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Dr Fahad Liaquat
1981-2020

The World Health Organization (WHO) deeply regrets the loss of its colleague 
Dr Fahad Liaquat, District Surveillance Officer, Khyber District in Pakistan, who 
passed away 31 December 2020, and was 39 years old. Dr Fahad joined the po-
lio programme in 2016, and worked tirelessly to protect Pakistani children from 
polio, in a strategically important district of the country.  During the COVID-19 
outbreak response, Dr Fahad played an important role by making sure that com-
munities and clinicians were educated about COVID-19 symptoms and preven-
tion measures. His work contributed to ensuring suspected cases of COVID-19 
were identified. Colleagues always remember him as a devoted individual who 
was committed to saving lives and advance public health. He knew the challeng-
es and risks that are inherent in WHO work, but continued regardless, always 
putting the greater good first and remains an example to us all.

الدكتور فهد لياقت
2020-1981

تنعي منظمة الصحة العاملية ببالغ احلزن واألسى وفاة الزميل الدكتور فهد لياقت، مسؤول الرتّصد عىل مستوى املناطق يف منطقة خيرب يف باكستان، الذي وافته 
املنية يف 31 ديسمرب /كانون األول2020، عن عمر يناهز 39 عاًما. وقد انضم الدكتور فهد إىل برنامج استئصال شلل األطفال يف عام 2016، وعمل بال كلل 
من أجل وقاية األطفال الباكستانيني من شلل األطفال يف منطقة ذات أمهية اسرتاتيجية يف البالد. وخالل االستجابة لفاشية كوفيد-19، أّدى الدكتور فهد دوًرا 
مهاًم إذ كان حريًصا عىل توعية املجتمعات املحلية واألطباء الرسيريني بأعراض كوفيد-19 وتدابري الوقاية منه. وساهم عمله يف ضامن اكتشاف احلاالت الـُمشتَبه 
يف إصابتها بكوفيد-19. وسيبقى الدكتور فهد حارضًا يف أذهان زمالئه بإخالصه والتزامه بإنقاذ األرواح والنهوض بالصحة العامة. لقد أدرك الدكتور فهد 
التحديات واملخاطر املتأصلة يف عمل املنظمة، لكنه وبغض النظر عن ذلك واَصل عمله واضًعا الصالح العام يف املقام األول دوًما، وسيظل - رمحة اهلل عليه - 

مثااًل نحتذي به مجيًعا.


