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النوع األول:
اكمــا وحقنــه
اســتعمال الفيــروس أو الجرثــوم
ً
بجســم اإلنســان بعــد قتلــه أو إضعافــه.

النوع الثاني:
اســتعمال جــزء مــن الفيــروس أو الجرثــوم وحقنــه
بجســم اإلنســان لحــث الجهــاز المناعــي علــى
تكويــن األجســام المضــادة.

النوع الثالث:
اســتعمال المــادة الوراثيــة للفيــروس أو الجرثــوم،
التــي ترســل توجــه الجهــاز المناعــي لبنــاء بروتينات
مضــادة.

تنــدرج تحــت هــذه المنهجيــات الثــاث عــدة أمثلــة ألســاليب فرعيــة أنتجــت
لقاحــات مختلفــة؛ لتحصيــن جســم اإلنســان ضــد اإلصابــة بالفيروســات والجراثيم
التــي تــؤدي للوفــاة ،نســتعرضها بالتفصيــل فيمــا يلــي:

النوع األول:
منهج الفيروس أو الجرثوم بالاكمل
اللقاح بالنواقل الفيروسية

اللقاح بالفيروس المعطل المفعول

مؤمنــاً لنقــل أجـزاء
يســتخدم هــذا النــوع مــن اللقاحــات فيروســاً
َّ
مــن بروتينــات الفيــروس أو الجرثــوم لتحفيــز االســتجابة المناعيــة
دون أن تســبب المــرض ،ومــن أبــرز األمثلــة علــى اللقــاح بالنواقل
الفيروســية ،لقــاح اإليبــوال ،ويتميــز هــذا النــوع مــن اللقاحــات
بســرعة تطويــره وصناعتــه.

لصنــع هــذا النــوع مــن اللقــاح يؤخــذ الفيــروس أو الجرثومــة الحامــان للمــرض
أو نــوع مشــابه لهمــا وتعطيلــه أو قتلــه ،ومــن أبــرز األمثلــة علــى اللقــاح
بالفيــروس المعطــل المفعــول لقــاح أكسفورد–آســترازينياك .هــذه اللقاحــات
تســتوجب مراحــل اختباريــة تمــر بمرافــق مختبريــة خاصــة لزراعــة الفيــروس أو
طويال نســبياً
ً
الجرثومــة بأمــان ،ويمكــن أن تســتغرق عمليــة إنتــاج اللقــاح وقتــاً
ومــن المحتمــل أن يقتضــي األمــر إعطــاء جرعتيــن أو ثــاث جرعــات مــن اللقــاح.

اللقاح بالفيروس الحي الموهن
يســتخدم اللقــاح بالفيــروس الحــي الموهــن شــلاً حيــاً موهنــاً للفيــروس،
ومــن أبــرز األمثلــة علــى اللقــاح بالفيــروس الحــي الموهــن اللقــاح الثالثــي
ضــد الحصبــة والنــاف والحصبــة األلمانيــة ،واللقــاح المضــاد للحمــاق
والهربــس ،إال أن هــذا النــوع مــن اللقاحــات غيــر مالئــم لألشــخاص الذيــن
يعانــون مــن ضعــف الجهــاز المناعــي.
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النوع الثاني:
منهج وحدات
الفيروس أو
الجرثوم الفرعية
ال يســتخدم اللقــاح بالوحــدات الفرعيــة إال أجــزاء محــددة جــد ًا (وحــدات فرعيــة)
ـرف عليهــا ،تتكــون
مــن فيــروس أو جرثومــة يتعيــن علــى الجهــاز المناعــي التعـ ّ
الوحــدات الفرعيــة مــن بروتينــات أو ســكريات ،وال يحتــوي اللقــاح علــى الميكــروب
مؤمنــ ًا كناقــل كمــا فــي اللقاحــات بالنواقــل
بالاكمــل وال يســتخدم فيروســ ًا
َّ
الفيروســية ،ومــن أبــرز األمثلــة عليهــا لقاحــات األطفــال ضــد أمــراض مثــل
الســعال الديكــي والتيتانــوس والدفتيريــا والتهــاب الســحايا بالمكــورات الســحائية.

النوع الثالث :المنهج الوراثي
اللقاح بالنواقل الفيروسية
مؤمنــاً لنقــل أجـزاء مــن بروتينــات الفيــروس أو الجرثــوم لتحفيــز االســتجابة المناعيــة دون أن تســبب المــرض،
يســتخدم هــذا النــوع مــن اللقاحــات فيروســاً
َّ
ومــن أبــرز األمثلــة علــى اللقــاح بالنواقــل الفيروســية ،لقــاح اإليبــوال ،ويتميــز هــذا النــوع مــن اللقاحــات بســرعة تطويــره وصناعتــه.
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أحدث أخبار اللقاح

لقاح جونسون آند جونسون
المضاد لفيروس كورونا ،أول لقاح
أحادي الجرعة مصرح من إدارة
الغذاء والدواء األمريكية..

أعلنــت شــركة جونســون آنــد جونســون بــأن إدارة
الغــذاء والــدواء األمريكيــة قــد أصــدرت ترخيصــاً
الســتخدام لقاحهــا أحــادي الجرعــة فــي حــاالت
الطــوارئ الخاصــة بفيــروس كورونــا ،وقــد عملــت
شــركة يانســن البلجيكيــة لألدويــة التابعــة لشــركة
جونســون آنــد جونســون علــى تطويــر ذلــك
اللقــاح ،والــذي أعدتــه لحمايــة األفــراد مــن ســن
18عامــاً فمــا فــوق مــن اإلصابــة بكورونــا ،وقــد
أظهــرت البيانــات قــدرة اللقــاح علــى الوقايــة مــن
الوفــاة ودخــول المستشــفى ،وذلــك فــي عــدة
دول مختلفــة مرخصــة الســتخدامه فــي حــاالت
الطــوارئ ،وقــد ذكــرت الشــركة بــأن عــدد الجرعــات
التــي تــم إنتاجهــا تجــاوز الـــ  20مليــون جرعــة فــي
شــهر مــارس ،وفــي النصــف األول من عــام 2021م
ســيتم شــحن  100مليــون جرعــة.
وقــد جــاء هــذا الق ـرار بعــد مجموعــة مــن األدلــة
العلميــة بمــا فيهــا بيانــات المرحلــة الثالثــة لتجربــة
ـاال
(  )ENSEMBLEالتــي أثبتــت بــأن اللقــاح اكن فعـ ً

بنســبة  85%فــي الوقايــة مــن األمـراض الشــديدة
فــي جميــع المناطــق التــي شــاركت فــي التجربــة،
كمــا أظهــر فعاليتــه فــي الوقايــة مــن الوفــاة
أو دخــول المستشــفى بســبب فيــروس كورونــا
وذلــك بعــد  28يومــاً مــن تلقــي التطعيــم ،وقــال
أليكــس جورســاي ،رئيــس مجلــس اإلدارة والمديــر
التنفيــذي بشــركة جونســون آنــد جونســون“ :يأتــي
هــذا اإلنجــاز بعــد عــام متواصــل مــن العمــل
المجــد الــذي بذلتــه فــرق العمــل لدينــا ،وبفضــل
التعــاون غيــر المســبوق مــع قــادة القطاعــات
الصحيــة حــول العالــم والذيــن شــاركوا جميعــاً
نفــس الهــدف وهــو توفيــر لقــاح بجرعــة واحــدة
قائــا“ :ســنقوم بــل مــا
للعامــة” ،وأضــاف
ً
نســتطيع لنســاعد علــى إنهــاء هــذه الجائحــة
فــي الواليــات المتحــدة وفــي العالــم أكمــل”.

كمــا ذكر بــأول ســتوفيلس ،العضو المنتــدب ونائب
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة والمســؤول العلمــي:
“نؤمــن بــأن لقــاح جونســون آنــد جونســون أحــادي
الجرعــة هــو أداة ضروريــة لماكفحــة هــذه الجائحــة
العالميــة ،وذلــك ألنــه أثبــت فعاليتــه الوقائيــة في
إن هــذا اللقــاح الــذي مــن شــأنه
مختلــف الــدولَّ .
أن يحمــي األفــراد مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا
والســيما مــن أعراضــه الحــادة ،التــي ينتــج عنهــا
إمــا الوفــاة أو البقــاء فــي المستشــفى ،كمــا مــن
شــأنه أن يخفــف العــبء علــى الشــعوب والضغــط
علــى النظــم الصحيــة حــول العالــم ،ونحــن نتطلــع
عبــر جهودنــا المشــتركة مــع اكفــة دول العالــم؛
إلــى تغييــر مســار هــذه الجائحــة العالميــة”.

حملة خذ الخطوة ..حملة وطنية توعوية
للتشجيع على أخذ اللقاح
أطلقــت وزارة الصحــة حملتهــا الوطنيــة التوعويــة المملكــة ،كمــا ُتركــز الحملــة علــى التعريــف
تحــت شــعار “خــذ الخطــوة” ،والتــي تشــارك بالــدور الفاعــل للقــاح فــي حمايــة الشــخص ومــن
فيهــا عــدد مــن الجهــات مــن اكفــة القطاعــاتُ ،يحــب مــن اإلصابــة بفيــروس كورونــا.
وتســتهدف الــوزارة مــن خاللهــا حــث أفــراد
المجتمــع مــن مواطنيــن ومقيميــن علــى أهميــة والجديــر بالذكــر أن هــذه الحملــة تأتــي كمبــادرة
لقــاح كورونــا ،وكذلــك تشــجيعهم علــى المبــادرة وطنيــة للتوعيــة ضــد فيــروس كورونــا ،والتــي
بالتســجيل للحصــول علــى اللقــاح حفاظــاً علــى أطلقتهــا الــوزارة منــذ بــدء انتشــار الفيــروس تحــت
صحتهــم وســامتهم ،وســعياً للحــد مــن انتشــار عنــوان الوقايــة مــن كورونــا؛ وتهــدف مــن خاللها
إلــى توعيــة جميــع أفــراد المجتمــع بمختلــف
هــذا الفيــروس.
شــرائحهم وفئاتهــم ضــد فيــروس كورونــا،
كمــا تتضمن الحملــة عدداً مــن المنتجــات التوعوية وإرشــادهم إلــى الســلوكيات التوعويــة الســليمة
ستســهم -بــإذن اللــه -فــي الوقايــة منــه،
التــي تؤكــد علــى ضــرورة التقيــد باإلجــراءات التــي ُ
االحترازيــة ،والحــث علــى التســجيل عبــر تطبيــق والحــد مــن انتشــاره.
صحتــي ألخــذ اللقــاح؛ مــن خــال مراكــز اللقــاح
التــي أعدتهــا وزارة الصحــة فــي مختلــف مناطــق
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وزارة الصحة تدشن
العديد من مراكز اللقاح
حول المملكة ..والقيادة
أول من يتلقى اللقاح
شــهد الشــهر الثانــي والثالــث مــن هــذا العــام
زيــادة وتيــرة العمــل مــن ِقبــل وزارة الصحة لتدشــين
وتوســيع مراكــز اللقــاح فــي المملكــة ..حيــث
دشــنت وزارة الصحــة مراكــز إضافيــة بعــدد مــن
مناطــق ومحافظــات المملكــة ،وذلــك بحضــور
ـا دشــن أميــر
أمــراء ومحافظــي المناطــق .فمثـ ً
منطقــة نجــران األميــر جلــوي بــن عبدالعزيــز بــن
مســاعد مركــز لقاحــات كورونــا بالمنطقــة ،وذلــك
بمركــز األميــر مشــعل للمعــارض والمؤتمـرات ،كمــا
تلقــى أميــر المنطقــة الجرعــة األولــى مــن لقــاح
كورونــا ،إعالنــاً عــن بــدء حملــة التطعيــم بلقــاح
كورونــا فــي منطقــة نجــران التــي تزامــن معهــا
تقديــم اللقــاح للمواطنيــن والمقيميــن اكفــة فــي
مراكــز الرعايــة الصحيــة.
وفــي األحســاء ،تفقــد محافــظ األحســاء األميــر
بــدر بــن محمــد بــن جلــوي مركــز لقاحــات كورونــا
الرئيســي فــي المعهــد الوطنــي للتدريــب
الصناعــي ( )NITIالواقــع فــي طريــق مطار األحســاء
الدولــي ،وأثنــاء الزيــارة التفقديــة تلقــى محافــظ
األحســاء الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا.
كمــا تــم افتتــاح  10مراكــز إضافيــة فــي المدينــة
المنــورة ،دشــنتها وزارة الصحــة فــي مركــز صحــي
ـة إلــى  8مراكــز
قبــاء ،ومركــز صحــي الدعيثــة ،إضافـ ً
بمحافظــات ينبــع ،والعــا ،وخيبــر ،ومهــد الذهــب،
وبــدر ،والعيــص ،والحناكيــة ،إلــى جانــب وادي الفرع.
وفــي الباحــة كذلــك دشــنت الــوزارة مركــز لقاحــات

كورونــا بالمنطقــة ،كمــا تــم تجهيــز المركــز بجميع
الخدمــات األساســية ،وبتصميــم يســمح باســتقبال
أعــداد كبيــرة مــن المســتفيدين بطريقــة منظمــة،
ويعمــل بــه نخبــة مــن الكــوادر واألطقــم الطبيــة
المتخصصــة بمــا يتماشــى مــع التدابيــر االحترازيــة
والوقائيــة.
وكذلــك فــي الطائــف  16عيــادة تــم تدشــينها
لتلقــي التطعيــم ،حيــث قــاممحافــظ الطائــف
فــي مركــز اللقــاح بجامعــة الطائــف بتلقــي الجرعــة
األولــى مــن لقــاح كورونــا ،وجــرى تجهيــز المركــز
حيــث تــم تخصيــص  16عيــادة لتلقــي التطعيــم،
إضافــة إلــى اســتراحات خاصــة الســتقبال المراجعيــن
وكونتــرات اســتقبال.

كمــا دشــنت وزارة الصحــة مركــز اللقاحــات المضــادة
لفيــروس كورونــا بمنطقــة جــازان ،بمركــز األميــر
ســلطان الحضــاري ،وســط إجـراءات تنظيميــة متقنة
وانســيابية تامــة ،ليســتقبل المركــز المســتفيدين.
وفــي الحــدود الشــمالية ،دشــنت وزارة الصحــة
 4مراكــز للقاحــات كورونــا فــي منطقــة الحــدود
الشــمالية ،وذلــك فــي لك مــن قاعــة األميــر
عبدالعزيــز بــن مســاعد بمدينــة عرعــر ،وبــرج
الشــمال الطبــي ومســتوصف الصالحيــة األوســط
ومســتوصف العزيزيــة ،وأوضحــت الصحــة أن المراكــز
تســتهدف اســتقبال  2700زائــر يوميــاً .
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هل العالم مستعد
لمواجهة التحدي
الماثل في
التطعيم الجماعي
ضد فيروس كورونا
(كوفيد)-19؟
فــي خضــم التداعيــات غيــر المتوقعــة التــي خلفتهــا
الجائحــة علــى المجتمعــات جميعــاً ،وبخاصــة تلــك
التــي تقبــع تحــت مســتويات اقتصاديــة متدنيــة،
فــإن الحكومــات والمنظمــات حــول العالــم يقــع علــى
عاتقهــا مســؤولية ضمــان التوزيــع الفعــال للقاحــات
الجديــدة المطــورة.
فقــد أعلنــت جميــع الشــراكت المصنعــة بأنهــا
ســتطرح أكثــر مــن  15مليــار جرعــة لقــاح فــي عــام
2021م فــي حــال مــا إذا ثبــت نجــاح جميــع اللقاحــات
المرشــحة نجاحهــا فــي التجــارب الســريرية ،والجديــر
بالذكــر أن الموجــة األولــى مــن اللقاحــات التــي تــم
تقديمهــا إلــى  92دولــة ذات دخــل متوســط إلــى
منخفــض تحــت مظلــة مبــادرة كوفاكــس تمثــل
ضعفيــن إلــى ثالثــة أضعــاف مــا تتيحــه منظمــة
اليونيســف فــي برنامــج التطعيــم الســنوي الروتينــي؛
غيــر أن حجــم هــذه المهمــة العظيمــة يتطلــب مزيد ًا
مــن العمــل الجــريء والمشــترك مــن المنظمــات
والحكومــات والقطاعــات الدوليــة.
ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال التقليــل مــن
قضــت مضجــع
شــأن خطــورة هــذه الجائحــة التــي َّ
الجميــع باســتثناء قلــة مــن األفــراد ،والتــي فــي
ســبيل احتوائهــا خلَّ فــت تداعيــات ســلبية علــى أرواح
المالييــن حــول العالــم وســبل معيشــتهم ،واألدهــى
واألمــر أن هــذه التداعيــات قــد زادت مــن مســتويات
الفقــر لــدى الــدول األشــد فقــراً؛ حيــث أفــادت
منظمــة األوكســفام بــأن  12000شــخص عانــى مــن
المجاعــة يومي ـ ًا فــي 2020م ،ومــن هــذا المنطلــق،
فــإن التوزيــع الشــامل والفعــال للقاحــات الســليمة
هــو مطلــب ضــروري الســتعادة التعافــي االقتصــادي
وحمايــة األرواح.
يســهم التخطيــط اللوجســتي فــي دفــع أيــة
نمــاذج وقنــوات إمــداد مســتخدمة مســبقاً؛ لتتجــاوز
حدودهــا الحاليــة وتمضــي إلــى مــا هــو أبعــد مــن
ذلــك ،وفــي حــال نجــح الســيناريو المثالــي -بــأن
أكثــر مــن  12مليــار جرعــة لقــاح ســيتم طرحهــا فــي
عــام 2021م ،-فســيكون مــن الممكــن شــحن ســت
إلــى ســبع مليــارات جرعــة خــال الموجــة األولــى

للقاحــات المطلوبــة مســبقاً ،ثــم بعــد ذلــك ُيتوقع أن
تتمكــن الكثيــر مــن الــدول مــن تحقيــق الحــد األدنــى
المســتهدف لمنظمــة الصحــة العالميــة وهــو 20%
مــن التطعيــم.
ولتوضيــح حجــم هــذه المهمــة أكثــر ،فــإن الموجــة
األولــى مــن اللقاحــات التــي ســيتم تقديمهــا إلــى
 92دولــة تحــت مبــادرة كوفاكــس تمثــل ثلثيــن إلــى
ثالثــة أضعــاف برنامــج التطعيــم الســنوي لمنظمــة
اليونيســف ،بــل مــا يصــل إلــى أربعــة أو خمســة
أضعــاف فــي التدفقــات الشــهرية الحاليــة إذا تــم
توزيــع اللقاحــات فــي فتــرة ســتة أشــهر.
كمــا أن فريــق عمــل قطــاع النقــل وسالســل اإلمــداد
التابــع لمنتــدى االقتصــاد العالمــي يجتمــع بشــل
متواصــل مــع  35شــركة رائــدة فــي قطــاع النقــل
والخدمــات اللوجســتية خــال األشــهر الماضيــة،
وبدعــم مــن شــركة ماكينــزي تــم التعــاون لتحديــد
األولويــات والمســاعدة فــي معالجــة التحديــات
اللوجســتية الناجمــة عــن الجائحــة والمتعلقــة بتوزيــع
اللقاحــات ،كمــا أن أحــد أهــم التحديــات المتوقعــة

مرتبــط بالمناطــق الجغرافيــة المشــاركة فــي عمليــة
اإلنتــاج ،حيــث إن أكثــر مــن  90%مــن جميــع جرعــات
اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا (كوفيــد)-19
ُيتوقــع أن يتــم إنتاجهــا فــي الواليــات المتحــدة
األمريكيــة وأوروبــا والهنــد والصيــن ،بينمــا ُيتوقــع أن
تكــون الــدول اإلفريقيــة واآلســيوية (باســتثناء الهنــد
والصيــن) هــي المســتورد األكبــر لهــذه اللقاحــات.
أخيــ ًًرا ،ال يخفــى علــى الجميــع بــأن الحجــم غيــر
مشــتراك ومبتكــ ًرا
عمــا
المســبوق للوبــاء يتطلــب
ً
ً
وجريئــ ًا مــن المنظمــات والحكومــات والقطاعــات
الدوليــة مــن أجــل التعامــل مــع تداعياتــه ودعــم
الرجــوع إلــى الحيــاة الطبيعيــة ،وإن األرواح وســبل
معيشــة المالييــن حــول العالــم تعتمــد علــى قدرتنــا
فــي تســخير قــوة هــذا العمــل المشــترك -ســواء في
مجــال تقديــم الرعايــة الصحيــة أو البضائــع أو الخدمــات
اإلنســانية ،-وعليــه يجــب أن نقــف وقفــة جــادة لبــذل
لك مــا يلــزم.
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مع استمرار تفشي وباء فيروس
كورونا في جميع أنحاء العالم،
دعونا نلقي نظرة على التحديات
اللوجستية لنقل اللقاحات
وتوزيعها:
اســتفادت البشــرية مــن اللقاحــات بمختلــف أنواعهــا علــى مــدار قرنيــن ســابقة ،ولكــن لــم تكــن مرحلــة
تطويــر اللقــاح وتوزيعــه بفعاليــة سلســة أو ســريعة .وبالنظــر إلــى اســتمرار تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا في
الملحــة للقــاح ،دعونــا نســتعرض فيمــا يلــي النقــاط المهمــة
جميــع أنحــاء العالــم أدى إلــى تفاقــم الحاجــة
ّ
فــي عمليــة توزيــع ونقــل اللقــاح.

تطوير الخدمات اللوجستية لتوزيع اللقاحات
إن أحــد العوائــق التــي تحــول دون التوزيــع الفعــال
للقــاح هــو قضيــة التمويــل ،ولذلــك فــي القــرن
التاســع عشــر شــهد العالــم تحــول متزايــد فــي
تمويــل اللقاحــات ،إذ ابتعــدت الجهــات الحكوميــة
التــي تســيطر علــى اللقاحــات لصالــح المؤسســات
التجاريــة وتركــت الســاحة للشــراكت الخاصــة لتعــزز
إنتــاج اللقــاح وتتفــوق بالمنافســة مــع نظرائهــا
بالتركيــز علــى خفــض التلكفــة وضمــان الجــودة.
ولكــن تراجعــت العديــد مــن شــراكت األدويــة الكبرى
علــى مــدار  50عــام الماضيــة عــن تجــارة اللقاحــات؛
ألنهــا مثقلــة بحواجــز تنظيميــة وبهامــش ربــح
منخفــض ،فلذلــك نــرى شــركتين فقــط تنتــج 10

لقاحــات لألطفــال ضــد أمــراض الجــدري والبكتيريــا
الثالثيــة.
كمــا يأخــذ قطــاع األبحــاث والتطويــر فــي مجــال
الحيــز األكبــر فــي القطــاع الخــاص
اللقاحــات
ّ
والشــراكت ،إذ نــرى المنظمــات العامــة مثــل
منظمــة الصحــة العالميــة ومراكــز التحكــم
باألم ـراض تتكفــل بمهمــة توزيــع اللقــاح بحســب
أولويتــه ،وتركــز منظمــة الصحــة العالميــة علــى
تشــغيل البحــث والتطويــر فــي مجــال اللقاحــات
بحثــاً عــن خيــارات اكفيــة للعالــم وتحســين مرحلــة
إنتــاج اللقــاح وإدارتــه وتوزيعــه.

ما الذي تتضمنه تاكليف تلك العمليات اللوجستية؟

اللقاحات:
تشــمل التأكــد مــن حصــول الفــرد علــى اللقــاح
نفســه بمركباتــه األساســية ،وهنــا يأتــي دور األدويــة
الكبــرى فــي ضمــان الجــودة.

المحاقن والملصقات وصناديق األمان:
يجــب الحــرص عنــد توزيــع اللقــاح علــى نطــاق واســع
والتأكــد مــن أمــان النقــل الصحيــح ،وضمــان جــودة
الصناديــق المحفــوظ بهــا.

النقل:
مــا هــي الطريقــة العمليــة واألكثــر أمانــ ًا واألســرع
إليصــال اللقــاح إلــى األشــخاص الذيــن يحتاجــون إليــه؟

معدات سلسلة التبريد:
هــل يمكــن لمعــدات النقــل والتخزيــن أن تســتوفي
اشــتراطات درجــة الح ـرارة لتخزيــن اللقــاح؟

مواد التدريب:
يجــب أن يتلقــى العاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحية
ـامال علــى التعامــل مــع اللقــاح وإعطائــه،
تدريبــ ًا شـ ً
باإلضافــة إلــى كيفيــة التعــرف علــى اآلثــار الجانبيــة
المحتملــة.
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اشتراطات التخزين الكبرى
بينمــا يســتعد قــادة الصحــة العامــة ألكبــر حملــة لتوزيــع اللقــاح فــي التاريــخ ،يجــب عليهــم التركيــز
علــى اشــتراطات ومتطلبــات التخزيــن البــارد؛ حيــث التزمــت شــركة فايــزر بإنتــاج  100مليــون جرعــة فــي
الواليــات المتحــدة وحدهــا فــي ديســمبر مــع احتماليــة توفــر  500مليــون جرعــة أخــرى ،إي بإجمالــي
إنتــاج  1.2مليــار جرعــة خــال العــام الحالــي.
يكمــن التحــدي الــذي يواجــه لقــاح فايــزر وحــده هــو درجــات الحــرارة ،إذ يفســد وتذهــب فاعليتــه إذا
لــم يحفــظ بدرجــة حـرارة معينــة ،فيجــب االحتفــاظ بــه ببــرودة تبلــغ  70درجــة مئويــة تحــت الصفــر (-94
ـتحيل أثنــاء التوزيــع ولكــن ســاهمت شــركة فايــزر
فهرنهايــت) حتــى حيــن الحقــن .قــد يبــدو ذلــك مسـ
ً
بالمســاعدة مــن خــال:

01

02
03

تطوير ابتاكرات فاعلة تناسب التعبئة والتخزين في مختلف المواقع الجغرافية.

تســتخدم شــراكت الشــحن لنقــل البضائــع البــاردة والمصممــة خصيصـ ًا لهــا ،إذ تكــون مــزودة
بمستشــعر الموقــع الجغرافــي لتتبــع الشــحنة ودرجــة الحـرارة لضمــان جــودة اللقــاح.

بناء شرااكت استراتيجية مع مزودي خدمات النقل.

يمكــن تخزيــن اللقــاح فــي مخــزون الشــحن الح ـراري مــع الثلــج الجــاف لمــدة تصــل إلــى  15يــوم عنــد
إعــادة تعبئــة الثلــج الجــاف ،وفــي وحــدات التبريــد بالمستشــفى يبقــى لمــدة  5أيــام.

النقل والتسليم
شــهدت شــراكت سالســل توريــد معــدات الوقايــة
الشــخصية تحديــات صعبــة خــال النصــف األول مــن
تمكنــت مــن تجاوزهــا بنجــاح،
عــام 2020م ،ولكــن
َّ
وتعلَّ مــت مــن هــذه التجربــة الكثيــر ،انعكــس ذلــك
علــى عملهــا بحلــول صيــف عــام 2020م ،إذ شــهدنا
نجاحــات مبهــرة فــي توزيــع المــوارد الالزمــة إلجــراء
الفحــص ضــد فيــروس كورونــا المســتجد.
تفشــيه ،فــإن
وبالنظــر إلــى خطــورة الوبــاء ومســتوى
ِّ
نقــل اللقــاح سيســتغرق مســافات أطــول عبــر الجــو
أي مــا يقــارب  15000رحلــة نقــل جويــة علــى مــدار
عاميــن لنتمكــن مــن نقــل  10مليــارات مــن جرعــات
اللقــاح ،وعلــى الرغــم مــن نجــاح شــراكت الطيـران بنقل
البضائــع المبــردة ،إال أن التعامــل مــع درجات حـرارة تصل
إلــى التجمــد للحفــاظ علــى اللقــاح ســيكون أمــ ًرا
ـا
جديــد ًا وصعب ـاً ،خاصــة بــأن الثلــج الجــاف يعتبــر حمـ ً
إضافيـ ًا علــى الشــحنة ممــا يزيــد مــن تلكفــة ووقــت
التوزيــع.
وإضافــة إلــى ذلــك ،فــإن إج ـراءات النقــل بيــن المطــار
والوجهــة النهائيــة لتوزيــع اللقــاح يعتبــر األخطــر
مــن الناحيــة اللوجســتية فهــو آخــر خطــوة لضمــان
اســتمرار درجــات الحــرارة والحفــاظ عليهــا حتــى يتــم
تســليم اللقــاح بنجــاح.

االحتياج لطاقم التمريض
إن أحــد اإلجــراءات اللوجســتية المعقــدة هــو نقــل وتوزيــع لقــاح
فيــروس كورونــا ،ولســوء الحــظ نشــهد قصــو ًرا واحتياجـ ًا فــي طاقم
الرعايــة الصحيــة المتمكــن مــن إدارة اللقــاح وتقديمــه للعامــة ،ال
خاصــة عندمــا صــدر اشــتراط بــأن
ســيما فــي الواليــات المتحــدة َّ
العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة هــم أول مــن ســيتلقى
اللقــاح ،فقــد شــهدنا عواقــب ســلبية أدت إلــى القصــور فــي
الطاقــم الطبــي ،ولذلــك لجــأت بعــض الجهــات إلــى توزيــع الطاقــم
الطبــي علــى فتــرات معينــة عوضــ ًا عــن أخذهــا فــي ٍآن واحــد.
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بين التحديات اللوجستية،
والعقبات األخرى ..نضع أسئلة
مهمة بعين االعتبار ونحن
نشهد مراحل توزيع اللقاح حول
العالم:
ما هي العقبات في مرحلة توزيع اللقاح؟
شــهد الشــحن الجــوي فــي قطــاع التجــارة
وتمكنــت شــراكت الخدمــات
اإللكترونيــة ذروتــه
َّ
اللوجســتية مــن إدارتــه بنجــاح خــال عــام 2020م،
ولكــن مرحلــة توزيــع اللقــاح بمســتوياته الكبــرى
التــي تغطــي نطاقــاً واســعاً ومختلفــاً تمامــاً عــن
التجــارة اإللكترونيــة ..فهــو يعتبــر رحلــة جديــدة
تحــد
وفريــدة بتفاصيلهــا ،باختصــار هــو أكبــر
ٍ
لوجســتي سيشــهده العالــم علــى اإلطــاق.
مــا هــي االســتعدادات لضمــان نجــاح توزيــع
اللقــاح؟
فــي الحقيقــة إن توفــر خيــارات متعــددة -وإن
اكنــت قليلــة -مــن لقــاح فيــروس كورونــا يعتبــر
مذهــا عوضــاً عــن التحديــات المذكــورة،
إنجــا اًز
ً
وإن الخدمــات اللوجســتية ســتتمكن مــن تخطيهــا
وتتســع فــي مجالهــا حتــى تغطــي االحتيــاج
البشــري.
لــو أردنــا التطــرق للجانــب اإليجابــي مــن جائحــة
فيــروس كورونــا المســتجد فهــو اتحــاد العقــول
الذكيــة مــن حــول العالــم للعمــل بصــف واحــد؛
ســعياً لحــل هــذه األزمــة وتجاوزهــا .وعلــى غــرار
البحــث الســريع إليجــاد اللقــاح فإننــا سنشــهد
انتشــا اًر ســريعاً للبنيــة التحتيــة اللوجســتية؛ للتأكــد
مــن حصــول الجميــع علــى اللقــاح بأمــان وفعاليــة.
المتبعــة مــن شــراكت
وفيمــا يلــي بعــض الطــرق
َّ
الخدمــات اللوجســتية لضمــان توزيــع اللقــاح:
•االستثمار في مزارع التجميد
•معدات التعديل التحديثي
•سرعة إنجاز العمليات

مــا الــذي اتبعتــه الــدول والحكومــات للتجهيــز
للمرحلــة القادمــة؟
لــم يتوقــف العمــل علــى إعــداد الخطــط وتجهيــز
المــوارد ،فقــد اعتمــدت العديــد مــن دول العالــم
ومنهــا تحديــداً الواليــات المتحــدة منهــج ســرعة
إنجــاز العمليــات ،وتســهيل تقديــم الموارد ،وســعت
كذلــك تلــك الــدول لالســتفادة مــن البنيــة التحتيــة
لهــا؛ لتوزيــع اللقــاح فــي جميــع أنحــاء البالد بســير
عمليــات مســتقل عــن سلســلة التوريــد المعتــادة،
ومــن الواضــح أن عمليــة التطعيــم بهــذا الحجــم
ســتكون مهمــة هائلــة وصعبــة بعــض الشــيء.
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رسالة للموردين..
شراكء “نوبكو”
الشراكء األعزاء ،نتقدم لكم بالشكر الجزيل!
فقــد كنتــم علــى قــدر المســؤولية؛ مــن خــال تجاوزكــم معنــا لتحديــات جائحــة فيــروس كورونــا غيــر المســبوقة ..وبالرغــم مــن
التحديــات العالميــة واإلقليميــة التــي فرضتهــا الجائحــة خــال العــام المنصــرم 2020م علــى قطــاع سالســل اإلمــداد؛ إال أننــا فــي
نوبكــو فخــورون باإلنجــازات التــي تمــت معكــم ،والتــي ســاهمت بــأن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول العشــرة
األولــى بالعالــم فــي إج ـراء اختبــارات فحــص كوفيــد .19 -
كمــا أن لك تلــك الخطــوات جــاءت متوافقــة مــع الجهــود التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة لتحقيــق أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي
لتحســين الرعايــة الصحيــة فــي جميــع مناطــق المملكــة.
شك اًر لكم فأنتم شراكء في رفع اسم المملكة بين دول العالم في المجال الصحي

عالقة
ممتــــدة
خــال هــذا العــام تــم إطــاق برنامــج تقييــم األجهــزة الطبيــة ميديفــال ( ،)MEDEVALوالــذي يمكــن مــوردي األجهــزة
الطبيــة مــن تبــادل المعلومــات والتعريــف بمنتجاتهــم إلضافتهــا لدليــل نوبكــو ،وســيمكن هــذا البرنامــج المورديــن
مــن تقديــم مالحظاتهــم علــى المواصفــات الفنيــة وكذلــك اقتـراح تعديــل أو حــذف ،أو إضافــة عنصــر علــى العناصــر
الفنيــة الحاليــة والمطلوبــة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة المشــاركة مــع نوبكــو ،هــذا باإلضافــة للكثير مــن الوظائف
تحقــق أعلــى معيــار مــن الشــفافية
والخيــارات التــي ســتكون متاحــة لجميــع الشــراكء
المورديــن المؤهليــن والتــي ّ
ّ
لجميــع الشــراكء مــن المورديــن وكذلــك العمــاء .ومــن هــذه المنصــة ندعــو اكفــة الشــراكت الطبيــة المســتوردة أو
المصنعــة لألجهــزة الطبيــة للتســجيل فــي المنصــة مــن خــال الدخــول علــى الموقــع اإللكترونــي لشــركة نوبكــو
لعــرض التقنيــات وتســجيل المنتجــات.
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NPT٢٠/٠٠٣٩

-٢٠٢١

NPT١٩/٠٠٢٥

-٢٠٢١

NPT١٩/٠٠٢٨

-٢٠٢١

NPT١٩/٠٠٣٦

-٢٠٢١

NPT١٩/٠٠٣٧

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٤٠

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٤٤

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٢١

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٢٢

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٤٧

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٠٥

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٤٣

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠١٣

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٤٨

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٥٠

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٥١

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٥٢

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٤٢

-٢٠٢١

NPT١٩/٠٠٣١

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠٣٠

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠١١

-٢٠٢١

NPT٢٠/٠٠١٥

-٢٠٢١

تحديات واجهناها بالعزم
خــال األشــهر االثنــي عشــر المنصرمــة واجهنــا بعــزم وصمــود التحديات
التــي اســتجدت وطــرأت ،وبتعــاون شــراكئنا وموردينــا اســتطعنا بفضــل
اللــه تجاوزهــا ،والتــي جــاء أبرزهــا علــى النحــو التالــي:
•تضخم األسعار نتيجة ارتفاع تلكفة بعض المواد الخام.
•تذبــذب فــي اســتهالك األدويــة والمســتلزمات الطبيــة نتيجــة
االحتياطــات الوقائيــة المفروضــة بســبب الجائحــة.
ــحها علــى
•ارتفــاع اســتهالك معــدات الوقايــة الشــخصية ُ
وش ِّ
مســتوى العالــم.
•مواجهــة تحديــات إنجــاز إجــراءات الشــراء للمنافســات المجدولــة
وكذلــك التوريــدات لبعــض األصنــاف الحيويــة.
ولكــن هــذا لــم يمنــع شــراكءنا المورديــن مــن القيــام بعملهــم علــى
أكمــل وجــه؛ مــن خــال االلتـزام بالعقــود المبرمــة وكذلــك الحــرص علــى
تأميــن المنتجــات الطبيــة بأســرع وقــت ممكــن وفــق الوضــع الراهــن،
وعليهــا جــاءت أبــرز اإلنجــازات بالتعــاون مــع اكفــة الشــراكء مــن مورديــن
وجهــات صحيــة حكوميــة علــى النحــو التالــي:
•تغطية  100%من احتياج السوق لمعدات الوقاية الشخصية.
•دعــم المصانــع الوطنيــة لرفــع طاقتهــا اإلنتاجيــة لتغطيــة احتياجــات
ا لسو ق .
•تأثيث وتجهيز المستشفيات الميدانية للتصدي للجائحة.
•تأميــن أكبــر حصــة ممكنــة مــن اللقاحــات الخاصــة فيــروس كورونــا
كوفيــد.-19

860

مورد مسجل

200

مورد من اكفة الفئات

وحرصـ ًا مــن نوبكــو علــى تحســين عالقتهــا مــع اكفــة المورديــن؛ فقــد
قامــت بعمــل اســتفتاء لرضــى المورديــن مــع بدايــة الربــع األول مــن العام
الحالــي 2021م؛ للوقــوف علــى اكفــة التحديــات التــي يواجهونهــا مــن
خــال اكمــل رحلتهــم فــي سلســلة اإلمــداد ،بــدء ًا مــن مرحلــة التســجيل
وانتهــاء عنــد رفــع الفواتيــر واســتالم المســتخلصات ،وقــد تــم عمــل
هــذا االســتفتاء ليشــمل حوالــي  200مــورد مــن اكفــة الفئــات مــن
أصــل  860مــورد مســجل لــدى نوبكــو ،وجــاءت نتيجــة االســتفتاء بتحقيق
مؤشــر الرضــا حــول خدمــات نوبكــو بشــل عــام بنســبة  .71%كمــا تجــدر
اإلشــارة بأننــا فــي نوبكــو نســتهدف خــال هــذا العــام نســتهدف خالل
هــذا العــام رفــع مؤشــر الرضــا إلــى  80%بعــد تحقيــق المســتهدفات
ا لتا لية :
•تعييــن مــدراء عالقــات لجميــع المورديــن للوقــوف علــى اكفــة
احتياجاتهــم.
•تغييــر نظــام المنافســات وكذلــك نظــام المســتودعات بأنظمــة تعد
األفضــل علــى مســتوى العالم.
•عمــل الزيــارات الدوريــة للشــراكء الموردين للوقــوف علــى إماكنياتهم
ومشــاركتهم بالتحديات المشــتركة.
•التعــرف عــن قــرب علــى سياســات الشــراكء المورديــن وإجراءاتهــم
الداخليــة؛ لتعزيــز أطــر العالقــة العمليــة واســتدامتها.

71%

مؤشر الرضا حول خدمات

80%

نستهدف خالل هذا
العام رفع مؤشر الرضا
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مقال
العدد

البلوكشين والتحول الرقمي
في مجال االمداد اللوجستي
في القطاع الصحي
األستاذ /سالم الشمري

مدير عام االتصاالت وتقنية المعلومات

منــذ ســنوات قليلــة بــدأ البلوكشــين يظهــر كمفهــوم قابــل
للتطبيــق فــي قطــاع األعمــال ،وكنظــام لتوثيــق مصــادر
المعلومــات ومشــاركتها دون أدنــى فرصــة للتحايــل أو تعديــل
مصــدر المعلومــات ،وبدايــة الظهــور تحديــداً اكنــت فــي
العمــات الرقميــة مثــل البتكويــن وغيرهــا ،ويكفــي لمعرفــة
قيمــة العملــة الرقميــة أننــا اليــوم وبتأكيــد مطلــق نقــول أن
أحــد مصــادر قــوة العملــة الرقميــة أنــه يســتحيل تزويــر العملــة
الرقميــة ،ويســتحيل اســتخدامها فــي عمليــات غســيل األمــوال
لكونهــا مبنيــة علــى إدراج لك محطــة تــداول أو مبادلــة للعملــة
إلــى مفتــاح مشــفر بتشــفير عالــي ،ومبنــي علــى المصــدر
والحركــة بسلســلة مــن التشــفير المركــب الــذي ال يمكــن تزويــره
أو التحايــل عليــه حتــى بوجــود الحواســيب الكميــة التــي يلــزم
لهــا ميزانيــات دول أو منشــآت ضخمــة لتشــغيلها ،والشــيء
بالشــيء يذكــر لدينــا فــي المملكــة مشــروع (شــاهين) فــي
جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتكنولوجيــا ومشــروع
(الحاســب الفائــق – الدمــام )7فــي أرامكــو ،وتعــد تلك المشــاريع
مــن ضمــن عشــرة مراكــز علــى مســتوى العالــم ،وربمــا هــذا
يفســر جانبــاً مــن وصــول قيمــة البتكويــن ألرقــام فلكيــة مقارنــة
مــع الــدوالر األمريكــي ( 47ألــف دوالر مقابــل البيتكويــن الواحــد
 حتــى وقــت كتابــة المقــال) ،وربمــا سنشــهد فــي العقديــنالقادميــن تحــول العالــم -لك دولــة بحســب إماكنياتهــا -للعملــة
ـدال مــن العمــات الحاليــة المتداولــة.
الرقميــة بـ ً
المقدمــة الســابقة توضــح مبــدأ عمــل البلوكشــين والمبنــي
علــى فكــرة صحــة مصــدر المعلومــة وانتقــال المعلومــة مــن
محطــة إلــى محطــة بتوثيــق عالــي جــداً  ،وآمــن فــي نفــس
الوقــت ومــن هــذا المبــدأ يثــار الســؤال التالــي:
مــا مــدى إماكنيــة تطبيــق مفهــوم البلوكشــين فــي
القطــاع اللوجســتي وبالــذات فــي قطــاع اإلمــداد الصحــي؟
اإلجابــة تكمــن فــي تخيــل الرحلــة التاليــة ضمــن عمليــات نوبكــو،
بــدءاً مــن إصــدار أوامــر شـراء مشــفرة بمعلومــات متاكملــة يتــم
مشــاركتها مــع مــورد يعمــل بنفــس المبــدأ ،وذلــك بتشــفير
أمــر طلــب التصنيــع وإضافتــه ألمــر تصنيــع موجــه للمصانــع
العالميــة للتنفيــذ ،والــذي بــدوره ســيضاف لبيانــات المنتــج

والشــحن ويعــاد كسلســلة مــن المفاتيــح المشــفرة ذات
المصــادر الموثقــة؛ لتصــل إلــى المصــدر “نوبكــو” فــي عمليــات
اســتالم مســبقة التســجيل فــي أنظمــة نوبكــو وانتهــاء
ً
بعمليــات التوريــد لجهــات الصــرف.
مثــل هــذه السلســلة المتاكملــة ســتضمن وصــول منتــج غيــر
قابــل للغــش والتحايــل فــي المكونــات ،ومعلومــات التصنيــع
وتواريــخ التصنيــع والشــحن والخطــأ المصنعــي ،وذلــك وفــق
أعلــى درجــات صحــة المعلومــة ،وســتتوفر المعلومــات بوقــت
اكف يســمح بمنــع إعــادة ســحب المنتــج ويقطــع الطريــق علــى
ٍ
أي تجــاوزات وعمليــات غــش تجــاري فــي مراحــل التوريــد ،وكذلــك
ســتجعل العمــل اللوجســتي مقتصـ اًر بشــل كبيــر علــى عمليات
المناولــة والتخزيــن والنقــل فقــط إذا توفــرت أنظمــة ذكيــة
تحاكــي فيهــا اآللــة الــذاكء البشــري فــي التخطيــط واإلمــداد،
وذلــك لكــون جميــع المعلومــات متوفــرة عنــد جميــع أط ـراف
اكف للتشــغيل،
العمليــة اللوجســتية وبشــل لحظــي وبوقــت ٍ
وســتتوفر خــال عمليــة تبــادل المعلومــات أدوات ســهلة
للتحقــق مــن صحــة مفاتيــح التشــفير وجــودة المحتــوى قبــل
الســماح النتقــال المنتــج مــن محطــة لمحطــة فيمــا بيــن
المصنــع والمــورد والعميــل.
أخيراً :
الرحلــة الســابقة قــد تبــدو ضربــاً مــن الخيــال فــي الوقــت
الراهــن لكنهــا حتمــا ســتكون واقعــاً فــي كثيــر مــن الــدول
المتقدمــة ،والتــي نؤمــن يقينــاً أن بالدنــا وبالدعــم الالمحــدود
مــن حكومتنــا الرشــيدة ستســعى ألن تكــون أحــد هــذه الــدول
فــي القطــاع اللوجســتي ،ضمــن رؤيــة بالدنــا فــي التحــول إلــى
منصــة لوجســتية عالميــة بحلــول عــام .2030
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ربط العالم

العال
ُ

بموقعهــا االســتراتيجي الفريــد ،وكونهــا تقــع
فــي قلــب منطقــة الشــرق األوســط ،وتحيــط
بهــا القــارات الثــاث ،وتطــل علــى مضائــق مائيــة
مهمــة؛ تتمتــع المملكــة العربيــة الســعودية
بمنــاخ ومناطــق جغرافيــة رائعــة ،وبماكنــة
عظيمــة بيــن دول العالــم ،ممــا يجعلهــا جســ اًر
بيــن الشــعوب وطريقــاً رئيســياً للتجــارة منــذ
ـة فــي طريــق
ـة مهمـ ً
القــدم؛ حيــث اكنــت محطـ ً
الحريــر وطريــق التوابــل ،كمــا تتميــز بأنهــا قبلــة
المســلمين والقلــب النابــض للعالــم اإلســامي.
وتعتبــر المملكــة مهــداً للحضــارات القديمــة فقد
ـاهدة علــى حضــارات خالــدة وأمــم
اكنــت أرضهــا شـ
ً
ـودة حتــى
عريقــة وتـراث مزدهــر بقيــت آثــاره موجـ ً
اليــوم؛ لتــروي قصــص أصحابهــا.

القطاع الواعد لوجهات استثنائية:
جــاءت رؤيــة المملكــة  2030ســاعية إلــى تحقيــق
تنــوع قاعــدة االقتصــاد ،وزيــادة الناتــج المحلــي،
وجــذب االســتثمارات وزيــادة مصــادر الدخــل ،وكذلك
توفيــر فــرص العمــل المالئمــة للمواطنيــن ..ويأتــي
القطــاع الســياحي أحــد أهــم القطاعــات الواعــدة
التــي تحقــق ذلــك لكــه للمملكــة!
فهــو يســعى إلــى تغييــر مفهــوم الســياحة
الداخليــة التقليديــة ،وتحقيــق صناعــة ســياحية
عالميــة ،وتمكيــن نمــو هــذا القطــاع؛ ومــن
أجــل ذلــك لكــه عملــت منظومــة الســياحة علــى
عــدد مــن المبــادرات المختلفــة ،مــن إطــاق
التأشــيرات الســياحية وتيســير قوانينهــا ،وتطويــر
البنيــة التحتيــة الســياحية ،واالهتمــام بالتضاريــس
المتنوعــة فــي مناطــق المملكــة.

ونظـ اًر للمســاحة الشاســعة والتنــوع المهــول في
تضاريســها ومناخهــا ولك طبيعتهــا؛ فالمملكــة
وجهــة اســتثنائية عالميــة ..ترحــب بالباحثيــن عــن
المغامــرات ،واالســترخاء ،والمســتمتعين بالطبيعــة
البكــر ،والمناظــر الخالبــة ،وكذلــك للمتشــوقين
لآلثــار والمعالــم الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة،
فهــي مــان مالئــم لــل الســياح فــي العالــم..
فشــعبها مضيــاف ويمتلــك حفــاوة عاليــة منــذ
القــدم ،كمــا أنهــا تتمتــع باســتقرار سياســي
وأمنــي ،وازدهــار اقتصــادي ،وتطــور مجتمعــي.

إن القطــاع الســياحي الواعــد أصبــح اليــوم واقعــاً
وطنيــاً بفضــل المقومــات الســياحية المتميــزة التي
تتمتــع بهــا المملكــة ،كمــا أن انفتــاح المملكــة
علــى الســياحة العالميــة ســاعد فــي ســرعة التوجه
الفعلــي نحــو االســتثمار فــي األماكــن األثريــة
ومناطــق الجــذب الســياحي التــي تمتلكهــا فــي
مختلــف مناطقهــا الجغرافيــة المتعــددة مثــل:

أملج

السودة

جدة

الدرعية
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على
فكرة

هل تسبب موانع العرق
ومزيالت رائحته سرطان الثدي؟

يســيطر التبايــن الشاســع مــا بيــن األفــراد وتركيبهــم الحيــوي
ومناعتهــم وغيرهــا مــن العوامــل عنــد التحقــق مــن الشــائعات
الطبيــة ،وخصوصــ ًا تلــك المرتبطــة بعــادات النظافــة الشــخصية،
وعلــى رأســها عالقــة موانــع العــرق ومزيــات رائحتــه بســرطان
الثــدي .لــم تجــد الدراســات العلميــة والطبيــة علــى مــدار األعــوام
عالقــة حيويــة أو علميــة واضحــة مــا بيــن اســتخدام موانــع العــرق
ومزيــات رائحتــه بســرطان الثــدي ،إال أن اســتخدام منتجــات موانــع
العــرق ومزيــات رائحتــه ترتبــط بتنــوع وتاكثــر واختــاف أنــواع البكتريــا
الحميــدة والخبيثــة -المتواجــدة فــي منطقــة اإلبــط ،فقــد وجــدتعــدة دراســات أن األشــخاص الذيــن يســتخدمون منتجــات موانــع
العــرق ومزيــات رائحتــه بشــل مســتمر يكــون لديهــم تنــوع أكبــر
فــي البكتيريــا المتواجــدة فــي منطقــة اإلبــط -وهــو رد فعــل
طبيعــي جـراء الرطوبــة فــي المنطقــة -كمــا أنــه وعنــد انقطاعهــم
عــن اســتخدامها لفتــرة بســيطة ،تكونــت لديهــم بكتيريــا المكورات
وترجح الدراســات أن ســرعة تعرضهــم لإلصابة
العنقوديــة أو الوتديــةُ ،
بهــذه البكتيريــا ناتــج عــن تأقلــم الجلــد علــى اســتخدام منتجــات
موانــع العــرق ومزيــات رائحته ســواء التــي تحتــوي علــى األلمونيوم
أو الكحــول أو البارابيــن ،فيعانــي جلــد منطقــة اإلبــط مــن اختــال
التــوازن الهرمونــي عنــد التوقــف عن اســتخدام تلــك المــواد والتي

تقتــرن برفــع مســتوى هرمــون االســتروجين الــذي
يؤثــر علــى اإلصابــة بســرطان الثــدي ،إال أن عــدم وجود
أي بقايــا حيويــة فــي منطقــة اإلبــط أو مــا حولهــا
تثبــت عالقــة اســتخدام مزيــات العــرق باإلصابــة
ـاال
بســرطان الثــدي جعــل مــن الربــط مــا بينهمــا مجـ ً
مثي ـ ًرا إلج ـراء المزيــد مــن الدراســات.
أخيــراً ،الحظــت الدراســات زيــادة اإلصابــة بالعــدوى
البكتيريــة عنــد اســتخدام موانــع العــرق ومزيــات
رائحتــه بعــد إزالــة الشــعر مباشــرة ،فاكنــت هــذه
الخطــورة الوحيــدة المثبتــة ،بعيــد ًا عــن اإلصابــة
بالســرطان.

هل تسبب فرقعة األصابع
التهاب المفاصل المزمن؟

تحــدث فرقعــة األصابــع نتيجــة لخــروج فقاعــات الهــواء
المتجمعــة بداخــل ســائل المفاصــل الزاللــي وهــو ســائل
لــزج يشــبه بيــاض البيــض ويتواجــد فــي المســاحة
الضيقــة مــا بيــن المفاصــل؛ ليســاعد علــى ليونتهــا
وســهولة حركتهــا .عنــد تباعــد المفاصــل والعظــام
عــن طريــق شــد األصابــع أو ثنيهــا ،ينتــج ضغــط ســلبي
يتلخــص بخــروج الهــواء بســرعة مــن داخــل ســائل
المفاصــل الزاللــي المتواجــد فــي المســاحة الضيقــة مــا
بيــن المفاصــل .ال يذكــر أن لهــذه الديناميكيــة أي تأثيــر
علــى اإلصابــة بالتهــاب المفاصــل المزمــن ،أو أي نــوع
آخــر مــن التهــاب المفاصــل ،حيــث أن مســببات وعوامــل
الخطــورة المرتبطــة باإلصابــة بالتهــاب المفاصــل تنحصــر
فــي العوامــل الجينيــة والبيئيــة وتقــدم العمر والســمنة
واإلصابــات ،بعيــد ًا عــن العــادات البســيطة ذات التأثيــر
البســيط ،مثــل فرقعــة األصابــع .إال أن هــذه العــادة
ليســت بعيــدة لك البعــد عــن التســبب باألضـرار ،فوجــدت
عــدة دراســات أن لفرقعــة األصابــع تأثيــر علــى ضعــف
انقبــاض اليــد علــى المــدى البعيــد.
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أحدث األخبار

أهم المستجدات
التي ستغير
من قطاع
التخزين والنقل
في السنوات
القادمة!
تعتمــد التوجهــات فــي صناعــة الخدمــات
اللوجســتية علــى التغيــرات الكبــرى التــي
تحــدث نتيجــة لتطبيــق االبتــارات القائمــة علــى
التكنولوجيــا فــي العمليــة التجاريــة ،حيــث يســعى
الجيــل الجديــد مــن الحلــول اإلداريــة اللوجســتية
لجعــل سالســل التوريــد العالميــة أكثــر اســتدامة
وتمحــو اًر حــول العمــاء ،كمــا تــؤدي األتمتــة فــي
العمليــات اللوجســتية إلــى حصــول زيــادة واضحــة
فــي اإلنتاجيــة والكفــاءة فــي ســير العمــل ،كمــا
أصبــح التقــدم الحاصــل فــي شــفافية سالســل
التوريــد وعمليــات تتبعهــا أمــ اًر غايــة فــي
األهميــة؛ لإلبقــاء علــى عالقــة مرنــة وفعالــة بيــن
مختلــف أصحــاب المصالــح.
أفضــل  10توجهــات فــي صناعــة الخدمــات
ا للو جســتية :

الذاكء االصطناعي

تدعــم ألغوريثميــات الــذاكء االصطناعــي تعلــم اآللــة؛
حيــث تجعــل الشــراكت صاحبــة الســبق فــي التعامل
مــع التأرجــح فــي الطلــب ،فحلــول التنبــؤ القائمــة
علــى الــذاكء االصطناعــي تتيــح للمــدراء التخطيــط
لعمليــات سالســل التوريــد ،وإيجــاد ســبل لتخفيــض
تاكليــف التشــغيل.

علم الروبوتات

يزيــد اســتخدام علــم الروبوتــات فــي الخدمــات
اللوجســتية مــن ســرعة ودقــة عمليــات سالســل
التوريــد ،ويقلــص األخطــاء البشــرية ،حيــث تزيــد
الروبوتــات مــن مــدة التشــغيل وترفــع اإلنتاجيــة إذا
مــا قورنــت بــاألداء البشــري.

إنترنت األشياء

هــو عبــارة عــن مزيــج مــن األجهــزة التــي تتواصــل
فيمــا بينهــا إلدارة البيانــات ونقلهــا عبــر اإلنترنــت
دون تدخــل بشــري ،كمــا يعــزز إنترنــت األشــياء فــي
مجــال الخدمــات اللوجســتية الوضــوح فــي لك
خطــوات سالســل التوريــد ويحســن كفــاءة إدارة
المخــزون.

توصيل الميل األخير

غالبــاً مــا تكــون الخطــوة األخيــرة مــن سالســل
التوريــد التــي تبــدأ مــن المســتودع أو مركــز
التوزيــع ،وتنتهــي بالعميــل غيــر ناجحــة وتنطــوي
علــى قــدر كبيــر مــن تحمــل إجمالــي تلكفــة نقــل
البضائــع ،ويعتبــر توصيــل الميــل األخيــر الجــزء األكثــر
أهميــة فــي الخدمــات اللوجســتية ألنــه مرتبــط
ارتباطــاً مباشــ اًر بإرضــاء العميــل.
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الحوسبة السحابية

أتمتة المستودعات

تقــدم حلــول تقنيــات “البرمجيــات كخدمــة”
القائمــة علــى الحوســبة الســحابية المقدمــة
لشــراكت الخدمــات اللوجســتية نماذجــاً تســمح
للدفــع حســب االســتخدام ،ممــا يتطلــب اســتثما اًر
بــرأس مــال منخفــض ،ويخفــض مخاطــر وتاكليــف
صيانــة البنــى التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات.
المركبات ذاتية القيادة
تحســن المركبــات ذاتيــة القيــادة مــن أمــان
المركبــات ،وتعمــل علــى توصيــل البضائــع بشــل
آمــن وذلــك بتقليــص الخطــأ البشــري خــال القيادة،
كمــا أن هــذه المركبــات تزيــد مــن كفــاءة توصيــل
الميــل األول واألخيــر ألنهــا مصممــة للعمــل طــوال
النهــار والليــل.

تزيــد أتمتــة المســتودعات الكفــاءة والســرعة
واإلنتاجيــة مــن خــال تقليــص التدخــل البشــري ،عبــر
تقنيــات مثــل المركبــات الموجهــة اآلليــة وااللتقاط
اآللــي والتخزيــن واالســترجاع اآللــي وتقنيــة االلتقاط
والتصنيــف اآللــي.

قواعد البيانات المتسلسلة

تزيــد قواعــد البيانــات المتسلســلة األمــان؛ مــن
خــال تطبيــق نظــام قواعــد بيانــات المركزيــة غيــر
قابلــة للدحــض ويعالــج مشــالك الضغــط علــى
التتبــع وغيرهــا مــن التحديــات ذات العالقــة ممــا
يزيــد مــن شــفافية معامــات اكمــل العمليــة
اللوجســتية.

تحليل البيانات والبيانات الضخمة

تقــدم تحليــات البيانــات أفــا اًر قابلــة للتنفيــذ حول
تطويــر إنتاجيــة المســتودع ،وإدارة األداء واالســتخدام
األمثــل للمــوارد اللوجســتية ،كمــا تســاهم البيانــات
التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال مراقبــة
األوضــاع واألحــوال الجويــة ومقارنتهــا بمواعيــد
األســطول فــي تحســين عمليــة التخطيــط
والتنفيــذ.

الخدمات اللوجستية المرنة

تمكــن الخدمــات اللوجســتية المرنــة الشــراكت مــن
إدارة عمليــات سالســل التوريــد بفعاليــة أكبــر خــال
فت ـرات تأرجــح الطلــب ،كمــا تســاهم فــي زيــادة أو
تخفيــض عمليــات سالســل التوريــد بحســب الحاجــة
وبنــاء علــى طلــب الســوق.
ً
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جهاز االستنشاق الذكي!
يحتــوي لك جهــاز استنشــاق فــي عائلــة “ديجيهيلــر” الرقميــة ،علــى مستشــعرات داخليــة تســجل
عــدد الم ـرات التــي تــم فيهــا اســتخدام الجهــاز الخــاص بــك ،وتقيــس تلــك المستشــعرات تدفــق هــواء
استنشــاقك ،كمــا يتــم تســجيل اســتخدام جهــاز االستنشــاق كحادثــة عنــد فتــح الغطــاء أو االستنشــاق..
وتعــرف تلــك العائلــة بأنهــا أجهــزة استنشــاق رقمــي لإلنقــاذ ،ومــزودة بأجهــزة استشــعار مدمجــة
تكتشــف اســتخدام جهــاز االستنشــاق وتقيــس تدفــق الشــهيق ،كمــا يتــم إرســال معلومــات االستنشــاق
إلــى تطبيــق فــي الهاتــف الذكــي المصاحــب عبــر البلوتــوث؛ حيــث يمكــن بعــد ذلــك مراجعــة المعلومــات
لمشــاركتها مــع مقــدم الرعايــة الصحيــة ،نســتعرض أمثلــة منهــا:
جهاز برو أير ديجيهيلر
إيردوو ديجيهيلر
آرمون إير ديجيهيلر
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أتمتة المخازن ،ونهضة الروبوتات
اكنــت تعتبــر الروبوتــات ضربــاً مــن الخيــال العلمــي،
إال أنهــا اليــوم أصبحــت حقيقــة وباتــت تمكــن
وخفــة .فيمــا يلــي
الشــراكت مــن العمــل بمرونــة
ّ
بعــض المالمــح الهامــة التــي تغطــي موضــوع
الروبوتــات:

الروبوتات تدعم التجارة
اإللكترونية

معالجة النقص في العمالة

اســتطاعت بعــض الشــراكت اللوجســتية مــن
تعويــض النقــص الحاصــل مــن األيــدي العاملــة،
بســبب انخفــاض األجــور أو الرغبــة فــي االنتقــال
لقطاعــات أخــرى؛ مــن خــال ابتــار حلــول جديــدة
تــؤدي نفــس الغــرض وبفاعليــة أكبــر ودقــة أكثــر،
تمثلــت فــي إدخــال تقنيــات الروبوتــات فــي بعــض
خطــوط عملهــا.

يعــزز الــذاكء االصطناعــي مــن كفــاءة التخزيــن فــي
المســتودعات ،حيــث يعــرف لك روبــوت مخطــط
المرفــق وبالتالــي يمكنــه تحديــد التسلســل
المناســب للتجميــع والتعبئــة.

الروبوتات تصنع الفرق

عملــت مجموعــة كبيــرة مــن الشــراكت علــى
تطويــر روبوتــات لنقــل البضائــع مــن نقطــة إلــى
أخــرى ،كمــا طــورت خوارزميــات جديــدة مكنــت
تلــك الروبوتــات مــن العمــل بــذاكء مــع أنظمــة
أخــرى ،مثــل نظــام إدارة المســتودعات ،وحتــى إدارة
األشــخاص أنفســهم.

فيديوهات

انفجار البيانات الطبية المرئية

توصلــت التكنولوجيــا الطبيــة حديثــاً إلــى نقطــة
تحــول مثيــرة تهــدف إلــى جمــع وحفــظ
وتخزيــن البيانــات الطبيــة الناتجــة عــن المعــدات
الطبيــة بصــور مرئيــة ،إال أن جمعهــا وتخزينهــا
وتبادلهــا يشــل تحديــاً جديــداً للطواقــم الطبيــة
والمهتميــن بمجــال تحليــل البيانــات الطبيــة .فــي
هــذا الحديــث الشــيق ألندريــس يدرمــان نشــاهد
أمثلــة علــى هــذه البيانــات وطــرق حفظهــا
وجمعهــا ومشــاركتها ،والتحديــات التــي تواجــه
القطــاع الصحــي والحلــول المقترحــة ألتمتــة هــذه
البيانــات المرئيــة واالســتفادة منهــا.
شاهد الفيديو هنا

استخدامات الدرون في نقل الدم

يتحــدث كيليــر رينــودو عن أهميــة توظيــف التقنيات
الحديثــة فــي دعــم الــدول الفقيــرة بحلــول طبيــة
بســيطة مثــل نقــل الــدم باســتخدام الــدرون ،فــي
هــذا الحديــث الملهــم ،نســتمع إلــى قصــص مثيرة
تجمــع تجــارب متواضعــة وظفــت أفــا ًرا بســيطة في
مقــدور الكثيــر مــن الحكومــات تبنيها واســتخدامها
لتقليــل التاكليــف ورفــع كفــاءة الخدمــات المقدمــة
مــن قبــل القطــاع الصحــي ،واختصــار الوقــت
وخصوصــ ًا فــي الحــاالت الطارئــة التــي تســتدعي
ـا ســريع ًا مثــل االحتيــاج للــدم.
تدخـ ً
شاهد الفيديو هنا
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