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 MSFفعالية "أيام طب األطفال" تحت رعاية منظمة أطباء بال حدود   -الرسائل الرئيسية 

 2021  أبريل/ نيسان 15-16
 

 التوصيات  التحديات الحالية  لماذا تعد هذه الفعالية مهمة؟  الرسائل الرئيسية  الموضوع 

الرعاية باألطفال 
حديثي الوالدة: 

العودة إلى  
 األساسيات 

الرضاعة  من شأن اعتماد 
أن كاستجابة صحية  الطبيعية

حسن من يو األطفال نقذ حياة ي
صحتهم ومن نمو األطفال 

  عزز من يأن و  حديثي الوالدة
وعليه، ال بد   األمهات.صحة 
الرضاعة الطبيعية  دعممن 

في   بصورة شاملة وعملية
أطباء بال  جميع مشاريع

 . حدود

 

مرتفعة   نسبة مشاريع أطباء بال حدود تشهد زالتما 
صفوف األطفال    الوفيات واإلصابة باألمراض في  من

أثبتت االستجابات القائمة على األدلة  و   حديثي الوالدة.
  كتعزيز فعاليتها في الحد من وفيات األطفال، 

نقاذ إل ودعمها الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية
ميع مشاريع  في جاألطفال أكبر عدد ممكن من 

 . المنظمة

 ةوفطري ةطبيعيهي عملية الطبيعية إن الرضاعة 
مع ذلك، تواجه الكثير من النساء  و . ةومتاح ةوجاهز 

االستمرار  و الرضاعة الطبيعية ب الشروعتحديات في 
أطفالهن دعًما منسًقا في و يجب أن تتلقى النساء    فيها.

 . تخطي هذه التحدياتلكافة المجاالت 

 جميع النساء يجدن يسود االعتقاد بأن -
ة، ولهذا  وفطري ةالرضاعة الطبيعية سهل

االعتقاد آثار مؤذية معترف بها في العالم  
 . أجمع

الرئيسية  الرضاعة الطبيعية جوانبال تؤخذ  -
 بصفة بعين االعتباروالقائمة على األدلة 

في الساعات الرضاعة  بداية مثل، مةدائ
األولى من حياة الطفل واالقتصار عليها لمدة  

 . ستة أشهر

 أو ال ُتعتبر الرضاعة الطبيعية استجابةً  -
كاٍف   حجمال يخصص    ،ولهذا  مستقل،تدخل  

   .لدعمها من الموارد

 :العمل الميداني
  من دحمن شأنها أن تأساسية  اعتبار الرضاعة الطبيعية استجابة -

والوقت والموارد   المواقع  وتخصيصحديثي الوالدة األطفال وفيات 
 . للتخطيط لها

تساعد في الرضاعة  الخبراء وجهات االتصال التي عناإلعالن   -
 . الطبيعية وتقدم الرعاية لحديثي الوالدة

، ال سيما  ونشر أهميتها الرضاعة الطبيعية المبكرة والحصرية دعم -
 . األم والطفل علىتفرض تحديات  عندما

  ومشاركة  متعددة في العمل اختصاصاتتعاون  التشجيع على -
األطباء  الممرضين و التغذية و في ناالختصاصيي والقابالت 

عم الرضاعة الطبيعية ونشر التوعية في د  كاللوجستي  واختصاصيين
 . ومناقشة المسؤوليات وتقسيم المهام

 : العمليات
الرضاعة )ك  حديثي الوالدةألطفال  ل  األساسية  رعايةالاستجابة    اعتماد -

االستجابات   كجزء من (شبيهة بالكانغاروالرعاية األم الطبيعية و 
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في متناقضة  رسائلتتلقى النساء وعائلتهن  -
  عدم ارتقاء  بسببمشاريع أطباء بال حدود 

 . المستوى المطلوب  إلى تدريبوال االستعداد

على مستوى   حديثي الوالدةوفيات  للحد مناألساسية واالستراتيجية 
 . المشاريع وتخصيص الموارد لدعمها

رعاية األساسية الة تساهم في توفير تعزيز الشراكة مع أطراف فاعل -
 .المحليعلى المستوى  خاصةلحديثي الوالدة، 

 :المقر الرئيسي
والمبادئ التوجيهية الرضاعة الطبيعية أن سياسات  من لتأكدا -

 .مشاريع أطباء بال حدود جميع متاحة وموحدة في   المتعلقة بها
من   اللجوء إليهم وتشجيعدعم الوصول إلى مستشاري الرضاعة  -

ق  ر لدعم الف أخرى  أي منصة عبر وأ التطبيب عن بعدخالل 
 . ةالميداني

بلغات  تدريبعلى  حصول العاملين في الصفوف األماميةضمان  -
التي تشمل   حديثي الوالدةلاألساسية رعاية حول تقديم ال متعددة

 . الرضاعة الطبيعية
 

ركز متنهج د حاجة إلى وجت
 فهم يتبعو  على العائلة

لضمان  والسياق  المجتمع
لية الرضاعة  مح عانج

  الطبيعية

علينا أن نفهم العقبات  في سبيل دعم األم بشكل فعال،  
   سياق.كل المرتبطة ب والعوامل المساعدة

  ، العملية هذه لبق  العالقة بين األم والطفل فيتوقع 
وا ويقدموا شاركيلعائلة والمجتمع ا  كل أن لكن يجب

 الدعم والتشجيع الالزمين.

 

 

رضاعة ال  من المجتمع   موقففهم   غالًبا ما يصعب 
العقبات  إدراك    كما يصعب  ،الطبيعية في كل سياق

تأثير ، كفي مختلف السياقات والعوامل المساعدة
 . على سبيل المثال أفراد العائلة اآلخرين

 :العمل الميداني

 ينالمجتمعي الصحيينوالعاملين رافقي المرضى العائلة وم مساعدة -
على الصعيد    الرضاعة الطبيعية  تشجيع  األثر اّلذي يتركهإدراك    على

 . المحلي

 : العمليات

فهم الرضاعة  التي تشملحديثي الوالدة )باألساسية  الرعاية شمل -
 . الطبيعية ودعمها( في البرامج على مستوى المجتمع المحلي

 :البحوث
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يجب العمل  ،  سطحًياأو    اكان فهم الرضاعة الطبيعية محدودً   في حال -
الرضاعة  التي تعترض عقباتالدراسات نوعية حول  على إعداد
وجهات نظر  أن تضم    على  والحرص،  اتعززهوالعوامل التي  الطبيعية  

  .رجال

 

األطفال  نماذج رعاية
 المجتمعية

نماذج الرعاية  بتتأث
 تقديم فعاليتها فيالمجتمعية 

خدمات الصحية الوقائية ال
والتعزيزية والعالجية لألطفال  

هذه   تساهمو ة، حديثي الوالدو 
في الحد من   النماذج

مساواة في الحصول على  الال
 . الرعاية

ون ك، عندما يوالحساسةالسياقات اإلنسانية  في
الرعاية  تسد الوصول إلى المرافق الصحية محدوًدا، 

التي تعترض الفجوة الصحية على مستوى المجتمع 
 . وحديثي الوالدة مهات واألطفالاأل
 
تعد األنشطة المجتمعية جزًءا أساسًيا من النظام  و 

وتدعم تساهم في بناء المهارات والثقة  إذالصحي، 
دوات التي تشتد الحاجة  واألالمعرفة  نشرالناس عبر 

 .إلى الخدمات الالزمة  اإلحالة طرق شرح و  إليها

تفتقر األنشطة المجتمعية إلى الضمانات، ال   -
وتميل    ،النظام الصحي الحالي  في ظلسيما  

 . كنظام صحي موازٍ   أن ُتعتمد إلى
 
 

الواضحة   األساسية نقص المؤشراتيؤدي  -
 والتقييم لرصدعملية ا إلى عرقلة  والبسيطة

 . ةلخدمات المقدمل
 
 

 المجتمعيون العاملون الصحيون  ُيكّلف -
ال تتوافق دائًما مع  إضافية مسؤوليات ب

 . مهاراتهم وحجم عملهم

 العمل الميداني:
ارتباًطا وثيًقا بفهم السياق  المجتمعية  الرعاية نماذج ترتبطيجب أن  -

تستند إلى   وأنالمجتمعات التي نعمل فيها وقيم والواقع االجتماعي 
 .هج تشاركين

جودة وتوفير رعاية عالية ال مبسطة مؤشرات أساسيةاعتماد يجب  -
االستفادة من الخدمات لتسهيل عملية الرصد والتقييم وتوفير إتاحة و 

زةالبيانات النوعية لفهم العقبات والعوامل    .الجوهرية الُمعزِّ
من خالل  برامج،للتقييم الرصد و ال عملية إشراك المجتمعات في -

 . على األقل للسياق مناسبةتقييم ضمان وجود آليات 
 ءعبالمجتمعيين ضمان عدم تحمل أي من العاملين الصحيين  -

نظام وضع  بعملهم، و   اعتراف المجتمع  ضمان  خاللغير واقعي من  
وتبادل اآلراء   والحرص على اإلشراف المنتظم مؤاتٍ مكافآت 
 . أكبر مجتمعاالنتماء إلى ب شعورالودعم  والحوارات 

 : العمليات
 اعتمادهاالمتاحة من دون للقدرات  وفًقاية نشطة المجتمعاألتنظيم  -

 . نظام موازك
 المقر الرئيسي:

 وتوفيرأطر لتقييم العاملين الصحيين المجتمعيين وتدريبهم  تأمين -
مهارات أساسية  على  ستند  ت  التي  المنتظرة منهمكتيب يضم التوقعات  

 . تحقيقهايمكن 
النماذج المجتمعية  تتسم

خالل  بفعالية أكبر للرعاية
في حال االستجابة للطوارئ 

بصورة مسبقة  نموذج ال ُطبق

تقديم الرعاية الصحية   إطار  يؤدي تمكين المجتمع في
حين يتعذر  ،األزمات  خالل رونتهمإلى زيادة 

 . الوصول إلى المرافق الصحية بشكل كبير

 بأهمية كبيرة داإلعداو التخطيط  يحظى -
طوارئ،  في حاالت ال تقديم استجابة فعالة ل

في استراتيجيات التأهب   إال ان االستثمار

 العمل الميداني/ العمليات: 
  في المجتمع األطفال وحديثي الوالدة في رعاية أنشطة  شمل -

 . استراتيجية التأهب لحاالت الطوارئ 
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التأهب  استراتيجياتبحسب 
 . كل سياق  فيلطوارئ  ا  لحاالت

على  لطوارئ ما زال محدوًدا حاالت ال
 . مستوى المجتمع

 المقر الرئيسي:
تحديد أولويات  دوات ومؤشرات الرصد والتقييم وأطراألتبسيط  -

 .األنشطة المجتمعية في حاالت االستجابة للطوارئ 

مرض السل عند  
 األطفال

 تشخيصفي  الخطأيؤدي 
 مرض السل عند األطفال

إلى وفيات   هوسوء عالج
 .فاديهاتيمكن 

 
  الوسائلغالًبا ما ال تتوفر 

بيولوجية لتأكيد إصابة مكرو ال
وعليه، ال بد من  األطفال، 

اللجوء إلى التشخيص  
  ةلجا عمالبلبدء السريري ل 

  .تأخيرأي دون من  الظنية

المعترف  أحد المسببات الرئيسية وغير ال يزال السل 
أن طباء بال حدود أل  يمكنو . بها لوفيات األطفال

الفرق   تثقيفمن خالل  في الوقت الحالي  افرقً تحدث 
 .  ومرافقيهمالميدانية التي تلتقي باألطفال أو 

 
  ا آمنً عالًجا لسل لوالتجريبي  الظنيالعالج ويشكل 

االشتباه   اًء علىنبالعالج  ببدء  فال.   يمكن تحملهوفعاالً 
 بالوسائلمن دون تشخيص مؤكد السريري ) 

الناتجة عن التشخيص فجوة ال( يسد المكروبيولوجية
األطفال في   عندعالج السل  والنقص في    غير الكامل

 .مشاريع أطباء بال حدود
 
 
 
 

 امرض السل عند األطفال "مرًض يعتبر  -
وغالًبا ما ال ُيشخص أو ُيعالج أو يبلغ "  ساكًنا

 عنه بشكل كاٍف. 
 

دراية  على أطباء بال حدود ليس إن طاقم -
المختلفة التي   السريرية كافية باألعراض

، تظهر على األطفال المصابين بالسل
على هذا  فجوة في بناء القدرات  وتظهر

 .المستوى 
 

يتعذر الحصول على تشخيص غالًبا ما  -
 . ال سيما عند األطفال السلمؤكد لمرض 

 
تشخيص ل  وفًقاالتأخير في بدء العالج  يؤدي   -

إلى استمرار تلقي األطفال   مكروبيولوجي
وقد يؤدي   مؤاتغير  المصابين بالسل عالج  

 غير الضرورية.  التأخيرات   إلى موتهم بسبب

 العمل الميداني:
المستوى  تقييم العبء اّلذي يتركه مرض السل عند األطفال على  -

 . المحلي
 عندومساعدتهم على تشخيص السل دعم الفرق الطبية الميدانية  -

 . األطفال كجزء من عملهم اليومي
 عالج عند بعين االعتبار السللإلصابة ب األطفال المعرضين أخذ -

 .البالغين المصابين بالسل
 ي.السل بناًء على االشتباه السرير   معالجة -

 العمليات: 
 . رعاية األطفالو  السلالمرتبطة ب  نشطةاأل الجمع بين -
التشخيص في حال االشتباه صحة  والتأكد من  بيانات البرنامج    متابعة -

 . مرضلاالنتشار المحلي ل باإلصابة بالسل بناًء على 
عن مرض السل عند األطفال   وتسهيل التعلمتعزيز بناء القدرات  -

 على سبيل المثال. تدريبية مجانية عبر اإلنترنت اتدور توفير عبر 
 المقر الرئيسي/ البحوث:

الرعاية مرض السل في جميع مشاريع    شمل أنشطةالدعوة إلى   -
 .األطفالب

اإلرشادات السريرية التي يجب التوجيه بشأن تقديم الدعم و  -
 .األطفالالرعاية بفي مشاريع    وعالجه  لتشخيص السلاتباعها  

تتّبع  استخدام يجب
  مرضلمصابين بل المخالطين

السل   توفير عالجو السل 

مرضى السل طريقة فعالة لتحديد  يعد تتبع مخالطي
المشتبه   باإلضافة إلىالسل النشط المصابين ب

تحسين أن يؤدي ن كميو . بالسل الكامن بإصابتهم

عديدة غالًبا ما   موارد  المخالطينيتطلب تتبع   -
يحول غيابها دون إنجاز هذه الخطوة في  

 :العمل الميداني
 .حالة إصابة بالسلأي تتبع جميع المخالطين عند تشخيص  -
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كاستراتيجية فعالة ائي قالو 
إلنقاذ األرواح في مشاريع  

 .أطباء بال حدود
 

 إلى إنقاذ العالج أو العالج الوقائيالوصول إلى 
 . األشخاصالمزيد من  

 
أنظمة العالج المختصرة في عالج السل   وأفضت

من جهة نجاح العالج  نتائج واعدة إلى الوقائي 
 .بهااللتزام القدرة على و  وفعاليته وسالمته

شمل   كان المرادال سيما إذا ، المجتمعات
 . مجتمعاتفي  األخرى  األنشطة    التتبع ضمن

معتمدة عالج السل الوقائي  إن استراتيجية -
  أنظمة العالج  إال أن، في الوقت الحالي

تخضع المختصرة التي تظهر نتائج واعدة لم  
 .برامج أطباء بال حدودفي  للموافقة الكاملة

لألطفال اّلذين يخضعون لعالج السل   ةضمان المتابعة المنتظم -
 . الوقائي في المجتمع

 
 : العمليات

  وتوجيهها حيث تشتد الحاجة إليهاابتكار برامج عالج السل الوقائي  -
الخبرات مع حركة أطباء بال حدود لتحسين الجهود   وتبادل

 .المستقبلية
مع المجتمع والمنظمات غير الحكومية للحد   ات السعي لعقد شراك -

 .لموارد وتحسين البرنامج إلى أقصى حدمن عبء ا
 

 :المقر الرئيسي/ مجموعات العمل
حد من عبء عالج السل الوقائي بال فيها التي يساهم  المواقعتحديد  -

واالستفادة   هذه  أطباء بال حدود  مشاريعمن  والتعلم  السل عند األطفال  
 .منها

مقاومة  بكتيريا 
 لمضادات الحيويةل

وإدارة استخدام 
 الحيويةمضادات ال

طفال األ  رعاية خالل
 الوالدة وحديثي

بكتيريا مقاومة  نمو ضعرّ ي
المرضى  للمضادات الحيوية

،  موتال ال إوأحيانا  ضررلل
األطفال وحديثي  عند خاصة

الوالدة في مشاريع منظمة 
تتفاقم  و أطباء بال حدود. 
  كأنهاالمشكلة أمامنا 

تسونامي غير مرئي يحول 
 . لألعباء والعواقب نادون إدراك

 
 

وفي هذا الصدد، يجب أن  
تستفيد أطباء بال حدود بشكل  

منهجي من جميع األدوات 

  مقاومة للمضادات الحيوية البكتيريا الال شك في أن 
واقع ملموس في جميع سياقات العمل اإلنساني هي 

 الوالدة بشكل خاص. وحديثي وتؤثر على األطفال

على  عدة أدويةل  اإلنتان البكتيري المقاوميؤثر و 
في  ويظهر ذلك جلًياللخطر، لمعرضين المرضى ا 

وحدات حديثي الوالدة في  في انتشاره ارتفاع نسب
 منخفضة الموارد.  المشاريع

وإدارة  ومكافحتهاوتعتبر تدابير الوقاية من العدوى 
فعالة وجوهرية  طريقةً المضادات الحيوية استخدام 
، ال بكتيريا المقاومة للمضادات الحيويةاللمكافحة 

بكتيريا ثمة افتقار إلى الوعي حول آثار  -
على ارتفاع   مقاومة للمضادات الحيويةال

معدالت اإلصابة باألمراض والوفيات لدى 
األطفال وحديثي الوالدة في سياقات العمل  

 اإلنساني.

مضادات  تصور خاطئ بأن مقاومة  يسود -
المحدودة   السياقاتال تؤثر على    الميكروبات

البيانات  . وفي هذا الصدد، ال تتيحالموارد
 .حجم المشكلة بدقة  تصورالمحدودة المتاحة  

 
بكتيريا التشخيص  أناعتقاد خاطئ ينتشر  -

غير ممكن في  المقاومة للمضادات الحيوية
 .المكروبيولوجية  الوسائل حال لم تتوفر

 العمل الميداني:
الوقاية من   على االستجابة القائمة علىوالتدريب    نشر التوعية -

وقاية من العدوى  أدوات الاعتماد  وتعزيز، العدوى ومكافحتها
 لتحسين الجودة. ومكافحتها 

مضادات  صات لمشروع مقاومة اص تخإنشاء لجنة متعددة اال -
 من ممرضينتضم جميع العاملين الصحيين ) الميكروبات

مختصين بالوقاية من العدوى وأطباء وصيادلة ونقاط اتصال 
 .االتصالجهات  الخبراء و وعمال نظافة(، وتحديد  ومكافحتها

 .مضادات الميكروباتاستخدام  بة علىقاتشديد الر  -
 : العمليات
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 بكتيرياالالمتاحة للحد من 
، لمضادات الحيويةلمقاومة ال

ال سيما مع غياب األدوات  
المكروبيولوجية كتدابير 

الوقاية من العدوى ومكافحتها  
مضادات  وإدارة استخدام 

 .الحيوية

 الوسائل تتوفر فيها سيما في السياقات التي ال 
 المكروبيولوجية.

 

 
الوصول إلى تحول فجوات عديدة دون  -

  ية.المكروبيولوج الوسائل

 الحيويةبكتيريا المقاومة للمضادات الإدارة بين  الجمع  -
المضادات الحيوية كجزء من مبادرات تحسين استخدام و 

 . الجودة
ضطلع به تي ذللدور الّ  صياغة التوصيف الوظيفي إعادة -

البكتيريا المقاومة للمضادات  ب المختصةجهات االتصال 
 العدوى ومكافحتها.  نوالوقاية مالحيوية 

المكروبيولوجية المتاحة في   المعداتالوصول إلى  تيسير -
شراكات مع المختبرات الوطنية   السعي إلى عقدو الميدان، 
 .واإلقليمية

 :البحوث /المقر الرئيسي
  لتخطي  الوقاية من العدوى ومكافحتهاتكييف أدوات تقييم  -

 رعاية حديثي الوالدة واألطفال.  تواجه التي تحدياتال
  المرتبطة ب  األدلةبناًء على  المبادئ التوجيهيةتحديث  -

في متالزمات العدوى  البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية 
 المختلفة. 

المضادات   إعطاءفي ف المقاييس/المؤشرات البديلة ااكتش -
  استخدام   توجيه برنامج اإلرشاد فيفي سبيل  ألطفال  لالحيوية  

 .المضادات الحيوية
 

 19-فيدو أضرار ك
الجانبية على صحة 

 الطفل

تأثر األطفال بشكل غير 
، 19-كوفيدمتناسب بجائحة 

انخفاض معدل  إذ قابل 
  ا فيالوفيات المباشر ارتفاعً 

 اإلصابة باألمراضمعدالت 
اآلثار  من جراء والوفيات

إذ ارتفعت   ،على صحة الطفل للجائحة أثر بالغ كان
التعليم وانعدم األمن   وفقدت فرص الفقر  ت معدال

األنظمة  الضغط على وازداد العنف انتشر الغذائي و 
ة الوصول إلى الخدمات الصحيوأمسى  الصحية

 .صعًبا

 19-كوفيد تداعياتلتركيز على ا ترك -
لم يؤخذ األطفال تأثيًرا سلبًيا على  المباشرة

خدمات  بعين االعتبار، إذ أدى إلى الحد من  
 . وتعليقها الرعاية الصحية األساسية

 وتهدد عودة ظهور الجائحة بإضعاف -
. هذا وتتحمل األنظمة  الخدمات األساسية

 :العمل الميداني
الخدمات الروتينية،  لمواصلة تقديمالتكيف واالبتكار  -

كشف عن سوء  ال  ات ص و فحالتطعيم وإجراء  في ستمرار االك
 .التغذية

وتوثيقها واإلبالغ   مراقبة اآلثار الجانبية للجائحة على األطفال -
 والمتابعة في وقت الحق.  ظهورها عندها نع

 : العمليات
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الجانبية المتعددة لألزمة 
 الصحية.

هذه األزمة غير   توفر و 
المسبوقة فرصة لتغيير طرق 
تفكيرنا ونشر أنشطتنا والحفاظ 
عليها وإعادة التفكير في 

 حجم نماذج الدعم وتحديد
االستعداد واالستجابات 

 .المستقبلية

في  للجائحة بشكل كبيراآلثار الجانبية  وبرزت
وفيات   يدعو ارتفاعحيث    ،محدودة المواردال  المشاريع
 .قلق كبيرلاألطفال  

تأثرت الخدمات الوقائية مثل برامج التطعيم والتغذية و 
 . بسبب تعليقها أو تأجيلهاها أكثر من غير 

  التي تركتها الجائحة ال تزال اآلثار الضارة الهائلة و 
ما يجب أن ، تظهر شيًئا فشيًئاعلى صحة الطفل 

 . يثير قلق أطباء بال حدود بشكل كبير

 ةإضافي الصحية محدودة الموارد أعباء
 ، إذ يعادببرامج التطعيم  في ما بتعلق  ةمحتمل
جال الرعاية العاملين في مو  الموارد توزيع

احات على حساب  قالصحية لتقديم الل 
 .الرعاية بالطفل الجوهريةخدمات 

  لألطفال  خدمات الوقائية والعالجية المنتظمةال مواصلة تقديم -
والوفيات عند  اإلصابة باألمراضمعدالت  ارتفاعللحد من 

 . األطفال
 التي تنضوي تحتتعزيز أنشطة الرعاية الصحية المجتمعية  -

أساسًيا    عاماًل استراتيجيات منظمة أطباء بال حدود، باعتبارها  
الرعاية وطريقة فعالة لضمان الوصول إلى الخدمات  الستمرار  
 .الصحية

أنشطة الرعاية الصحية  إلدارة التمتع بالمرونة واالبتكار -
ي التقني المناسب للفرق  وتقديم الدعم الطبالوضع  بحسب

 . الميدانية
 :المقر الرئيسي

تطوير مناهج تتيح  طة تحولقن 19-كوفيداعتبار جائحة  -
 . الميدانفي  ضروريةأدوات جديدة وعملية  واستحداثجديدة 

األنشطة الوقائية والعالجية  مواصلة العمل فيإلى الدعوة  -
على المستويين الوطني  الروتينية لألطفال وحديثي الوالدة

 .خالل تفشي الجائحة والدولي

 

 

 


