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 مقدمة -١

 معلومات أساسية ١-١

تـــوفر هـــذه الوثيقـــة إرشـــادات مبدئيـــة لالتصـــال الفعـــال بشـــأن المخـــاطر 
ومضــاعفاته المحتملــة. وبــالرغم مــن أن  المتعلقــة بســريان فيــروس زيكــا

فقــد تــم  ١٩٥٢فيــروس زيكــا تــم تحديــده ألول مــرة فــي البشــر فــي عــام 
توثيـــق بضـــع فاشـــيات. وفـــي اآلونـــة األخيـــرة تـــم اإلبـــالغ عـــن معـــدالت 

بمــا فــي ذلــك صــغر الــرأس  ١،متزايــدة لإلصــابة بالمضــاعفات العصــبية
ا، وتزايــــد باريــــه، فــــي ســــياق فاشــــيات فيــــروس زيكــــ - ومتالزمــــة غيــــان

  دورانه، وخصوصًا في األمريكتين.
  

 ولـــم يثبـــت حتـــى اآلن وجـــود عالقـــة ســـببية بـــين العـــدوى بفيـــروس زيكـــا
وبـــين هـــذه المضـــاعفات المحتملـــة. وفـــي ظـــل هـــذا الشـــك ينبغـــي تنفيـــذ 
اســـتراتيجيات لالتصـــال الفعـــال كـــي يـــتمكن النـــاس مـــن اتخـــاذ أفضـــل 
القـــرارات القامـــة علـــى المعلومـــات فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة أنفســـهم وأســـرهم 

  ومجتمعاتهم المحلية.
  

نــب وينبغــي أن تُتخــذ هــذه اإلرشــادات المبدئيــة مرجعــًا لالتصــال مــن جا
مجموعــة مــن القطاعــات للمواءمــة مــع جهــود االتصــال الجاريــة بشــأن 

المجتمعيـة  والمشـاركة فيروس زيكا. وهـي تكمـل دلـيًال تنفيـذيًا لالتصـال
بشــــــأن مخــــــاطر فيــــــروس زيكــــــا، وضــــــعه مكتــــــب المنظمــــــة اإلقليمــــــي 

]. وســـــيتم تحـــــديث هـــــذه اإلرشـــــادات مـــــع ظهـــــور أدلـــــة ١لألمـــــريكتين [
  ومعلومات ومسائل جديدة.

  
  الجمهور المستهدف ٢-١

ُوضعت هذه اإلرشادات كي يتبعها المديرون المسؤولون عن االتصـال 
بشأن المخاطر والصحة وموظفو المنظمة والمتطوعـون علـى المسـتوى 
العـــــالمي أو اإلقليمـــــي أو الُقطـــــري؛ ومهنيـــــو االتصـــــاالت؛ وأخصـــــائيو 

اريـــو ؛ وعلمـــاء االجتمـــاع؛ ومقـــدمو الرعايـــة الصـــحة؛ وٕادنثروبولوجيـــااأل
  المستشفيات؛ وقادة المجتمعات؛ ومديرو البرامج؛ وراسمو السياسات.

  
  االتصال بشأن المخاطر -٢
  نطاق االتصال بشأن مخاطر فيروس زيكا ١-٢

يعني االتصال بشأن المخاطر تبـادل المعلومـات والنصـائح واآلراء فـي 
قــادة المجتمعــات أو المســؤولين والنــاس  الوقــت الفعلــي بــين الخبــراء أو

المعرضــــــين للمخــــــاطر. ويتمثــــــل الغــــــرض النهــــــائي فــــــي تمكــــــين كــــــل 
المعرضــين للمخــاطر مــن أن يتخــذوا القــرارات القائمــة علــى المعلومــات 
مــن أجــل حمايــة أنفســهم واآلخــرين مــن العــدوى، وتخفيــف آثــار فيــروس 

  زيكا ومضاعفاته المحتملة. 
  

أولئــك األشــخاص المعرضــين للمخــاطر وفــي ســياق فيــروس زيكــا فــإن 
هم من يعيشون فـي المنـاطق التـي تشـهد سـريان الفيـروس، وكـذلك مـن 

                                                           
  المعلومات عن هذه االعتالالت متاحة في الرابط التالي:    ١

virus-http://www.who.int/emergencies/zika 

يسافرون إلى تلـك المنـاطق. وفـي هـذه المرحلـة ينبغـي إعطـاء األولويـة 
  للفئات التالية كجمهور وكأصحاب مصلحة على السواء:

، والنساء في سن اإلنجاب ومن يعاشرونهن في كل مـن الحوامل  (أ)
المناطق المتأثرة والمناطق غيـر المتـأثرة. وينبغـي إسـداء المشـورة 
فــــي ســــياقها حســــب الموقــــع والســــياق القــــانوني وســــياق السياســــة 

 العامة والسياق الثقافي والديني.

المنظمــــــات المجتمعيــــــة، مثــــــل الجماعــــــات الدينيــــــة والجماعــــــات   (ب)
ــــــــة و  ــــــــة القروي منظمــــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني والمنشــــــــآت التجاري

والمؤسسات العامة والخاصـة. وينبغـي أن يكـون ذلـك فـي صـميم 
 االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المتعلقة بفيروس زيكا.

المـــدارس (والمعلمـــون فـــي المـــدارس بوجـــه خـــاص) فـــي البلـــدان   )ج(
رة المتـــأثرة. تلـــك فئـــة رئيســـية لتزويـــد األســـر بالمعلومـــات والمشـــو 

  بخصوص مكافحة النواقل والسلوكيات الوقائية.
األطباء والممرضون وسائر العاملين في مجال الرعايـة الصـحية   )د(

فـــــي البلـــــدان المتـــــأثرة، والـــــذين يلعبـــــون دورًا حاســـــمًا فـــــي رعايـــــة 
المرضـــى ومشـــورتهم، وفـــي الترصـــد ورعايـــة المواليـــد المصـــابين 

فـــي تطبيـــق  بصـــغر الـــرأس. هـــذه الفئـــة ســـيكون لهـــا دور أساســـي
وســائل التشــخيص والعالجــات واللقاحــات الجديــدة عنــدما تصــبح 

  متاحة.
العــاملون فــي مجــال الرعايــة الصــحية فــي البلــدان غيــر المتــأثرة.   )ه(

ســـتحتاج هـــذه الفئـــة أيضـــًا إلـــى المشـــورة إذا كانـــت تتـــولى عـــالج 
الحوامل مـن البلـدان المتـأثرة، أو إذا كانـت تسـدي المشـورة وتقـدم 

المســـافرين. ويمكـــن حشـــدهم مباشـــرة وحشـــدهم عـــن  العـــالج إلـــى
  طريق شبكات الرابطات المهنية على السواء.

وســائل اإلعــالم فــي البلــدان المتــأثرة وفــي البلــدان غيــر المتــأثرة.   )و(
ُتعد وسـائل اإلعـالم قنـوات أساسـية لتوصـيل المعلومـات الدقيقـة. 
ًا وٕاذا لــــم يــــتم إشــــراكها بفعاليــــة قــــد تصــــبح أيضــــًا مصــــدرًا مــــؤثر 

  للمعلومات غير الدقيقة أو القائمة على الشائعات.
المنظمـات المحليــة والدوليــة المعنيــة بخــدمات الصــحة اإلنجابيــة/   )ز(

تنظـــــيم األســـــرة. ينبغـــــي إشـــــراك هـــــذه الفئـــــة لضـــــمان أن تعطـــــي 
األولويـــة فـــي عملهـــا للوقايـــة مـــن ســـريان فيـــروس زيكـــا وتحديـــده 

  صغر الرأس. والتدبير العالجي لمضاعفاته المحتملة، مثل
راســـــــمو السياســـــــات المحليـــــــون والشخصـــــــيات العامـــــــة األخـــــــرى   )ح(

المحليـــــة. ينبغـــــي إشـــــراك هـــــؤالء األفـــــراد فـــــي نشـــــر الـــــوعي فـــــي 
مجتمعــاتهم المحليــة بشــأن فيــروس زيكــا وأثــره المحتمــل والتــدابير 

  الوقائية.
المســــافرون ودوائــــر صــــناعة النقــــل الجــــوي والشــــحن والســــياحة.   )ط(

لقطــــــاع فــــــي مناقشــــــة المســــــائل والمشــــــورة ينبغــــــي إشــــــراك هــــــذا ا
يتعلــق بالســفر وٕابــادة الحشــرات فــي طــائرات نقــل المســافرين  فيمــا

وطــــــائرات الشــــــحن والســــــفن، وبشــــــأن التطعيمــــــات إذا أصــــــبحت 
  متاحة.

  



 االتصال بشأن المخاطر في سياق فيروس زيكا

وينبغـي أن ُتسـتخدم فــي االتصـال بشــأن المخـاطر فيمــا يتعلـق بفيــروس 
اسـتخدام  عـن طريـق االتصـاالت العامـةزيكا خمسة محاور، أال وهي: 

وســائل اإلعــالم وطـــرق اتصــال وســائل اإلعـــالم االجتمــاعي مــن أجـــل 
ـــةالوصـــول إلـــى أعـــداد كبيـــرة مـــن الســـكان؛  عـــن  االتصـــاالت التطبيقي

طريق تصميم المعلومات العلمية بلغات وأنساق يمكن أن يفهمهـا غيـر 
الخبــــراء وتعمــــيم هــــذه المعلومــــات مــــن خــــالل مــــواد اإلعــــالم والتثقيــــف 

ــين أصــحاب المصــلحةواالتصــال؛  بمــا فــي ذلــك االتصــال  التنســيق ب
والعالقـــات مـــع الـــدوائر المؤيـــدة مـــن أجـــل ضـــمان االتســـاق فـــي توجيـــه 
الرسائل والوصول على نطـاق واسـع إلـى الكيانـات المـؤثرة القـادرة علـى 

إشـــــراك المشـــــاركة داخـــــل المجتمعـــــات المحليـــــة المعرضـــــة للمخـــــاطر؛ 
ين مــــن المشــــاركة فــــي مــــن أجــــل تمكــــين المتضــــرر  المجتمــــع المحلــــي

تصميم االستجابة وتنفيذها وتقييمها، وفي حماية أنفسـهم، وكـذلك نشـر 
من أجل فهم تصورات النـاس، والتصـدي  االستماع الفعالالمعلومات؛ 

  للمعلومات الخاطئة والشائعات.
  
المســائل الرئيســية الخاصــة باالتصــال بشــأن مخــاطر فيــروس  ٢-٢

  زيكا

، والتــي تنقــل الزاعجــةريــق البعوضــة تنتقــل عــدوى فيــروس زيكــا عــن ط
أيضًا عدوى حمى الضنك وعدوى داء شـيكونغونيا. وال يوجـد حاليـًا أي 
لقـاح أو أي عـالج شــاٍف مضـاد لفيـروس زيكــا. وأفضـل طريقـة لحمايــة 

والرســالة النــاس مــن فيــروس زيكــا هــي تقليــل تعرضــهم للــدغ البعــوض. 
غ البعــوض". الرئيســية فــي هــذه المرحلــة هــي "احمــوا أنفســكم مــن لــد

ذلـــــك مكافحـــــة النواقـــــل بنشـــــاط (اســـــتعمال مبيـــــدات الحشـــــرات  لويشـــــم
وتـــدمير مواقـــع تكـــاثر البعـــوض)، وتطبيـــق وســـائل الحمايـــة الشخصـــية 
(ارتــــداء مالبــــس تغطــــي أكبــــر قــــدر ممكــــن مــــن الجســــم، والنــــوم تحــــت 

  الناموسيات، واستعمال المواد الطاردة للحشرات).
  

هـــو مصــدر الســـريان الرئيســـي فقـــد تـــم  الـــزاعجوفــي حـــين أن البعـــوض 
توثيـــق حـــاالت تشـــير إلـــى أن فيـــروس زيكـــا ربمـــا يكـــون مـــن األمـــراض 

ــــــق االتصــــــال  ــــــل عــــــن طري ــــــي تنتق ــــــالي ينبغــــــي أن الت الجنســــــي. وبالت
أيضـــــــًا المشـــــــورة بخصـــــــوص الممارســـــــات الجنســـــــية األكثـــــــر  ُتســـــــدى
عنـــــــد مناقشـــــــة ســـــــبل الوقايـــــــة مـــــــن عـــــــدوى فيـــــــروس زيكـــــــا.  مأمونيـــــــة

التــــــــــالي التقنيــــــــــة المتاحــــــــــة عــــــــــن ذلــــــــــك فــــــــــي الــــــــــرابط  والمعلومــــــــــات
http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/en ،

المخــاطر ذات  ينبغــي أن تشــكل أســاس جميــع أعمــال االتصــال بشــأن
  الصلة بفيروس زيكا.

  
ضــرر لية ثانيــة هــي القلــق مــن المخــاطر المحتملــة لوهنــاك مســألة رئيســ

ن تكـون أالمميت بين الحوامل المصابات بعدوى فيروس زيكا. ويمكـن 
. وعــــادة مــــا تكــــون بشــــرية بفيــــروس زيكــــا عديمــــة األعــــراضالعــــدوى ال

األعراض، فـي حـال حـدوثها، متوسـطة وتـزول مـن تلقـاء نفسـها، حيـث 
فــح الجلــدي واحمــرار تتمثــل أشــيع األعــراض فــي الحمــى والصــداع والط

العــــين وآالم المفاصــــل. وبهــــذا قــــد ال تعــــرف الحوامــــل بالضــــرورة أنهــــا 
مصــابة بعــدوى فيــروس زيكــا أم ال، ولكــن قــد يســاورهن القلــق إزاء أيــة 
آثار بالنسبة إلـى األجنـة الالتـي تحملهـن. وُتعـد إدارة الحمـل فـي سـياق 

باإلنجـاب فيروس زيكا مسألة حساسة للغاية وتتعلـق بـالحقوق الخاصـة 
ـــة والتنظـــيم  والحاجـــة إلـــى اإلتاحـــة المالئمـــة لخـــدمات الصـــحة اإلنجابي

  األسرة. 
  

وتتمثــل المســـألة الرئيســية الثالثـــة فــي أن كثيـــرًا ممــا يحتـــاج النــاس إلـــى 
معرفتــه يعتمــد علــى إيجــاد األدلــة العلميــة التــي تؤكــد أو تضــحد الصــلة 

اســـــية بـــــين فيـــــروس زيكـــــا والشـــــذوذات العصـــــبية. ومـــــن الســـــمات األس
لالتصـــــال الجيـــــد بشـــــأن المخــــــاطر االعتـــــراف بعـــــدم اليقـــــين وبحــــــدود 

العلميــــة. ومــــن األمــــور الضــــرورية لبنــــاء الثقــــة والحفــــاظ عليهــــا  األدلــــة
 االتصال بشـأن مسـألة عـدم اليقـين بطريقـة مباشـرة وأمينـة. وفـي الوقـت

أسئلة عديدة مطروحـة تبحـث عـن إجابـات قاطعـة، ومنهـا الراهن هناك 
  ية:األسئلة التال

هــل يتســبب فيــروس زيكــا فــي مضــاعفات عصــبية مــن قبيــل   •
 باريه بين البالغين؟-صغر رأس المواليد ومتالزمة غيان

إذا أصيبت المرأة بفيروس زيكا أثناء الحمل فما هـي مخـاطر   •
إصـــابة طفلهـــا الرضـــيع بالعـــدوى؟ ومـــا هـــي مخـــاطر إصـــابة 

 طفلها الرضيع بصغر الرأس؟

رضــًا لمخــاطر العــدوى بفيــروس مــن هــم األشــخاص األشــد تع  •
 زيكا؟ وما درجة المخاطر؟

هل يمكن أن تنتقل عدوى فيروس زيكا عن طريـق نقـل الـدم؟   •
طريـــق االتصـــال الجنســـي؟ وهـــل  عـــن تنتقـــل أن يمكـــن وهـــل

 يمكن أن تنتقل عن طريق لبن األم؟

هل ينبغي أن تؤجل النساء الالتـي يعشـن فـي البلـدان المتـأثرة   •
حملهــا؟ وٕاذا كــان ينبغــي ذلــك فــإلى متــى ينبغــي  بفيــروس زيكــا

 ذلك؟

 البلـدان غيـر فـي يعشـن هل ينبغي أن تسـافر الحوامـل الالتـي  •
 زيكا إلى البلدان المتأثرة بفيروس زيكا؟ بفيروس المتأثرة

  
أنشـــطة مكثفـــة مـــن أجـــل إعـــداد المـــادة العلميـــة الالزمـــة إلســـداء  تجـــري

المشــورة إلــى النــاس والحكومــات. ومــع ذلــك فقــد يســتغرق األمــر بعــض 
الوقت قبل أن تتوافر لدينا أدلة قوية تثبت أو تنفي الصـلة بـين فيـروس 

يكتسـي ف العلـَم عـدُم اليقـين زيكا واالضـطرابات العصـبية. فعنـدما يكتنـ
المخاطر أهمية أكبر ألنه يمكن أن يبقي علـى خطـوط االتصال بشأن 

  االتصال مفتوحة خالل المشاركة.
  
  توصيات عامة بخصوص االتصال بشأن المخاطر ٣-٢
  

تجســد التوصــيات الــواردة أدنــاه الــدروس المســتفادة أثنــاء أوبئــة وجــوائح 
)، ٢٠٠٣ســـابقة) مثـــل المتالزمـــة التنفســـية الحـــادة الوخيمـــة (ســـارس) (

ـــونزاواأل ، وفيـــروس كورونـــا المســـبب لمتالزمـــة )٢٠٠٩( A(H1N1) نفل
  ]:٤] [٣] [٢) [٢٠١٤)، واإليبوال (٢٠١٢الشرق األوسط التنفسية (

  
وارًا مــــــع المجتمعــــــات المحليــــــة المعرضــــــة للمخــــــاطر أقيمــــــوا حــــــ  (أ)

ــــى اســــتمرارية هــــذا الحــــوار.  وأصــــحاب المصــــلحة، وحــــافظوا عل
ــــــى مخــــــاوفهم واعترفــــــوا بهــــــا وعالجوهــــــا. والتمســــــوا  واســــــتمعوا إل
اإلرشــــــادات مــــــنهم فــــــي تصــــــميم التــــــدخالت الرئيســــــية وتنفيــــــذها 

 وتقييمها. واطلبوا المساعدة منهم في تعميم المعلومات؛
 

نــــوا ســــباقين وســــريعين ومــــواظبين. يجــــب أن يحــــافظ موظفــــو كو   (ب)
ــــى خطــــوط اتصــــال مســــتمرة مــــع  االتصــــال بشــــأن المخــــاطر عل
ــــأثرة وأصــــحاب المصــــلحة الرئيســــيين،  ــــة المت المجتمعــــات المحلي
وذلك، كما هو الشأن مع فيـروس زيكـا، حتـى إذا كانـت الحقـائق 



 االتصال بشأن المخاطر في سياق فيروس زيكا

 التــــزال تتبــــين شــــيئًا فشــــيئًا. ويجــــب أن يكــــون االتصــــال منتظمــــاً 
ويمكـــن االعتمـــاد عليـــه، كمـــا يجـــب تحـــديث المعلومـــات لمواكبـــة 

الســــــــكان المتــــــــأثرين وأصــــــــحاب المصــــــــلحة  شــــــــراكإ و تطورهــــــــا، 
الرئيســــيين. وللنــــاس الحــــق فــــي المعلومــــات، وخصوصــــًا عنــــدما 

  يكون من المحتمل تعرضهم للمخاطر؛
 
ابنـــوا الثقـــة وحـــافظوا عليهـــا، وذلـــك بـــالحرص علـــى األمانـــة إزاء   )ج(

ويجـــــب أن تكونـــــوا روف ومـــــا هـــــو غيـــــر معـــــروف. هـــــو معـــــ مـــــا
ما يجري عمله مـن ين بخصوص عدم اليقين وأن تشرحوا واضح

أجل معرفـة المزيـد. واعرضـوا الحقـائق المتاحـة وحـدثوها بانتظـام 
مــع تطــور العلــم. وال تغفلــوا عــن المخــاوف والهــواجس. واعترفــوا 
بوجــــود الشـــــائعات والخرافـــــات والمفـــــاهيم الخاطئـــــة، ووضـــــحوها. 

  تحروا السبل الكفيلة بالمعالجة الفعالة لهذه المفاهيم الخاطئة.و 
  
والبيانــــات مظهــــرين تعــــاطفكم وبأســــلوب  بلغــــوا الحقــــائق واألرقــــام  )د(

يفهمــه الجمهــور المســتهدف. وعلــيكم باســتباق حــدوث التطــورات 
الجديــدة وتهيئــة اصــحاب المصــلحة لهــا. وقومــوا بالتنســيق معهــم 

  مراعاة التساق األهداف واالستراتيجيات والرسائل والمشورة.
  
. اعترفـــوا بالعقبـــات التـــي تعـــوق اتبـــاع الســـلوكيات الموصـــى بهـــا  )ه(

قــدموا المــوارد واالســتراتيجيات والــدعم بشــأن كيفيــة التصــدي لهــا. 
واستخدموا الشبكات والشراكات في إنشاء آليـات االسـتماع الجيـد 
مـــــن أجـــــل تحديـــــد الشـــــائعات والمخـــــاوف والمعلومـــــات الخاطئـــــة 

  والتصدي لها. 
  
أعطــوا وقتــًا للمالحظــة والــتعلم مباشــرة مــن الســكان المحليــين مــن   )و(

حتـــرام الثقافـــات والمعتقـــدات والتقاليـــد. وادمجـــوا تلـــك أجـــل فهـــم وا
  االستنتاجات في استراتيجيات ونهوج االتصال والمشاركة.

  
حولــوا العلــم ومعرفــة الخبــراء إلــى اتصــال يناســب الســياق ويمكــن   )ز(

أن يهتم الناس به ويفهموه ويثقوا فيه. واستعملوا الكلمـات والمـواد 
مالئمــة ثقافيــًا والمتســقة مــع البصــرية وغيــر ذلــك مــن المعينــات ال

مســـتويات التعلـــيم واألفضـــليات. ويتطلـــب ذلـــك القـــدرة علـــى نقـــل 
  المعرفة واالتصاالت التطبيقية. 

  
ــــى   )ح( ــــنهم بــــدًال مــــن التركيــــز عل ــــى إشــــراك النــــاس وتمكي ركــــزوا عل

تزويدهم بالمعلومات فحسب. وأعطوا األولوية للفئـات المسـتهدفة 
ززوا العمـــل علـــى شـــبكات وأصــحاب المصـــلحة المســـتهدفين، وعـــ

ــــع  التواصــــل االجتمــــاعي. وينبغــــي، حيثمــــا أمكــــن، مناقشــــة جمي
االتصاالت واالتفاق عليها، وأن ينفذها قادة المجتمعـات المحليـة 
وســائر أصــحاب المصــلحة الــذين تثــق فــيهم المجتمعــات المحليــة 
المعرضـــة للمخـــاطر. ويتطلــــب ذلـــك إقامــــة الشـــراكات واكتســــاب 

ــــــة والمصــــــ ــــــدرة العملي ــــــة وتحظــــــى الق ــــــة ذات موثوقي داقية، كوكال
  باالحترام.

  
  تغيير محور التركيز مع تطور الوضع ٤-٢
  

مــــن المتوقــــع أن تتطــــور االحتياجــــات والتــــدخالت الخاصــــة باالتصــــال 
بمـــــرور الوقـــــت ومـــــع توليـــــد المعـــــارف واألدوات  بشـــــأن فيـــــروس زيكـــــا

الجديـــدة. وفـــي الوقـــت الـــراهن لـــم يثبـــت بشـــكل قـــاطع وجـــود صـــلة بـــين 

فيروس زيكا وبين المضاعفات العصبية المحتملة، لذا ينبغي أن تركـز 
  التدخالت الحالية الخاصة باالتصال على ما يلي: 

وعــن كيفيــة الوقايــة مــن  تــوفير المعلومــات عــن فيــروس زيكــا  •
عــــدواه، وعــــن عالمــــات وأعــــراض اإلصــــابة بــــه وعــــن طريقــــة 

 وتوقيت التماس الرعاية الصحية؛

إشــراك المجتمــع المحلــي فــي مكافحــة النواقــل علــى المســتوى   •
البيئي ومستوى األسرة والمستوى الشخصي في المناطق التي 

 ؛الزاعجيوجد فيها البعوض 

ركة لمكافحـة النواقـل (البعـوض) التشديد على المكاسب المشـت  •
بالنســبة إلــى الحمايــة مــن أمــراض أخــرى مثــل حمــى الضــنك 

ت أنهمـا خطيـران ومميتـان وداء شيكونغونيا، وهما مرضان ثب
 أحيانًا؛

إســــــداء المشــــــورة إلــــــى فئــــــات الســــــكان المعرضــــــة للمخــــــاطر   •
الشديدة، مثل النساء في سـن اإلنجـاب أو الحوامـل أو النسـاء 

لحمــل فــي المســتقبل القريــب، بمــا فــي ذلــك الالتــي يخططــن ل
إســداء المشــورة بشــأن الوقايــة مــن الســريان المحتمــل للمــرض 

 عن طريق االتصال الجنسي؛

إســداء المشــورة إلــى أفـــراد األســرة وســائر أصــحاب المصـــلحة   •
الرئيســـيين الـــذين لهـــم تـــأثير فـــي صـــحة المـــرأة وفـــي القـــرارات 

 ذات الصلة بالحمل؛

ــــد مقــــدمي خــــدمات   • الرعايــــة الصــــحية بالمعلومــــات عــــن تزوي
مســـــائل الطـــــب الســـــريري، مثـــــل مأمونيـــــة الـــــدم وٕادارة الحمـــــل 
 وتشــــخيص اإلصــــابة بصــــغر الــــرأس، والوقايــــة مــــن الســــريان

 الجنسي؛ االتصال طريق عن للمرض المحتمل

النـــاس، وتزويـــد النصـــائح الخاصـــة بالســـفر إلـــى عامـــة إســـداء   •
 الحشرات؛دوائر صناعة السفر بالمعلومات عن إبادة 

التصدي للشائعات، كالشـائعات التـي تـربط بـين صـغر الـرأس   •
 اللقاحات و/ أو مبيدات الحشرات. وبين

 
ومــن الضــروري اســتباق الطريقــة التــي يمكــن بهــا أن تتطــور المعــارف 
والمخاوف، وتهيئة أصحاب المصلحة مبكرًا. وسوف تتاح في الشـهور 

بــين فيــروس زيكــا  القادمــة معــارف جديــدة بخصــوص الصــلة المحتملــة
وبين المضاعفات المرتبطة به، وطرق سريانه الممكنة، وكـذلك وسـائل 
تشخيص ولقاحات ممكنة. وبالنسـبة إلـى كـل هـذه المعرفـة الجديـدة مـن 

  المهم ما يلي:
أن تشاركوا مسـبقًا مـع الشـركاء الرئيسـيين لتهيئـتهم وٕاطالعهـم   •

نبغــــي أن أوًال بــــأول علــــى المعلومــــات والبيانــــات الجديــــدة. وي
تكــــون تلــــك عمليــــة تــــتم فــــي اتجــــاهين: طلــــب المســــاعدة مــــن 
الشـــــركاء مـــــن أجــــــل تعمـــــيم المعـــــارف الجديــــــدة، ولكـــــن مــــــع 

 المتأتيـــة االســـتماع أيضـــًا إلـــى مخـــاوف الشـــركاء والمعلومـــات
مـــنهم. واحرصـــوا علـــى االتســـاق فـــي المشـــورة عبـــر الوكـــاالت 

  الشريكة.
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مــات الجديــدة إلــى أن تبنــوا القــدرة علــى التحويــل الســريع للمعلو   •
مـــوارد عمليـــة ومالئمـــة ثقافيـــًا وســـهلة الفهـــم لالتصـــال بشـــأن 
المخــاطر علــى منصــات متعــددة. واعرضــوا نفــس المعلومــات 
بأنســـــــاق مختلفـــــــة ومناســـــــبة لوســـــــائل التواصـــــــل االجتمـــــــاعي 

 وشبكات التواصل الرسمية وغير الرسمية.

ثقفــوا أهــم أصــحاب المصــلحة وأهــم األشــخاص القــادرين علــى   •
ـــــل الصـــــحفيين توج ـــــى جمهـــــور مضـــــاعف، مث يـــــه الرســـــالة إل

والمـــذيعين فـــي اإلذاعـــة والتلفزيـــون والشخصـــيات المـــؤثرة فـــي 
العلـم والمعرفـة. فمـن شـأن ل التواصل االجتمـاعي بشـأن وسائ

ذلــك أن يقلــل انتشــار التقــارير غيــر الدقيقــة ويحــد مــن أثرهــا، 
 وأن يشركهم في االستجابة.

تماعيـــة فـــي تقـــدير احتياجـــات اســـتخدموا أســـاليب العلـــوم االج  •
أصحاب المصلحة واعتقاداتهم، وأشركوهم فـي تصـميم وتنفيـذ 
وتقييم التدخالت الخاصة باالتصال بشـأن المخـاطر. وتشـمل 

 يلي: األساليب ما

إجــــــــــراء مســــــــــوح للمواقــــــــــف والممارســــــــــات الخاصــــــــــة  -
 ٢بالمعرفة

 عقد مناقشات لمجموعات التركيز -

 إقامة حوار مجتمعي -

 األفرادالتواصل بين  -

 العمليات الكفيلة بالتوصل إلى توافق اآلراء -

 التشارك في رسم خريطة الكيانات المؤثرة  -

 التصميم المركز على البشر/ التخطيط التشاركي -

 عقد المقابالت مع مقدمي المعلومات الرئيسيين -

رصـــد وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي ووســـائل اإلعـــالم  -
 التقليدية

عيـــــة للمجتمعـــــات عقـــــد محادثـــــات فـــــي القنـــــوات اإلذا -
 المحلية

الحصــول علــى تعليقــات الشــركاء العمليــين وأصــحاب  -
 ٣المصلحة في شبكة االتصال بشأن المخاطر

  
 إعداد اإلرشادات -٣

 شكر وتقدير ١-٣

تــــم إعــــداد هــــذه اإلرشــــادات المبدئيــــة بواســــطة إدارة األمــــراض الوبائيــــة 
، والجائحــــة بمنظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي جنيــــف (غايــــا غــــامهيواغي

ومارغريــت هــاريس، و كيــو يــي كهــوت، وويليــام بيريــا)، بمســاهمة مــن: 
ـــــــديرفورد)  اإلدارات التاليـــــــة فـــــــي المنظمـــــــة: االتصـــــــاالت (مارشـــــــا فيان
والقدرات العالمية واإلنذار واالستجابة (أفالوك بهاتياسيفي) في جنيـف، 

                                                           
٢           WHO guidance and template surveys on vector 

control, pregnant mothers and health care workers in the 
context of Zika virus transmission are forthcoming.           

لالطالع على المزيد من المعلومات عن كيفية االنضمام إلى الشبكة أرسل    ٣
  riskcommunication@who.intي إلى: رسالة بالبريد اإللكترون

ومكتـــــب المنظمـــــة اإلقليمـــــي لغـــــرب المحـــــيط الهـــــادىء (جـــــوي ريفاكـــــا 
يال ميريــــــانوس)؛ وشــــــبكة المنظمــــــة لالتصــــــاالت فــــــي كارمينيــــــد، وأنغــــــ

  الطوارئ (نيكا ألكسندر، وميلندا فروست).
  

وقـــــام الخبـــــراء الخـــــارجيون التاليـــــة أســـــماؤهم بمراجعـــــة الوثيقـــــة وقـــــدموا 
مـــدخالت هامـــة: ريناتـــا استشـــيافو مـــن كليـــة ميلمـــان للصـــحة العموميـــة 

مــن كليــة الصــحافة  بجامعــة كولومبيــا فــي نيويــورك؛ وغوشــوا غرينبيــرغ
واالتصــاالت بجامعــة كــارلتون فــي أوتــاوا؛ وٕاليزابيــث سيرليميتســوس مــن 
مركز برامج االتصـال بكليـة جـونز هـوبكنز بلـومبيرغ للصـحة العموميـة 

األمـــراض  لمكافحـــة يفـــي بـــالتيمور؛ ولـــي ريتشـــون مـــن المركـــز الصـــين
دة ؛ وكيــري لوبيــل مــن مراكــز الواليــات المتحــوالوقايــة منهــا فــي بيجــين

  لمكافحة األمراض والوقاية منها في أتالنتا.
  
  اإلرشادات إعدادأساليب  ٢-٣

م المـــــوارد المتاحـــــة واإلرشـــــادات تـــــم إعـــــداد هـــــذه اإلرشـــــادات باســـــتخدا
ــــرابط الخ ــــي ال ــــادئ المتاحــــة ف اصــــة بأفضــــل الممارســــات، وكــــذلك المب

. ووردت communication/en-http://www.who.int/riskالتـــــــــــــالي: 
أ) المراجعــات (أيضــًا المعلومــات االزمــة إلعــداد اإلرشــادات ممــا يلــي: 

مـــة الجاريـــة للمؤلفـــات فـــي إطـــار مشـــروع خـــاص بإعـــداد مبـــادئ المنظ
االتصـــال بشـــأن المخـــاطر فـــي ب الخاصـــةالتوجيهيـــة المســـندة بالبينـــات 

بالـدروس المسـتفادة مـن أوبئـة وجـوائح ب) التقارير الخاصة (الطوارئ؛ 
 ،)٢٠٠٣) (ســـارس( الوخيمـــة الحـــادة التنفســـية ســـابقة، مثـــل المتالزمـــة

ـــونزاواأل  لمتالزمـــة المســـبب كورونـــا وفيـــروس ،)٢٠٠٩( A(H1N1) نفل
ــــوال ،)٢٠١٣( التنفســــية األوســــط الشــــرق ج) عــــدوى (؛ )٢٠١٤( واإليب

طر وٕاشـــراك فيـــروس زيكـــا: دليـــل خطـــوة بخطـــوة لالتصـــال بشـــأن المخـــا
  المجتمع المحلي، من إعداد مكتب المنظمة اإلقليمي لألمريكتين.

  
وقـــــد قـــــام أعضـــــاء فريـــــق المنظمـــــة الســـــابق المعنـــــي بإعـــــداد المبـــــادئ 
التوجيهيــــة لالتصــــاالت بشــــأن المخــــاطر فــــي الطــــوارئ بمراجعــــة هــــذه 
الوثيقة وتم تعديل التوصيات بنـاًء علـى تعليقـاتهم. وبعـد ذلـك تـم تبـادل 

للحصـــول علـــى التعليقـــات مـــع الشـــركاء العـــاملين فـــي مجـــال المســـودة 
االتصال بشأن مخـاطر فيـروس زيكـا، وُوضـعت التعليقـات المتلقـاة فـي 

  الحسبان عند إنجاز اإلرشادات.
  
  المصالح إعالن ٣-٣
يــتم تحديــد أي تضــارب فــي المصــالح بالنســبة ألي مــن المســاهمين  لــم

  في الوثيقة. ولم ُتستخدم أية أموال محددة في إعداد هذه اإلرشادات.
  
  تاريخ المراجعة ٤-٣

ُأعـــــدت هـــــذه التوصـــــيات بمقتضــــــى اإلجـــــراءات الخاصـــــة بــــــالطوارئ، 
أو قبل ذلـك، حسـب تطـور  ٢٠١٦وستظل سارية حتى آب/ أغسطس 

ئ. وســـــتكون إدارة األمـــــراض الوبائيـــــة والجائحـــــة بـــــالمقر حالـــــة الطـــــوار 
الرئيســـي للمنظمـــة فـــي جنيـــف مســـؤولة عـــن مراجعـــة هـــذه اإلرشـــادات 

  وتحديثها حسب االقتضاء.
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، أو شــراءها مــن قســم الطباعــة والنشــر) www.who.intي (مــن علــى موقــع المنظمــة اإللكترونــعلــى مطبوعــات منظمــة الصــحة العالميــة  الحصــولجميــع الحقــوق محفوظــة. يمكــن 
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  ).bookorders@who.intاإللكتروني: 

قســم الطباعـة والنشـر عبــر موقـع المنظمــة  إلـى –ألغـراض البيــع أو التوزيـع غيـر التجــاري  –ترجمتهـا  أو المنظمــة مطبوعـات باستنســاخ إذن علـى وينبغـي إرسـال طلبــات الحصـول
  .(http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html)اإللكتروني 
منظمة الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، أو  من جانب أي رأي كان عن ضمناً تعبر  ، الفيه، وطريقة عرض المواد الواردة المطبوع افي هذالمستعملة والتسميات 

الخطـوط المنقوطـة علـى الخـرائط خطوطـًا حدوديـة تقريبيـة قـد ال يوجـد بعـد اتفـاق  وتشـكل، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومهـا. أرض
  .بشأنها كامل

لهـا علـى  ت صـانعة معينـة ال يعنـي أن هـذه الشـركات والمنتجـات معتمـدة أو موصـى بهـا مـن قبـل منظمـة الصـحة العالميـة، تفضـيالً أو منتجات جها محددة كما أن ذكر شركات
  يزي).(في النص اإلنكل الكبيرة وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء المنتجات المسجلة الملكية باألحرف االستهالليةولم يرد ذكره.  في الطابع سواها مما يماثلها

تُـوزع دون أي ضـمان مـن أي نـوع  وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتياطات المعقولة للتحقق مـن المعلومـات الـواردة فـي هـذا المطبـوع. ومـع ذلـك فـإن المـواد المنشـورة
ليسـت مسـؤولة بـأي حـال عـن األضـرار التـي قـد تترتـب علـى  سواء أكان بشكل صـريح أم بشـكل ضـمني. والقـارئ هـو المسـؤول عـن تفسـير واسـتعمال المـواد المنشـورة. والمنظمـة

  استعمالها.


