمجرد   .البيانات  تطوير سياسات احتواء ذكية متدرجة ومتجاوبة مع

  لصانعيتفعيلها، ستساعد هذه الخطط على توليد المزيد من األدلة 
 .مالئمة للواقع أفضلوحلول مستدامة السياسات، مما يؤدي إلى 

 

 باختصار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  بجامعة هارفارد ثمرة للتعاون بين المركز الدولي للنمو ومركز التنمية الدولية هذا الموجز للسياسات هو 
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 1  األوقات المضطربةصنع السياسات في 

أزمة صحية عالمية أدت إلى وفاة مئات اآلالف من ب (COVID-19) كورونا المستجد فيروس  جائحةت تسبب

بدأت   أفريقيا، وال سيما في  النامية،. على الرغم من أن العدوى في البلدان  حتى اآلن األشخاص حول العالم 

إال أن انتشار المرض يتزايد بسرعة. في وقت    المتحدة األمريكية،في وقت متأخر عن أوروبا والواليات 

مع تحذير منظمة الصحة العالمية من   حالة في أفريقيا 47000كتابة هذا التقرير، تم اإلبالغ عن أكثر من 

 .مركًزا جديًدا للفيروساحتمال أن تصبح القارة 

قد تكون  لمرض ل  الحاالت الناقلةأن غالبية بومعرفة  الفيروس،ومات جيدة نسبيًا عن أعراض لدينا بالفعل معل

المرض المحتملة وهي أعلى بكثير من   انتشاربدون أعراض ولكنها ال تزال تنقله. لدينا أيًضا تقديرات لنسبة 

سالالت اإلنفلونزا األخرى. هذه هي العوامل التي أدت إلى إرهاق أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا  

  العالم،في أفريقيا والمناطق النامية األخرى في المستجد.   كورونا  جائحة والواليات المتحدة في التعامل مع

سرير  5000هناك أقل من  المثال،شكل ملحوظ قبل األزمة. على سبيل  كانت النظم الصحية بالفعل أضعف ب 

ة لكل مليون شخص. هذا بالمقارنة  وهو ما يعادل خمسة أسر   ، أفريقيادولة في  43وحدة عناية مركزة في 

هناك قلق حقيقي من أن معدالت   لذلك،.  شخص  سرير لكل مليون  4000مع أوروبا التي لديها ما يقرب من 

 .يمكن أن تؤدي إلى مئات اآلالف من الوفيات العدوى   ارعة النتقالالنمو المتس

اتبعت غالبية البلدان النامية بسرعة إجراءات اإلغالق الصارمة التي    االنتشار،في محاولة إلبطاء عمليات  

تم اتخاذها ألول مرة في الصين. وعادة ما تُفرض هذه التدابير التي تهدف إلى الحد من حركة األشخاص  

.  في المناطق المختلفة من البلد العدوى بغض النظر عن معدالت انتقال ، في كافة أرجاء البلدبطريقة شاملة 

أقسى مما هي  تكون عمليات اإلغالق التي تفرضها البلدان النامية   الحاالت،في كثير من   ذلك،عالوة على 

 .عليه في أوروبا

بأن   أدت عمليات اإلغالق هذه إلى أزمة اقتصادية كبيرة. يتنبأ صندوق النقد الدولي  العالمي، على الصعيد 

انخفاض  . تتراجع أسعار السلع األساسية بسبب  0202في عام  ٪7.4-إلى  ينخفض النمو العالمي يمكن أن 

مليون وظيفة بدوام   195. وتقدر منظمة العمل الدولية أن هذه األزمة قد تؤدي إلى فقدان ما يعادل الطلب

تؤدي تدابير االحتواء القاسية   العالمية، . في البلدان النامية التي تعاني بالفعل تحت ضغط هذه الصدمات كامل

يعتمدون والقطاعات غير الرسمية  القوى العاملة في غالبية  تعملوحيث تفاقم األزمات محلياً. إلى  والشاملة 

أدى التوقف الكامل للنشاط االقتصادي إلى زيادات هائلة في    فقد ، من أجل العيشعلى األجر اليومي 

 
هذا الموجز مقترًحا متعدد التخصصات، والذي استفاد من خبرات وتجارب الباحثين والممارسين في الصحة العامة، واألمراض  يلخص  1

التكنولوجيا والبيانات ، باإلضافة إلى قادة األعمال وغير  علوم المعدية، وعلم األوبئة ، واالقتصاد ، والسياسات واإلدارة العامة ، و
حيث يدعم العديد من أعضاء الفريق بنشاط جهود  -بما في ذلك باكستان  -ناصر هذا االقتراح في أماكن مختلفة الربحيين. تم اختبار ع

استجابة الدولة على المستويين الوطني ودون الوطني. الغرض من االقتراح أن يكون بمثابة وثيقة حية سيتم تحديثها عند توفر المزيد من 
 و https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/covid-19 ثة متاحة علىالمعلومات. ستكون اإلصدارات المحد

https://www.cerp.org.pk/pages/covid-19-response.  . يشمل أعضاء الفريق المساهمون في االقتراح الكامل )بالترتيب
، والدكتور مات أندروز )هارفارد(،   )كلية بومونا/ مدرسة اإلدارة بجامعة الهور() األبجدي حسب االسم األخير(: الدكتور طاهر أندرابي

ن / مركز أبحاث السياسات( ( ، الدكتور عدنان ، والدكتور جشنو داس )جورج تاو)مدرسة اإلدارة بجامعة الهور(والدكتور علي شيما 
، د. عاصم أنا خواجا )هارفارد( ، د. فرحان ماجد )جامعة جورجيا( ، د. أمين أ. مالك )ييل( ، أنعم   )مدرسة لندن لالقتصاد(  ق. خان
ب. عمر )ييل( ، ومعروف أ.   ، د. تايلر ماكورميك )جامعة واشنطن(، والدكتور سعد)مركز البحوث االقتصادية في باكستان( مالكاني
 )مركز البحوث االقتصادية في باكستان(.سيد 
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. مع وجود العديد من األشخاص الذين  الفقر والجوع يتم دفع المزيد من الناس نحو   يوم،. في كل المخاطر

فإن العواقب   مسبقًا، ومع مجموعة من المشاكل الصحية الموجودة  الكفاف، يعيشون بالفعل على حافة  

 .انفسه  جائحةال انتشارقد تتطابق مع  جائحة الصحية السلبية الناجمة عن االستجابة لل 

  المثال، محدودة للغاية. على سبيل  معلومات في ظل  جائحةال مواجهةسياسات   تطبيقيتم  ومن الواقع فإنه 

وما إذا كان عبء المرض في المناطق   المستجد  كورونا  فيروس جائحةلنحن ال نفهم تماًما المحفزات البيئية  

تركز معظم جهود النمذجة    ذلك،النامية سيعكس تلك التي شوهدت في الصين أو أوروبا. باإلضافة إلى 

،  أو العواقب االقتصادية )الواسعة( د(المستج كورونا  جائحةالمتعلقة ب)  ة يالصحات  التأثيرالحالية إما على 

تكاليف وفوائد   تقييمأهمية حاسمة في  تفاعلها مع بعضها البعض المجتمعة وطريقة التأثيرات   فيما تشكل

لقاح فعال على نطاق واسع.   سيتوفرأننا ال نعرف حتى اآلن متى   ذلك،تدابير االحتواء المختلفة. األهم من 

  تأثيراتال تفوقأن زادت احتمالية  كلما  ، اإلغالقطالت مدة   الجزم بأنه كلما حالياً يمكننا   ذلك،ومع 

اآلثار   المتعلقة باإلغالق علىو المستجد  كورونا فيروس جائحة بصحية غير المتعلقة التأثيرات القتصادية واال 

 .في بعض البلدان الصحية المحتملة للفيروس

. يسمح إطار  األوقات المضطربة  هذه ظلهذا هو الدافع إلعادة التفكير في طريقة صنع السياسات في 

وتحسينه   يتم اختباره  وديناميكي موجه ومالئم للبيئة المحلية االحتواء الموضح في هذا الموجز باتباع نهج 

. واألهم من ذلك أنه يمكن وينبغي تكييفه مع توفر المزيد من المعلومات من أجل سن  ربشكل فوري ومستم

 .ن النتائج الصحية مع تقليل األعباء االقتصاديةيحس بت تسمح جائحة ال  هسياسات أفضل خالل هذ

 

 في أوقات األزمات  النشطالقرار مع التعلم   لصناعةإطار 

  . يتضمن هذااألوقات المضطربةظل في  اتيسمح باتخاذ القرار تم اختباره  اً تطورم اً إطار حالياً نمتلك 

 :أربع مكونات اإلطار

  

بالنسبة لهذه األنواع من   .المتحصل عليهابغض النظر عن المعلومات  لن تتغيرالقرارات التي  (1

 .ال لبس فيهواضح والتواصل بشكل   العمل الفوري  المفتاح هو فإن القرارات، 

 تحسين القدرة على الفحص.أمثلة: شراء المزيد من المعدات الطبية أو ضمان 

 

خاصة إذا كانت هذه المعلومات غير   ،المعلوماتلقرارات التي يجب اتخاذها فقط بعد جمع بعض ا (2

 .مكلفة نسبيًا لجمعها

أفضل للعواقب االجتماعية االقتصادية   أمثلة: مسوحات سريعة قبل عمليات اإلغالق لتوفير فهم

 .استهداف تدابير التخفيفتحسين والتي ستساهم في تطوير و المحتملة،

 

معرفة  في ظل على الرغم من اتخاذ القرارات  .المعلومات المتاحةكافة ينبغي استخدام  قرار،كل ل (3

 . محدودة، ال تزال هناك معلومات سابقة يمكن أن تكون مفيدة
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حول المحليات المختلفة يمكن أن تسهم في بناء   بيانات التعداد السكاني وأي بيانات أخرى أمثلة: 

توصيفات للمخاطر المتزايدة في بعض المناطق )مثل تواجد عدد كبير من المسنين أو ارتفاع الكثافة  

 السكانية أو ارتفاع مستوى تنقل السكان في مناطق معينة(. 

 

ن . مكن وينبغي قياسها حتى يتسنى لها توليد معلومات جديدةستكون لجميع القرارات عواقب يم  (4

 .الالحقة ات القرار  اتخاذ في  بشكل حثيث األهمية بمكان أن يتم استخدام هذه المعلومات 

 

 سياسة االحتواء الذكية المتدرجة والمستجيبة للبيانات

على وجه   .جائحةال ه أن تحسن بشكل كبير من عملية صنع القرار خالل هذ النشط يمكن لعملية التعلم 

لتطوير سياسات االحتواء المتدرجة والمستجيبة للبيانات    عملية التعلم النشط الخصوص، يمكن استخدام

  ن. تسمحبنسخ السياسات الشاملة التي اعتمدها اآلخرو  الدول قيام  وهذا على النقيض من .والمكيفة محليًا

طط المتدرجة بالحفاظ على قدر أكبر من حرية الحركة لبعض األشخاص باإلضافة إلى االستهداف  الخ 

  استجابةإجراءات هذه المرونة في الحصول على  . المخاطر الصحية  توصيفاتالجغرافي المحلي بناًء على  

دروس لفرض ورفع واحد تعني أنه يمكن إجراء تقييمات ديناميكية لألوضاع وتطبيق الالبلد ال داخل  مختلفة 

األزمة الصحية    مواجهةهذا النهج إلى  يهدفوبالتالي،  .تدابير االحتواء المناسبة والموجهة حسب الضرورة

اإلغالق الكامل للنشاط االقتصادي، وبالتالي تخفيف العبء على  ذلك   دون أن يتطلب ، وهذا هو المهم،ولكن

 .سبل العيش

من   مستقاة، ١٩-كوفيد جائحة  خطة عمل تنفيذية لمستويات مختلفة من استراتيجية احتواء 1الشكل يوضح 

 :هذه السياسة، وتشمل السمات الرئيسية ما يلي

سواء البيانات المتوفرة من قبل وكذلك تلك التي يتم جمعها خالل تطبيق   - دور محوري للبيانات  •

 خطة العمل؛ 

 ومكونة من وحدات متناسقة بما يكفي لتكون مستجيبة للبيانات؛ سياسات واضحة لكنها مرنة  •

 استراتيجيات احتواء يعتمد فيها مستوى التباعد الجسدي على الظروف المحلية؛  •

 الرسائل المجتمعية ومراعاة التراحم في تطبيق اإلجراءات لضمان االمتثال الطوعي؛  •

 لك االحتياجات طويلة األجل؛السياسات التي تأخذ في الحسبان االعتبارات الفورية وكذ •

 الفحوصات واإلدارة والتطبيق الذي يمكن وينبغي أن تقوم به السلطات المحلية؛  •

 االنفتاح للسماح بالشراكات مع الكيانات المحلية لالستفادة من القدرات الحالية.  •
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 : خطة عمل متدرجة 1شكل  

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراكم

 

 التحضير   – 1المستوى  

 ال توجد أي حاالت عدوى 

 التباعد  - 2المستوى 

عدوى  اكتشاف حاالت  

 وتوقعات معتدلة 
  

منخفض  ر يتأثالسكان لدى 

 و/أو مخاطر صحية منخفضة 

 اإلغالق  - 3المستوى 

الكشف عن العدوى والتوقعات 

على أساس هشاشة   ؛حادة

 عالية
  

و/أو  مرتفع ر يتأثالسكان لدى 

 مخاطر صحية عالية 

التعافي    –4المستوى 

 انتشار واسع للمرض 

ص 
ح
لف

ا
ي 

ذك
ال

ت 
نا
يا
لب
وا

 

األفراد المعرضين  فحص  

التأثر   أو ذويلمخاطر عالية 

مثل العاملين في المرتفع 

بما   الصحية،مجال الرعاية 

في ذلك االستبيان لفهم  

األعراض )الترصد  

 .المتالزمي(

 

مراقبة مخصصة من خالل  

من مواقع محددة شبكة 

 المراقبة(الحراسة باإلبالغ )

 

 اقتفاء أثر مخالطي المصابين

 .والفحص

لمراقبة  مكالمات المراقبة اآللية 

مجموعات  في األعراض 

 .سكانية محددة

الهاتف ب استطالعات

 .لإلصابةلألشخاص المحتملين 

مسوحات لتقييم اآلثار األخرى  

)بما في ذلك االجتماعية  

 .واالقتصادية(

مراقبة االمتثال )على سبيل  

من خالل بيانات التنقل  المثال،

 .االجتماعي(

سجالت كاملة لجميع الوفيات 

مع معلومات أساسية عن سبب  

 .الوفاة

الفحص واقتفاء  توسيع نطاق 

للعمال المعرضين   األثر 

لمخاطر عالية في المناطق 

 الموبوءةالمجاورة للمناطق 

مكالمات  ذلك عبر )بما في 

 .المراقبة اآللية(

الحاالت   استطالعات

 .المتعافية

 استقصاءاتباإلغالق  إلحاق

االنتشار المستمرة  

واستطالعات الهاتف 

للحصول على مزيد من  

المعلومات حول األعراض  

تفشي   عودةالتي قد تشير إلى 

 .المرض

من المهم جمع المؤشرات  

االجتماعية واالقتصادية 

 .للمخاطر لالستجابة بفعالية 

االختبار في المقام األول  

ألغراض عالجية وفهم  

 .العدوىأعراض 

األجسام  بفحوصات  البدء

لفهم مدى انتشار المضادة 

باإلضافة إلى  العدوى

)يحتاج  المجتمعمناعة 

 .إلى حجم عينة كاٍف(

جمع بيانات إضافية عن 

وقدرة   انتشار المرض

 .القطاع الصحي
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 التحضير   – 1المستوى  

 ال توجد أي حاالت عدوى 

 التباعد  - 2المستوى 

اكتشاف حاالت عدوى  

 معتدلة وتوقعات 
  

ر منخفض  يالسكان تأثلدى 

 و/أو مخاطر صحية منخفضة 

 اإلغالق  - 3المستوى 

الكشف عن العدوى والتوقعات 

على أساس هشاشة  ؛ حادة

 عالية
  

ر مرتفع و/أو  يالسكان تأثلدى 

 مخاطر صحية عالية 

 التعافي   –4المستوى 

 انتشار واسع للمرض 

عد
با
لت
ا

 
ي 

سد
ج
ال

 

الممارسات الصحية  

األساسية )غسل اليدين  

 وارتداء األقنعة...إلخ( 

التأكيد على تدابير التباعد  

 .الجسدي األساسية

ممارسات الوقاية التنظيمية 

 واإلدارية.

تدابير أقوى للتباعد الجسدي  

 .وتطبيقها بشكل أكثر صرامة

عزل الحاالت المؤكدة والحجر  

 .الصحي على مخالطيهم

 ال اغالق كامل. 

األشخاص   تقييد كامل لحركة

لمدة   منطقة معينةفي 

أسبوعين إلى ثالثة أسابيع أو 

حتى يكون هناك عدد قليل جًدا  

من اإلصابات مع ضمان 

حصول األشخاص على  

الضروريات )الطعام والماء 

والمواد الصحية( طوال 

 .الفترة

الحجر الصحي المحتمل  

للمناطق المجاورة، حيث توجد  

 .مخاطر انتقال عالية

نطقة إغالق كامل لم

محددة وتطبيق المستوى  

في المناطق المجاورة   3

حتى ال يكون هناك سوى  

عدد قليل جًدا من حاالت  

العدوى )أو بناًء على 

 .فحص األجسام المضادة(

قد تكون هناك حاجة إلى  

مستوى أعلى من الدعم  

االجتماعي والصحي  

 .التكاملي

تدابير وقائية وحمائية  

إضافية للمجموعات 

لمخاطر  األكثر عرضة ل

 )مثل
كبار السن والعاملين في  

مجال الرعاية الصحية(  

 .من اإلصابة بالعدوى
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 التحضير   – 1المستوى  

 ال توجد أي حاالت عدوى 

 التباعد  - 2المستوى 

اكتشاف حاالت عدوى  

 وتوقعات معتدلة 
  

ر منخفض  يالسكان تأثلدى 

 و/أو مخاطر صحية منخفضة 

 اإلغالق  - 3المستوى 

الكشف عن العدوى والتوقعات 

على أساس هشاشة  ؛ حادة

 عالية
  

ر مرتفع و/أو  يالسكان تأثلدى 

 مخاطر صحية عالية 

 التعافي   –4المستوى 

 انتشار واسع للمرض 

ية
مع

جت
 م

ئل
سا

ر
 

خاصة حول التدابير الوقائية  

الفردية، على سبيل المثال:  

غسل اليدين مع التباعد  

 . الجسدي

  

بشكل منتظم  معلومات محددة 

حول عدد الحاالت في كل  

منطقة، وكيفية رعاية 

األشخاص وعدد حاالت  

 .الشفاء

على فرص   تركيز الرسائل 

الدعم المتوفرة مع التركيز  

عدم تحول اإلصابة   على

بالمرض إلى وصمة عار  

المرضى   سعيلضمان 

للحصول على الرعاية الصحية  

 .والتعامل معهم بكرامة ورحمة

لتواصل  رسائل االتصال وا

المنتظمة للحفاظ على الثقة في 

السلطات وضمان االمتثال  

 .الطوعي

كد من تعميم الرسائل في  أالت

 .المناطق المجاورة أيًضا

رسائل منتظمة للتأكيد  

على شدة الجائحة ولكن  

أيضا لطمأنة الناس عن  

استعداد الحكومة  

لالستجابة ووجود تدابير  

 .دعم قائمة

االتصال العاجل )مثل  

المساعدة( ألولئك في  خط 

 .4مناطق المستوى 

يذ 
نف

لت
 ل
لة

اب
 ق

ت
را

را
ق

 

رصد وتحديد مستوى   

 .الخطر 

إعداد خطط االستمرارية  

 .وبناء القدرات لتنفيذها

 

إطالق وتقييم فعالية خطة 

التنفيذ؛ رصد واستخدام  

البيانات لتحسين االستجابة  

وتقييم اآلثار السلبية وتحسين 

 .استهداف الدعم

معدل انتشار العدوى،   بحسب

 .إعادة تحديد مستوى الخطر 

وتوسيع   4االستعداد للمستوى 

 .القدرات الالزمة وفقًا لذلك

توسيع الخطة إلى المناطق 

المجاورة لمناطق اإلغالق،  

وذلك لضمان تواجد الدعم  

الموجه لكل من التدابير  

الصحية واالقتصادية في 

 .مناطق االحتياج إليه

ارد البشرية  االعتماد على المو

الداخلية والخارجية )مثل  

المكرسة  المتطوعين( 

 لالستجابة.

تنفيذ تدابير طبية وغذائية  

موسعة وغيرها من  

تدابير الضمان 

 .االجتماعي

 

 

، يجب إعادة  هذه الخطة يمكن تكييف خطة العمل هذه بسهولة لتناسب االحتياجات المحلية. بمجرد تنفيذ

مستويات االحتواء   تحديد أن تساعد في كيفية  المتحصل عليهاتقييمها بشكل مستمر، ويمكن للبيانات الجديدة 

أيًضا  المتوفرة من البيانات مختلفة ومتى يتم تغييرها. يمكن استخدام األدلة  المحلية المناطق  المناسبة في ال

 .اإلضافيةتدابير التخفيف لتصميم وتكييف 
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 لم النشط مع اتصال واضح التع

هو أن التداعيات السياسية للتقاعس، خاصةً في مواجهة   إجراءات أي  التخاذ من المفهوم أن جزًءا من الدافع 

، يمكن العالي  ذات االستقطاب السياسي العديد من الوفيات، قد تكون صعبة. عالوة على ذلك، في البيئات

النظر إلى تطبيق التدابير المحلية بعين الريبة. وبالتالي، سيكون التواصل الواضح والشفاف والمنتظم  

. ومع تحقيق النتائج اإليجابية،  لنجاحهافي هذه الخطة أمًرا أساسيًا   القيادات المجتمعية المعنيةبمشاركة 

 .لدعموا والوعي المجتمعيسيؤدي ذلك إلى زيادة الثقة في السلطات 

إن التعلم النشط، الذي يتضمن تكييف االستراتيجيات عند الضرورة لضمان أنها تخفف من العواقب  

االقتصادية بينما ال تزال تضع االعتبارات الصحية في المقدمة، سيدعم بشكل أفضل في نهاية المطاف  

 .ونة تجاه المستقبلباإلضافة إلى زيادة المرالحالية   جائحةال صانعي السياسات في التعامل بشكل أفضل مع 

 

مرة أخرى. إن غريزة   نشهدها ا من قبل، ونأمل أال نمعظم هاإننا جميعاً نواجه أزمة عالمية لم يشهد

  الوقت المناسبليس بهذا فإن ومع ذلك، ربما اآلن أكثر من أي وقت مضى،  طاغية،التصرف الفوري 

عمد واالعتماد  برض. إن التصرف بهدوء ولذعر. إذا تصرفنا بشكل أعمى، فقد تكون عالجاتنا أسوأ من المل

على المعرفة الالزمة وبناءها سيخدمنا بشكل أفضل إذا أردنا مساعدة ماليين األرواح وسبل العيش  

 .المعرضة للخطر


