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التسميات المستعملة في هذا المطبوع، وطريقة عرض المواد الواردة فيه، ال تعبر ضمنًا عن أي رأي كان من جانب منظمة 
منها، أو بشأن تحديد حدودها الصحة العالمية بشأن الوضع القانوني ألي بلد، أو أرض، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي 

أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطًا حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل 
 بشأنها.

 
كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من 

نظمة الصحة العالمية، تفضياًل لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وباستثناء حاالت الخطأ والسهو فإن قبل م
 أسماء المنتجات المسجلة الملكية ُتمّيز بذكر األحرف الكبيرة االستهاللية من أسمائها )في النص اإلنكليزي(.

 
طات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك فإن هذا وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية كل االحتيا

 التقرير ُيوزع
 

دون أي ضمان من أي نوع سواء أكان بشكل صريح أم بشكل ضمني. والقارئ هو المسؤول عن تفسير واستعمال المواد 
 استعمالها.المنشورة. والمنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األضرار التي قد تترتب على 

 
  طبع في فرنسا



 المحتويات
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 المقدمة
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 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها

 
 :2الفرع 
 (2005: اللوائح الصحية الدولية )3الفصل 

 االعتبارات الرئيسية 
 المقدمة
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 : العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة4الفصل 
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 : الوقاية من العدوى ومكافحتها10الفصل 
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 ة البيئية: االعتبارات الخاصة بالصح11الفصل 
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 األدوات والموارد
 

 : حماية األغذية والمياه12الفصل 
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 االعتبارات الرئيسية 

 المقدمة
 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها 
 األدوات والموارد

 
 : المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية على الصحة العمومية15الفصل 

 االعتبارات الرئيسية 
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 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها 

 األدوات والموارد
 

 : االعتبارات النفسية االجتماعية16الفصل 
 االعتبارات الرئيسية

 المقدمة
 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

 ام التكنولوجيات المعاصرة في التخطيط للتجمعات الحاشدة وتشغيلها: استخد17الفصل 
 االعتبارات الرئيسية 



 المقدمة
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 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها 
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 : االعتبارات المتعلقة بالسياقات الخاصة ومواصلة البحث18الفصل 

 في ظروف شح الموارد 
 التجمعات الحاشدة المتوسطة والصغيرة الحجم 

 التجمعات الحاشدة غير المخطط لها
 لنظر فيهاالتي ينبغي االبحوث المستقبلية 

 
 األدوات والموارد

 
 قراءات أخرى

 
 المسرد

  



 شكر وتقدير
على نطاق شبكة المراكز المتعاونة مع المنظمة الصحة العالمية المعنية بالتجمعات  ينفذ صدرت هذه الوثيقة كمشروع تعاوني

تولى قيادة و الحاشدة، والخبراء من أعضاء الفريق االستشاري االفتراضي المتعدد التخصصات التابع لمنظمة الصحة العالمية. 
س )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية، المركز المتعاون العمل ماوريتزيو باربسكي )منظمة الصحة العالمية، جنيف( وتينا إنديريك

 مع المنظمة بشأن التجمعات الحاشدة واألحداث البارزة/ ذات اآلثار الكبيرة(.
 

واختير فريق التوجيه والمؤلفون الرئيسيون للفصول من أجل تغطية طيف التخصصات التي تتضمنها الوثيقة، ونظرًا لما 
 تخطيط العمل الخاص بالصحة العمومية في التجمعات الحاشدة والمشاركة فيه. يتمتعون به من خبرات في مجال

 
 أعضاء فريق التوجيه

 
براين مكلوسكي )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(، ولوسيل بلمبرغ )المعهد الوطني لألمراض السارية، جنوب أفريقيا(، وتينا 

رغاشيس )كلية الصحة العالمية، جامعة واشنطن(، ماوريتزيو باربسكي إنديريكس )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(، وآندي ستي
)منظمة الصحة العالمية، جنيف(، وبول أربون )مركز طب الكوارث، جامعة فليندرز(، وفالديمير بتروفيك )معهد الصحة 

 المملكة العربية السعودية(.العامة في فويفودينا(، والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن طب التجمعات الحاشدة )
 

 فريق التحرير
 

 وكالة الصحة العامة اإلنكليزية
ريك فنسنت، وآنا الماس، وسوزي برنز.  تينا إنديريكس، وبراين مكلوسكي، وا 

 
 منظمة الصحة العالمية

 ن.ماوريتزيو باربسكي، ونيكوالس إيزال، ومارك ن  
 

داخل منظمة الصحة العالمية وخارجها الذين يتعذر ذكر أسمائهم نظرًا لكثرة ويتقدم المحررون بالشكر والتقدير إلى الزمالء 
 عددهم، على ما قدموه من مساهمات ال غنى عنها، فلوالهم لما أمكن إصدار هذه الوثيقة.

 
 massgatherings@who.intفي حال رغبتكم في التعليق على هذه الوثيقة ُيرجى االتصال على البريد اإللكتروني التالي:  

  

mailto:massgatherings@who.int


 المؤلفون والقائمون على استعراض األقران
 

 :  القضايا الخاصة بالسياق وتقدير المخاطر1الفصل 
نيكوالس إيزال )منظمة الصحة العالمية، جنيف(، وتينا إنديريكس )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(، المؤلفون: 
 باربسكي )منظمة الصحة العالمية، جنيف(وماوريتزيو 

 :  الموروث والتقييم2الفصل 
 تينا إنديريكس )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(المؤلف: 

، البرتغال(، الصحي الوطني دوتور ريكاردو خورهي معهدريكاردو ميكسيا )القائمون على استعراض األقران: 
وكينغ كاونتي(، ونيكوالس إيزال )منظمة الصحة العالمية، ومايكل لوير )وكالة الصحة العامة في سياتل 

 جنيف(
 (2005:  اللوائح الصحية الدولية )3الفصل 

ماوريتسيو باربسكي )منظمة الصحة العالمية، جنيف(، ونيكوالس إيزال )منظمة الصحة العالمية، : انالمؤلف
 جنيف(

  : العمل من الشركاء وأصحاب المصلحة4الفصل 
 إنديريكس )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(تينا  المؤلف:

زايوجن جن )منظمة الصحة العالمية(، وبول أربون )مركز طب الكوارث، القائمون على استعراض األقران: 
 جامعة فليندرز(، ونيكوالس إيزال )منظمة الصحة العالمية، جنيف(

 والتواصل:  القيادة والتحكم 5الفصل 
 هيربرت ويرتهايم للطب(إيلين مارتي )كلية المؤلف: 

فالديمير بيتروفيك )معهد الصحة العامة في فويفودينا(، وبيتر فوري )وزارة القائمون على استعراض األقران: 
الصحة، جنوب أفريقيا(، ووالتر غابر )شركة فرابورت العالمية لخدمات المطارات، فرانكفورت(، وتينا 

 إنديريكس )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(
 :  االختبار والتدريب6لفصل ا

 تينا إنديريكس )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(المؤلف: 
زايوجن جن )منظمة الصحة العالمية(، وجون سيمبسون )وكالة الصحة القائمون على استعراض األقران: 

 العامة اإلنكليزية(
 :  التبليغ عن المخاطر واألزمات7الفصل 

 World Health، وفرانكلين أبفيل )(Dickmann Risk Communicationبيترا ديكمان )ن: االمؤلف
Communication Associates) 
إيلين مارتي )كلية هيربرت ويرتهايم للطب(، وزايوجن جن )منظمة الصحة القائمون على استعراض األقران: 

 العالمية(، وغايا غامهيويج )منظمة الصحة العالمية(
 عزيز الصحة:  إعالم الجمهور وت8الفصل 

يما غيلغنن: االمؤلف  جونز )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(-هيلين هاريسون )مجلس مقاطعة ساري(، وا 
أليزون هاتن )مركز طب الكوارث، جامعة فليندرز(، وكونستانتيناس القائمون على استعراض األقران: 

 كونونوفاس )كلية لندن الجامعية(
 بة للفاشيات:  ترصد األمراض واالستجا9الفصل 

ستيفاني ديفيس )مركز العلوم الوبائية وصحة الشعوب، الجامعة األسترالية الوطنية(، وستيفاني المؤلفون: 



ويليامز )مركز العلوم الوبائية وصحة الشعوب، الجامعة األسترالية الوطنية(، وبول كليري )وكالة الصحة 
 العامة اإلنكليزية(

لوسيل بلمبرغ )المعهد الوطني لألمراض السارية، جنوب أفريقيا(، وبوني القائمون على استعراض األقران: 
هنري )مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة األمراض(، والرا باين هالستروم )المركز األوروبي للوقاية من 

 األمراض ومكافحتها(
 : الوقاية من العدوى ومكافحتها10الفصل 

صحة العامة في فويفودينا(، وبريدراغ ديوريك )معهد الصحة العامة في فالديمير بيتروفيك )معهد الن: االمؤلف
 فويفودينا/ جامعة نوفي ساد، كلية الطب(
بوني هنري )مركز كولومبيا البريطانية لمكافحة األمراض(، وجانا القائمون على استعراض األقران: 

 براتينجيروفا )السلطة الوطنية للصحة العمومية، ليبيريتس(
 االعتبارات الخاصة بالصحة البيئية :11الفصل 

 ميكيال فايفر )منظمة الصحة العالمية(المؤلف: 
والتر غابر )شركة فرابورت العالمية لخدمات المطارات، فرانكفورت(، كونراد القائمون على استعراض األقران: 

 هاياشي )مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(
 : حماية األغذية والمياه12الفصل 

 جيرالد موي )منظمة الصحة العالمية(مؤلف: ال
أوجوالت )منظمة الصحة العالمية(، ودوريت نيتزان -فرانسواز فونتانازالقائمون على استعراض األقران: 

 )منظمة الصحة العالمية(، وجون كوفيناي )مركز طب الكوارث، جامعة فليندرز(
 : الخدمات الطبية الخاصة باألحداث13الفصل 

 بول أربون )مركز طب الكوارث، جامعة فليندرز( المؤلف: 
بيتر فوري )وزارة الصحة، جنوب أفريقيا(، وآدم لند )جامعة كولومبيا  القائمون على استعراض األقران:

 البريطانية(
 : التأهب للكوارث والتخطيط للطوارئ14الفصل 

 مارو )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(فيرجينيا موراي )وكالة الصحة العامة اإلنكليزية(، ولي سو ن: االمؤلف
آندي ستيرغاشيس )كلية الصحة العامة، جامعة واشنطن(، ودان ديكيلبوم القائمون على استعراض األقران: 

 )جامعة ماكجيل(، وبول أربون )مركز طب الكوارث، جامعة فليندرز(
 لصحة العمومية: المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية على ا15الفصل 

 نيكوالس إيزال، وبراين مكلوكسكي، وكاثرين سمولوود )منظمة الصحة العالمية(المؤلفون: 
كونراد هاياشي )مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(، وبن ستين )قوات القائمون على استعراض األقران: 

 الدولية(الدفاع الوطنية في جنوب أفريقيا(، وبيتر راين )اللجنة األولمبية 
 : االعتبارات النفسية االجتماعية16الفصل 

أليزون هاتن )مركز طب الكوارث، جامعة فليندرز(، وستيف براون )مركز طب الكوارث، جامعة ن: فاالمؤل
 فليندرز(

 ستيفن رييكر )جامعة سانت أندروز(، ونيكوالس هوبكينز )جامعة دندي(القائمون على استعراض األقران: 
  خدام التكنولوجيات المعاصرة في التخطيط للتجمعات الحاشدة وتشغيلها: است17الفصل 

 فالديمير بيتروفيك )معهد الصحة العامة في فويفودينا( المؤلف:
، ومارك سالتر )وكالة (Nordic Geospatial Consultingجويل ماير )القائمون على استعراض األقران: 



 الصحة العامة اإلنكليزية(
 االعتبارات المتعلقة بالسياقات الخاصة ومواصلة البحث: 18الفصل 

  جميع الفصول في المحتوى وشارك مؤلف



 المقدمة
هذه الوثيقة تحديثًا للوثيقة المعنونة "اإلنذار واالستجابة لألمراض في التجمعات الحاشدة: االعتبارات الرئيسية"، الصادرة في  عدتُ 

. وتستند هذه النسخة الجديدة إلى الخبرات المكتسبة على صعيد المجتمع العالمي المعني بالتجمعات 2008حزيران/ يونيو 
ع نطاقها ليغطي أمراضًا أخرى بخالف األمراض السارية وليشمل مجاالت جديدة اتسوقد  ،ةتلك النسخ صدورالحاشدة، منذ 

 مثل الموروث والصحة البيئية والسياقات المختلفة مثل التجمعات الحاشدة غير المخطط لها.  

ترك موروث مجد  وُأدرج الموروث في هذه الوثيقة كعنصر أساسي من عناصر التخطيط للتجمعات الحاشدة. وينبغي أن يكون
دخال للصحة العمومية و  هدفًا رئيسيًا للجهات المعنية  ،في مجال الصحة اتالقدر على البنية التحتية و  علىتحسينات مستدامة ا 

تحسينات على الُنظم الصحية في البلد المضيف وعلى السلوكيات ال. وقد يشمل الموروث إدخال ألي تجمع حاشد بالتحضير
لموروث على أنها لتخطيط الى تنفيذ التجمعات الحاشدة المستقبلية. ومن المهم أن ُينظر إلى عملية القدرة علعلى الصحية و 

 لتحقيق ذلك. ا، وينبغي استخدام كل من اإلرادة السياسية والتمويل المرتبط بهفي أهميتها مجاالت التخطيط األخرى ى معساو تت

ت المسؤولة عن تلبية االحتياجات الصحية لألفراد الحاضرين في ًا لدعم جميع الجهاوردضعت هذه الوثيقة لتكون موقد وُ 
التجمعات الحاشدة ومساعدتهم في التخطيط لما يقومون به من أعمال. ومن شأن المباديء والممارسات الموضحة في هذه 

 الحاشدة. للجهات المعنية بتخطيط الجوانب األخرى إلدارة التجمعاتأيضًا الوثيقة أن تقدم إرشادات أولية قيمة 

وتقدم إدارة القدرات واإلنذار واالستجابة على الصعيد العالمي التابعة لمنظمة الصحة العالمية وشبكة المراكز المتعاونة مع 
المنظمة بشأن التجمعات الحاشدة، الخبرات والدعم والموارد بقدر متزايد إلى الجهات المعنية بالتخطيط للتجمعات الحاشدة. وقد 

يقة من أجل المساعدة على تلبية هذه الطلبات وتقديم الدعم إلى جميع المعنيين بالجوانب الصحية في التخطيط صدرت هذه الوث
 الجهات العاملة مباشرة في مجال الخدمات الصحية.  فقط للتجمعات الحاشدة، وليس

ى وجود بعض العوامل الرئيسية والتي تشير إل ،ةماضيوتستند هذه الوثيقة إلى الخبرات المكتسبة من التجمعات الحاشدة ال
المهمة المشتركة والشروط المسبقة للنجاح، فضاًل عن العبر االستراتيجية والتنظيمية والتكتيكية المستخلصة التي يمكن تطبيقها 

 على التجمعات المستقبلية. 

 إعداد هذه الوثيقة
على نطاق شبكة المراكز المتعاونة مع المنظمة الصحة العالمية المعنية بالتجمعات ينفذ صدرت هذه الوثيقة كمشروع تعاوني 

الحاشدة، والخبراء من أعضاء الفريق االستشاري االفتراضي المتعدد التخصصات التابع لمنظمة الصحة العالمية. وقاد العمل 
 ليزية بصفتها المركز المتعاون الرئيسي. فريق توجيه صغير تابع لمنظمة الصحة العالمية ووكالة الصحة العامة اإلنك

لما يتمتعون به من و طيف التخصصات التي تتضمنها الوثيقة،  ليغطواواختير فريق التوجيه والمؤلفون الرئيسيون للفصول 
خبرات في مجال تخطيط العمل الخاص بالصحة العمومية في التجمعات الحاشدة والمشاركة فيه. وترد أسماء هؤالء الخبراء 

 حت عنوان "شكر وتقدير". ت

في هذه الفترة بعين بشأنها ، مع أخذ أي تعليقات ترد 2020وستخضع هذه الوثيقة لالستعراض بعد خمس سنوات، أي في عام 
االعتبار. وسيعاد تقييم هيكل الوثيقة ومحتواها في ذلك الوقت، وسيتولى فريق التوجيه إجراء أي تعديالت الزمة بالتشاور مع 

 آلخرين ذوي الصلة. وستصدر نسخة منقحة من الوثيقة عندئذ.الخبراء ا

 المعلومات األساسية 



لها عادة ما تتخذ الوكاالت الرئيسية المعنية قرار استضافة التجمعات الحاشدة قبل الوقت المقرر لها بفترة طويلة، كي يتسنى 
وتعد معالجة الوقاية واالستجابة في مجال  التخطيط المسبق على نحو من الفاعلية. ويكتسي هذا التخطيط أهمية قصوى،

 الصحة العمومية أحد الجوانب البالغة األهمية. 

قد تضع و ة، حددوتتسم التجمعات الحاشدة بوجود كثافة عالية من البشر في مكان محدد ولغرض محدد على مدى فترة زمنية م
عدم ربط التعريف بحجم التجمع أو عدد  وكانمع المحلي. ضغوطًا على الموارد المتاحة للتخطيط واالستجابة في البلد أو المجت

 في كل مجتمعقدرة ال الختالف، نظرًا متعمداً  المرتبطة به( تقدير المخاطراألشخاص )بالرغم مما لذلك من أثر واضح على 
 ذكر.  صعوبة تُ شخص يوميًا بال 100,000، فبعض الُنظم مثل المطارات أو األسواق تتولى إدارة أكثر من الحشودعلى إدارة 

عداد ويمثل تخطيط  المستوى المتقدم  من أجل إدارة التجمعات الحاشدة عملية معقدة، حيث إن هاوخدماتُنظم الصحة العمومية وا 
تقدير المخاطر وتحسين الُنظم لهما أهمية قصوى في التعرف على مخاطر الصحة العمومية المحتملة سواء أكانت طبيعية  من

 أو من صنع اإلنسان، وفي الوقاية من طوارئ الصحة العمومية والحد منها واالستجابة لها.

ى األحداث التي ُيعد لها على أفضل نحو قد وقد تضع التجمعات الحاشدة ضغوًطا على نظام الرعاية الصحية المحلي، وحت
 تتجاوز طاقة ُنظم الرعاية الصحية المحلية وقدرتها على حشد استجابة كافية لحالة الطوارئ. الكوارث التيتواجه 

قدرتها على التوسع محدودة. وقد تكون وتصمم الخدمات الصحية بصفة عامة من أجل الوفاء باألولويات والطلبات الروتينية، و 
ما يتطلب تعزيز الخدمات القائمة، كما قد يتطلب إدخال أساليب جديدة أو ظم، الحاشدة ضغوطًا على هذه النُ  تضع التجمعات

دارة مخاطر الصحة العمومية األخرى. وقد تشمل هذه األساليب أساليب الترصد  محسنة في التدبير العالجي لألمراض وا 
لقيادة استجابة الصحة العمومية وتنسيقها داخل قطاعات الصحة العمومية وفيما واإلجراءات التشغيلية الموحدة، ووضع هيكل 

 بينها.

 نبذة عن الوثيقة
 الهدف 

تعرض هذه الوثيقة القضايا الرئيسية التي ينبغي مراعاتها في عملية وضع خطط الصحة العمومية لإلنذار واالستجابة والتشغيل 
طط. وتحدد الوثيقة أساليب تقدير احتياجات التجمعات الحاشدة، وتحديد قدرة الُنظم الخاصة بالتجمعات الحاشدة، وتنفيذ هذه الخ

 حوادثالقائمة على تلبية هذه االحتياجات، وتعديل هذه الُنظم وتعزيزها عند االقتضاء. وتقدم الوثيقة المشورة بشأن الوقاية من 
دارتها، وبشأن دمج الطيف الكامل  من أنشطة الصحة العمومية في عملية التخطيط الصحة العمومية والكشف عنها وا 

لعمل الذي ُأجري في مجال لللتجمعات الحاشدة. كما تتناول األنواع المختلفة المتعددة للتجمعات الحاشدة، وتقدم دراسات حالة 
في هذه  حاشدة، والورقات الداعمة وموارد أخرى لدعم المعلومات الواردةالتجمعات الأنشطة الصحة العمومية في مختلف 

 الوثيقة.

وقد ُوضعت هذه الوثيقة في المقام األول من أجل الفنيين في مجال الصحة العمومية، وراسمي السياسات الرئيسيين، والموظفين 
العديد من السلطات  على الفائدةبهذه الوثيقة  ستعودالقائمين على التخطيط والتنفيذ. وفضاًل عن العاملين في قطاع الصحة، 

توقع أيضًا أن تكون الوثيقة بمثابة مورد قيم للجهات تساهم في الحصائل الصحية الخاصة بالتجمعات الحاشدة. ويُ  األخرى التي
دارته، وموظفي خدمات الطوارئ، والهيئات الحكومية، وأي منظمات أو أفراد يساهمون في تنظيم  المعنية بالترويج للحدث وا 

 التجمعات الحاشدة. 

توزيع الوثيقة على نطاق واسع، على أن ُيفهم أنه على الرغم من أن هناك عوامل كثيرة تؤثر على عافية وينبغي التشجيع على 
األشخاص الحاضرين في التجمعات الحاشدة، فإن  تفاصيل محتويات هذه الوثيقة توجه في المقام األول إلى إدارة مشكالت 

 ت الحاشدة.الصحة العمومية التي تؤثر على الصحة والسالمة في التجمعا



 إمكانية التطبيق والنطاق 
حاشد. ولكن، التجمع التوضح هذه الوثيقة القضايا المتعلقة تحديدًا بالقائمين على تخطيط أنشطة الصحة العمومية الخاصة ب

هناك برامج ووكاالت أخرى متعددة، داخل قطاع الصحة العمومية وخارجه، ستتأثر في الغالب بالعوامل الفريدة المرتبطة 
 بالتجمعات الحاشدة. 

 وقد صممت هذه الوثيقة من أجل مايلي:
إطار عمل للحكومات والمنظمات المضيفة من أجل تقييم قدراتها الحالية في مجال الصحة العمومية فيما يتعلق  وفيرت• 

 بالتجمعات الحاشدة، وتحديد مدى الحاجة إلى تحسين خدمات الصحة العمومية. 
( والوفاء 2005ات المعنية بالتخطيط للتجمعات الحاشدة إلى اللوائح الصحية الدولية )ضمان استناد أنشطة الجه• 

بشروطها من أجل تحسين األمن الصحي العالمي، والوقاية من االنتشار الدولي للمرض واالستجابة له، األمر الذي 
 ينطبق على العديد من قضايا الصحة العمومية في سياق التجمعات الحاشدة. 

 التي قد تهدد األمن الصحي.  الحوادثاالعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند وضع خطط وهياكل إلدارة  وضيحت• 
الرئيسيين على التشاور مع الوكاالت والمنظمات  ة وراسمي السياسات وصناع القرارتشجيع قيادات الصحة العمومي• 

 األخرى طوال عملية التخطيط للتجمعات الحاشدة. 
الالزمة للتخطيط من أجل مساعدة الدول على تعزيز حماية الصحة، والتخطيط للتأهب والوقاية من  توفير الموارد• 

 المخاطر المحدقة بالصحة العمومية، والكشف السريع عنها وتحديد خصائصها واحتوائها ومكافحتها.
 

وتتناول هذه الوثيقة طيفًا واسعًا من االعتبارات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها بغض النظر عن حجم التجمع الحاشد موضع 
 النظر وطبيعته ومدى تعقيده. وبالتالي، فقد تتفاوت إمكانية تطبيق بعض الفروع وفقًا لهذه العوامل. 

الحاشدة، نظرًا لطبيعتها المتنوعة والقضايا المختلفة التي تطرحها، ونظرًا وال تقدم هذه الوثيقة توصيات إلزامية بشأن التجمعات 
نما تقدم الوثيقة لمحة  لتفاوت قدرة الخدمات المختلفة المتاحة على تلبية االحتياجات المتزايدة التي تطرحها هذه التجمعات. وا 

العملية الالزمة لتطويع الُنظم  يمكن أن توفر التفاصيل عامة عن المواضيع التي ينبغي مراعاتها، وطيفًا واسعًا من الموارد التي
 تالئم التجمعات الحاشدة.كي 

(، ويجب أن تتأكد 2005وينبغي للدول األعضاء التي تعتزم استضافة التجمعات الحاشدة الرجوع إلى اللوائح الصحية الدولية )
 من أن أنشطتها التخطيطية تتواءم مع اللوائح المنقحة.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الفرع 



 سياق الحدث وتقدير المخاطر - 1الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
ضرورة فهم السياق الخاص بالتجمع الحاشد وتقدير مخاطره من أجل الحصول على المعلومات الالزمة ألنشطة التخطيط  •

 والتنفيذ. 
تحديد وفهم الخصائص التي تجعل من كل تجمع حاشد حدثًا فريدًا؛ وما الذي يضيفه الحدث، والتدابير التي يلزم اتخاذها  •

 لمعالجة هذه اإلضافة فيما يتعلق بالتغيرات التي تطرأ على المخاطر المحدقة بالصحة العمومية وعلى تنفيذ الحدث. 
دارة المخاطر في إ • رشاد تخطيط التأهب وتيسير نجاح التجمع الحاشد والموروث الطويل األجل. استخدام تقدير المخاطر وا 

 وترد معلومات وأمثلة محددة عن كيفية تطبيق ذلك في الفصول التقنية التالية.
 

 المقدمة
 

ي يتوقف مدى الحاجة إلى تعديل إجراءات قطاع الصحة العمومية وغيره من القطاعات أو تطويرها من أجل التجمع الحاشد، ف
جانب كبير منه على نوع الحدث، وتقدير المخاطر، والموارد المتاحة لدعم احتياجات المشاركين في الحدث وسكان البلد 

 المضيف. وتحدد هذه المعلومات تخطيط الحدث وتنفيذه.
 

طيف من المخاطر وفي معظم السياقات، سيتطلب التحضير للتجمع الحاشد قدرًا كبيرًا من االستثمار وبناء القدرات لمواجهة 
ت المحددة. وينبغي أن يبدأ التحضير مبكرًا وأن يشمل التخطيط التفصيلي للسياسات واإلجراءات والمشاركة المنسقة للجها

، بما في ذلك أقسام الطوارئ في وارئالمعنية بتخطيط الموارد الصحية ومقدمي خدمات الصحة العمومية وخدمات الط
 المستشفيات المحلية.

 
ملية تقدير المخاطر المتعلقة بالتجمعات الحاشدة من أجل تمكين سلطات الصحة العمومية من تحديد وتقييم وُتجرى ع

التي تطرح مخاطر محددة أو تعززها. ويشمل تقدير المخاطر المتعلقة بالتجمع الحاشد تقييم  اتالتجمع هالخصائص العامة لهذ
مية، مثل احتماالت العدوى، والمرض، والوفاة، واالعتالالت أو اإلصابات األثر المحتمل لهذا التجمع الحاشد على الصحة العمو 
 .بنجاح المزمنة، وما يلزم من الُنظم والعمليات لتنفيذ الحدث

  



 التجمع الحاشد الناجم عناالختالف 
المخاطر المحتملة، إن تخطيط التجمعات الحاشدة يوجهه نوع "سياق" الحدث وتقدير المخاطر المرتبطة به. وهناك العديد من 

الكبيرة والصغيرة، والمتوقعة وغير المتوقعة، التي يمكن أن تحدث قبل الحدث مباشرة أو خالله أو بعده. ويصعب التصدي لهذه 
والتمويل؛ وبالتالي فإن  د المحدودة من العاملين المدربين والمعدات واإلمدادات والخدماتالمخاطر كافة، والسيما في ظل الموار 

 هذه المخاطر يكتسي أهمية بالغة.تحديد 
 

بل أن  فحسب،مصادر القلق المتعلقة بالصحة العمومية  تراعيوينبغي للجهات المنظمة التي تحدد عواقب أي خطر معين أال 
 تراعي أيضًا العوامل األخرى المتعلقة بالسمعة والسياسة وسائر العوامل التي تسهم في نجاح التجمعات الحاشدة أو فشلها.

 
تطلب الحد من المخاطر المحدقة بالصحة العمومية وضمان سالمة الناس خالل التجمعات الحاشدة التخطيط والتنسيق بدقة، وي

 وينبغي لسلطات الصحة العمومية أن تعرف ما الذي تبحث عنه. ويمكن وضع تصور لذلك من خالل ثالث خطوات:
 
 ما الذي قد يحدث، وما هي احتماالت حدوثه؟ تقدير المخاطر:  •
  9كيف سنعلم أنه قد حدث؟ انظر الفصل الترصد:  •
 . 9ماذا سنفعل عندما  يحدث؟ انظر الفصل االستجابة:  •
 

 وسيسترشد التخطيط وتقدير المخاطر بنوع الحدث:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويمكن أن تخلص التجمعات الحاشدة المخطط لها في أربعة أنواع:
 

 التجمعات الحاشدة

 مخطط لها تلقائية

 تحدث مرة واحدة متكررة

غير معروفة/ غير 
 مخطط لها مثل

مخيمات الالجئين 
 والمظاهرات

 تحدث في الموقع نفسه
 مثل جنازة البابا

تحدث في مواقع 
متغيرة مثل األوليمبياد 

 وكأس العالم
ي أو بالفائزين 

 بكأس العالم

 تحدث في الموقع نفسه 
مثل الحج وحفالت 

 الموسيقية"إغزيت" 



 "سوبر بول" ياتواأللعاب األوليمبية للمعوقين ومبار  األحداث الرياضية مثل األلعاب األوليمبية •
 األحداث الثقافية مثل المهرجانات الموسيقية والمعارض  •
 األحداث الدينية مثل الحج  •
 األحداث السياسية مثل المسيرات والمظاهرات.  •
 

أما التجمعات الحاشدة التلقائية، فهي بطبيعة الحال أصعب في التخطيط لها ، ولكن الخبرة المكتسبة من التجمعات الحاشدة 
لى نحو أفضل. ويمكن االطالع على المزيد المخطط لها يمكن أن تكون قابلة للنقل وأن تمكن من إدارة التجمعات التلقائية ع

 .18من المعلومات عن هذا النوع من التجمعات في الفصل 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

. ويتضمن هذا ISO/ DIS 31000وضع المجتمع الدولي معيارًا دوليًا ليكون نهجًا عامًا إلدارة المخاطر، وهو المعيار 
العناصر األساسية الالزمة لضمان إدارة المخاطر على نحو فعال ومتسق. وتنطوي عملية إدارة المخاطر المعيار إطارًا من 

يلها وتقييمها. لعلى تقدير المخاطر، والعملية العامة لتحديد المخاطر وتح
www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm 

 
من مستواه أو تؤخره أو ُتعزز من احتماالت حدوث ذلك، بما في  تحديد أي مخاطر قد تمنع التجمع الحاشد أو تحطوينبغي 

ذلك مدى خضوع مصدر هذه المخاطر للسيطرة. ومن األهمية بمكان أن يكون تحديد المخاطر شاماًل ألن المخاطر غير 
امية إلى تخفيف ط التدابير الر خطيت عنتقدير كل خطر من المخاطر سيسفر درج في عمليات التحليل التالية. و المحددة لن تُ 

 الخاصة بهذا الموضوع تفاصيل التدابير الرامية إلى تخفيف أثر المخاطر المحددة. 2. وتتناول فصول الفرع وتنفيذها األثر
 

 أسئلة، وهي: ةويمثل تحديد ما الذي يمكن أن يحدث، تقدير المخاطر األساسي للتجمع الحاشد. وهو يستند إلى أربع
 
 في البلد المضيف )وهل ستتأثر إيجابًا أو سلبًا بالتجمع الحاشد(؟ بالفعل ائمةما هي المخاطر الصحية الق •
 

وينظر هذا السؤال في قضايا الصحة العمومية التي ُتطرح على نحو روتيني في البلد المضيف والتي تحتاج إلى تدخالت 
التي يمكن الوقاية منها باللقاحات،  الصحة العمومية القصيرة المدى. وقد تشمل هذه القضايا التسمم الغذائي، واألمراض

والتهاب السحايا أو أمراض الجهاز التنفسي المعدية واألمراض المنقولة بالنواقل، التي تحدث جميعها على نحو روتيني في 
 معظم البلدان وسوف تحدث في البلد المضيف أثناء االتجمع الحاشد.

 
 جمع الحاشد؟ وفودها أثناء الت حتملما هي المخاطر الصحية التي ي •
 

كثيرًا ما تكون التجمعات الحاشدة دولية وتتضمن قدرًا أكبر بكثير من السفر الدولي إلى البلد المضيف مقارنة بما يحدث 
عادة. ويزيد ذلك من احتماالت وفود المخاطر الصحية والسيما مخاطر األمراض السارية، إلى البلد المضيف. وسوف 

إلى البلد  أنماط السفر المعتادةوالزوار والبلدان التي يأتون منها وعددها، وعلى  يتوقف ذلك على طبيعة المشاركين
 المضيف. كما سينبغي النظر في الخصائص المناعية للمجموعة السكانية المضيفة.

  



 في الحج Aدراسة حالة: مرض المكورات السحائية من المجموعة المصلية 
 
 

يجتذب الحج، الذي يمثل شعيرة دينية سنوية، الماليين من الحجاج. وخالل ثمانينيات القرن الماضي، اكُتشف عدد كبير من 
بين الحجاج. وأشارت تقديرات القائمين على التخطيط إلى أن  Aفاشيات مرض المكورات السحائية من المجموعة المصلية 

ون كبيرة، حيث سيكون عدد الحجاج الذين لديهم مناعة من هذا المرض قليل، مخاطر الفاشيات في مواسم الحج التالية ستك
 وسيظل معظمهم عرضة لإلصابة بالمرض في ظروف الزحام المرتبطة بالحج.

 
بمطالبة جميع الحجاج الذين  Aوأدار القائمون على التخطيط مخاطر مرض المكورات السحائية من المجموعة المصلية 

في المواسم التالية بتلقي التطعيم المضاد لمرض المكورات السحائية، ومطالبة الحجاج القادمين من  الفريضة يعتزمون أداء
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بتناول المضادات الحيوية للتخلص من المرض في األشخاص الحاملين له. وتم تالفي فاشيات 

مرض المكورات السحائية من المجموعة  ظهورالرغم من  ، علىAكبيرة لمرض المكورات السحائية من المجموعة المصلية 
 في األعوام التالية. W135المصلية 

 
 
 ما هي المخاطر الصحية التي قد تُنقل من البلد المضيف عقب التجمع الحاشد؟ 
 

وُتعد هذه ضرورة النظر في احتمال تصدير المخاطر الصحية المتوطنة في البلد المضيف عند عودة المسافرين إلى بلدانهم. 
اص من البلدان حيث تم التخلص مشكلة والسيما فيما يتعلق باألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات حيث يسافر األشخ

 بعض األمراض )مثل الحصبة( لحضور التجمعات الحاشدة في بلدان مضيفة مازالت هذه األمراض منتشرة فيها.من 
 
 هل هناك مخاطر خاصة تتعلق باإلرهاب؟ 
 
، بقدر كبير ةأو اإلشعاعي ةأو البيولوجي ةالكيميائي خطارختلف مخاطر اإلرهاب المتصورة والسيما اإلرهاب المتعلق باألت

باختالف البلدان. ويلزم على القائمين على التخطيط للصحة العمومية أن يفهموا المخاطر أو المخاطر المتصورة التي تهدد 
 . 15الفصل  في المعلوماتعلى المزيد من ويمكن االطالع الحدث. 

 
ويحتاج تقدير المخاطر إلى مساهمة جميع أصحاب المصلحة المشاركين في تخطيط التدابير الصحية، بما في ذلك المجتمع 

 الدولي، كما يحتاج في كثير من األحيان إلى مساهمة أصحاب المصلحة خارج قطاع الصحة أيضًا.
 

الخاصة بالمجاالت األخرى وتتعاون بشأنها. وبالمثل، فينبغي تبادل  المخاطر تقديروينبغي لكل سلطة مسؤولة أن تسهم في 
الجارية. ومن األهمية بمكان إشراك المنظمات  تقدير المخاطرالوكاالت حيث قد يكون لها أثر على عملية  على هذه التقييمات 

 األخرى وفهم أدوارها المختلفة، على النحو التالي مثاًل:
 العمومية مسؤولة عن الوقاية من مخاطر اإلصابة واالعتالل أو تقليلها إلى أدنى حد، وكفالة أكبر  ُتعد وكاالت الصحة

 قدر من الحماية للمشاركين والمشاهدين والعاملين في الحدث والمتطوعين والسكان المقيمين 
 ومنع األعمال اإلجرامية واإلرهابية  وُتعد الوكاالت المعنية بإنفاذ القانون مسؤولة عن احترام القانون والحفاظ على النظام 
  وُتعد الجهات المنظمة للحدث مسؤولة عن ضمان إقامة الحدث بنجاح كما قد تكون مسؤولة عن الوفاء ببعض االلتزامات

 المالية. 
 



 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها -تقدير المخاطر 
التخطيط لألولويات. وهو عملية مستمرة ينبغي إجراؤها طوال الفترة السابقة ُيعد تقدير المخاطر عنصرًا رئيسيًا من عناصر 

للتجمع الحاشد، وأثناء الحدث، بحيث تبدأ مع التصور المبدئي للتجمع الحاشد وال تتوقف إال بعد انتهاء الحدث وعودة الُنظم 
ير المستمر للطريقة التي سوف يتعامل بها نظام (. وينبغي أن تشمل هذه العملية إجراء التقد1المحلية إلى "طبيعتها" )الشكل 

الصحة العمومية، ونظام الرعاية الصحية، والمجتمع المحلي األوسع نطاقًا، أو يتعامل معها بالفعل مع زيادة المخاطر المحدقة 
ن هذه التدخالت. وينبغي أ قدربالصحة العمومية المتعلقة بالتجمع الحاشد، وفي إمكانها أن تحدد أي التدخالت ينبغي إجراؤها و 

 وثق تقدير المخاطر وأن يكون متاحًا الستعراضه الحقًا.ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الشكل 
 تقدير المخاطرخطوات 

 

يجب استعراض عمليات تقدير المخاطر بانتظام لضمان حشد استجابة مالئمة وكافية. فحتى التجمعات الحاشدة الراسخة و 
في الواليات المتحدة الذي ُألغي في منتصف  2007والجيدة التنظيم قد تتخذ منحًى سلبيًا. ومثال على ذلك ماراثون شيكاغو 

عداء  36,000وعدم القدرة على ضمان سالمة العدائين البالغ عددهم  االحرارة في غير أوانه السباق بسبب ارتفاع درجات
 المشاركين في السباق.

 
المحدقة بالتجمع الحاشد. وُتجرى  التقدير االستراتيجي للمخاطرد احتياجات الصحة العمومية باالستناد إلى نتائج وسوف تحد  

هذه العملية قبل الحدث وتتطلب فحصًا دقيقًا للمخاطر المحتملة، أي تقدير للمخاطر )بما في ذلك المخاطر التي تبدو بعيدة 
 االحتمال( ومجموعة من األسئلة الموحدة التي تساعد على تحديد المخاطر التي تتعرض لها مختلف الجماعات.

 

تحديد المخاطر 
 وتقديرها

تخطيط تدابير 
 الصحة العمومية

 تنقيح المخاطر التي

للتقدير خضعت 
والمخاطر المحددة 

 حديثا  

 الموعد

 عقب التجمع الحاشد



في حال  لتقدير المخاطر السريع لكل حالة على حدةوفضاًل عن عمليات تقدير المخاطر االستراتيجية سيتطلب األمر نظامًا 
ذا حدثت فاشية،ناكتشاف حدث صحي على جا قد يلزم  ب كبير من األهمية، منذ اإلنذار األول وطوال مدة االستجابة. وا 
 .ا أن تحدد سببياتهام تقدير المخاطرإضفاء المزيد من الدقة على 

 
 تقدير المخاطر االستراتيجي

 يحدد هذا النوع المخاطر الصحية ويحدد أهدافًا واقعية للحد من أثرها.
 

وقد تتسبب التجمعات الحاشدة في زيادة مستوى المخاطر الموجودة بالفعل، أو قد تطرح مخاطر جديدة تمامًا. وينبغي تحديد 
وتقديرها فيما يتعلق بكيفية تأثير التجمع الحاشد على احتماالت حدوث هذه األمراض  المخاطر المحدقة بالصحة العمومية

 وانتشارها في كل مما يلي:
 الدولة المضيفة،  •
 والدول التي تقع على حدود الدولة المضيفة،  •
 والدول التي ينتمي إليها المشاركون.  •
 

 التالية:م إلى الخطوات ويمكن لعملية تقدير المخاطر أن تُقس  
  تحديد المخاطر •
 المخاطر  ييمتق -خصائص تحديد  •
 القرارات بشأن التدابير الوقائية.  -اإلدارة  •
 

وأثناء التجمع الحاشد قد تتعاظم المخاطر بسبب طيف واسع من العوامل بما في ذلك المكان، واألمراض المحلية المتوطنة، 
 .على نحو متعمدين، أو عزم الجماعات على استهداف الحدث وقوة ُنظم الترصد المحلية، والموطن األصلي للمشارك

 
الضعف في الُنظم جوانب وفضاًل عن المخاطر المحدقة بالصحة العمومية، من األهمية بمكان إجراء تحليل لجوانب القوى و 

 الصحية القائمة، على أن يشمل هذا التحليل ما يلي:
الترصد واالستجابة: قدرة النظام على الكشف السريع عن الحدث وتنفيذ التدابير الكافية والمتناسبة الحتواء أثره على  •

؛ وقدرة النظام على مواصلة حالة االستنفار لفترات زمنية ممتدة، بما في ذلك أدنى حدالصحة / تقليل هذا األثر إلى 
 على تلبية االحتياجات المفاجئة  اإلنذارات الكاذبة واإلجهاد؛ وقدرة النظام

الخدمات الطبية: نظام المستشفيات المحلي وقدرته على إدارة عدد كبير من المرضى وقدرته على بلوغ ذروة التشغيل  •
 بسرعة عند الضرورة في حاالت الطوارئ 

المياه على نحو مأمون إلى مأمونية األغذية والمياه: قدرة البنية التحتية المحلية على ضمان تحضير وتقديم األغذية و  •
 الحاضرين في التجمعات الحاشدة. 

 
 تحديد المخاطر

 وهو عملية تحديد األخطار التي يحتمل أن يتعرض لها التجمع الحاشد. وينبغي أن تشمل هذه العملية ما يلي:
 نوع الحدث  -السياق  •
 لزوار سواًء بسواء المشاركون و/ أو المشاهدون من البلد المضيف وا -الخصائص الديُمغرافية  •
 المعدل المعتاد لوقوع مخاطر الصحة العمومية في المجتمع المحلي المضيف، بما في ذلك األمراض السارية  •
 العوامل البيئية مثل الموقع واإلتاحة ودرجة الحرارة  •
 احتمال وفادة و/ أو تصدير األمراض السارية  •
 اإلضافة الناجمة عن الحدث والمطلوب تحقيقها من ِقبل الُنظم/ العمليات الخاصة بالبلد المضيف  •
 االهتمام السياسي و/ أو اإلعالمي  •



 
 ويمكن لهذه العملية أن تستفيد من العديد من موارد المعلومات بما في ذلك ما يلي:

 المعلومات المستمدة من التجمعات الحاشدة السابقة  •
 الدولية والخبراء في مجال الصحة العمومية الوكاالت •
 المؤلفات العلمية •
 

 تخفيف أثرها. وكيفيةوينبغي فهم خصائص كل من المخاطر المحددة 
 

 تقييم الحدث -السياق 
 .1يتناول تقييم الحدث فحص خصائص التجمع الحاشد التي تعزز مخاطر الصحة العمومية أو تطرحها. انظر الجدول 

 
 اً حاشدًا تجمعالذي يضم : أمثلة عن تقييم خصائص الحدث 1الجدول 

 

   خصائص التجمع الحاشد
ينطوي على قدر كبير من النشاط، احتمال تفشي المزاج •  حدث رياضي النوع

العدواني. مخاطر اإلصابات والعنف. مخاطر األحداث 
 القلبية الوعائية

المصابين بالفعل زيادة مخاطر مشاركة األشخاص •  حدث ديني
بحاالت طبية قد تزيد من الحاجة إلى الرعاية الطبية في 

 الموقع
 مخاطر تعاطي الكحول والمخدرات•  حدث ثقافي

 مخاطر العدوى المنقولة جنسياً • 
 مخاطر التجفاف وارتفاع الحرارة وانخفاض الحرارة• 

المزاج احتمال تفشي و اط، ينطوي على قدر كبير من النش•  حدث سياسي
 العدواني

 مخاطر حدوث المظاهرات أو الشغب واإلصابات• 
عدم كفايتها لتحمل  طر انهيار البنية التحتية في حالمخا•  جلوس الحاضرين مستوى النشاط

 الحضور
 مخاطر اإلصابات واإلجهاد•  وقوف الحاضرين
 مخاطر اإلصابات والتصادمات•  تحرك الحاضرين

   
عدم تصور إمكانية تعرض المشاركين للمخاطر أو •  أقل ساعات أو 24 المدة

 ضعف هذا التصور
عدم التحضير من ِقبل المشاركين والُنظم الصحية نظرًا • 

 لقصر المدة
عدم تصور إمكانية تعرض المشاركين للمخاطر أو •  من يوم واحد إلى أسبوع

 ضعف هذا التصور
الصحية نظرًا عدم التحضير من ِقبل المشاركين والُنظم • 

 لقصر المدة
 زيادة مخاطر األمراض السارية•  شهر واحد

 زيادة مدة تعرض نظام الصحة العمومية للضغوط• 

 زيادة مخاطر األمراض السارية•  أكثر من شهر
مية للضغوط نتيجة زيادة مدة تعرض ُنظم الصحة العمو • 

تلبية االحتياجات المفاجئة طوال هذه على لضرورة عملها 
  الفترة



 االعتماد المفرط على الُنظم التي سبق استخدامها•  متكرر التواتر
 عدم مرونة الُنظم الصحية• 

 عدم كفاية الُنظم الصحية•  مرة واحدةيقام 
 عدم التخطيط• 

  العوامل البيئية

مخاطر التجفاف والتعرض لضربات الشمس/ ارتفاع •  فصل الصيف الموسم
 الحرارة

 

 مخاطر انخفاض الحرارة•  الشتاءفصل 
 الثلج أو الجليد ات الناجمة عنمخاطر اإلصاب• 
 احتمال إصابة البنية التحتية بأضرار• 

 
 
 

 الغرق واإلصابات الناجمة عن الفيضانات•  موسم األمطار
 لة بالمياهنقو األمراض الم• 
 احتمال زيادة األمراض المنقولة بالنواقل والمياه• 
صابة البنية التحتية باألضرار•   ضياع الممتلكات، وا 

 
 
 
 
 

 مخاطر التجفاف واألمراض المنقولة بالمياه•  موسم الجفاف
 مخاطر األرجيات• 
 مخاطر الحرائق وتدني نوعية الهواء• 

 
 
 

  خصائص المشاركين
 

البلدان األصلية 
 للمشاركين

 ضعف تصور إمكانية التأثر بالمخاطر الصحيةالتراخي/ •  حدث وطني
 احتمال انخفاض المناعة إزاء األمراض المعدية الوافدة• 

 
 
 
 

 مخاطر وفادة األمراض/ تصديرها•  حدث دولي
مخاطر تأخر الحصول على الرعاية الصحية نظرًا ألن • 

 النظام الصحي غير مألوف
جانب النظام  مخاطر تأخر الكشف عن الممرضات من• 

 الصحي الفتقاره إلى الخبرة
مخاطر تعرض األشخاص غير المتأقلمين للمخاطر • 

 البيئية مثل الحر أو البرد أو االرتفاع أو التلوث
مخاطر األمراض السارية بالنسبة إلى المسافرين غير • 

المطعمين أو السريعي التأثر بالممرضات والطفيليات 
 المتوطنة

 مناعية للمشاركينالجهل بالحالة ال• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخاطر األمراض السارية•  كثافة عالية كثافة المشاركين
 مخاطر حاالت اإلصابات الجماعية• 

 
 

األوضاع الصحية 
 للمشاركين

 مخاطر األمراض غير السارية•  كبار السن أو المصابون باعتالالت مزمنة
 تلزمهم مستويات أعلى من الخدمات الصحيةقد • 

 
 

 لهم قد ال تكون البنية التحتية المحلية مالئمة•  المصابون بالعجز
 سيحتاجون إلى رعاية خاصة• 
 التأهب للطوارئ يتطلب التخطيط• 

 
 
 

   خصائص المكان

  ضعف التهوية•  مكان مغلق المكان
واألغذية  لخدمات اإلصحاح كفاية التحضيرإمكانية عدم •  مكان خارجي

 والمياه
 
 

 فرط االزدحام•  مكان محاط بأسوار
 انتشار األمراض المعدية• 

 
 



صعوبة تحديد أماكن الخدمات القريبة من الحضور نظرًا •  مكان غير محاط بأسوار
 النتشارهم الجغرافي

 
 

والسيما خدمات الرعاية  زيادة بعد الخدمات الصحية،•  مكان ريفي
 المتقدمة

 زيادة احتمال مخالطة الحيوانات والتعرض للحشرات• 

 
 
 
 

قد يفتقر إلى البنية التحتية الالزمة لتقديم األغذية والمياه •  مكان مؤقت
 المأمونة

 الطوارئ الطبيةقد يفتقر إلى البنية التحتية للخدمات • 
المالية على إيجاد البنية التحتية قد يفتقر إلى القدرة • 

 الالزمة لتنفيذ التجمع الحاشد على نحو مأمون وناجح

 
 
 
 
 
 

 قد تكون البنية التحتية قديمة أو متداعية•  مكان دائم
قد تحتاج البنية التحتية إلى التحسين الستيفاء المعايير • 

 بمكافحة الحرائق(الحالية )مثل اإلتاحة والقوانين الخاصة 

 
 
 
 

 مخاطر اإلصابات بما في ذلك التسمم بالكحول•  نعم بيع الكحول
لحاق الضرر •  مخاطر القيادة تحت تأثير الكحول، وا 

 بالممتلكات
 مخاطر العنف• 

احتماالت تعاطي 
 المخدرات

 مخاطر اإلصابات•  نعم
 مخاطر تعاطي جرعات زائدة• 
الناجم عن استهالك المخدرات غير مخاطر التسمم • 

 المعروفة أو المغشوشة أو المتدنية الجودة
 مستوى

 الخدمات الطبية
 في أماكن األحداث

 قد تقدم بعض الرعاية الطبية األساسية•  مراكز اإلسعاف األولي
 خدمات الفرزتقدم • 
كز اتصال للحصول على خدمات الدعم امر قد تمثل • 

 الطبي األعلى مستوى
 قد تقدم بعض الرعاية الطبية األساسية•  المراكز الطبية في الموقع

 خدمات الفرز تقدم •
كز اتصال للحصول على خدمات الدعم امر قد تمثل • 

 الطبي األعلى مستوى
 سهولة الوصول إلى خدمات الدعم الطبي األعلى مستوى•  مستشفيات في الموقع لخدمة المشاركين

 الرعاية الصحيةزيادة عدد مقدمي • 

 توريد األغذية
 12انظر الفصل 

 انخفاض مستوى مخاطر االعتالالت المنقولة باألغذية•  توريد األغذية من ِقبل جهات متخصصة
 تحسن األمن الغذائي• 

 زيادة مخاطر االعتالالت المنقولة باألغذية•  توريد األغذية من ِقبل جهات غير الرسمية

 زيادة مخاطر االعتالالت المنقولة باألغذية•  توريد األغذية ذاتياً 

خدمات النظافة 
 الصحية/ اإلصحاح 

 11انظر الفصل 

زيادة مخاطر األمراض المعدية بما في ذلك األمراض •  ال يوجد
 التنفسية وأمراض اإلسهال

 األيديعدم توافر مرافق غسل • 
 عدم توافر المراحيض• 
 زيادة مخاطر التبرز في العراء• 



 تراجع مخاطر األمراض المعدية•  األيديمحطات غسل 
 المطهرات الكحولية تتوافر فيهاقد • 

 تحسن اإلصحاح والتخلص من الفضالت•  مراحيض بسيطة مؤقتة

 تفضل على المراحيض البسيطة المؤقتة•  مراحيض بسيطة دائمة
تتطلب قدرًا أكبر من البنى التحتية لبنائها وصيانتها • 

 بالمراحيض البسيطة المؤقتةمقارنة 

 

 تقييم السياق الخاص بالبلد المضيف
يتمثل في تقييم ُنظم الصحة العمومية والُنظم الخاصة بإدارة التجمع الحاشد وخصائص البلد أو المجتمع المحلي المضيف فيما 

 يتعلق بالمخاطر.
 

 وينبغي أن يأخذ هذا التقييم في االعتبار ما يلي، بين جملة أمور:
الُنظم: هل الُنظم العادية مالئمة لغرض التجمع الحاشد؟ هل يلزم إدخال التحسينات أو التغييرات على ُنظم الترصد،  •

 أصحاب المصلحة؟ على نطاقوالقيادة والتحكم واالتصاالت؛ داخليًا و  ،واالختبار، والتبليغ، واالستجابة
  ؟مسؤولياتالدوار و األعمل و الترتيبات  ستختلفالتدريب: هل  •
العوامل المتعلقة بالسكان: ما هي الخصائص المناعية للمضيفين والزوار، وما هي خصائصهم فيما يتعلق بإمكانية التأثر،  •

 وما هي مخاطر وفادة األمراض؟ 
 العادي ىالمستو  وي البلد المضيف، وما هالوضع األساسي لألمراض السارية: ما هي األمراض السارية الشائعة ف •

حدوثها، وما هي األمراض التي تزداد احتماالت حدوثها والتي ستعرض الزوار للمخاطر وُيحتمل تصديرها؟ مثل  تلمعدال
 توزيع النواقل وأنواعها وكثافتها، ومخاطر تصدير األمراض واألمراض المنقولة باألغذية والمياه.

 
 تحديد خصائص المخاطر

أن يساعد سلطات الصحة العمومية والموظفين المسؤولين  منهجياً  تحديداً  تحديد خصائص المخاطر وجوانب الضعفمن شأن 
على تحديد أولويات المخاطر التي ينبغي تخفيف أثرها، وتخطيط تدابير الصحة العمومية. وُيعد هذا تقييمًا نوعيًا للمخاطر 

 المحددة باالستناد إلى آراء الخبراء والممارسين في مجال الصحة العمومية.
 

 يلي: ويشمل ذلك ما
 هل الضوابط وتدابير تخفيف األثر الحالية كافية أم أنها تحتاج إلى التحسين من أجل التجمع الحاشد؟  •
 التي ينبغي أن ُتعطى األولوية في الوقاية والترصد والعالج؟  الحاالت الصحيةما هي  •
 هل خضعت االفتراضات للتقييم والتقدير؟  •
(؟ آثارهعواقبه )و حدوث هذا الحدث  احتماليعتمد مستوى المخاطر لكل عامل من العوامل على اثنين من المتغيرات، أال وهما و 

 وعادة ما ترسم خريطة لذلك على مصفوفة المخاطر.
 

مراعاة عوامل أخرى  وينبغي تحديد القرارات بشأن مستويات المخاطر المقبولة وفقًا لالعتبارات المتعلقة بصحة البشر. كما يمكن
)مثل التكاليف االقتصادية والفوائد والجدوى التقنية وأفضليات المجتمع(، والسيما عند تحديد تدابير إدارة المخاطر التي ينبغي 

 اتخاذها.
 



ثيقًا وينبغي أن تتسم عملية تحديد خصائص المخاطر بالشفافية، والسيما فيما يتعلق بتحديد جميع عناصر العملية وتوثيقها تو 
 منهجيًا، بما في ذلك صنع القرار.

 
ويتوقف تحديد خصائص المخاطر على السؤال الذي ُيطرح. فهناك مثاًل أسئلة كثيرة تحدد خصائص المخاطر يمكن أن ُتطرح 

 بشأن أي خطر محتمل يهدد الصحة العمومية:
 ما هو األثر المتوقع على التجمع الحاشد؟  •
  .2لعمومية؟ انظر الجدول ما هو األثر المتوقع على الصحة ا •
 

 : مثال عن تحديد خصائص المخاطر2الجدول 
 
 األثر المحتمل على الصحة العمومية األثر المحتمل على التجمع الحاشد 

أثره على التجمع الحاشد ضعيف أو ال أثر له، وال  ضعيف جدا  
 يعطله

 أثره ضعيف أو ال أثر له

يمكن إدارته دون له أثر ضعيف على التجمع الحاشد  ضعيف
 التأثير على الحدث

عدد قليل من حاالت االعتالل أو اإلصابة يتسبب في 
يمكن لخدمات الصحة العمومية والخدمات الطبية 

 إدارتها
بعض األثر الخاضع للسيطرة على األلعاب وعلى له  متوسط

 سمعة المضيف
حدوث وفيات أو حاالت إصابة أو اعتالل. يتسبب في 

 العامة والطبية لضغوطتتعرض الخدمات 

يتسبب الحدث في تعطيل التجمع الحاشد ويضر  كبير
 بسمعة المضيف

عدد كبير من الوفيات أو حاالت اإلصابة أو يتسبب في 
االعتالل. يعطل خدمات الصحة العمومية والخدمات 

 الطبية
يتسبب الحدث في إلغاء التجمع الحاشد أو بعض  ضخم

 أجزائه.
التجمع الحاشد وعلى سمعة  أثر سلبي كبير علىله 

 المضيف

خسائر كبيرة في األرواح وحاالت إصابة أو يتسبب في 
تعطل واسع النطاق في الخدمات والبنية و اعتالل خطيرة 
 التحتية المحلية

 

 وبالمثل يمكن تقسيم تقدير االحتماالت على النحو التالي:
 يكاد يكون مؤكدًا: من المتوقع أن يحدث في معظم الظروف  •
 مرجح إلى حد كبير: غالبًا ما سيحدث في معظم الظروف  •
 مرجح: سيحدث في بعض الظروف  •
 مستبعد: قد يحدث في بعض الظروف  •
 مستبعد جدًا: قد يحدث في ظروف استثنائية  •
 

عدم  وينبغي لتقدير المخاطر كلما أمكن أن يشمل التعبير عن عدم اليقين، حتى يمكن إدراج كامل اآلثار المترتبة على نطاق
اليقين بشأن األحداث المحتملة في عملية صنع القرار. فمثاًل، إذا كانت االحتماالت المقدرة لوقوع حدث معين غير مؤكدة 

 بالمرة، فإن قرارات إدارة المخاطر قد تكون أكثر تحفظًا عنها في حالة الحدث الذي تقرر أن وقوعه مرجح إلى حد كبير.
 

مصفوفة المخاطر، سيتمثل هدف تخطيط الصحة العمومية للتجمع الحاشد، في الحد من وبعد رسم خرائط المخاطر على 
 احتماالت وقوع الخطر والتخفيف من عواقب كل خطر من المخاطر، أي إدارة المخاطر.

 
 إدارة المخاطر

 
تحدد هذه العملية تدابير تخفيف األثر التي يمكن اتخاذها إلدارة المخاطر والحد من احتماالتها وأثرها. وباالستناد إلى تقدير 



المخاطر، ينبغي تحديد الخيارات المتاحة للتعامل مع كل من هذه المخاطر. وقد تتضمن هذه الخيارات بدء برامج الترصد 
المرض، وتنفيذ طيف من برامج الوقاية الخاصة من أجل الحد من مخاطر األمراض  الجديدة من أجل الكشف المبكر عن

المنقولة باألغذية والمياه والهواء وانتشار المرض بانتقاله من شخص إلى آخر، ووضع الخطط الالزمة للحصول على الموارد 
 البشرية والمادية اإلضافية على الفور في حال حدوث أزمة.

 

 (2006التدافع في الحج )دراسة حالة: واقعة 
 

 
أيام في الشهر األخير من السنة الهجرية. وقد  5مليون من الحّجاج على مدى  2.5يستقبل موسم الحج سنويًا ما يزيد على 

 346، حيث توفى 2006حدثت حالة من أخطر حاالت التدافع التي ُأعلن عنها أثناء تجمع حاشد في كانون الثاني/ يناير 
واقعة التدافع التي حدثت في وادي منى، وهو منطقة عنق زجاجة يتعين على الحجاج رمي عدد من شخصًا في أعقاب 

الجمرات على ثالث دعامات حجرية قائمة فيها. وقد أدى توافر مرافق الرعاية الطبية المجهزة تجهيزًا خاصًا، ومهابط 
وحيد المحدد للحجاج، إلى المساعدة على التجاه االي المروحيات، والترصد اإللكتروني، والمظالت ومراوح الرذاذ، والمسار ذ
 الحد من المراضة والوفيات في صفوفهم ومن معدل حدوث الكوارث.

 

 
 األدوات والموارد

 
ISO STANDARD: Risk management: Principles and guidelines on implementation. 
www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm 
Disaster Management Guidelines WHO 
http://www.who.int/surgery/publications/EmergencySurgicalCareinDisasterSituations.pdf 
WHO. Mass Casualty Management Systems: Strategies and guidelines for building health 
sector capacity.2007 
http://www.who.int/hac/techguidance/MCM_guidelines_inside_final.pdf 
  

http://www.who.int/hac/techguidance/MCM_guidelines_inside_final.pdf


 الموروث والتقييم - 2الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
 نه عملية مستمرة أيبدأ الموروث بالتخطيط وينبغي التعامل معه على  •
 التأكد من النظر في خطط تقييم الموروث في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط لتمكين أصحاب المصلحة من المشاركة  •
 االتفاق على شروط جمع البيانات وتبادلها حتى يمكن جمع البّينات ذات المصداقية بشأن أداء النظام  •
 عقب انتهائه يمكن إجراء عمليات التقييم طوال مراحل التخطيط للحدث وتنفيذه و  •
ال فسيستحيل الحصول على وضع ُنظم وعمليات إلجراء ذلك واالتفاق عليها قبل بدء ال • أصحاب المصلحة  تأييدحدث، وا 

 ومشاركتهم
 االستفادة من فرص التعلم من اآلخرين وتبادل الخبرات  •
 وتقييمه، أي بعد عامين وخمسة أعوام من الحدث.  جلاستعراض الموروث الطويل األ •
 

 المقدمة
 

ينبغي أن يكون ترك موروث قابل لالستمرار في مجال الصحة العمومية وتحسينات مستدامة في البنية التحتية والقدرات 
الخاصة بالصحة، هدفًا رئيسيًا للجهات المعنية بالتحضير ألي تجمع حاشد. وقد يشمل الموروث إدخال تحسينات على الُنظم 

 السلوكيات الصحية والقدرة على تنفيذ التجمعات الحاشدة المستقبلية.الصحية في البلد المضيف وعلى 
 

في أهميتها، وينبغي استخدام  مجاالت التخطيط األخرىمع  تتساوىومن المهم أن ُينظر إلى عملية تخطيط الموروث على أنها 
الضعف في النظام جوانب القوة و  كل من اإلرادة السياسية والتمويل المرتبط به لتحقيق ذلك. ويتوقف أي موروث على جوانب

في الفترة التي تعقب التجمع  الحالي وأولوياته. ومن المهم أيضًا التأكد من اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى الحفاظ على الموروث
ل أهمية الحاشد. ولسوء الحظ، فإنه في المرحلة الكثيرة المتطلبات التي تسبق الحدث، عادًة ما ُينظر إلى الموروث على أنه أق

 من ضمان مرور جميع األمور بسالم أثناء التجمع الحاشد.
 

تم ويختلف الموروث اختالفًا كبيرًا باختالف سياق التجمع الحاشد، ومع ذلك يمكن تحديد بعض الموضوعات المتكررة، وقد 
 هذه الموضوعات في إطار إلى جانب أمثلة من الممارسات الجيدة. إدراج

 
 اً موروث يتركدة، وخاصة تلك التي تتطلب من البلد المضيف إنفاق قدر كبير من الموارد، من شأنه أن وتنفيذ التجمعات الحاش

هذا الموروث وأن يحافظا  يضمنا. وفي إمكان الضغوط السياسية والدعم المالي المقدم إلى التجمعات الحاشدة الكبيرة أن اً إيجابي
البلدان المضيفة بشأن المال المنفق على التجمعات الحاشدة الكبيرة التي تعود  عليه. وتزداد أهمية ذلك مع ازدياد االنتقادات في

فيها موروث.  ُيتركبفوائد محدودة أو غير مستدامة على الجمهور. وقد ُحددت الُنظم الصحية كأحد المجاالت التي يمكن أن 
روثات التجمعات الحاشدة مثل دورة األلعاب أحد مو  إذا ما استدامولكن هذا الموروث يلزم تسجيله وتقييمه، فقد لوحظ أنه 

األوليمبية، تتحسن خدمات الصحة العمومية في البلدان المضيفة، ولكن البّينات الوثيقة وعمليات التقييم والوثائق المتاحة التي 
 تدعم ذلك محدودة.

 
إجراء التقييم. وينبغي إدراج  ومن أجل تبرير المزاعم بشأن الموروث من تحسن الصحة العمومية عقب التجمع الحاشد يجب

عملية ال وتحديد، واالتفاق على معايير التقييم، الالزمة ذلك صراحة في مرحلة مبكرة من عملية التخطيط، مع توفير الموارد



 بث. وبالرغم من األهمية البالغة لتقييم الموروث، فإنها ُتغفل في أحيان كثيرة في خضم التحضير للتجمع الحاشد.خاصة بالال
 

التجمعات الحاشدة، ومازال يلزم توحيد الفوائد اإليجابية التي  تتركهوال يوجد حاليًا نهج منظم أو موحد يتناول الموروث الذي 
. وهناك رغبة متنامية في جعل استضافة األحداث الكبيرة فعالة من حيث التكلفة، ما يعني هاتنتج عن التجمعات الحاشدة وتعزيز 

الفوائد الطويلة األجل التي تعود على البلد المضيف في مختلف المجاالت، مثل مجالي الصحة أن التركيز يتمحور حول 
 العمومية والتعليم.

 
 العنصران األساسيان للموروث

 
يمثل الموروث أحد العناصر التي ُسلط عليها الضوء في سلسلة المقاالت التي نشرتها مجلة ذا النست عن األمراض المعدية 

بالصحة في التجمعات الحاشدة. وتجسد هذه المقاالت عنصري الموروث اللذين نمضي بهما قدمًا ونعتمدهما في فيما يتعلق 
 هذه الوثيقة:

 ه التجمع الحاشد وراءه يتركموروث البلد المضيف )اإلطار(: ما  -1
 موروث الجهات األخرى القائمة على تخطيط التجمع الحاشد )تعزيز المعارف وقاعدة البّينات(: ما ُينقل إلى اآلخرين.  -2

 
1) 

تحسين خدمات الصحة العمومية )مثل تحسين الترصد  مثلويمكن لموروث البلد المضيف أن يغطي عددًا من الجوانب، 
ئح الصحية الدولية(، وأنماط المعيشة الصحية في المجموعة السكانية المحلية من وتعزيز القدرات األساسية بما يتماشى مع اللوا

والبنى التحتية الجديدة أو المحّسنة  ،خالل أنشطة تعزيز الصحة الخاصة بالتجمع الحاشد )مثل تحسين عادات األكل الصحية(
على األشخاص الذين يعيشون ويعملون بالقرب من  )مثل سيارات اإلسعاف واألماكن المأمونة(. وتعود الفوائد اإليجابية تحديداً 

نشاء  مواقع التجمع الحاشد، وقد تتمثل هذه الفوائد على سبيل المثال في ممارسات النظافة الصحية المحّسنة في المطاعم وا 
 المرافق الرياضية من أجل زيادة مستويات الممارسة اليومية للنشاط البدني.

 
خصيصًا من أجل أحد التجمعات الحاشدة، أن تساعد على تنفيذ التجمعات الحاشدة المستقبلية  ُتدخلومن شأن التحسينات التي 

في البلد المضيف في حال االحتفاظ بالُنظم والمعارف والخبرات والفهم المحّسن والقدرات واإلمكانات التي اكتسبها البلد 
 المضيف.

 
في  2000واأللعاب األوليميبية للمعاقين لعام دراسة حالة: الخبرات المكتسبة من األلعاب األوليمبية 

 سيدني
 
 

في سيدني، والسيما  2000خلصت اآلراء إلى أن هناك موروثات للصحة العمومية تبقت في أعقاب األلعاب األوليميبية لعام 
دخال التحسينات على ُنظم الرعاية الطبية/ السريرية. وقد ساعدت أفضل  في مجال زيادة التنسيق وتعزيز نظام الترصد، وا 

 ية داخل أستراليا وخارجها.تالتجمعات الحاشدة التنظيم ال علىالممارسات في هذه المجاالت 
 
 
 
2) 

 اتباع على صعيد العالم عنصرًا رئيسيًا من عناصر الموروث. ويعتمد هذا العمل على وتبادلها دة المعارف والبّيناتعُيعد بناء قا
 نهج منفتح وشفاف في الممارسات الجيدة والتعلم من التحديات.



 
البيِّنات أن يمكن القائمين على تخطيط التجمعات الحاشدة المستقبلية من تحديد المجاالت الرئيسية التي ومن شأن بناء قاعدة 

يمكن استخالص منها موروثًا مستدامًا والمساعدة على تبرير الموارد المستثمرة في هذه التجمعات. وينبغي للقائمين على 
 اعدة البّينات هذه كمورد وأن يأخذوها في االعتبار.تخطيط التجمعات الحاشدة المستقبلية أن يطلعوا على ق

 
 ما الذي نعرفه؟

 
ليس هناك سوى عدد قليل من الورقات المنشورة التي يتمحور تركيزها حول موروث التجمعات الحاشدة أو تقييمها؛ وكثيرًا ما 

ركز يالخبرات/ أفضل الممارسات و ُيذكر الموروث كعنصر ينبغي مراعاته دون إدراج تفاصيله. ويستند معظم المؤلفات إلى 
في لندن  ُأقيمت واأللعاب األوليمبية للمعوقين التي األوليمبيةاأللعاب  دورات على التجمعات الحاشدة الكبيرة، ومنها التقارير عن

ًا . ويعود ذلك في جزء منه إلى أن "الموروث" ُيدرج رسمي2004وفي أثينا في عام  2008وفي بيجن في عام  2012في عام 
؛ وُيعد من معايير االختيار األساسية في عملية استعراض 2003في العطاءات الخاصة باستضافة األلعاب األوليمبية منذ عام 

العروض. وُيعد إدراج الموروث كشرط من شروط العطاءات غير معتاد حيث إن معظم الجهات المالكة لألحداث ال تركز 
 عليه.

 
ولتقييمه. وتركز معظم الدراسات المتاحة على التخطيط والتنفيذ التنظيمي واالستجابة  ويلزم التخطيط المستقبلي للموروث

 الصحة العمومية.لحوادث 
 

وعادة ما يكون هناك تركيز على األحداث المتكررة، مثل الحج، الذي يوفر فرصًا متكررة لتقييم أثر الحدث على مجاالت محددة 
 مثل طب الطوارئ.

 
 ملكة العربية السعوديةدراسة حالة: الحج، الم

 
 

أشار المقال االفتتاحي لجريدة "ذا النست" إلى أن "التخطيط للحج على مدى عقود قد أسفر عن نظام متقدم للرعاية الصحية 
ونهج تعددي للصحة العمومية في المملكة العربية السعودية، ما يسلط الضوء على الفوائد الضخمة التي يعود بها هذا الحدث 

 الدولة المضيفة".على 
 

السعودية بشأن إدارة المخاطر الصحية  المملكة وبالفعل، فإن هذه الخبرة المتجددة قد أتاحت تراكم قدر كبير من المعارف لدى
أثناء التجمعات الحاشدة. وأشارت قنطة أحمد وآخرون، إلى "أننا نظن أن موروث الحج عامل مؤثر في الرعاية الصحية 

]...[ ونحن نعتقد أن الحج كان محركاً  يمثل مجااًل مهمًا لمواصلة التقصي. ومع ذلك فهو كيان غير محدد كماً  اإلقليمية،
مزدوجًا للتطور الكبير في مجال الرعاية الطبية في المملكة العربية السعودية وفي وصول طب الصحة العمومية المتعدد 

 الجنسيات إلى اإلقليم."
 
 

يسهل تحديد الفوائد الملموسة كجزء من الموروث، ويشمل ذلك مرافق الرعاية الصحية المحّسنة مثل وفي كثير من األحيان 
العيادات التي ُأنشئت خصيصًا ألجل الحدث وسيارات اإلسعاف. ومع ذلك، فينبغي أن يؤخذ مدى الحاجة إلى هذه الفوائد 

 الحدث، في االعتبار.واستدامتها وعائدها على المجموعة السكانية المحلية بعد انتهاء 
 

وعلى الرغم من أن البّينات محدودة، فعادة ما ُترى استضافة التجمعات الحاشدة الكبيرة على أنها تؤدي إلى تحسين عمليات 



الصحة العمومية والتعاون. ومن شأن التجمعات الحاشدة أيضًا أن تحسن استجابة الصحة العمومية لألحداث غير المخطط لها 
 بالعكس.والعكس 

 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

ال يوجد حاليًا إطار أو نهج معترف به لتحديد موروث التجمعات الحاشدة وتقييمه ونشره. ومن األهمية بمكان ضمان النظر في 
جتذاب مشاركة القضايا المتعلقة بموروث الصحة العمومية واالستدامة والتقييم في مرحلة مبكرة من مراحل عملية التخطيط ال

أصحاب المصلحة وضمان توافر الموارد الضرورية. ويلزم أن يشمل ذلك أيضًا عمليات تبادل المعارف والخبرات. ومن شأن 
إجراء عملية مستمرة لالستعراض والتقييم أن يساعد على الحفاظ على الزخم. كما قد يصعب االحتفاظ بالتركيز على الموروث 

 عند التحضير للحدث.في مواجهة الضغوط األخرى 
 

وسيختلف الموروث باختالف التجمع الحاشد وسياقه. وتتاح الفرصة لتحسين الصحة في البلد المضيف من خالل تحسين الُنظم 
القائمة ودمج/ صقل الُنظم الجديدة )مثل التكنولوجيات الجديدة(. وينبغي أن توجه هذه التغييرات عملية التخطيط وتقدير 

أي التغييرات يمكن استمرارها على المدى الطويل، مثل التحسينات المدخلة على ترصد الصحة العمومية أو  المخاطر وأن تحدد
التشريعات الخاصة بمأمونية الغذاء. ومن ثم، ينبغي تصميم هذه التحسينات والتشريعات بحيث تكون مستدامة من أجل تحقيق 

 االستفادة القصوى من الموارد المستثمرة.
 

ن تحديد موعد تقييم هذه األهداف. اتكون هناك أهداف واضحة وقابلة للقياس للُنظم والعمليات؛ ومن األهمية بمكوينبغي أن 
 وينبغي جمع البيانات قبل الحدث وأثناءه وبعده ألغراض التقييم.

 
 وبعض المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد تحديدًا قد تؤثر على الموروث وعلى التقييم، أال وهي:

تُفقد الخبرات سريعًا بعد األحداث التي تقام مرة واحدة حيث يعمل المعنيون بها على نحو مؤقت أو يبدلون  عادة ما •
الحدث، مثل منظمي األلعاب األوليمبية الذين يتبعون األلعاب فتبقى الخبرات داخل المنظمة  ينتقلون معوظائفهم أو 

 ولكن البلد المضيف يفقدها. 
 ن على التخطيط والتنفيذ إلى الوقت الالزم للنظر في الموروث والتقييم.وكثيرًا ما يفتقر القائمو  •

  



 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

باالستناد إلى المؤلفات والخبرات، بحيث  التقييم( ومجموعة أدوات 1إطار موحد لموروث الصحة )انظر الشكل تطويع يمكن 
 يالئما السياقات المختلفة، ويمكن استخدامهما لبناء قاعدة المعارف والبّينات العالمية. 

 

  

 1الشكل 

         فرص تكوين الموروث 

 )في البلد المضيف(

 

 حصائل الموروث 

 )على الصعيد العالمي(

 

ُنظم ترصد الصحة  -1
العمومية والوعي بالوضع 

  القائم

تحسين الترصد وُنظم المختبرات 
والتبليغ مثل ُنظم ترصد 

 المتالزمات، والتكنولوجيا الجديدة

 االحتفاظ بها – ستعراض النظما
أم ال؛ التكلفة والفائدة؛ المتاح 
منها للتصعيد وحشد استجابة 

التي طارئة؛ الحفاظ على الُنظم 
 من أجل التجمع الحاشد ُوضعت

 ودعمها واستخدامها

تسريع اإلخطار بالحدث  
وتحديده واالستجابة له 

الحد من انتشار العدوى 
 أثر المخاطرمن أو 

 

 :سياق التجمع الحاشد
نوع الحدث وحجمه 

والموارد المخصصة له 
وخصائصه الديُمغرافية 

 -ومدى تواتره )سنوي 
 ة(مستمر، مرة واحد

 المخاطر تقدير :المحرك
 المخطط له، وما إلى ذلك 

 
 
 
 
 

حالة الصحة العمومية في 
البلد/ المدينة، والُنظم 

  تقدير المخاطرو
 
 
 

 اللوائح الصحية الدولية 
 
 
 
 

-الُنظم والعمليات الحالية 
 الثغرات والفرص

 
الفرص المتاحة لنقل 

 المعارف 
 

التعاون بشأن التدريب 
 والتعليم 

 
 

التقارير/ العبر 
المستخلصة وتوثيق 

 التوصيات 
 
 
 

 برامج المراقبة 
 
 
 

 الشبكة -مشورة الخبراء 
 
نات    قاعدة البيِّ
 
 
 

الُنظم أو  الحفاظ على
إعادة إنشائها من أجل 

التجمعات الحاشدة 
المستقبلية أو األحداث 

السنوية؛ أفضل 
الممارسات لسائر القائمين 

على تخطيط التجمعات 
 الحاشدة األخرى: 

 
توصيات / شكل / عملية 

 التقييم

اللوائح والتشريعات  -2
 والسياسات

السياسات الجديدة المطبقة، 
والتغيرات التدريب المقدم 

 المختبرة والمدمجة قبل الحدث

السياسات/ التشريعات القائمة 
والتي اُتخذ إجراء بشأنها / تم 

 إنفاذها

تحسين السياسات بشأن 
مأمونية األغذية؛ زيادة 

القدرات الالزمة بموجب 
 اللوائح الصحية الدولية

 

التخطيط للطوارئ  -3
 واالستجابة لها

والتوثيق، التمارين والتدريب 
الصالت بين الصحة  عزيزوت

معدات والعمومية واألمن، 
الخدمات الصحية لمواجهة 

المخاطر الكيميائية والبيولوجية 
 واإلشعاعية والنووية

استخالص المعلومات الخاصة 
 التمرينات، وتقييم الحدثب

تحسين االستجابة 
المنسقة، تحسين القيادة 

على  تواصلوالتحكم وال
المنظمات، تحسين  نطاق

الخطط، تعزيز عالقات 
تحسين األمن  العمل واالستجابة

الصحي العالمي، 
تحسين خدمات 

الصحة العمومية، 
تحسين القدرات 

واإلمكانات في البلد 
المضيف وعلى 
 الصعيد العالمي

الصحة البيئية  -4
)األغذية والمياه ونوعية 

 الهواء، وما إلى ذلك(

النظافة التدريب، في مجال 
الصحية وتحسين أخذ العينات 
 واختبارها والتبليغ بشأنها مثالا 

تحسين النظافة الصحية 
]العاملون المدربون[؛ تحسين 
نوعية الهواء؛ وإذكاء الوعي 

بقضايا الصحة البيئية مثل 
 اإلنذارات

 -تحسين نوعية الهواء 
الحد من االعتالالت 

التنفسية المرتبطة بها وما 
د من إلى ذلك؛ والح

البالغات بشأن جودة 
األغذية والمياه وحاالت 

 العدوى المرتبطة بها

الوعي بمقتضيات  -5
الصحة العمومية/ فهمها 

 )إعالم الجماهير(

تعزيز الصحة وأنشطة توعية 
لجمهور؛ تحسين الفهم على ا

صعيد الحكومة. الربط بالحدث 
ومنظميه في مجال الرياضة مثالا. 

 االجتماعيوسائل التواصل 

الربط بالسياسات واالستخدامات 
 القائمة من أجل التسريع

أنماط المعيشة الصحية، 
والتطعيم، والتدخين، 

وتعاطي الكحول وما إلى 
 ذلك

تعزيز التواصل  -6
والتنسيق داخل المنظمات 

 وفيما بينها

التوثيق التمرينات والتدريب؛ 
 ؛ تحسين العمل اليوميالمترابط

آراء أصحاب  استطالع
المصلحة والتقييم؛ وتقييم دوائر 

 النفوذ

تعزيز عالقات العمل 
الرسمية وغير الرسمية؛ 

والثقة؛ والقدرة 
 واإلمكانات

 

قدرة المنظمات وبناء  -7
 القدرات

التمارين والتدريب والوثائق  
]متاحة وسهلة الفهم[، ترتيبات 

 تواصلالقيادة والتحكم وال

الداخلية، عمليات التقصي 
وعمليات التقييم، والمسوح 

الخاصة بالموظفين، واستجابة 
المنظمات، ورسم خرائط 

 النفوذ، والتصورات الخارجية

تحسين الشبكات الداخلية،  
تبادل الخبرات وفهمها، 

 القدرة واإلمكانات

 

       

 

 

  

األولويات  –التخطيط 

 بما في ذلك الموروث
استعراض/ تقييم استدامة األثر  نقل المعارف األثر والفعالية –التقييم  التنفيذ

 على المدى الطويل



يركز هذا النهج على مجاالت محددة من مجاالت الموروث، والفوائد التي تعود على البلد المضيف والمجموعة السكانية و 
النهج معلومات عن المجاالت الرئيسية المحددة المحلية والمجتمع العالمي، من الموروث المعروف والمستدام. ويوفر هذا 
 والعملية المتكررة التي يمكن اتباعها؛ منذ التحديد وحتى التنفيذ والتقييم والبث.

 
مجاالت موروث الصحة من التجمعات الحاشدة المتكررة والمعترف بها على نطاق واسع، والتي تركز على  1ويحدد الشكل 
 تعزيز الُنظم:

 
 ة والوعي بالوضع القائم ُنظم ترصد الصح -1
 اللوائح والتشريعات والسياسات  -2
 التأهب للطوارئ واالستجابة لها -3
 الصحة البيئية )مأمونية األغذية والمياه وجودتهما، ونوعية الهواء وما إلى ذلك(  -4
 تعزيز الصحة والوعي وتعزيز المعارف والفهم -5
  تعزيز شبكات التواصل والتعاون داخل المنظمات وفيما بينها -6
 . تواصلالقدرات التنظيمية الداخلية وبناء اإلمكانات والقيادة والتحكم وال -7
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 : مجاالت الموروث المترابطة3الشكل  : العملية اإلطارية الخاصة بالموروث2الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاالت الموروث
 

 ُنظم ترصد الصحة العمومية والوعي بالوضع القائم  -1
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 الصحة البيئية

الموروث، تعزيز 
 الصحة العمومية



من أجل تسريع اإلخطار بالحدث وتحديده واالستجابة له من خالل ُنظم الترصد والتبليغ على نحو روتيني وفي الطوارئ؛  •
 زيادة القدرة على الصمود و 

 الحد من انتشار حاالت العدوى أو أثر المخاطر وتحقيق األمن الصحي العالمي  •
 

 عن طريق ما يلي:
 إدخال التحسينات ومعالجة جوانب الضعف في الُنظم القائمة  •
 إنشاء ُنظم ترصد المتالزمات أو الترصد القائم على األحداث  •
 تحسين ُنظم الكشف الميكروبيولوجي وتسريعها  •
 اتباع نهج شامل لجميع األخطار، يجسد متطلبات اللوائح الصحية الدولية  •
ة )مثل الترصد، والمختبرات، واألوساط االستخبارية، ووسائل اإلعالم( في تقارير دمج البيانات الواردة من مصادر متعدد •

 مقتضبة تتوجه إلى صناع القرار 
 استخدام التكنولوجيات بطرق ابتكارية، مثل استخدام خدمة الرسائل القصيرة في توزيع الرسائل الصحية على الحضور. •
 

 2000األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعاقين سيدني دراسة حالة: موروث الترصد في دورة األلعاب 
 

 
 أثمرت جهود ترصد األلعاب األوليمبية عن عدة فوائد طويلة األجل، أال وهي: 

أثبتت الفائدة الهائلة التي قد يعود بها الترصد الذي يكاد ُيجرى "في الوقت الفعلي" للكشف عن حاالت محددة مستهدفة • 
والحاالت المتعلقة بتعاطي المخدرات على نحو غير مشروع، واالعتالالت الشبيهة باألنفلونزا( في )مثل اإلصابات، 
 الترصد المتواصل في هذه األماكن.  إجراءوزارة الصحة  تتولىأقسام الطوارئ. و 

ار عنها، وأذكت عززت فهمًا أوضح ألهمية الترصد والتبليغ المالئمي التوقيت فيما يتعلق باألمراض التي ينبغي اإلخط• 
 الوعي في أوساط المستشفيات والعاملين في مجال الممارسة العامة بشأن ضرورة اإلخطار عن األمراض.

 
 

 اللوائح والتشريعات والسياسات  -2
تنقيح خطط السياسات واللوائح والتشريعات العالية المردود والتي ُتعد مالئمة أثناء التجمعات الحاشدة، مثل المعايير الخاصة • 

 باألغذية والمياه 
 تحسين االمتثال للوائح الصحية الدولية والقدرات الالزمة بموجبها • 
 تجسيد العبر المستخلصة. من أجل ح ية الموحدة التي ُتوضع أو تُنقتحسين اإلجراءات التشغيل• 
 

 عن طريق ما يلي: 
برام الدعم الحكومي، و توفير •  التشريعات الجديدة لضمان التعاون بين الوكاالت الحكومية وعناصر سن االتفاقات و/ أو ا 

 القطاع الخاص المعنية 
يانات بين الوكاالت والمنظمات والوكاالت الدولية السياسات المعدلة لتيسير نقل التمويل والموارد و/ أو الب رسم القوانين/سن • 

أو القطاع الخاص، أو التمكين من استخدام األدوية واألجهزة الجديدة أو غيرها من األدوات بما في ذلك الخدمات الطبية 
 الخاصة بالحدث 

برام مذكرات التفاهم و إعداد •  واألدوار  ل الصحةددة في هيكاتفاقات المعونة المتبادلة، وتبسيط وظائف الوكاالت المتعا 
 والمسؤوليات؛ وتوفير الدعم المالي الكافي بواسطة الميزانيات.

 



 تدابير التخطيط للطوارئ واالستجابة لها  -3
 المنظمات الشريكة وصاحبة المصلحة  على نطاقتحسين التنسيق وفهم األدوار والمسؤوليات وعالقات العمل • 
 زيادة القدرة على إعادة إرساء الُنظم في مهلة قصيرة في حالة الطوارئ • 
 خطط وُنظم االستجابة للطوارئ التي خضعت لالختبار والتقييموضع • 
 

 عن طريق ما يلي: 
  تواصلنة من خطط القيادة والتحكم والصياغة نسخ محسّ • 
مكاناتزيادة قدرات الموظفين المدربين على االستجابة للطوارئ و •   هما 
 استعراض مرافق الحجر الصحي وتحسينها في نقاط الدخول • 
مقارنتها بأحداث أخرى مشابهة بغية اإلضافة إلى المعارف  يمكنجمع بيانات عن الخدمات الطبية الخاصة بالحدث، • 

 الخاصة بأفضل الممارسات في مجال طب الطوارئ.
 

 األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقينلأللعاب  2000دراسة حالة: دورة سيدني 
 

 
اإلرهاب  حوادثمفيدة في إدارة  2000من أجل دورة عام  تكانت البروتوكوالت الخاصة باإلرهاب البيولوجي الذي ُوضع

 . 2002إلى شباط/ فبراير  2001البيولوجي المشتبه فيها في نيو ساوث ويلز في الفترة من تشرين األول/ أكتوبر 
 

إجراء التحريات  التي تتعلق بـ"مسحوق أبيض"، تطلبهذه الفترة حدث سيل من البالغات الكاذبة ومحاوالت التخويف  فأثناء
 حسمعينة من المواد المشتبه فيها و"كان وجود إجراءات قائمة بالفعل ت 594شملت  حادثة 1000المختبرية في أكثر من 

 ن إعادة تشغيلها بسرعة، له قيمة كبيرة."مكن متلية منسقة وواقعية لصنع القرار و عمبإجراء 
 
 

 الصحة البيئية  -4
 تحسين الصحة البيئية مثل تحسين نوعية الهواء.  •
 اإلصالح من أجل تحسين البيئة، مثل في حال التلوث الكيميائي لموقع الحدث.  •
 تحسين المرافق الخاصة بالنظافة الصحية وبالنفايات.  •
تحسين الممارسات والبنى التحتية الخاصة بالسالمة الغذائية من أجل الحد من األمراض المنقولة باألغذية في المجتمع  •

جراءات  المحلي، بما في ذلك: تحسين عمليات التفتيش على األغذية، وأنشطة الترصد، وتعزيز الدفاع عن األغذية وا 
 الطوارئ. 

 
 عن طريق ما يلي:

بيئية لألمراض عن طريق تدخالت الصحة العمومية الزهيدة التكلفة مثل توفير مياه الشرب وخدمات الحد من المصادر ال •
 اإلصحاح الكافية والمأمونة؛ وتحسين نوعية الهواء؛ والوقاية من التعرض للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة. 

 لمنقولة باألغذية والمياه أثناء التجمع الحاشد. تعزيز ُنظم حماية األغذية والمياه من أجل الحد من فاشيات األمراض ا •
زيادة القدرة المحلية عن طريق تدريب الموظفين المحليين وتزويدهم بالخبرة من أجل حماية الجمهور والحد من األخطاء  •

 مناولة األغذية.  أثناءالبشرية 
 

 2012دراسة حالة: األلعاب األوليميبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين لندن 
 



 
جزء من التخطيط للحد من مخاطر التسمم بالغذاء، بما كأجرت وكالة معايير األغذية في المملكة المتحدة، عددًا من المبادرات 

 في ذلك ما يلي:
حمالت إلذكاء الوعي في أوساط شركات األغذية والزوار بشأن أهمية النظافة الصحية لألغذية والسالمة تنظيم  •

 الغذائية 
ريب والموارد اإلضافية ألصحاب شركات األغذية، بما في ذلك بائعي األغذية المتجولين، من أجل تحسين توفير التد •

 معايير النظافة الصحية 
 تحسين المهارات والقدرات الخاصة باإلنفاذ لدى سلطات الحكومة المحلية  •
 إجراء المزيد من االختبارات في مواقع األغذية في مكان األحداث.  •

 
 
 الوعي بالصحة العمومية / فهمها )تعزيز الصحة(  -5
تحقيق أنماط المعيشة الصحية وتحسين الصحة العمومية عن طريق إذكاء الوعي وزيادة الفهم بشأن مخاطر الصحة  •

 العمومية واتخاذ التدابير الوقائية مثل حمالت التطعيم 
الحد من حاالت االعتالل واإلصابة والحد من الطلب على الخدمات الصحية؛ تحقيق تجربة صحية ومأمونة  •

 للمشاركين في التجمع الحاشد والمجتمع المحلي المضيف 
مسؤول عن الصوت العززا مصداقية المنظمات المعنية بالصحة بوصفها يتحسين العالقات والثقة اللتين من شأنهما أن  •

 حة العمومية. قضايا الص
 

 عن طريق ما يلي:
المبادرات التي تركز على تحسين صحة  بطرق من بينها تنفيذزيادة النشاط البدني قبل الحدث وأثناءه وبعده،  •

 ورعاية البرامج الرامية إلى تشجيع الناس على ممارسة المزيد من النشاط البدني  ،المجموعة السكانية المحلية
إذكاء الوعي بشأن قضايا الصحة العمومية في أوساط مقدمي الرعاية الصحية وأفرقة الخدمات الطبية المعنية  •

 بالحدث 
 المعلومات الخاصة بالصحة العمومية من أجل أصحاب المصلحة وبثها بينهم  تحديد •
 المستهدفة بالرسائل الصحية ل إلى المجموعات السكانية و وضع الُنظم الستخدام وسائل التواصل االجتماعي في الوص •
 تنظيم حمالت إذكاء الوعي بين الحضور/ الجمهور للتشجيع على السلوكيات الصحية.  •
 

 دراسة حالة: حملة الخمسات الثالث للمنظمة بشأن السالمة الغذائية والتغذية الصحية والنشاط البدني
 

 

. وقد ثبتت فعاليتهوضعت المنظمة مورداا متاحاا للقائمين على تخطيط التجمعات الحاشدة يسهل الحصول عليه وترجمته وقد 

، ودورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2014و 2010اسُتخدم في العديد من التجمعات الحاشدة بما في ذلك ما يلي: كأس العالم 

 في ميانمار. 2013

 

 

 والتعاون داخل المنظمات وفيما بينهاتعزيز التواصل   -6
أصحاب المصلحة وفي  على نطاقتعزيز ترتيبات العمل، وزيادة فهم األدوار والمسؤوليات، والقدرة على الصمود  •

 المنظمات 
 تكاملتحديث السياسات واللوائح والتشريعات من أجل تحسين المسائل المشتركة بين المنظمات أو المتعلقة باألداء، وزيادة  •



 السلطات الصحية. 
 

 عن طريق ما يلي:
 أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص والجمهور  على نطاقتحسين التواصل  •
 واختباره  تواصلتوحيد الغرض ووضع نظام للقيادة والتنسيق وال •
يل جميع العناصر الرئيسية لقطاع وضع نظام شامل لوكاالت متعددة لتنسيق قطاع الصحة، واختباره واستدامته مع تمث •

 الصحة. 
 

 : التخطيط لموروث مستقبلي2012دراسة حالة: نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 
 

حدثًا رياضيًا دوليًا كبيرًا ُنفذ في بلدين يتحدثان لغتين وطنيتين مختلفتين ويعمالن وفقًا  2012كانت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 
مختلفتين. وكانت البطولة بوصفها تجمعًا حاشدًا وحيدًا تتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق على الصعيد المحلي  لمنطقتي توقيت

والوطني والدولي. وسمحت الروابط التي ُأقيمت في وقت مبكر بين منظمة الصحة العالمية واالتحاد األوروبي لكرة القدم 
ترك ة التي يمكن استهداف عينركة على نحو أفضل، وبتحديد المجاالت المللمنظمتين بتعديل خططهما كي تالئم األنشطة المشت

موروث فيها. ويجب تأكيد القيمة المضافة لألنشطة المشتركة التي ُأجريت على الصعيد الدولي وبالتعاون مع الجهات المحلية 
 .2012المنظمة في سياق بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 

 
 

 القدرات التنظيمية الداخلية وبناء اإلمكانات والقيادة والتحكم واالتصاالت(   -7
 تحسين ترتيبات العمل الموحدة؛ وزيادة القدرات واإلمكانات والقدرة على الصمود  •
 زيادة فهم األدوار والمسؤوليات وترتيبات العمل.  •
 

 عن طريق ما يلي:
 إرساء القدرة على االستجابة بسرعة/ إعادة إرساء الُنظم  •
 تحسين قدرات الموظفين المحليين نتيجة للتدريب والمساعدة التقنية التي يقدمها الشركاء الوطنيون والدوليون.  •
 

 قبل الحدث
 

أصحاب المصلحة  يمثل الموروث جزءًا من عملية التخطيط. وُيعد تحديد مجاالت الموروث الرئيسية واجتذاب مشاركة
 والحصول على تأييدهم )مثل منظمي التجمع الحاشد( ضروريًا في هذه العملية.

 
 وينبغي النظر فيما يلي:

والقدرات واإلمكانات األساسية )بما في ذلك تلك التي  رصاستعراض سياق الحدث وتقدير المخاطر، بما في ذلك الثغرات والف• 
تنص عليها اللوائح الصحية الدولية(، من أجل تحديد العوامل التي قد تؤثر على تكوين موروث مستدام. وينبغي لهذا 

 االستعراض أن ينظر أيضًا في الفوائد والمردود والموارد المتاحة
األخرى. وتشمل هذه المعلومات التقارير الموثقة عن األحداث  استعراض المعلومات الخاصة بموروث األحداث •

والتوصيات الخاصة بالتخطيط، والعمل مع الخبراء في مجال التجمعات الحاشدة والخبراء المتخصصين في موضوعات 
 محددة )مثل خبراء السالمة الغذائية( 

 وضع الُنظم والعمليات والسياسات الجديدة وتنفيذها واختبارها •



 الموظفين على تنفيذ المتطلبات اإلضافية للتجمعات الحاشدة  تدريب •
 لصحة؛ وتحديد طرق استخدامها وتقييم أثرها بتعزيز اإعداد الموارد مثل المواد الخاصة  •
 توثيق األنشطة والعبر المستخلصة والموروث؛ وتوثيق عمليات التقييم.  •
 

والتحضير، مثل عمليات التقصي، والتقييم، وتوثيق العبر إجراء عملية تقييم مستمرة خالل مراحل التخطيط وينبغي 
 المستخلصة، ووضع التوصيات في أعقاب كل تمرين على العمليات كجزء من عملية ضمان التأهب.

 

 أثناء الحدث
 

ينبغي أن يتمحور التركيز األساسي حول تسجيل مخرجات األنشطة التحضيرية وتوثيقها. ويشمل ذلك تسجيل المعلومات 
برات عن طريق التوثيق، مثل تقارير الحالة الرسمية والخبرات الفعلية والخبرات القائمة على الشواهد، مثل المدونات والخ

 والمقابالت وما إلى ذلك.
 

كما ينبغي إجراء عملية مستمرة للتقييم والتعلم لضمان بقاء العمليات والُنظم على فعاليتها وأنها تجسد أي تغيير في المنجزات 
 هدفة المتوقعة.المست

 
وتتيح برامج المراقبة التي تنفذ أثناء الحدث فرصة ممتازة لتبادل الخبرات والتجارب مع القائمين على تنفيذ التجمعات الحاشدة 
دراته إلى أحداث أخرى. ويمكن أيضًا ربط برامج  المستقبلية. ويمكن نقل المعارف والخبرات المكتسبة من التحضير لحدث ما وا 

القائمة على الصحة ببرامج المراقبة التي تديرها الجهات المنظمة لألحداث الكبيرة مثل اللجنة األولمبية الدولية واالتحاد المراقبة 
 الدولي لكرة القدم.

 

 بعد الحدث
 

في نهاية التجمع الحاشد ينبغي ألصحاب المصلحة تقييم وتوثيق المخرجات )ما حدث( والنجاحات، والعبر المستخلصة، 
والتوصيات الموجهة إلى المضيف الحالي، والهيئة المنظمة، وسائر القائمين على تخطيط التجمعات الحاشدة. وينبغي دعم أي 

دراجها على صعيد الدوائر المعنية بالصحة. وينبغي أن يتمحور التي تتعلق بجراءات اإلتوصيات صادرة ب كيفية تعلمها وا 
يصالها. وينبغي أن يسترشد الموروث بالتقييم من التركيز حول مالحظة العبر المستخلصة وت حديدها وتوضيحها وتسجيلها وا 

الموارد العالمية الموجهة إلى بخالل التوصيات الصادرة إلى المنظمات المعنية وتلك التي تخطط للتجمعات الحاشدة المستقبلية و 
 تخطيط هذه التجمعات.

 
 وُيعد توثيق الموارد الالزمة لجميع المراحل حاسم األهمية، وينبغي إن أمكن إجراء تحليل للفعالية من حيث التكلفة. 

 
ويلزم المسارعة بتسجيل التعلم والخبرات، حيث إن المشاركين سريعًا ما ينتقلون إلى وظائف جديدة وقد ينتهي وجود المنظمات 

احة ال تستمر طوياًل كما ال يستمر االهتمام بالحدث من جانب وسائل اإلعالم التي استضافت الحدث. والفرصة المت
 والسياسيين.

 
 التقييم -أوال  
 



. وينبغي لذلك حادثةثناء الحدث، في األوضاع المستقرة وعند وقوع أي أمن الضروري إجراء تقييم لفعالية ُنظم التخطيط والتنفيذ 
يمة و/ أو فعالية أي تدخالت محددة أو ُنظم جديدة أو محّسنة ُوضعت من أجل التجمع أن يشمل تقييمًا الحقًا للحدث يتناول ق

 الحاشد، لمعرفة إذا ما كانت قد حققت األهداف التي ُوضعت من أجلها.
 

ول وينبغي للتقييم أن ُيجرى وفقًا إلطار منظم يشمل حصائل موثقة من أجل توفير المعلومات الالزمة لقاعدة البّينات التي تتنا
 تحديدًا فائدة النظام وخصائصه المحددة. وينبغي أن تشمل المعلومات عدد األحداث ونوعها واإلجراءات التي اُتخذت بشأنها.

 
جراء  على نطاقوينبغي ضم ممثلين من مختلف مجاالت التخطيط والتنفيذ  منظمات الصحة المحلية واإلقليمية والوطنية، وا 

 طات/ الوكاالت المعنية.مشاورات مع مختلف القطاعات/ السل
 

 ويجدر النظر فيما يلي كجزء من التقييم:
تحديد الممارسات الناجحة وكيفية الحفاظ عليها، في مجال الترصد والتبليغ والميكروبيولوجيا ونظام االتصاالت على سبيل  •

 المثال 
عن طريق إنشاء  ها،ة وكيف يمكن تحسينمن حيث التكلف فعاليتها وتلك التي لم تثبت فعاليتهاثبتت  تحديد اإلجراءات التي •

، والنظر في تكاليف الموظفين وما إلى ذلك، وتعديل الممارسات غير الناجحة أو غير الفعالة من مثالً  ُنظم جديدة للترصد
 حيث التكلفة أو إلغائها

 كيف تعزز الُنظم وظائف الصحة الروتينية المستقبلية وتكملها تحديد  •
 استعراض تخطيط األحداث المستقبلية والتحسينات التي سُتدخل عليها  •
 استعراض ترتيبات العمل مع جميع أصحاب المصلحة  •
صدار التوصيات بشأن ذلك  •  تحديد المجاالت التي تحتاج إلى التحسين وا 
  تعزيز الصحةقياس أثر األنشطة المحددة مثل حمالت  •
 

بيانات على صعيد التجمعات الحاشدة وفيما بينها. ومن شأن وضع مجموعات البيانات وهناك مشكالت حالية تتعلق بمقارنة ال
ن بقدر كبير من القدرة على القيام بذلك. ويتكون موروث مهم واإلجراءات الموحدة لجمع البيانات ومضاهاتها وتقييمها أن يحسّ 

 ندما تضيف إلى المعارف الخاصة بأفضل الممارسات.عندما تكون البيانات قابلة للمقارنة بالبيانات الخاصة بأحداث أخرى وع
 

 ، جنوب أفريقيا2010عن موروث كأس العالم لكرة القدم  2010دراسة حالة: تقرير المنظمة لعام 
 

 
 :هأساليب مشروع تقييم الموروث وأهداف

مزيج من تحاليل الوثائق )إلدراج التقارير الرسمية والوثائق الخاصة بالسياسات والمقاالت المنشورة على شبكة إجراء  •
 اإلنترنت( والمقابالت الرسمية وغير الرسمية 

 تحديد المجاالت التي أسفرت عن موروث إيجابي أو سلبي من حيث القدرة على التحضير للتجمع الحاشد وتنفيذه  •
ت حيث ُترجم الموروث الصحي إلى فوائد أعم عادت على النظام الصحي األوسع نطاقًا، من حيث القدرة تحديد المجاال •

 والهياكل التنظيمية. 
 

 النتائج:
 تحسين التواصل بين اإلدارات وداخل اإلدارات وبين القطاعات  •
 زيادة الخبرات والتدريب، بما في ذلك نقل المعارف  •



االتحاد الدولي لكرة القدم  من جانبوضع المبادئ التوجيهية واإلجراءات التشغيلية الموحدة. ومازال العديد منها ُيستخدم  •
 واالتحاد األفريقي لكرة القدم، وُيعتزم استخدامها في كأس األمم األفريقية لكرة القدم 

 رعاية الصحية الرسميين وغير الرسميين اإلقرار بأدوار اإلدارات األخرى/ دور الصحة العمومية ومقدمي ال •
 الثقة في قدرة جنوب أفريقيا كبلد وقدرة إدارتها على استضافة التجمعات الحاشدة. •

 

من أجل تقييم النجاحات، وتسجيل العبر المستخلصة والتحسينات المدخلة على القدرات  األطراف المعنيةويمكن إجراء حوار مع 
ب )مثل اسبفي المنطقة المضيفة. وينبغي توثيق جوانب الفشل ليتسنى تحسين فهم األثر واأل والُنظم والعمليات واالستدامة

الموارد المحدودة(. وينبغي أن تتسم عملية إجراء الحوار بالنزاهة واالنفتاح من أجل تعزيز التعلم. وينبغي أن ُيحدد موعدها في 
 ى مازالت واضحة واالهتمام مازال كبيرًا.أقرب وقت ممكن في أعقاب التجمع الحاشد، عندما تكون الذكر 

 
 ويمكن تقسيم الحوارات في فئات على النحو التالي:

 غرض جمع التعليقات واآلراء المبدئية بُتجرى في أعقاب الحدث مباشرة  التي ساخنة"الحوارات "ال •
 تتناول أي حدث يحتمل أن يخلف صدمة  التيالحرجة،  الحوادثحوارات بشأن الو  •
الرسمية التي تكون بناءة ومدروسة؛ ويمكن إجراؤها بعيدًا عن الحدث وضم إليها أصحاب المصلحة اآلخرين. والحوارات  •

 ويمكن أن تشمل هذه الحوارات المقابالت والمسوحات ومجموعات المناقشة.
 

 التبليغ والتسجيل -ثانيا : التوثيق 
 

الحاشدة. ومن شأن الحلول العملية وأمثلة الممارسات الجيدة في ينبغي توثيق ونشر الخبرات والعبر المستخلصة أثناء التجمعات 
مجال قضايا الصحة العمومية الشائعة، مثل الحاجة إلى الحصول سريعًا على معلومات عن مخاطر األغذية غير المأمونة، أن 

رادة االعتراف بالتح ديات من أجل الحد من يسهم في مجموعة المعارف األوسع نطاقًا. ويتطلب هذا التوثيق االنفتاح وا 
 احتماالت تكرارها. 

 
وينبغي لتقرير ما بعد الحدث أن يلخص األحداث واإلطار الزمني والخبرات والعبر المستخلصة. ويمكن إعداد تقرير داخلي 

لى التعلم من الحدث يشتمل على توصيات ت ساعد يشتمل على المزيد من النقد والتفاصيل إلى جانب تقرير يتوجه إلى الخارج وا 
 القائمين على التخطيط للتجمعات الحاشدة المستقبلية. 

 
أن تكون خطيرة )األحداث التي أوشكت أن تقع( خالل الحدث،  من الممكنالتي كان  والوقائعوينبغي تقصي جميع الحوادث 

جالت المكتوبة مثل سجالت وتوثيقها بدقة. وتشمل المهام الحاسمة األهمية التي ينبغي استكمالها ما يلي: تجميع البيانات والس
حصاءات   .التماسًا للعالج المرضى إلى المراكز الطبية تقدمالحضور، وسجالت االتصاالت الالسلكية، وا 

 
 تبادل المعلومات -البث  -ثالثا  

 
حاب أص على نطاقمن األهمية بمكان تحديد كيفية تبادل نتائج التقييم والتوثيق داخل البلد وخارجه، واالتفاق على ذلك 

 المصلحة كافة. ويمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة، أال وهي:
 برنامج مراقبة  تنفيذ •
 دمج الخبرات والعبر المستخلصة في برامج التعليم والتدريب والتعلم اإللكتروني  •
 نشر التقارير والورقات والسيما دراسات الحالة التي تتناول أفضل الممارسات والعبر المستخلصة  •
مشورة شبكات الخبراء الدوليين والمراكز التماس األخرى المعنية بتخطيط التجمعات الحاشدة ) العمل مع الجهات •



 المتعاونة(. 
 

وينبغي مراعاة إعالم الجماهير بأهداف الموروث من أجل سد الفجوة بين فهم الجماهير وفهم قطاع الصحة المهني لموروث 
، 2012مستمد من األحداث الرياضية تحديدًا. ففي أعقاب دورة لندن الصحة )وما الذي يمثل النجاح والفشل(، والموروث ال

تمحور معظم اهتمام وسائل اإلعالم حول تعزيز أنماط المعيشة الصحية المحّسنة وممارسة الرياضة المنظمة؛ أما المنظور 
 المهني فتمحور حول ُنظم الترصد والقدرات الميكروبيولوجية المحّسنة والمستدامة.

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الفرع 



 (2005اللوائح الصحية الدولية ) - 3الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
التجمع الحاشد واستعدادهم وتجهيزهم بالمعدات الالزمة للوفاء  فيضمان إحاطة المشاركين في التخطيط للصحة  •

 بالتزاماتهم بموجب اللوائح الصحية الدولية 
ضمان أن مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية مشاركة في التخطيط للصحة العمومية في التجمع  •

 الحاشد 
 تنفيذ أحكام اللوائح في التدابير الصحية المرتبطة بالتجمع الحاشد فيما يتعلق بالسفر والنقل على الصعيد الدولي. •
 

 المقدمة
 
اإلدارة المنسقة ألحداث الصحة المعني ب( )اللوائح( االتفاق العالمي الرئيسي الملزم قانونًا 2005ة )اللوائح الصحية الدولي مثلت

، وبدأ نفاذها في 2005العالمية الحادة على صعيد العالم. وقد اعتمدت اللوائح من ِقبل جمعية الصحة العالمية في عام 
وتتناول الكشف عن المخاطر المحدقة  عليها، سبة إلى الدول الموقعةملزمة قانونًا بالن وُتعد اللوائح. 2007حزيران/ يونيو 

 بالصحة العمومية وتقديرها واالستجابة لها والتبليغ عنها، وتنطبق أيضًا على المخاطر التي تنشأ في سياق التجمعات الحاشدة.
 

انب المخاطر المحدقة بالصحة العمومية في ( عاماًل رئيسيًا شاماًل يتعلق بالعديد من جو 2005وُتعد اللوائح الصحية الدولية )
 سياق التجمعات الحاشدة. ويتمثل الغرض من اللوائح ونطاقها فيما يلي:

 
تدابير في مجال الصحة العمومية الالحيلولة دون انتشار المرض على الصعيد الدولي والحماية منه ومكافحته ومواجهته باتخاذ 

مع تجنب التدخل غير الضروري في  ،المحدقة بالصحة العمومية ويقتصر عليهاعلى نحو يتناسب مع المخاطر المحتملة 
 حركة المرور الدولي والتجارة الدولية.

 
ذكاء الوعي بشأنها وتعزيز تنفيذها، ما يسفر عن  ويتيح تنفيذ التجمع الحاشد فرصة فريدة للدول المضيفة الستعراض اللوائح وا 

 لبلد المضيف لزيادة قدراته في مجال الصحة العمومية.أمام افرصة قد يتيح الث. كما موروث مهم يتكون نتيجة الستضافة الحد
 

ويقدم هذا الفصل شرحًا موجزًا للوائح الصحية الدولية والحقوق وااللتزامات التي تنشأ بموجبها في البلدان، وأهميتها بالنسبة إلى 
 التجمعات الحاشدة.

 
ا في ذلك النصوص الكاملة للوائح باللغات الست الرسمية، والمواد المعلوماتية ذات ولالطالع على المزيد من المعلومات، بم

 www.who.int/ihrالصحة، يرجى زيارة الموقع التالي: 
 

 



 (2005ملخص اللوائح الصحية الدولية )
 

 يتسع نطاق اللوائح اتساعًا كبيرًا ويشمل المخاطر المحدقة بالصحة العمومية الدولية التالية:
 جميع المخاطر بما في ذلك المخاطر البيولوجية والكيميائية واإلشعاعية النووية  •
 عندما يكون المرض أو عوامل انتقاله أو طريقة انتقاله معروفة أو غير معروفة  •
 وعندما يكون الخطر منقواًل عن طريق ما يلي:  •

 وشلل األطفال، واإليبوال(األشخاص )مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم، واألنفلونزا،  °
 السلع/ األغذية/ الحيوانات )بما في ذلك مخاطر العديد من األمراض الحيوانية المنشأ(  °
 النواقل )مثل الطاعون، والحمى الصفراء(  °
 البيئة )مثل االنبعاثات أو انسكاب السوائل وسائر أوجه التلوث(.  °

 
 تكون ذات صلة بالسياق الخاص بالتجمعات الحاشدة بما في ذلك ما يلي:وبموجب اللوائح تنشأ حقوق والتزامات على الدول قد 

 إخطار منظمة الصحة العالمية بالفاشيات التي تستوفي معايير معينة لتقدير المخاطر  •
 التحقق من هذه األحداث بناًء على طلب المنظمة  •
 القواعد الخاصة باتخاذ التدابير الصحية المتعلقة بالمسافرين والتجارة والنقل على الصعيد الدولي  •
الحفاظ على قدرات الصحة العمومية األساسية أو تطويرها فيما يتعلق بالترصد والتقييم واالستجابة والتبليغ عن المخاطر  •

 المحدقة بالصحة العمومية واألحداث المرتبطة بها. 
دارتها. ويأكد ذلك كما  تسند اللوائح دورًا رئيسيًا إلى المنظمة في مجال ترصد أحداث الصحة العمومية ذات العواقب الدولية وا 

 أهمية العمل مع المنظمة عند التخطيط لتجمع حاشد كبير أو تنفيذه.
 

 المحدقةالالزمة لتحديد المخاطر ومن خالل هذه الشروط، تهدف اللوائح إلى ضمان أن جميع البلدان تحظى بالبنية التحتية 
 الصحة العمومية في شتى أنحاء العالم وتقديرها واالستجابة لها.ب
 

وقد تكون أحداث الصحة العمومية التي تقع أثناء التجمعات الحاشدة مما يجب إخطار المنظمة به بموجب اللوائح، أو مما 
 داث ما يلي:ينبغي التحقق منه بناًء على طلب المنظمة. وتشمل هذه األح

 األحداث التي تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية والتي قد يكون لها بالتالي أثر كبير على الصحة العمومية  •
 حدث يقع أثناء أحد التجمعات الدولية وينشأ عنه احتمال فرض قيود على السفر والتجارة على الصعيد الدولي  •
 حدث تشير فيه البّينات إلى انتقال المرض محليًا، مع وجود حالة سبق لها حضور تجمع دولي خالل الشهر السابق.  •
 

 تحديد الطوارئ الصحية العمومية التي تسبب قلقًا دولياً 
 

ة عمومية المدير العام لمنظمة الصحة العالمية صاحب سلطة اعتبار أحد أحداث الصحة العمومية الحادة طارئة صحيُيعد 
تسبب قلقًا دوليًا وفقًا لمعايير وعمليات محددة، وبناًء على مشورة الموظفين وفريق الخبراء الدوليين الخارجيين الذي ُيدعى إلى 

 االجتماع خصيصًا لهذا الغرض، وُيطلق عليه مسمى "لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية".
 

 التبليغ والتقييم
 

لصحية الدولية إطارًا موحدًا واضحًا لتحديد كيفية إخطار البلدان للمنظمة ونوعية األحداث التي ينبغي التبليغ توفر اللوائح ا



 عنها.
 

 كيف تعمل اللوائح الصحية الدولية
 

ائح تجري االتصاالت المتعلقة باللوائح الصحية الدولية بين البلدان والمنظمة من خالل مراكز االتصال الوطنية المعنية باللو 
الصحية الدولية. وعند التحضير للتجمع الحاشد ينبغي لهذا المركز أن يشارك في التبليغ عن عمليات الترصد التي ُتجرى أثناء 

 التجمع الحاشد وتقييمها، والسيما إذا كان ُيعتزم إدخال أي تحسينات على ُنظم الترصد القائمة أو إنشاء ُنظم جديدة للترصد.
 
مراكز اتصال معنية باللوائح الصحية الدولية للبلدان التي تقع في أقاليمها،  علىيمية الستة للمنظمة المكاتب اإلقلتحتوي و 

 وينبغي أن تتلقى هذه المراكز جميع االتصاالت الخاصة باللوائح.
 

 ما الذي ينبغي التبليغ عنه؟
 

يتعين على كل بلد إجراء تقدير لمخاطر أحداث الصحة العمومية التي تنشأ داخل حدودها. ومعايير صنع القرار بشأن هذه 
للوائح، ويمكن االطالع عليها على الرابط التالي:  2األحداث موضحة بمزيد من التفاصيل في الملحق 

/http://www.who.int/ihr/ annex_2/en. 
 

تخطر المنظمة بجميع األحداث التي ُيحتمل أن تمثل طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا )ويشار  ويجب على البلدان أن
ساعة من إجراء التقدير. وُتحدد األحداث الذي يجب اإلخطار  24إليها بمسمى "أحداث يجب اإلخطار عنها( في غضون 

 عنها وفقًا لما يلي:
 إذا كان لها أثر خطير على الصحة العمومية  •
 ذا كانت غير معتادة أو غير متوقعة إ •
 إذا كانت المخاطر تنتشر دوليًا  •
 إذا كانت المخاطر تسفر عن فرض قيود على التجارة و/ أو السفر الدولي.  •
 

فإذا ما استوفى الحدث معيارين اثنين من هذه المعايير، ُيعتبر طارئة دولية محتملة. وفي هذه الحالة ُيصبح إخطار المنظمة 
ركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية ملزمًا. وتوفر اللوائح إرشادات تفصيلية بشأن بروتوكول من خالل م

 القرار.
 

لى جانب عملية صنع القرار هذه، هناك نوعان من الحاالت التي تستوجب  إجراءات إلزامية. اتخاذ وا 
 
دة تسبب قلقًا خاصًا لعملية صنع القرار المذكورة أعاله. يجب على الدوام أن تخضع األحداث التي تتعلق بأمراض محد -1

 وهذه األمراض هي:
 الكوليرا  •
 الطاعون الرئوي  •
 الحمى الصفراء  •
 الحمى النزفية الفيروسية )مثل الماربورغ، اإليبوال(  •
 حمى غرب النيل  •
 وحمى الوادي المتصدع( )مثل الضنكواألمراض األخرى التي تسبب قلقًا خاصًا على الصعيد الوطني أو اإلقليمي  •
 



األحداث المتعلقة بأربعة أمراض معينة تسبب أعلى قدر من القلق وُتعد على الدوام غير معتادة وغير متوقعة، وقد يكون  -2
 لها أثر خطير على الصحة العمومية ويجب دائمًا اإلخطار عنها. وهذه األمراض هي:

 الجدري  •
 ألطفال من النوع البري شلل األطفال الذي يتسبب فيه فيروس شلل ا •
 في البشر(  H5N1األنفلونزا البشرية الناجمة عن نمط فرعي جديد )مثل  •
 متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس(.  •
 

الدعم لتحديد مدى ضرورة التدخل في حركة المرور االنتشار الدولي أو  تقدير احتماالويمكن للمنظمة أن تقدم الدعم لعملية ت
 ومدى كفاية تدابير مكافحة المرض بناًء على طلب البلد المعني. الدولية

 
 أنواع التبليغ األخرى -3

يمكن للبلدان أيضًا من خالل نظام اللوائح الصحية الدولية أن تتبادل المعلومات السرية مع المنظمة بشأن األحداث التي تقع 
األحكام بصفة خاصة على األحداث التي ُتعد المعلومات بشأنها داخل حدودها والتي ال تستوجب اإلخطار عنها. وتركز هذه 

 غير كافية الستكمال أداة اتخاذ القرار بموجب اللوائح.
 

 االستجابة
 

تعزز اللوائح الصحية الدولية مشاركة المنظمة في عملية تعاونية لتقدير المخاطر ودعم أنشطة االستجابة ألحداث الصحة 
البلد المعني. ويمكن أن تشمل أنشطة االستجابة تقديم المنظمة لإلرشادات التقنية، وتقييم تدابير العمومية بناًء على طلب 

المكافحة، وتعبئة األفرقة الميدانية إلجراء تقدير المخاطر أو تقديم التدبير العالجي السريري أو إجراء التحريات أو مكافحة 
 المرض.

 
لعالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، وهي شبكة مكونة من مؤسسات تتولى المنظمة أيضًا الحفاظ على الشبكة او 

 الصحة العمومية التي يمكنها توفير الخبرات التقنية دعمًا للبلدان التي تقدم أنشطة قصيرة المدى في مجال الصحة العمومية.
 

 توفير المعلومات 
 

ير والمشاورات التي ُتجرى بموجب اللوائح ال يمكن تبادلها مع وتضمن اللوائح أن المعلومات الواردة في اإلخطارات والتقار 
البلدان األخرى إال عند الضرورة من أجل التصدي للمخاطر مثل احتمال انتشار األثر على الصعيد الدولي. وتحمي هذه 

البلدان األخرى على  تخذ من جانب البلدان األخرى، وتضمن حصولالسرية البلد المعني من تدابير المكافحة المفرطة التي تُ 
المعلومات التي تحتاج إليها من أجل حماية شعوبها. وتحدد اللوائح عملية تبادل المعلومات مع البلدان األخرى وأساسها 

 المنطقي على نحو واضح.
 التجمع الحاشد الناجم عن االختالف 
 

اهتمام وسائل اإلعالم، أن تستعرض البلدان المضيفة قد تتطلب استضافة التجمعات الحاشدة والسيما األحداث الكبيرة التي تثير 
قدراتها الحالية وأن تحسنها عند االقتضاء. وتتاح الفرصة أمام البلدان المضيفة كي تطور ُنظم الصحة العمومية والبنى التحتية 

 فرصة لما تتسم به من ندرة.لديها أو تحسنها كجزء من الموروث الدائم. وفي البلدان المحدودة الموارد، قد تزداد قيمة هذه ال
 

من أجل تحسين قدرات  ،أثناء التخطيط للحدث الذي يضم التجمع الحاشد بصفة خاصة تطبيق شروط اللوائحفرصة وتتاح 



ة العمومية الوطنية األساسية الالزمة للكشف عن أحداث الصحة العمومية وتقييمها والتصدي لها والتبليغ عنها، بما في الصح
 ي الموانئ والمطارات والمعابر البرية الدولية.ذلك القدرات ف

 
ومن شأن االهتمام السياسي والشواغل حول السمعة أن تزيد من إدراك وفهم أهمية اللوائح والشركاء الدوليين مثل المنظمة 

 والقيمة التي يضيفها كل منهما.
 

 اللوائح الصحية الدولية واالعتبارات الخاصة بالتجمعات الحاشدة
 

 إدراج التجمعات الحاشدة في عدد من الجوانب المختلفة للوائح، بما في ذلك ما يلي:يمكن 
 
 التزام الدول باإلخطار عن أحداث الصحة العمومية وتبليغ المنظمة عنها والتحقق منها  -1
 أنشطة الدولة والمنظمة المتعلقة بتقدير المخاطر واالستجابة الصحية العمومية  -2
ير الصحية التي يمكن للدول أن تطبقها أو أال تطبقها على المسافرين الدوليين )مثل الفحوص، األحكام التي تحدد التداب -3

وسائل النقل الدولي الشخصية المتعلقة بالصحة( و/ أو وتحري مخالطي المرضى، والعزل/ الحجر الصحي، وحماية المعلومات 
 )مثل الطائرات الدولية والسفن(.

 
وااللتزامات األساسية بالنسبة إلى البلدان، وقد ينطبق العديد منها على سياق التجمعات  وتشمل اللوائح عددًا من الحقوق

 الحاشدة الدولية. وتشمل هذه األحداث ما يلي:
قد يضع االهتمام السياسي واإلعالمي أثناء التجمعات . و التبليغ/ إخطار المنظمة/ التحقق )على النحو الموضح أعاله( •

ن الضغوط من أجل توفير المعلومات الدقيقة على وجه السرعة بشأن أي حدث من أحداث الحاشدة الكبرى المزيد م
 الصحة العمومية. 

قدرات الصحة العمومية: التزامات الدول األعضاء بشأن تطوير قدرات الصحة العمومية األساسية الالزمة للكشف عن  •
أحداث الصحة العمومية وتقييمها والتصدي لها والتبليغ عنها، وتعزيز األنشطة في بعض الموانئ والمطارات والمعابر 

 البرية الدولية 
بالتعامل على النحو المالئم مع المسافرين الدوليين، بما في ذلك احترام بعض جوانب  المسافرون: التزام الدول األعضاء •

حقوق اإلنسان وسائر جوانب الحماية. وتشمل جوانب الحماية هذه حماية المعلومات الشخصية المتعلقة بالصحة، 
 والموافقة المستنيرة المسبقة على الفحوص واإلجراءات، وأحكام أخرى 

الصحية: التصريح للدول األعضاء باتخاذ التدابير الصحية الخاصة بالمسافرين الدوليين و/ أو وسائل  تطبيق التدابير •
 النقل )مثل الطائرات والسفن( والبضائع والسلع، مع وضع حدود لهذه التدابير.

 
 قبل الحدث

 
ية أثناء التجمع الحاشد. وتشمل يلزم على القائمين على التنظيم ضمان استعدادهم للوفاء بالتزاماتهم في حال حدوث فاش

 االعتبارات الخاصة المتعلقة باللوائح الصحية الدولية ما يلي:
ي يتعرض ذمعلومات التي يبلغ عنها البلد الاستخدام المعلومات عن الفاشية الواردة من مصادر مختلفة، فضاًل عن ال •

 الحتمال حدوث الفاشية تبليغًا رسميًا 
 أهمية تجنب وصم األمراض أو البلدان التي تحدث فيها  •
تعزيز البنى التحتية للصحة العمومية أو إعادة تهيئتها من أجل تيسير التعرف مبكرًا على مخاطر األمراض الناشئة  •

 واالستجابة لها على وجه السرعة 



عمومية التي قد تسبب قلقًا دوليًا إعداد عمليات الترصد في التجمعات الحاشدة من أجل تحديد الطوارئ الصحية ال •
 وتقييمها 

مشاركة مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في التخطيط للصحة العمومية في التجمعات  •
 الحاشدة 

التخطيط للصحة في التجمع الحاشد على نحو يستند إلى اإلحاطة بالمعلومات والتأهب والمعدات الالزمة من أجل  •
 ء بااللتزامات الخاصة بالتبليغ بموجب اللوائح الصحية الدولية الوفا

التعاون مع اآلخرين في تقدير المخاطر واالستجابة ألحداث الصحة العمومية المرتبطة بالتجمعات الحاشدة بناًء على  •
 الطلب 

اء والموارد األنسب من ضمان أن السلطات القائمة على التخطيط للتجمع الحاشد يتاح لها االستعانة السريعة بالخبر  •
أجل التخطيط وتقدير المخاطر واالستجابة للفاشيات، من خالل الفريق االستشاري االفتراضي المتعدد التخصصات 

 التابع للمنظمة ومن خالل الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها 
ة الدولية الخاصة التي قد تحدث أثناء التجمعات توفير المعلومات الرسمية بشأن أحداث الصحة العمومية ذات األهمي •

 الحاشدة 
 توفير الضمانات فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين البلدان  •
تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية في تطبيق التدابير الصحية في سياق السفر والنقل على الصعيد الدولي فيما  •

 يتعلق بالتجمعات الحاشدة. 
 

 داألدوات والموار 
لالطالع على المزيد من المعلومات عن الشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها، ُيرجى زيارة الرابط التالي: 

http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/ 
  



 العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة - 4الفصل 
 االعتبارات الرئيسية

 
، وبصفة خاصة ضمان العمل المبكر مع بينهم ألصحاب المصلحة وبناء العالقات والثقةضمان المشاركة الفعالة والمبكرة  •

 من أجل الوصول إلى اتفاق واضح بشأن األدوار والمسؤوليات ومتطلبات التبليغ وترتيبات العمل  منظمي الحدث
تحسينها؛ حيث ُتعد هذه القدرة االستناد إلى ترتيبات العمل المعتادة بقدر اإلمكان من أجل تعزيز القدرة على الصمود و  •

 ه التجمع الحاشد. تركعنصرًا رئيسيًا من عناصر موروث الصحة العمومية الذي ي
الهياكل الرئيسية للتنظيم، بما في ذلك أفرقة رسم السياسات وصنع القرار. و ضمان تمثيل الصحة العمومية في المستويات  •

 ى ضمان التمثيل ومن شأن تشكيل فريق مخصص لهذا الهدف أن يساعد عل
 التواصل الواضح مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك:  •

 جميع أصحاب المصلحة  على نطاقاالتفاق على استراتيجية االتصاالت  °
 ةمتعلق حادثةتوفير المعلومات األساسية الخاصة بالصحة العمومية لسكان البلد المضيف، حتى يتسنى تحديد أي  °

 بالتجمع الحاشد بسهولة 
تاحة أي تقارير للخبراء في غير مجال الصحة  •  ضمان الوضوح وا 
ضمان وضع الخطط التشغيلية الواضحة والمختبرة جيدًا، وفهم األدوار والمسؤوليات ومتطلبات التبليغ على الصعيد  •

 جميع أصحاب المصلحة الخارجيين؛ بما في ذلك قطاع الصحة والحكومة  على نطاقالداخلي و 
حاسم  تساقهامان فهم جميع المشاركين وموافقتهم على معايير التبليغ والبيانات الصحفية، حيث ُيعد اإرساء العمليات لض •

 تبادل هذه المعلومات مع الشركاء الخارجيين حتى تكون الرسائل متسقة ومتوائمة. و األهمية. 
 

 المقدمة
 

تجمع الحاشد وينبغي أن يشاركوا طوال عملية أصحاب المصلحة هم األفراد أو الكيانات التي لديها مصلحة ما في حصائل ال
التخطيط للحدث وتنفيذه. وتشمل أمثلة أصحاب المصلحة سكان البلد المضيف، والعاملين في الرعاية الصحية، والجهات 

 المنظمة للحدث، والمشاركين فيه.
 

ختلف مستويات المشاركة في األنشطة أما الشركاء فهم األفراد والكيانات المعنية مباشرة بضمان حصائل التجمع الحاشد. وت
 المحددة باختالف الشركاء.

 
وتكتسي ترتيبات التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة أهمية أساسية في نجاح التجمع الحاشد، وينبغي اختبارها 

 واستعراضها وتنقيحها قبل الحدث.
 

 التجمع الحاشد الناجم عناالختالف 
 

جراء تقدير المخاطر،  تقييم أوجه التعقيد التي يضيفها التجمع الحاشد في يتمثل جزء ال يتجزأ من عملية تحديد سياق الحدث وا 
عد جديدة العمل المعتاد. وسوف تحدد هذه العملية اختالف أصحاب المصلحة واألدوار والمسؤوليات؛ والترتيبات التي تُ إلى 

؛ هاوينبغي أن يتمحور التركيز حول تحسين ترتيبات العمل المعتادة ألصحاب المصلحة وتعزيز لتجمع الحاشد. إلى ابالنسبة 



 لتكون جزءًا من موروث التجمع الحاشد.
 

وُيعد العمل مع أصحاب المصلحة حاسم األهمية حيث ال تستطيع منظمة واحدة أو فرد واحد إدارة جميع المسائل التي ينبغي 
اشد أو التأثير فيها. وسوف تتداخل مسؤوليات مختلف أجزاء نظام التخطيط للتجمع الحاشد، بما معالجتها من أجل التجمع الح

في ذلك التخطيط للصحة، وبالتالي فإن ُنظم التواصل والتنسيق الممتازة ستكون الزمة لضمان فهم جميع أصحاب المصلحة لها 
 عند حدوثها.ترتيبات القيادة والتحكم المالئمة من أجل إدارة المواقف  وضعو 
 

قامة الحوار وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة، أهمية حاسمة. وقد ينتمي أصحاب المصلحة إلى  وتكتسي المشاركة المبكرة وا 
طيف من قطاعات الحكومة ومستوياتها والوكاالت غير الحكومية والمنظمات المعنية بالصحة )بما في ذلك الصحة العمومية( 

( 1للمشاركة أن تشمل المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية والدولية )انظر الشكل البياني  والمنظمات الخاصة. وينبغي
وأصحاب المصلحة الداخليين في المنظمات الرائدة المعنية بالصحة. وينبغي أيضًا أن تبدأ مشاركة الجمهور مبكرًا وأن يكون 

 على دراية بأنشطة الصحة العمومية الخاصة بالتجمع الحاشد.
 

 : مستويات عمل أصحاب المصلحة ومشاركتهم1الشكل البياني 
 
  المجلس/ اللجنة الحكومية* -1 

 التمثيل على نطاق القطاعات الحكومية
 بما في ذلك قطاع الصحة والجهات المنظمة للحدث

 

 

 فريق/ لجنة التوجيه المعنية بالصحة -2
 واألفرقة الفرعية الواردة أدناه، فضاًل عن الجهات المنظمة للحدثن وزارة الصحة وجميع الوكاالت الصحية عممثلون 

 
 الصحة العمومية -3

الترصد، والصحة البيئية، والسالمة 
الغذائية، والمياه واإلصحاح، ومكافحة 
األمراض المعدية، وتعزيز الصحة، 

والمختبرات، والصحة الجنسية، ومكافحة 
 العدوى

 الخدمات الصحية -3 
وخدمات اإلسعاف، وخدمات  المستشفيات،

الطوارئ الطبية، وأفرقة رعاية الجماهير 
مكانية وجود فريق  الخدمات الطبية المخصص للحدث(، واألفرقة الميدانية )وا 

والمراكز المختصة بالرضوح، وحماية كبار 
الشخصيات، واختبار الكشف عن تعاطي 
المخدرات، ومكافحة العدوى، واإلسعافات 

 األولية

 ة على الصمودالقدر  -3 
)بما في ذلك التخطيط للطوارئ 

 واالستجابة لها(
 

مرافق العزل وما إلى ذلك، والخدمات 
النفسية االجتماعية، والتأهب للكوارث 
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية 

 النووية

 

 المسائل الشاملة
واالتصاالت، واالختبارات والتمارين، والقدرة على تلبية االحتياجات القيادة والتحكم والتواصل، ومفهوم العمليات، والموارد، والتدريب، 

 المفاجئة، والتكنولوجيا، والموروث
 العمل مع فريق الخدمات الطبية التابعة للجهات المنظمة للحدث )متى ينطبق ذلك(

 
 
 

 حدد المستوى الحكومي المشارك في سياق التجمع الحاشد* يُ 
 

الطبية والمخاطر الكيميائية  األفرقة العاملة مثل األفرقة المعنية بالترصد والسالمة الغذائية وخدمات الطوارئ -4

 والبيولوجية واإلشعاعية النووية، وما إلى ذلك 
 



 أدوار ومسؤوليات مستويات أصحاب المصلحة هذه:
تمثيل جميع وينبغي المجلس/ اللجنة الحكومية. يقدم الرؤية االستراتيجية ويتولى تنسيق جميع أنشطة التجمع الحاشد.  -1

اإلدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة )ممثلة في فريق التوجيه المعني بالصحة(، لضمان دمج التخطيط المتعلق 
 بالصحة في التخطيط العام. 

 
توجيه المعنية بالصحة. سيتوقف التمثيل المالئم لجميع أصحاب المصلحة على التجمع الحاشد، ولكن فريق أو لجنة ال -2

ينبغي أن يشمل وزارة الصحة، والجهات القائمة على تنظيم التجمع الحاشد، وقطاع الصحة العمومية، والمنظمات المعنية 
المنظمات األمنية، والمنظمات الدولية مثل منظمة بالرعاية الصحية، والخبراء في مجال وسائل اإلعالم والتواصل، و 

 وأصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين مثل قطاع الصحة البيئية. ،الصحة العالمية
 

 وينبغي لفريق التوجيه هذا أن يحدد ما يلي:
محددة، والتي ترفع تقاريرها إلى اللجنة الرفيعة المستوى، بما  لمسائلاألفرقة الفرعية/ األفرقة العاملة المعنية بالتخطيط  •

 في ذلك في مجال الصحة العمومية والخدمات الصحية والقدرة على الصمود 
التمثيل المتبادل بين األفرقة المعنية بتخطيط استجابة الرعاية الصحية واألفرقة المسؤولة عن التأهب للطوارئ  •

 والتخطيط لمواجهة الكوارث 
 مسؤولياته الواضحة ونطاقه دوار الفريق و أ •
 الهياكل الواضحة للقيادة والتحكم والتنسيق والتواصل.  •

 
 وينبغي لفريق التوجيه أن يقدم التوجه االستراتيجي ويتولى اإلشراف وأن يكون مسؤواًل عما يلي:

دارة عمليات التخطيط والتنفيذ المشتركة  •  الشركاء وأصحاب المصلحة  على نطاقتيسير التواصل وا 
 تأمين الموارد الكافية )بما في ذلك الموظفون(  •
 توفير التدريب على الوظائف الخاصة بالحدث على صعيد النظام  •
 توفير هياكل المساءلة المهمة من أجل الثقة •
 تحديد عملية التصعيد الخاصة بالمخاطر والمشكالت  •
اعات وتحديد متى ينبغي أن يتولى قطاع الصحة القيادة واإلشراف إضفاء الصبغة الرسمية على الروابط بين القط •

 على المسائل المحددة واالتفاق على ذلك مع الجهات الراعية والهيئات المضيفة والجهات المنظمة. 
 

ل خطيط لمسائالصحة العمومية والخدمات الصحية والقدرة على الصمود: األفرقة الفرعية/ األفرقة العاملة المعنية بالت -3
عمليات التخطيط والتنفيذ في مجاالتها المحددة. كما سيلزم عليها أن تنظر في المسائل  وضع محددة مسؤولة عن

الشاملة. وقد يجدر النظر في تعيين منسق واحد و/ أو فريق تنسيق لكل فريق، يعمل على نطاق المنظمات، وُتسند إليه 
 أدوار ومسؤوليات محددة. 

 
الت التنفيذ مجا فيبالتشغيل: ُتشكل حسب االقتضاء وفقًا لسياق الحدث وتقدير المخاطر،  األفرقة العاملة المعنية -4

 والمخاطر الكميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية، وما إلى ذلك.  الرئيسية مثل الترصد وخدمات الطوارئ الطبية
 

وغالبًا ما لن تظل عضوية أي من هذه األفرقة ثابتة، بما في ذلك عضوية اللجنة الرفيعة المستوى. ومع اقتراب موعد الحدث قد 
 .ويلزم إشراكهميظهر المزيد من أصحاب المصلحة على الساحة 

 
رئيسيون في االجتماعات؛ ولكن ذلك وقد تستنفد أفرقة التخطيط قدرًا كبيرًا من الموارد مع تزايد الوقت الذي يقضيه أعضاؤها ال

 معاً  ُيعد حاسم األهمية، حيث تتطلب عالقات العمل الناجحة استثمار قدر كبير من الوقت. ومن شأن عمل أصحاب المصلحة



 القدرات واإلمكانات. أن ُيعززوتقاسمهم الموارد أن يزيد من القدرة على الصمود و  قربعن 
 
 

 ما الذي نعرفه؟
 

مقاالت وصفية وليست تحليلية، ومع ذلك فهناك اتجاهات عملية ظهرت وأصبحت مقبولة  الصادرة التُتعد معظم المقا
 كممارسات قياسية.

 
سنوات، وُوضعت  10على مدى  توقد تحددت أهمية مشاركة أصحاب المصلحة في التجمعات الحاشدة ومبادئها وُأقر 

 (، ومازالت مالئمة حتى يومنا هذا.2008خطوطها العريضة في اإلصدار السابق لهذه الوثيقة: االعتبارات الرئيسية )
 

وهناك عدد قليل من المؤلفات المسندة بالبّينات التي تتناول مشاركة أصحاب المصلحة في التجمعات الحاشدة تحديدًا. وهناك 
توضح أهمية هذه المشاركة في مراحل التخطيط والتأهب للتجمع الحاشد، حيث ُيشار إلى ذلك صراحة في معظم  ورقات عديدة

الورقات التي تتناول التخطيط للتجمعات الحاشدة عمومًا. ومع ذلك، فإن المعلومات عن اإلجراءات المنفذة وكيفية تنفيذها 
 القائمين على التخطيط للتجمعات الحاشدة المستقبلية. محدودة للغاية، ومعظم الورقات ال تشمل توصيات إلى

 
المرونة ومن إدخال التغييرات على تنفيذ العمليات استجابة لما قد التحلي ب وتمكن العالقات الجيدة بين أصحاب المصلحة من

تدابير الوقائية التي ، على سبيل المثال، كان هناك عدد من ال2009في عام  H1N1ينشأ من مشكالت. فأثناء جائحة أنفلونزا 
ُوضعت إلتاحة تنفيذ األحداث التي تضم تجمعات حاشدة مثل مراسم الحج ومهرجان "إغزيت" الموسيقي في صربيا. وشهدت 

 جميع األطراف المعنية. على نطاقسرعة هذه التغييرات وفعاليتها على العالقات التي توطدت 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

 بغي أن نفعله؟ما الذي ين
 

يتمثل أحد أوجه التعقيد المعترف بها في التجمعات الحاشدة في اختالف األطراف الفاعلة المعنية اختالفًا تامًا عنها في ظروف 
العمل العادية. وقد ال يفهم أصحاب المصلحة غير المعنيين عادة بالصحة، المخاطر واألدوار والمسؤوليات المرتبطة 

 .حادثةواالستجابة الفعالة ألي  بالتجمعات الحاشدة، أو ضرورة التأهب
 

أصحاب المصلحة. وعادة ما تجتذب التجمعات الحاشدة الكبيرة قدرًا كبيرًا  على نطاقحساسيات وعقبات في العمل  تنشأوقد 
 من التركيز السياسي واإلعالمي والشواغل بشأن السمعة، ومن شأن هذا كله أن يخلق التوتر.

 
وفي بعض التجمعات الحاشدة الكبرى مثل دورات األلعاب األوليمبية وكأس العالم لكرة القدم، قد يكون من السهل إشراك 
أصحاب المصلحة والحصول على مساهمتهم بفضل هذا االهتمام السياسي واإلعالمي. وكثيرًا ما تبدأ هذه المشاركة منذ تقديم 

 مستدام في نهاية المطاف.الموروث الخطيط والتشغيل وتقييم الحدث، وحتى تأمين العطاءات األولية، وتستمر في مرحلة الت
 

التعاون والتواصل على نحو وثيق ومنفتح واالتفاق المسبق على األدوار والمسؤوليات والترتيبات الخاصة  األهمية بمكانومن 



ء على وجه السرعة إلى تجنب الصراع واالرتباك. بالتبليغ وخضوعها جميعًا لالختبار. وتؤدي القدرة على االتصال بأحد الزمال
أصحاب المصلحة. وقد يتطلب تحديد قواعد مقبولة لتبادل البيانات سنوات  على نطاقالثقة  توافروال يمكن التقليل من أهمية 

 من الجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والدولي.
 

ة، استجابة قوية وسريعة قد يلزم أن يتفق عليها عدد من شائعأو بالفعل  توقع ةويتطلب توفير المعلومات الخاصة بحادث
الشركاء لضمان وجود "صيغة واحدة للحقيقة". وُيعد ذلك بالغ األهمية من أجل تالفي تأخر التبليغ عن أي مشكالت تتعلق 

دارة توقعات أصحاب المصلحة.  بالصحة العمومية في سبيل منع تصعيد المشكالت وا 
 

مع المعنيين بتخطيط االستجابة للكوارث/ الطوارئ والتعلم منهم، حيث يتطلب ذلك عادة نهجًا شاماًل لجميع وينبغي التعاون 
القطاعات الحكومية وقد يتضمن الجهات المعنية بإنفاذ القانون وطائفة من أصحاب المصلحة مثل قطاع المياه والنقل 

ستناد إلى الخبرات والعبر المستخلصة من االستجابة الدولية للفاشيات واالتصاالت السلكية والالسلكية والطاقة. ومن المفيد اال
؛ فقد أدت هذه االستجابة إلى تحسين التواصل والثقة على H5N1مثل فاشية متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم وأنفلونزا 

 صعيد مجتمع الصحة العمومية.
 

كي يساعدوا على تحديد المخاطر المحدقة بالصحة العمومية  وينبغي إشراك أصحاب المصلحة في عملية تقدير المخاطر
دارتها وفهمها. ويشمل أصحاب المصلحة هؤالء منظمي التجمع الحاشد، وخبراء الصحة العمومية على الصعيد الوطني  وا 

األمن، والخبراء  يالميكروبيولوجيا، وأخصائي يواإلقليمي والمحلي، ومقدمي الرعاية الصحية، واألخصائيين السريريين، وأخصائي
 في مجال التجمعات الحاشدة مثل الخبراء التابعين للمراكز المتعاونة مع المنظمة.

 
وينبغي النظر في كيفية عمل أصحاب المصلحة هؤالء وتعاونهم من أجل مواجهة المخاطر، والسيما أصحاب المصلحة 

الترتيبات الجديدة عن طريق إجراء التمارين الختبار  المستجدين مثل منظمي الحدث. ويمكن تخفيف المخاطر الناشئة عن هذه
جراءات التبليغ والتواصل.  ترتيبات العمل واألدوار والمسؤوليات وا 

 
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

قد  يتمثل أحد جوانب التخطيط األصعب في وضع ترتيبات موحدة للقيادة والتحكم والتواصل بين أصحاب المصلحة، حيث
 .5تتداخل المسؤوليات المسندة إليهم. وللمزيد من المعلومات عن القيادة والتحكم والتواصل، انظر الفصل 

 
جميع  على نطاقوتمثل وثيقة مفهوم العمليات وثيقة التخطيط الرئيسية التي تسجل ذلك. وينبغي أن ُيتفق عليها وأن ُتختبر 

 ارهم ومسؤولياتهم وكيفية تقديم الخدمات أثناء الحدث.أصحاب المصلحة، حتى يفهم جميع المشاركين أدو 
 

ويجب أن تكون الرسائل والتقارير بوصفها المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة إلى أصحاب المصلحة، مفهومة ومتاحة. وُيعد 
بالصحة  الوقت المستثمر قبل التجمع الحاشد من أجل مساعدة أصحاب المصلحة على فهم األنشطة الروتينية الخاصة

 العمومية مهمًا ومن شأنه أن يحد من االرتباك والقلق.
 

 وينبغي تحديد نقطة اتصال وحيدة ُتعنى بجميع المشكالت الصحية التي قد تؤثر على التجمع الحاشد.
 



 اإلطار
 

وُيعد نموذج ينبغي للجهات المنظمة للتجمعات الحاشدة أن تضع نموذجًا لتحديد أصحاب المصلحة في مختلف المستويات. 
منظمة الصحة العالمية ألصحاب المصلحة نموذجًا رئيسيًا يعتمده ويطّوعه القائمون على التخطيط. وتجسد النسخة المعدلة 

 ( العبر المستخلصة من عدد من التجمعات الحاشدة.2)الشكل 
 

البلد المضيف وتمثل الحلقة  ويشتمل نموذج أصحاب المصلحة على مستويين؛ حيث تمثل الحلقة الداخلية مجتمع الصحة في
 الخارجية المنظمات التي قد تكون مشاركة وفقًا لسياق الحدث.

  



 : أصحاب المصلحة )نموذج المنظمة المنقح(2الشكل 
 

 الحلقة الداخلية: الشركاء في مجال الصحة في البلد المضيف
 الحلقة الخارجية: أصحاب المصلحة األوسع نطاقا  
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 قبل الحدث
 

 من المهم القيام بما يلي:
الحصول على التأييد عن طريق تأكيد فوائد حيازة نظام راسخ ومختبر، وأيضًا عن طريق إعالم أصحاب المصلحة  •

 بالمخاطر المحدقة بالصحة العمومية التي ترتبط بالتجمع الحاشد والطريقة التي تدار بها هذه المخاطر. 
شراكهم في مرحلة مبكرة من عملية  • التخطيط، واالتفاق على األدوار والمسؤوليات تحديد الشركاء وأصحاب المصلحة وا 

 وحتى االستجابة الطارئة.  لمستقروضع االوالتدابير الخاصة بالتبليغ، واختبارها واستعراضها على نحو متكرر، بدءًا من 
التفاق اإلقرار بالوكاالت التي تتولى القيادة في مجاالت الصحة العمومية المحددة )مثل الترصد والتلوث الكيميائي( وا •

 على نطاقتحديد المسؤوليات بوضوح فيما يتعلق بالتبليغ واالستجابة و عليها مبكرًا للمساعدة على تجنب االرتباك. 
 ، عن طريق االتفاق على ما يلي:الوكاالت مثالً 

 المجاالت حيث سيتولى قطاع الصحة العمومية القيادة النشيطة )مثل الترصد(  °
 العمومية التأثير )مثل تعزيز الصحة(  المجاالت حيث سيمارس قطاع الصحة °
 المجاالت حيث سيقدم قطاع الصحة العمومية الدعم )مثل األمن(  °

وفي جميع القطاعات  صحية حادثةجميع المنظمات التي قد تكون مشاركة في مواجهة  على نطاقضمان التعاون  •
الحكومية على مستوى العمليات اليومية. ويمكن تيسير ذلك عن طريق التوجيه من ِقبل المستوى الثالث وأفرقة العمل 

 وتبادل الوثائق الرئيسية مثل )وثيقة مفهوم العمليات( 
دخال اختبار ترتيبات العمل مبكرًا عن طريق التمارين الفعالة لضمان توافر الوقت إلجراء عم • ليات االستعراض وا 

 لى فعالية التدابير. إالتحسينات. وقد يساعد ذلك على اطمئنان جميع أصحاب المصلحة 
النظر في وضع تشريعات جديدة أو سياسات معدلة أو توجيهات وزارية أو اتفاقات عمل واعتمادها دعمًا للتخطيط  •

الت التضارب في المراحل الالحقة )عند التفاوض المشترك والتعاون بين أصحاب المصلحة، من أجل الحد من احتما
استعانة منظمي الحدث بالخبراء، على سبيل المثال(. كما أن الترتيبات الرسمية ستساعد على الخاصة بحول االتفاقات 

 تحديد عالقات العمل.
والشؤون المالية  ضم أصحاب المصلحة الداخليين لضمان تأييدهم ومشاركتهم، بما في ذلك في مجال الموارد البشرية •

 وتكنولوجيا المعلومات. 
 التعريف بااللتزامات الخاصة بالتخطيط والتنفيذ من أجل إذكاء الوعي والفهم بشأن زيادة االحتياجات الناجمة عن الحدث.  •
 الخاصة بالمنظمات )البريد االتصال بياناتأصحاب المصلحة؛ وينبغي استخدام  جميع على نطاقتبادل بيانات االتصال  •

 اإللكتروني وأرقام الهواتف( وليس باألفراد لضمان المرونة. ومن شأن اعتماد نهج نقطة االتصال الوحيدة أن ييسر ذلك. 
 .المصلحة وأفرقة الخبراء الدوليينالنظر في المشاركة مع أصحاب  •
 تهدد الصحة العمومية. االتفاق على العمليات الالزمة لتقديم رسائل متسقة والسيما عند االستجابة ألي مخاطر حادة  •

 
 2008دراسة حالة: بناء العالقات الدولية: دورة األلعاب األوليميبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين بيجين 

 
 

تولت وفود منظمة الصحة العالمية في الصين ترصد األمراض السارية وقدمت المعلومات والدعم وفقًا للمعايير الدولية. وقبل 
بدء دورة األلعاب، زودت المنظمة المختبرات الدولية للصحة العمومية بروابط مؤدية إلى معدات وكواشف تشخيص متقدمة، 

لسارية الحديثة الظهور والمعقدة وتحديدها. وُأجريت سلسلة من األنشطة األكاديمية ومبادئ توجيهية بشأن تشخيص األمراض ا
الدولية، مثل منتدى إدارة طوارئ الصحة العمومية الذي نظمته الصين والمملكة المتحدة، ومنتدى اإلغاثة الطبية الذي نظمته 

والدورات التدريبية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية الصين وفرنسا، ومنتدى سالمة الصحة العمومية في الدورات األوليمبية، 



 في مجال ترصد الممرضات السارية الحديثة الظهور/ المعقدة وتحديدها.
 

كما أعدت بيجين برامج للتعاون في مجال اإلنقاذ الطبي خارج المستشفيات بالتعاون مع بلدان أخرى، وأتاحت تبادل الموظفين 
وُأرسل ثالثون موظفًا طبيًا إلى فرنسا لدراسة الخدمات الطبية في األحداث والخبرات األوروبية  كي يتعلموا من بعضهم البعض.

 في اإلدارة. كما دعت بيجين المتخصصين من إسرائيل إلصدار التعليمات بشأن اإلنقاذ الطبي في الكوارث الضخمة.
 
 

وتتمثل إحدى العالقات الرئيسية بالعالقة مع منظمي الحدث حيث إنها تتطلب درجة عالية من التعاون الوثيق والثقة واالنفتاح 
أثناء الحدث. ويمكن إضفاء الصفة الرسمية على هذا التعاون بتوقيع عقد يحدد االلتزامات )اتفاق مستوى الخدمات( ويمكن 

ومية إلى الهيئة المنظمة ليتولى وضع إجراءات تبادل البيانات بين المنظمات والتبليغ تعزيزه بضم أحد خبراء الصحة العم
والجهة التي ستتولى القيادة، بما في ذلك فيما  الحوادثواالستجابة. ومن األهمية بمكان التحديد المسبق للطريقة التي سُتدار بها 

، وأي شهادات أو ُنظم مطلوبة. وبعض الجهات المنظمة يتعلق بالتعامل مع وسائل اإلعالم، والدخول إلى مكان الحدث
 لألحداث مثل اللجنة األولمبية الدولية لديها دليل يوضح المنجزات المستهدفة واإلجراءات المتوقعة في مختلف المجاالت.

 
ختصاصات، بما في ويلزم االتفاق على تدابير العمل مع الشركاء الدوليين أو المنظمات التجارية مسبقًا عن طريق صياغة اال
 ذلك توضيح عملية تبادل المعلومات واالتفاق على العملية الخاصة بتلبية طلبات الحصول على المعلومات.

 
كما ينبغي إشراك الجمهور بوصفه صاحب مصلحة في وقت مبكر. ومن المهم أال يكون للتجمع الحاشد تأثير سلبي على 

لمعتادة أو إدخال مصادر جديدة للقلق على الصحة. وسوف ينظر الجمهور الجمهور من خالل وقعه على الخدمات الصحية ا
مشكالت كبيرة تتعلق بالسمعة إن لم يشعر بالرضا، والسيما في ظل االستخدام المتزايد لوسائل التواصل  تنشأفي ما يحدث وقد 

 االجتماعي.
 

المعلومات األساسية عن األوضاع العادية للصحة موّسع قبل الحدث، من أجل توفير على نحو والعمل مع أصحاب المصلحة 
العمومية في البلد المضيف، على سبيل المثال، من شأنه أن يزيد من حجم الثقة في التقارير والبيانات الخاصة بالصحة 

 العمومية، كما يمكن إلشراك وسائل اإلعالم على نحو استباقي أن يحقق ذلك.
 

 أثناء الحدث
 

 للحدث تعني حدوث التغيرات وينبغي بالتالي أن يتاح استعراض الترتيبات وتعديلها عند االقتضاء.إن الطبيعة الدينامية 
 

وينبغي أن يتمحور التركيز األساسي حول الحفاظ على االتصاالت المنفتحة والشفافة مع جميع أصحاب المصلحة والوفاء 
ل ذلك االتفاق السريع على رسائل الصحة العمومية وتوزيعها بااللتزامات المتفق عليها فيما يتعلق بالتبليغ والعمليات. ويشم
ن، كالمسائل المتعلقة و حيث يشارك أصحاب المصلحة المتعدداستجابة للحوادث؛ والتبليغ عن المعلومات في المجاالت 

صدار التقارير/  بالسالمة الغذائية على سبيل المثال. ويمكن تيسير ذلك عن طريق اتباع نهج نقطة االتصال الوحيدة، وا 
 اإلحاطات اليومية والرسائل المعدة مسبقًا.

 
لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية  2012دراسة حالة: شائعة عن حدوث تسمم غذائي في دورة لندن 

 للمعوقين
 



 
 الساحة الرئيسية.مكنت تدابير العمل الفعالة من حشد استجابة سريعة لإلخطارات بشأن حدوث تسمم غذائي أثناء الحدث في 

 
وأتاحت االجتماعات التي تعقد عن بعد والتي شملت جميع األطراف بما في ذلك األفرقة المعنية بالبيئة واألفرقة الطبية، ووكالة 

معروفة. ولم ُتكتشف أي صالت أو أسباب الحاالت المعايير األغذية، واألفرقة المعنية بحماية الصحة، استعراض البّينات و 
 الت.لهذه الحا

 
ومنعت استمرار االهتمام  ،عدم تفشي التسمم الغذائيإلى مسّندة بالبّينات إلى االطمئنان وأدت االستجابة القوية والسريعة وال

 السياسي واإلعالمي.
 
 

 بعد الحدث
 

إجراء استعراض للعمليات من أجل تحديد مدى فعالية التعاون بين أصحاب المصلحة والفائدة التي قد تعود بها على منظمي 
التجمعات الحاشدة اآلخرين. وينبغي أن يشمل هذا االستعراض مراحل التخطيط والتشغيل بدءًا بوضع االستقرار ومرورًا 

أفضل للعمل أثناء الطوارئ  اً وروث الدائم. وقد يتمثل هذا الموروث في أن هناك طرقووصواًل إلى تحديد الم للحوادثباالستجابة 
 التي قد تتطلب تعاونًا مماثاًل بين أصحاب المصلحة المتعددين.

 
كما أنه من المفيد توثيق أفضل الممارسات الخاصة بمشاركة أصحاب المصلحة والتعاون والعبر المستخلصة والتوصيات 

الموجهة إلى منظمي األحداث المستقبلية. ومع ذلك فإن أحد العوامل التي قد تؤثر في الموروث هو أن المشاركين قد الرئيسية 
يغادرون مواقعهم ويعودون إلى أعمالهم اليومية، والسيما إذا كان هذا العمل قد ُأجري على نحو تطوعي. وقد تُفقد أوجه التعاون 

عد الحدث، ما يؤكد أهمية سرعة توثيق العمل والنشاط في الحفاظ على الشبكات بما المحسنة بين أصحاب المصلحة بسرعة ب
 يتجاوز المستوى الفردي.

  



 القيادة والتحكم والتواصل - 5الفصل 
 االعتبارات الرئيسية

 
وضع إجراءات القيادة والتحكم والتواصل في أسرع وقت ممكن أثناء عمليات التخطيط. ويمكن صياغة ذلك في شكل  •

 وثيقة تحت عنوان " مفهوم العمليات" 
استعراض ترتيبات العمل المعتادة واستخدام سياق التجمع الحاشد وتقدير المخاطر لالسترشاد بهما في إدخال أي تغيرات  •

 الزمة 
 الحصول على الدعم الحكومي ووضع الترتيبات القانونية  •
 دمج األنشطة:  •

نشاء نظام للقيادة  °  تحديد أهداف مشتركة وا 
 إعداد مذكرات تفاهم بشأن الميزانيات، واتفاقات المساعدة المتبادلة  °
 وضع إجراءات التشغيل الموحدة التي تتضمن المهام والمسؤوليات  °
 ع الصحة إنشاء هيئة معنية بتنسيق قطا °
 إنشاء خطوط االتصال  °
 التخطيط لالستدامة في مرحلة ما بعد الحدث )الموروث(  °

 توثيق الخطط وتوزيعها:  •
 تدريب الموظفين على اإلجراءات  °
 اختبار الخطط بواسطة التمارين  °
 وضع آلية لتعديل الخطط وتكييفها  °
 تعديل الخطط والسياسات لدمج العبر المستخلصة من االختبار  °
 مفهوم " توقع الالمتوقع "  إدراج °

 

 المقدمة
 

القيادة والتحكم والتواصل هي اإلجراءات والتسلسالت الهرمية التي توضع من أجل التخطيط للمخاطر الصحية العمومية 
المحتملة واالستجابة لها؛ وهي ال تحل محل عمليات التحكم اليومية الخاصة بالموارد مثل خدمات الطوارئ الطبية. والهدف من 

التخصصات المختلفة، حيث يحسن ذلك القدرة المحلية ودون الوطنية  على نطاقعمليات القيادة والتحكم والتواصل هو تنسيق ال
دارتها، والتواصل على صعيد نظام الصحة، وتعزيز الترصد،  الحوادثوالوطنية والدولية على التعرف السريع على  الكبرى وا 

جراء  دارتها، وتبادل المللحاالت فعالالسريع و الفرز الوا  علومات مع المجتمع الدولي حسب االقتضاء، ومنع ، ورصد الموارد وا 
نقاذ أكبر عدد من األرواح.  تصعيد المشكالت، وا 

 
وتحتاج المنظمات والمجموعات واألفراد إلى القيادة والتحكم والتواصل من أجل تنظيم الحدث الذي يضم تجمعًا حاشدًا والذي 

نما ،لب ذلك قائدًا واحدًا أو فردًا أو أكثر ليتولوا زمام التحكميتطلب مهاراتهم وطاقاتهم الجماعية على نحو فعال. وال يتط  وا 
تحتاج القيادة والتحكم والتواصل إلى وجود سلطة ومسؤوليات ومساءلة معترف بها، وهي تعد جزءًا ال يتجزأ من مفهوم 

 العمليات.
 



مات التنظيم والطوارئ، والسلطة المحلية ويجب على جميع األفراد المعنيين على جميع المستويات بما فيهم القائمون على خد
والوطنية وحتى المشاركين، أن يكونوا على دراية بمسؤولياتهم. وفي نهاية المطاف ستكون الخطة الشاملة القائمة على 

 االحتياجات عالية المردود في تحقيق أكبر قدر من المأمونية والنجاح في الحدث.
 

تاحة بفعالية وكفاءة من خالل تخطيط الموارد وتنظيمها وتوجيهها وتنسيقها والتحكم في من استخدام الموارد الم القيادةوتمكن 
استخدامها من أجل تنظيم الحدث على نحو مأمون وناجح. ويتضمن ذلك االلتزام بضمان صحة األفراد المشاركين في الحدث 

ئمين على تنظيم التجمعات الحاشدة هو استخدام معنوياتهم وسالمتهم وانضباطهم. وينبغي أن يكون هدف القاارتفاع ورفاههم و 
 .صنع القرار عملية ومات وتوزيعها وجودةالنظام حيث ُتحدد جودة القيادة عن طريق تدابير متعلقة بجودة المعل

 
ستجابة فيشير إلى المفهوم القائل بأنه خالل فترة تخطيط الحدث وتنفيذه يجب أن تنظم القيادة الموارد الالزمة لال التحكموأما 

للمطالب في الوقت المناسب. ويتضمن ذلك أدوات التواصل، والهياكل، واإلجراءات، واستخدام الموارد الالزمة إلدارة المخاطر 
للتغيرات التي تطرأ على الوضع. ويعد  التي قد تنشأ اثناء التجمع الحاشد. وتتكرر عملية التحكم مع تعديل األساليب استجابةً 

 اإلدارة والوسائل واالستجابة للمواقف التي تنشأ أثناء التجمع الحاشد عملية مستمرة.إذكاء الوعي وتطوير 
 

هو البث السريع والمنسق للمعلومات المتعلقة بإذكاء الوعي بقضايا الصحة العمومية واالستجابة لها. وتشير ف التواصلوأما 
تقريبًا، إلى أوجه قصور في التواصل، األمر الذي يؤكد من جديد تقارير األحداث الفعلية أو تمارين محاكاة األحداث جميعها 

 صل.اأهمية التو 
 

ومفهوم العمليات هو وثيقة التخطيط الرئيسية التي تسجل ترتيبات القيادة والتحكم والتواصل على الصعيد الداخلي ومع الشركاء 
أصحاب المصلحة، حتى  على نطاقكرًا واالتفاق عليه وأصحاب المصلحة الرئيسيين سواًء بسواء. وينبغي تحديد هذا المفهوم مب

يتمكن جميع المشاركين من فهم كيف ستقدم خدمات الصحة العمومية أثناء الحدث واالتفاق على ذلك. وسوف يتطلب ذلك 
، حدثمنظمو الالربط بمفهوم العمليات الخاص بالمنظمات الشريكة وصاحبة المصلحة األخرى، وأهمها المنظمات التي يتبعها 

بالخطط الموضوعة على صعيد الحكومة، والعمل مع هذه المنظمات والحكومة. وستكون هذه الوثيقة معقدة، ولكن يلزم الربط و 
أن يتمكن جميع المشاركين من فهمها والوصول إليها بسهولة. ومن شأن وضع جدول زمني لإلدارة اليومية في إطار مفهوم 

 لتزاماتهم إزاء التشغيل والمواعيد النهائية لتقديم التقارير.العمليات أن يساعد الجميع على فهم ا
 

 التجمع الحاشد الناجم عن االختالف
 

يتمثل الهدف في وضع خطة وتحديد أدوار القادة والمديرين والموظفين ومسئولياتهم في سياق احتياجات الحدث والسكان 
ويجب أن يكون القضايا الخاصة بالسياق وتقدير المخاطر(. الذي يتناول  1والمكان الذي سيقام فيه الحدث )انظر الفصل 

 تسلسل هرمي.لذلك أيضًا 
 

لتنسيق بين الوكاالت المتعددة )التحكم(، اقيادي، وُنظم النظام الويتطلب مفهوم العمليات تحديد ثالثة عناصر رئيسية أال وهي: 
 والتواصل.

 
ويلزم الستراتيجية القيادة والتحكم والتواصل الخاصة بالتجمع الحاشد أن تكون قابلة للتوسع والتكييف من أجل تيسير سرعة 
التنسيق وفعاليته. كما ينبغي أن توائم بين األدوار والمسؤوليات الرئيسية، وأن تحدد السلطات المعينة وأفضل الممارسات إلدارة 

 قد تقع.لتي ا والحوادثالتجمع الحاشد 
 



ويجب أن يكون أصحاب المصلحة الرئيسيون على دراية بالموارد الحالية والتخطيط المستمر، وكيفية المواءمة بين خطط فرادى 
المستويات كافة. ويلزم أن يكون فريق التوجيه على علم بالموارد المتاحة وأن يحصل على أي  على نطاقالمنظمات والخطط 

ة، وأن يكون على دراية باحتياجات السكان المعرضين بشدة للمخاطر وبكيفية دمجهم في أنشطة موارد إضافية تعد ضروري
 التخطيط للطوارئ.

 
. ويمثل هذا النظام هيكاًل تفصيليًا للقيادة والتحكم وُيستخدم الحوادثوقد اعتمد معظم مخططي التجمعات الحاشدة نظامًا لقيادة 

تجابة للطوارئ. وقد ُوضع النظام لتلبية الحاجة الماسة إلى إدارة حرائق الغابات في العديد من التخصصات في تنسيق االس
ويهدف إلى معالجة مجموعة من القضايا الخطيرة إلدارة  ،السريعة التحرك إدارة سليمة في بداية سبعينيات القرن الماضي

 األحداث المعقدة التي تتضمن ما يلي:
 عدم وضوح تسلسل السلطة  •
 ن لمشرف واحديشخاص التابعمبالغ فيه من األوجود عدد  •
 عدم كفاية االتصاالت بين الوكاالت وتضاربها  •
  ةاالفتقار إلى المعلومات التي يعول عليها عن الحادث •
 االفتقار إلى هيكل للتخطيط المنسق بين الوكاالت  •
 اختالف المصطلحات المستخدمة في الوكاالت  •
 أو عدم تحديدها  بالحادثةعدم وضوح األهداف المتعلقة  •
 وجود هياكل تنظيمية مختلفة لالستجابة للطوارئ  •
 وجود مشكالت تتعلق بتعدد الواليات القضائية  •
 بروز الحدث في أوساط الجماهير واإلعالم  •
 ضرورة الحد من المخاطر على الممتلكات واألرواح والصحة إلى أدني قدر  •
 لمثلى لالستجابة. كيفية خفض التكلفة إلى أدنى حد وتحقيق النتائج ا •
 

حجم الحدث وطبيعته وخطورته على نحو من لمواءمة ويتميز نظام قيادة األحداث بأنه مكون من وحدات ويتيح المرونة 
آلية أساسية مرنة من أجل اإلدارة المنسقة والتعاونية، ويسّهل الحصول على موارد إضافية بما استخدام السهولة. ويتيح تحديدًا 

من أجل استخدام هذه اآللية منظمات مختلفة داخل الوالية القضائية نفسها أو خارجها، أو  تقدمهافي ذلك الموارد التي يجب أن 
حول خمس وظائف إدارية  الحوادثني. ويتمحور تنظيم نظام قيادة المعقدة التي يترتب عليها آثار على الصعيد الوط الحوادث

، والعمليات، والتخطيط، واللوجيستيات، والشؤون المالية. وتتمثل مسؤولية قائد الحدث في ضمان الحوادثرئيسية وهي قيادة 
عالم الجمهور، والتواصل مع الوكاالت األخرى ومع الوظائف اإلدارية األربع األ  خرى.المأمونية، وا 

 
ذا استدعى حجم الحدث ذلك، يعين قائد  عالم  الحوادثوا  أفرادًا للعمل ضمن الموظفين في مجال القيادة لضمان المأمونية، وا 

الجمهور، والتواصل، وُيعين أفرادًا آخرين للعمل إلى جانب المالك الوظيفي العام، لتولي القيادة كرؤساء للعمليات، والتخطيط، 
 ن المالية/ اإلدارية.واللوجيستيات، والشؤو 
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 لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين 2004دراسة حالة: دورة أثينا 
 
 

فيه القيادة والتشغيل والقدرة لقيادة موحدة. وقسموا العناصر  اعتمد القائمون على التخطيط في أثينا نظامًا لقيادة األحداث تخضع
 إلى مجموعات مدرجة في ُنظم وقطاعات وُنظم فرعية ومنظمات على النحو التالي:

 اُلنظم التي تعمل على كل مستوى إداري )المستوى الوطني، ودون الوطني، والمحلي(  -1
دارة الطوارئ، واألمن، و  -2  النقل، والقطاع البيطري، والقطاع الزراعي( القطاعات )قطاعات الصحة، وا 
اُلنظم القائمة على المخاطر للمخاطر المحددة )مثل الدفاع المدني لألخطار الطبيعية والتكنولوجية، واالستخدام المتعمد  -3

 المحتمل للمواد البيولوجية أو الكيميائية أو اإلشعاعية النووية( 
لوظائف وخدمات معينة )مثل ترصد الصحة، والتبليغ عن المخاطر، واالستجابة للطوارئ، الُنظم القائمة على الوظيفة  -4

 والصحة النفسية والمختبرات( 
 المنظمات المساهمة في دعم هذه النظم من خالل االضطالع بالتنسيق والقدرة على أداء الوظائف. -5
 
 

وهناك عوامل مختلفة كثيرة قد تؤدي إلى فجوات في القيادة أثناء األحداث الكبرى. وقد يقلص توقع هذه المشكلة المحتملة 

 حوادثقيادة ال

 وظائف القيادة
توفير المعلومات وخدمات 

السالمة واالتصال 
 للمنظمة بأكملها

موظف شؤون 
 اإلعالم

 موظف السالمة

 موظف االتصال

قسم الشؤون المالية/ 
 قسم العمليات قسم التخطيط اللوجيستياتقسم  اإلدارية

 الوظائف العامة
المسؤوليات الوظيفية 

 المفوضة



والتخطيط لها هذه الفجوات بقدر كبير. ويجب أن تحتوي خطط القيادة على التدريب المتبادل وأن تحدد التسلسل الهرمي في 
قائمون على التخطيط للتجمعات الحاشدة لجانًا إلى جانب السلطات المختصة المعنية كي ن العملية صنع القرار. ويمكن أن يعيّ 

تجسد التغييرات الحكومية وغيرها من التغييرات الالزمة للتكيف مع احتياجات الحدث. وبداًل من اعتماد نظام معّدل لقيادة 
 اء استعراض دقيق وتحليل للمخاطر.األحداث، يضع هؤالء القائمون على التخطيط نظامًا خاصًا بهم بعد إجر 

 ما الذي نعرفه؟ 
 

يصعب تقييم القيادة والتحكم والتواصل من أجل التجمعات الحاشدة تقييمًا علميًا نظرًا لغياب الدراسات التي تتناول مقارنة اأُلطر 
مختلفة من التسلسل الهرمي  الخاصة بتنظيم التجمعات الحاشدة. وُنظم القيادة والتحكم والتواصل التي تنطوي على مستويات

والعالقات المعقدة بين الوكاالت، ليست موثقة جيدًا ويصعب إخضاعها للتقييم الرجعي. ويمكننا أن نستشف من التقارير 
الخاصة بفرادى األحداث، أن حاالت الفشل تتمثل في كثير من األحيان في الحاالت التي لم ينطو فيها التخطيط على التواصل 

 و السيطرة على الحشود. كما أن التنسيق بين الوكاالت يكتسي أهمية حيوية من أجل االستجابة الفعالة.الجيد و/ أ
 

إلى الحد من األضرار أثناء األحداث الكبرى، وتحسن الحصائل  الجيد التدريب الحاصلة علىوتؤدي القيادة القوية والفعالة و 
 حضور. كما ُتعد المرونة أمرًا أساسيًا لنجاح أي خطة.لإلى االخاصة بالمرضى، وتيسر تقديم تجربة إيجابية 

 
تقديرًا متعدد التخصصات للمخاطر، وتوصلوا إلى ضرورة  2010أجرى القائمون على التخطيط لكأس العالم لكرة القدم وقد 

نتاجية. ويسرت لقيادة والتحكم من أجل تحسين التواصل وسرعة االستجابة واإلهم لتنظيم لدىإنشاء مجموعة للصحة العمومية 
مجموعة الصحة العمومية تنسيق الجهود المبذولة في مجال الصحة، وحققت التواصل األمثل بين الوكاالت، وحّدت من 

على مدار اليوم، وبذا حسنت االستفادة من الموارد البشرية ذات الخبرة التي ال تتوافر إال بقدر ستمرارها النوبات التي ال داع ال
 محدود.

 
 1996التي ُأنشئت من أجل دورة أتالنتا  يةوعة الصحة العمومية في جنوب أفريقيا مثل مراكز قيادة الصحة العموموعملت مجم

، ودورة سولت ليك سيتي 2008، ودورة بيجين 2004الصيفية لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين، ودورة أثينا 
ورسائل الجمرة الخبيثة بفترة وجيزة،  11/9قد جاءت في أعقاب هجمات  2002دورة سولت ليك سيتي  الشتوية. وكانت 2002

ما نبه القائمين على التخطيط إلى مخاطر االستخدام المتعمد للمواد البيولوجية والكيميائية والنووية اإلشعاعية. ودفع إدراك 
بعضها البعض ومع الشركاء في مجال القائمين على التخطيط لذلك إلى مطالبة الوكاالت الصحية بالتعاون الوثيق مع 

نفاذ القانون، ووظائف إدارة الطوارئ.  االستخبارات، والدفاع، وا 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 ما الذي ينبغي أن نفعله؟

 
ينبغي لمراكز العمليات الخاصة بالقيادة والتحكم والتواصل في األحداث الكبرى أن تكون مرافق دائمة وأن تكون قد ُأنشئت مسبقًا 

المركز على العمل  قدرةال على أساس مخصص. ويلزم اختبار الُنظم مسبقًا وصيانتها على نحو مستمر بعد ذلك لضمان 
 بكامل طاقته في غضون لحظات.

 
 في جنوب أفريقيا 2010حالة: هيكل القيادة والتحكم والتواصل في كأس العالم  دراسة



 
 

. ولضمان اإلشراف الفعال على 2010كانت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا مسؤولة عن توفير كامل الخدمات في كأس العالم 
فيه األدوار الوطنية واإلقليمية. وتمثلت الخطوة األولى في التخطيط ألساليب التبليغ  تتكاملالحدث وضعت الوزارة نموذجًا قويًا 

األفقية والرأسية سواًء بسواء، وتطلب ذلك إنشاء مراكز محلية للعمليات الصحية ومركز وطني واحد للعمليات الصحية، عمال 
ظمة الصحة العالمية ومراكز الواليات المتحدة على مدار اليوم طوال األسبوع. وساعدت منظمات مختلفة بما في ذلك من

 لمكافحة األمراض والوقاية منها في تصميم منهجية التبليغ واإلشراف.
 
العمليات الطبية اليومية، كان من المهم إبراز الصحة العمومية من أجل الوقاية من مخاطر األمراض المعدية  فضاًل عنو 

حد من مخاطرها. ولذا كون القائمون على التخطيط مجموعة للصحة العمومية تجتمع وفاشيات األمراض المنقولة باألغذية أو ال
يوميًا لتقييم الوضع الراهن. وكانت األفرقة الوطنية والمحلية المعنية باالستجابة للفاشيات على أهبة االستعداد طوال فترة الحدث 

 ة واألمراض السارية.من أجل االستجابة ألي فاشية من فاشيات األمراض المنقولة باألغذي
 

وحددت اإلجراءات التشغيلية الموحدة التفاصيل الخاصة بتقارير الصحة العمومية والعمليات الطبية بما في ذلك التقارير عن 
المتعلقة باألمراض المنقولة باألغذية واألمراض السارية. ووضع القائمون على التخطيط أداة مخصصة لألحداث للحد  الحوادث

 األمراض المنقولة باألغذية.من فاشيات 
 

وتم توحيد أسلوب التبليغ الروتيني عن األمراض السارية باستخدام القوالب التشغيلية المؤلفة من البيانات الخاصة بمخالطي 
، ومدى الحوادثالمريض، ونشر الموارد ذات الصلة بالدورة، وحالة الخدمات الصحية المحلية خالل الحدث، والتقارير عن 

 المتعلقة باألمراض السارية. والحوادثة في المستشفيات المعينة، األسرّ توافر 
 

عليا. تطلب التدخل على مستويات تأو خاصة أهمية  كتسيحادثة ترؤي فيها أن الوُطلبت تقارير استثنائية في الحاالت التي 
الحاجة إلى معرفة المعلومات مع تصاعد واعُتمد نهج هرمي في التبليغ وصممت العمليات المتعلقة بالمعلومات من أجل تعزيز 

 الموقف.
 

وكان لعملية تحري المعلومات المتعلقة بالصحة دور في غاية األهمية في عملية القيادة والتحكم، وتولى المسؤولون عن هذا 
 القسم مسؤولية الرصد المتواصل لألحداث المحلية واإلقليمية والدولية التي قد تؤثر على الدورة.

 
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

 قبل الحدث
 

البدء في التخطيط في أسرع وقت ممكن، قبل الحدث بسنة على األقل، ويفضل البدء قبل الحدث بعدة سنوات. وينبغي للقيادة 
وسياق التجمع الحاشد واستعراض العمليات الحالية من أجل تحديد الٌنظم  لتواصل أن تسترشد بتقدير المخاطروالتحكم وا
 وتحسينها.

 



 االستعداد:
 ينبغي أن يتفق أصحاب المصلحة على الغاية من التجمع الحاشد وتوقيته وأهميته وطبيعته.  •
مة ألداء طيف من ويلزم وجود نظام راسخ للتجمع الحاشد، يشمل السياسات والعمليات واإلجراءات والخصائص الالز  •

 المهام المتوقعة. 
أن يكونوا افع والتعليم والتدريب، و دين بالدويجب على المنظمات واألفراد المشاركين أن يعرفوا أدوارهم، وأن يكونوا مزو  •

 متمرسين، وينبغي أن يوضح كل ذلك في مفهوم العمليات. 
 ا في ذلك األدوات الجغرافية المكانية لجمع البيانات. ويجب استخدام اآلليات واألدوات في جمع المعلومات وتبادلها، بم •
 ويجب تحديد الوسائل واألساليب الالزمة لتلبية االحتياجات المفاجئة وتأمينها.  •
 

 الحصول على الدعم الحكومي ووضع الترتيبات القانونية
بشأن  3كبيرة. انظر الفصل  سيتطلب ضمان التعاون بين الوكاالت الحكومية وعناصر القطاع الخاص ذات الصلة جهوداً  •

وُيفّضل أن ييّسر ذلك عن طريق الدعم الحكومي وقد يتطلب األمر وضع  .العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة
 تشريعات جديدة. 

وقد يلزم تعديل القوانين من أجل تيسير عملية تحويل األموال و/ أو الموارد و/أو البيانات بين الوكاالت، أو المنظمات أو  •
 االت الدولية أو القطاع الخاص، أو من أجل إتاحة استخدام األدوية واألجهزة الجديدة أو األدوات األخرى.الوك

 مفاوضات مستفيضة. إجراء وعادًة ما يتطلب التنسيق بين الوكاالت المختلفة ذات المسؤوليات المتداخلة  •
 

 دمج األنشطة
 غرض موحد ونظام للقيادة ووضعهمااختيار  •

 وضع تسلسل للقيادة على نطاق المنظمة ويفضل أن يتسم بالمرونة  °
المنظمات كافة من أجل نجاح التجمع الحاشد. ويعني ذلك موافقة األفراد  على نطاقاالتفاق على غرض موحد  °

  مثل في ضمان سالمة التجمع الحاشدغرض مشترك يت في سبيل تحقيقوالمنظمات والُنظم على العمل 
 يق بين الوكاالت المتعددةللتنس وضع ُنظم °
 وضع نظام تتبع لجميع الموارد )الموارد البشرية واألفراد والمركبات واألدوية والمعدات(  °
  التخطيط لبث المعلومات °

 
 إعداد مذكرات التفاهم، واتفاقات المساعدة المتبادلة، والميزانيات  •

عدة المشتركة وظائف الوكاالت المتعددة التابعة لهيكل ط األوامر التوجيهية، ومذكرات التفاهم، واتفاقات المسايبسِّ تُ  °
حيث إنها تحدد أي الوكاالت ستكون مسؤولة عن أي الموارد وعن توزيع  ،القيادة والتحكم الخاص بالصحة العمومية

 الموارد واألنشطة.
ات المساعدة المتبادلة بين وتساعد األوامر التوجيهية الصادرة عن الوزارات/ اإلدارات ومذكرات التفاهم الرسمية واتفاق °

الجهات المختلفة على جميع مستويات الحكومة والقطاع الخاص، على ضمان التعاون. وينبغي استعراض النسخ 
 الموجودة وتنقيحها حسب االقتضاء باالستناد إلى التخطيط الشامل والتمرين في الفترة التي تسبق الحدث. 

 إعداد ميزانية واقعية.  °
 
  تتضمن قوائم المهام والمسؤوليات العمليات باالستناد إلى اإلجراءات التشغيلية الموحدة التيوضع مفهوم  •

  توضيح األدوار والمسؤوليات °
  ين سلطة صنع القرار على كل مستوىتحديد األشخاص المخول °
  إنشاء مراكز اتصاالت °
ملية جمع المعلومات، واإلعالم، وما إلى إدراج البيانات المجمعة من مصادر مختلفة ) مثل الترصد، والمختبرات، وع °



ذلك( في التقارير المقتضبة الموجهة إلى صناع القرار. وينبغي أن تحتوي هذه التقارير على جميع التفاصيل المتعلقة 
ة وما إلى ذلك، على بكيفية تبادل المعلومات بما في ذلك معلومات عن مدى تواتر التقارير اليومية ومواعيدها النهائي

 ل المثالسبي
يون( لتيسير وصولهم إلى توفير نظام لتحديد األطراف الرئيسية المعنية باالستجابة ) بما في ذلك أطباء الطوارئ المحل °

 المنطقة
 المشاركة مع الهيئات اإلقليمية أو الهيئات األخرى المسؤولة عن التخطيط.  °

 
 ( 3إنشاء هيئة لتنسيق قطاع الصحة )انظر الفصل  •

 ميع العناصر الرئيسية لقطاع الصحة ممثلة التأكد من أن ج °
وباألحداث المحتملة أو الموجودة  يانات المتعلقة بالموارد المتاحةالتأكد من إمكانية وصول هذه العناصر إلى الب °

 الخاصة بالصحة في البلد قبل الحدث وأثناءه وعقبه مباشرًة 
ن إنفاذ القانون، والمطافئ، ودوريات الحدود، وما إلى ضمان ربطها بوكاالت الدعم األخرى )مثل الهيئات المسؤولة ع °

 ذلك(
 التنسيق مع المستشفيات العامة والخاصة، ومراكز وعيادات ومرافق رعاية الطوارئ  °
 ضمان توافر وسائل متعددة لالتصال بينها  °
 دمج التخطيط لمواجهة اإلصابات الجماعية في خطط إدارة األحداث الموضوعة  °
 إشراك جماعات المواطنين أو المتطوعين في عملية التخطيط  °
ستخدام األطراف المعنية باالستجابة لمراكز وعيادات ومرافق رعاية الحاالت العاجلة بخالف المستشفيات، التخطيط ال °

 وتدريبهم على ذلك من أجل تقديم الرعاية للمرضى في غير حاالت الطوارئ. 
 
 إنشاء خطوط االتصال  •

 سائل االتصال متعددة إنشاء و  °
 مكييفة ومؤمنة  تأمين قنوات اتصال -
 النظر في وضع وسائل متعددة لالتصال في الوقت الفعلي  -

 التأكد من تدفق االتصاالت إلى المستويات العليا والسفلى واألفقية من خالل التسلسل القيادي  °
 إدراج خطة الستدعاء الموظفين ونشرهم  °
 الجوهرية وفقًا لجدول زمني / بصفة دورية  تنظيم عملية تحديث المعلومات °
 تقييم العقبات اللغوية المحتملة التي قد تحول دون التواصل والتخطيط لها  °
والتخطيط إلتاحة وسائل اتصال بديلة ) مثل الرسائل النصية بداًل  ادثة تحديداً ة بالحتوقع مشكالت االتصال الخاص °

من الصوتية، والصور، واإلشارات اليدوية والرقمية، واألقمار الصناعية، والفاكسات، واألوراق واألقالم، وأجهزة 
 اإلرسال واالستقبال التي تعمل دون تيار كهربائي، وما إلى ذلك( 

أصاًل من األصول االستراتيجية. وتؤثر طريقة بث المعلومات على قدرة التنظيم على ينبغي تذكر أن المعلومات ُتعد  °
 التصدى للتحديات التي يواجهها بفعالية. 

 
 توثيق الخطط وتوزيعها  •

 تدريب الموظفين على الخطة من أجل ضمان ما يلي: °
 أنهم يعرفون خطة التأهب ويفهمونها  -
 أنهم مستعدون لتنفيذ الخطط  -
 أدوارهم ومسؤولياتهم أنهم يعرفون  -
 أنهم على وعي بالمسائل المتعلقة بالخصوصية  -



 أنهم على علم بخطوط االتصال وعلى استعداد الستخدامها  -
 أنهم يفهمون ويعرفون كيف يستخدمون أي معدات خاصة ومتى ينبغي لهم ذلك  -
 في مرحلةنقطاع االتصاالت أنهم مستعدون وظيفيًا ونفسيًا للعمل على نحو مستقل في الحاالت غير المتوقعة ال -

 حدث صحي كبير غير متوقع أي األهمية من  ةحاسم
 ( 6التدريب على الخطة واختبارها )انظر الفصل  °

التأكد من إمكانية تنفيذ الخطة في مكان التجمع الحاشد بواسطة الموظفين المتوقعين، في الحدث المعين وفي  -
 حقق أثناء الحدثتستظل الظروف الوطنية والعالمية التي غالبًا ما 

عدم تأهبهم، ينبغي إعادة تدريبهم أو  الموظفين إلدارة الخطة. وفي حال تختبر هذه العملية أيضًا مدى تأهب -
 استبدالهم بأشخاص آخرين أكثر قدرة 

 ة من التدريبات وعمليات التقييمتعديل الخطط والسياسات لتتضمن العبر المستخلص -
 "، والمرونة أمرًا أساسياً متوقعُيعد دمج مفهوم "توقع الال °
 (2ه الحدث ) انظر الفصل تركتصميم االستراتيجية بحيث تحقق االستدامة والموروث الذي ي °

 

 أثناء الحدث
 
ُأدخل التغيير، وما هو  م  كل شخص تأثر بالتغيير يعرف لِ فها حسب االقتضاء والتأكد من أن استعراض الخطط وتكيي •

 ومسؤولياتهكيف سيؤثر على  دوره التغيير، و 
 في ذلك وسائل اإلعالم والجمهور التواصل مع جميع أصحاب المصلحة، بما •
التنسيق مع األمن، وسلطات إنفاذ القانون، والخدمات البلدية، وما إلى و تعبئة األفرقة المتعددة التخصصات في الموقع.  •

 ذلك. 
 الموارد، والقدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة. رصد قدرة المستشفيات، وتأهب الخدمات الطبية الخاصة بالحدث، وتوافر  •
 

 بعد الحدث
 
 تقييم جوانب القيادة والتحكم والتواصل التي أثرت على التواصل والتأهب واالستجابة بعد انتهاء الحدث مباشرًة:  •

  حققت النجاحاالحتفاظ باإلجراءات التي  °
 تنجح أو استبعادها  لم تكييف اإلجراءات التي °
 تكييف الُنظم لتكميل الوظائف الروتينية الخاصة بالصحة العمومية  °
 التأكد من تعديل إجراءات التشغيل الموحدة لتجسد العبر المستخلصة أثناء الحدث °
 الحفاظ على الخطط من أجل األحداث المستقبلية  °

 إجراء تحليل للميزانية:  •
 التي لم تكن تحديد اإلجراءات التي كانت فعالة من حيث التكلفة وتلك  °
 ية من حيث التكلفة إلجراء تجمعات حاشدة مأمونة عالتحديد وسائل أكثر ف °
 تحديد المجاالت التي يمكن تحسينها. °

  



 االختبار والتمرين - 6الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
 ينبغي االسترشاد بتقدير مخاطر الحدث وسياق التجمع الحاشد في وضع برنامج االختبار والتمرين  •
استخدام برنامج االختبار والتمرين في التحقق من الخطط عند وضعها وفي ضمان أن التدريب والمهارات المالئمة قد  •

 ُوفرت 
( والتعلم منها؛ وتبادل الموارد H1N1استعراض التجمعات الحاشدة والخبرات السابقة األخرى )مثل جائحة أنفلونزا  •

 والسيناريوهات 
لغرض منها، بما في ذلك تالئم االبدء مبكرًا في التأكد من أن مراكز العمليات واألدوار وتدريب الموظفين واللوجيستيات  •

 الوظائف الداعمة مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
شركاء وأصحاب لغرض منه قبل اختبار التدابير مع اليالئم اوضمان أنه  بالوضع المستقرالبدء بالعمل الداخلي الخاص  •

 المصلحة والتصعيد إلى مستوى األحداث المهمة والكبرى 
 تواصلالقيادة والتحكم والعمليات المنظمات الشريكة وجميع أصحاب المصلحة لضمان أن  نطاقإجراء االختبار على  •

 الشاملة لوكاالت متعددة تعمل جيدًا، وأن جميع أصحاب المصلحة يفهمون أدوارهم ومسؤولياتهم 
منظمي الحدث )االستجابة جانب ار القدرة على االستجابة بسرعة وبقوة للطلبات/ المتطلبات الخاصة بالمعلومات من اختب •

 والحكومة ووسائل اإلعالم  ال توجهها البي نات على الدوام( قد
 لى جميع الشركاءق عليها وبثها عإدراج رسائل لتوضيح الترتيبات الخاصة بصياغة المشورة بشأن الصحة العمومية واالتفا •
مهلة  حددت لهاالسريع؛ وتحديد اإلجراءات التي  استخالص المعلوماتإجراء التمارين وفقًا أُلطر زمنية قصيرة جدًا مع  •

 قصيرة، ورصد هذه اإلجراءات عن كثب واختبارها في التمارين الالحقة. 
 

 المقدمة
 

التخطيط للتجمعات الحاشدة في تقريره المعنون "حفل الروك في الهواء لخص ج. و. ُأ. فولد أهمية إدراج االختبار والتمرين في 
 "إن الخطة التي ال يجري التدريب عليها قد تجعل الكارثة أسوأ".لق: كارثة منظمة" الذي قال فيه: الط
 

ند وضع برنامج فينبغي لجميع المشاركين في تنفيذ التجمعات الحاشدة ضمان إدراج التدريب والتمرين في عملية التخطيط. وع
التجمع الحاشد، مثل التغيرات التي تطرأ على تدابير العمل،  ناجم عنالتركيز على االختالف ال االختبار والتمرين من المهم

والتأهب للطوارئ، والقدرة على استخدام الموارد المخصصة للطوارئ على وجه السرعة. وينبغي لبرنامج االختبار والتمرين أن 
الالزمة الستخدامها. وسيختلف مستوى التأهب  والمعارف والخبراتطط واإلجراءات والنظم ومهارات العاملين يشمل اختبار الخ

في عملية  ُأدرج قد من حدث إلى آخر ومن بلد مضيف إلى آخر، ولذا فمن المهم ضمان أن برنامج االختبار والتمرين المالئم
 التخطيط واسترشد بسياق الحدث وبتقدير المخاطر.

 
في حالة التجمعات الحاشدة ينبغي لكن ُيدرج االختبار والتدريب على نحو روتيني في التخطيط والتأهب للطوارئ؛ و ادة ما عو 

من و التوسع في ذلك ليشمل العمليات اليومية المعتادة، والسيما في األحداث الكبيرة أو المعرضة لمستوى عاٍل من المخاطر. 
 ، مثل ما يلي:د التخطيطعن قائمةالمهم مراعاة الممارسات ال

 



 ن عليها داخل المنظمات المعنية بالصحة وفيما بينهايالتدابير الموحدة الختبار التخطيط واالستجابة للطوارئ والتمر  •
 خطط االستجابة الروتينية مثل تلك التي تتعلق باألنفلونزا الجائحة أو االستجابة للطوارئ  •
الكبرى؛ فينبغي للتعلم الناشئ عنها أن يصب في برنامج التخطيط  الحوادثالخبرات الخاصة باالستجابة للكوارث أو  •

 والتمرين الخاص بالتجمعات الحاشدة 
 االختبار والتمرين على أساس روتيني  •

 
هناك مستويات متعددة من االختبار والتمرين، بدءًا من مستوى فرادى المنظمات أو الخدمات ووصواًل إلى جميع أصحاب و 

المعنيين بالحدث. ويمكن تصميم هذه البرامج في شكل عمليات محاكاة أو في شكل تمارين عملية أو تمارين كاملة المصلحة 
 (.1النطاق أو تدريبات )انظر الجدول 

 
 : مستويات التدريب والتمرين1الجدول 

 
 نوع

 التمرين
 2012أمثلة من دورة لندن  الفوائد النهج

رسمية لطارئة مناقشة غير •  تمارين المحاكاة
 متصورة وفقًا لسيناريو محدد

ال تتضمن الضغوط المتعلقة • 
 بالوقت الفعلي

تنطوي على قدر قليل من • 
 التوتر

تقييم الخطط واإلجراءات واألدوار • 
 والمسؤوليات

 إذكاء الوعي• 
حل المسائل المتعلقة بالتنسيق • 

 والمسؤوليات
 التدريب• 
مبكرة من عادة ما ُتستخدم في مرحلة • 

التخطيط من أجل تحديد التحسينات التي 
يمكن إدخالها على الخطط ومتطلبات 

 التدريب

اختبار الترتيبات الخاصة بالقيادة والتحكم • 
واألدوار والمسؤوليات والعمليات  تواصلوال

)مفهوم العمليات( الداخلية الخاصة بالمنظمات 
الشركاء  على نطاق)الصحة العمومية( 

 لصحةالمعنيين با
 العمل مع منظمي الحدث• 
 ن خطيرتينالقدرة على االستجابة لحادثتي• 

 متزامنتين أثناء الحدث
 تواصلالتدابير الخاصة بالقيادة والتحكم وال• 

 مع أصحاب المصلحة الخارجيين
تمارين "مركز 

 القيادة"
 )تمارين عملية(

محاكاة واقعية تستند إلى • 
سيناريو محدد وتنطوي على 

 ضغوط
 ُتجرى في الوقت الفعلي• 
تركز على الوظائف الخاصة • 

 بالطوارئ
تستلزم تشغيل مركز العمليات • 

 واختباره
عدة  على نطاقيمكن تنسيقها • 

 وكاالت

ُتستخدم على نحو روتيني في التدريب • 
 على خطط االستجابة للطوارئ

 تختبر السياسات والتنسيق بين األفراد• 
ترتيبات  يمكن استخدامها في اختبار• 

عدة وكاالت مثل  على نطاقالعمل 
 الخطط التشغيلية للتجمع الحاشد

 تواصلالترتيبات الخاصة بالقيادة والتحكم وال• 
 جميع القطاعات الحكومية على نطاق

دمج الخطط والسياسات واإلجراءات  -
 والبنى التحتية

المسائل األمنية، مثل المخاطر الكيميائية  -
 والمتفجرات واإلشعاعية والنووية،والبيولوجية 

التمارين 
 الميدانية 

)الكاملة النطاق( 
 الحية

 ُتجرى في الوقت الفعلي• 
ُيستخدم فيها أشخاص حقيقيون • 

 ومعدات حقيقية
 الوكاالت على نطاقتُنسق • 
تختبر عددًا من الوظائف • 

 الخاصة بالطوارئ
ُيشغل فيها مركز عمليات • 

 الطوارئ

قدر من االطمئنان وتمثل توفر أكبر • 
ستجابة أقوى اختبار للترتيبات الخاصة باال

الء، جللطوارئ، مثل عمليات اإل
واإلصابات، والتعامل مع وسائل اإلعالم 

 في ظل الظروف "الفعلية"

منظمي األحداث ألحداث رياضية  إجراء• 
  تجريبية

االلتزامات التنظيمية المحددة مثل التقارير • 
صحة العمومية، وتعزيز اليومية بشأن ال

 االستجابة



 غير رسمية•  تمارين التوجيه
 ال تشتمل على المحاكاة• 

ُتجرى على مستوى منخفض، وعلى • 
 الصعيد الداخلي

 مل مناقشة األدوار والمسؤولياتتش• 
ُتعر ف بالسياسات واإلجراءت والخطط • 

 والمسؤوليات

 

تشمل وظيفة واحدة من وظائف •  التدريبات
 االستجابة للطوارئ

تشمل مشاركة وكالة واحدة، وعادة ما • 
على عنصر ميداني )مثل تدريب  تشتمل

 الء في حالة الحريق(جاإل

 

 
 

 ما الذي نعرفه؟
 

لم ُينشر إال عدد قليل من المؤلفات المسندة بالبّينات بخصوص االختبار والتمرين عمومًا، وعدد ما يتناول منها التجمعات 
تحديدًا قليل للغاية. وقد حدد العديد من الورقات ضرورة إجراء االختبار والتمرين خالل مراحل التخطيط والتأهب، الحاشدة 

ولكنها تتضمن معلومات محدودة للغاية عن اإلجراءات المتخذة وكيفية اتخاذها وعن أوجه التعلم أو التوصيات المحددة للقائمين 
 بلية.على التخطيط للتجمعات الحاشدة المستق

 
ركز على التجمعات الحاشدة الكبيرة، مثل األلعاب األوليمبية، ويمكن االطالع على يويستند معظم المعلومات إلى الخبرات و 

". 2004" و"أثينا 2008" و"بيجن 2012المزيد من المعلومات في التقارير المكتوبة الخاصة بدورات األلعاب األوليمبية "لندن 
" في أهمية اختبار العمليات اليومية وعدم 2012ئيسية التي يحددها التقرير الخاص بدورة "لندن ويتمثل أحد المجاالت الر 

 التركيز على االستجابة للطوارئ فحسب.
 

 لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين في الفرع الخاص بالتدريب والتمرين إلى أن: 2008ويشير تقرير دورة بيجين 
 والتمرين المخطط لهما بعناية ضروريين لنجاح عمليات النقل الطارئة أثناء الدورة.كان االختبار  •
ُأجري تمرين لمحاكاة تدافع الحشود الختبار االتصاالت والتعاون بين األفرقة الطبية، وضباط الشرطة، وأفرقة النقل،  •

 وحراس األمن، والمتطوعين وغيرهم من الجماعات الموجودة في المكان. 
 تمارينمياه: شارك الفريق في برامج التدريب التي نظمها مكتب الصحة في بيجين، والذي اشتمل على سلسلة من الجودة ال •

 الميدانية وسيناريوهات المحاكاة. 
 

وتتوافر المعلومات عن االختبار والتمرين في شكل وثائق إرشادية وتدريبية تركز على التخطيط ومتطلبات التدريب واالختبار 
 هذه الوثائق لوضع تدابير التخطيط للطوارئ وخطط استمرار سير العمل الخاصة بالمنظمات المعنية بالصحة. وتتضمنالالزمة 

 معلومات ممتازة عن مبادئ االختبار والتمرين ومتطلباتهما وعملياتهما وفوائدهما، ولكن ليس في سياق التجمعات الحاشدة.
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 ينبغي أن نفعله؟ ما الذي

 
ينبغي أن يمثل االختبار والتمرين عملية مستمرة في الفترة السابقة للحدث وأن يوجها التغييرات المدخلة على الخطط، بحيث 

(. وينبغي أن تشتمل 1)انظر الشكل  تمارينتكون الخطة تكرارية ودينامية وُتستعرض وُتحدث وفقًا للتوصيات التي ُتسفر عنها ال



لتقييم والتعلم وينبغي أن تبدأ في وقت مبكر للسماح بتطبيق أي عبر مستخلصة واختبارها، وينبغي اهذه العملية على عنصر 
الشركاء لضمان فهم الترتيبات  على نطاقداخليًا و  ارينمع ذلك أن تكون واقعية وأن تتناسب مع الحدث. وينبغي تنفيذ التم

ات. وينبغي أن يتمحور التركيز حول العمليات اليومية وترتيبات العمل قبل اختبار الترتيبات الخاصة بالتبليغ واألدوار والمسؤولي
الخاصة باالستجابة للحوادث الكبرى أو الطوارئ. ويجدر أيضًا ضمان أن الخطط تغطي المشاركين في التجمع الحاشد 

 تجمع الحاشد فقط وليس على المجتمع المضيف.والجمهور العام سواًء بسواء؛ حيث قد يكون هناك ميل إلى التركيز على ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : العملية التكرارية لالختبار والتمرين1الشكل 
 

 المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد تحديداً 
 

أن يجسد برنامج االختبار والتمرين عنصرًا واحدًا أو أكثر من العناصر األساسية للتخطيط وتنفيذ العمليات وأن يوفر من المهم 
 االطمئنان بشأنها، بما في ذلك ما يلي:

لخدمة الطلب االستثنائي الناجم عن  التي تلزم الطلب الزائد: اختبار األدوار والمنظمات والقدرات الجديدة أو اإلضافية• 
 ة. ويلزم أن يراعي ذلك عدم إمكانية التجاوز عن وقوع أي حوادث.قائمالحدث والذي ال يمكن تلبيته باتباع النهوج ال

 وتعييناألدوار والمسؤوليات: اختبار فهم األشخاص للترتيبات الخاصة باألدوار والتبليغ داخل المنظمات وفيما بينها؛  •
المنظمات، وتوافر تدابير واضحة إلدارة  على نطاقلتدريب الكامل؛ وحدود عمليات صنع القرار وتلقيهم لن يظفالمو 

 األحداث الروتينية والحوادث واألزمات
أصحاب المصلحة: ويشمل هؤالء مجموعة أصحاب المصلحة المعنيين التي قد تكون واسعة  على نطاقالتكامل • 

الحكومة، والهيئات المعنية بالسالمة واألمن )الشرطة/ الجيش(، وقطاع النقل، النطاق، مثل منظمي الحدث، و 
 والحكومة المحلية، والمجتمع المحلي 

المنظمات.  على نطاقمفهوم العمليات: اختبار إذا ما كانت هذه العمليات قد ُحددت وتم وضعها واختبارها داخليًا و  •
 وينبغي دمج العبر المستخلصة

تخطيط 
 التمارين

 
 

تنقيح 
مفهوم 
 التنفيذ العمليات



مكانية االتفاق بشأناالتصاالت: اختبار تدفق المعلومات وعمليات التبليغ لضمان مالءمتهما للغرض،  • أي  وا 
 لجمهور وبثها على وجه السرعة إلى امعلومات موجهة 

جيدًا، والتأكد من  يسيرالُنظم الخاصة بالحدث: االختبار للتأكد من أن هذه الُنظم قد ُوضعت وأن تدفق المعلومات  •
بنى التحتية ذات الصلة قد اعُتمدت واختبرت، مثل شبكات الهاتف وغيرها من الشبكات سواء أكانت مفتوحة أم أن ال
 سرية 

القدرة على الصمود: اختبار القدرة على الوفاء بااللتزامات الخاصة بالحدث، وحشد استجابة طارئة ودعم العمليات  •
 المعتادة الخاصة بالحوادث غير المتعلقة بالحدث 

ساع نطاق الحوادث المرتبطة بالحدث التي قد تقع؛ والتي سيكون لمعظمها وقع على الصحة العمومية، فحدوث ات •
مشكلة كبيرة في النقل مثاًل سينجم عنه استنشاق الدخان أو المواد الكيميائية أو احتباس األشخاص في األنفاق 

 القديمة والسيئة التهوية. 
 

 وارئاألحداث المتعمدة واالستجابة للط
 

متعمدة، والسيما في التجمعات الحاشدة التي ُتعد معرضة لمستوى عاٍل  حوادثينبغي النظر على نحو صريح في إمكانية وقوع 
من المخاطر مثل المهرجانات الدينية، واألحداث الرياضية الدولية الكبرى، وفي البلدان المضيفة المعروف أنها معرضة 

باألحداث المتعمدة والحوادث  الخاصة تمرينالختبار و االالبلدان بالفعل بخطط وبرامج  العديد من يحظىلمخاطر اإلرهاب. و 
التجمع  الناجم عنها واختبارها فيما يتعلق تحديدًا باالختالف تنقيحالكبرى. ومع ذلك، فينبغي استعراض هذه الخطط والبرامج و 

 الحاشد، بما في ذلك الترتيبات الدولية.
 

 ، الموروث الخاص بأفرقة الطوارئ الصحية والتدريب والتمرين2008دراسة حالة: بيجين 
 
 

من أجل تحسين القدرة على االستجابة للطوارئ في الموقع، شكلت وزارة الصحة أفرقة إنقاذ وطنية معنية بالطوارئ الصحية، 
 في مجال العالج الطبي الشامل.تشمل اإلسعافات الطبية األولية، والوقاية من الجائحات، واإلنقاذ الطبي الفني، والعاملين 

 
" مكافحة األمراض، والرعاية 2010إلى  2006وشملت "البرامج الوطنية للتدريب على الطوارئ الصحية في الفترة من 

على اإلنقاذ  مارينالصحية، واإلشراف الصحي، وجمع الدم، وتدخالت الصحة النفسية، واألمن الصحي. كما نظمت الوزارة ت
والوقاية من الطاعون ومكافحته، والوقاية من أنفلونزا الطيور ومكافحتها، بالتعاون مع قطاع  ،اإلشعاع النوويالطبي في حوادث 

 إلى تعزيز قدرة أفرقة اإلنقاذ تعزيزًا كبيرًا. ارينالصحة في هونغ كونغ وماكاو. وأدت هذه التم
 
 
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

 قبل الحدث
 

ُيجرى برنامج االختبار والتمرين بطبيعة الحال قبل التجمع الحاشد وينبغي أن يمثل عملية تعلم متكررة وأن تسترشد بها 



 التحسينات المدخلة على تخطيط التجمع الحاشد وتنفيذه بكل تمرين.
 

شادية الصادرة عن الحكومات أما أفضل الممارسات الخاصة باالختبار والتمرين عمومًا فهي موضحة بالفعل في الوثائق اإلر 
وتشمل مواد تدريبية تركز على التخطيط ومتطلبات التدريب واالختبار الالزمة لوضع تدابير التخطيط للطوارئ  ،والمنظمات

 وخطط استمرار سير العمل الخاصة بالمنظمات المعنية بالصحة.
 

 قادرة على معالجة وتقييم ما يلي: تمارينوينبغي أن تكون ال
 عن وقوع حدث متعلق بالصحة العمومية  اإلخطار •
 االستجابة للحدث المتعلق بالصحة العمومية  •
 التواصل بين الوكاالت/ الشركاء  •
 اإلخطارات الداخلية  •
 أساليب شراء الخدمات الالزمة  •
 جمع المعلومات واستخدامها واإلفصاح عنها  •
 فعالية تدابير الصحة العمومية الُمتخذة  •
 العالقات مع وسائل اإلعالم  •
 االحتياجات من التدريب  •
 خطط الطوارئ  •
 تحديد المشكالت التشغيلية.  •
 

وفضاًل عن ذلك، فقد وردت النقاط الرئيسية الموجزة أدناه في دليل التخطيط للطوارئ الصحية الصادر عن وكالة الحماية 
 أن تحقق ما يلي: مارينبالتجمع الحاشد. وينبغي للتالصحية. وينبغي أن تطبق هذه المبادئ على البرنامج الخاص 

عالم الموظفين وتزويدهم بالدوافع، وتقييم أدائهم وتحديد احتياجاتهم من التدريب  جميع المعنيين معاً جمع  •  وا 
أثناء الحدث  تها، وتقييم مدى قدرتها على العملاتقييم مدى توافر القوى العاملة الكفوءة القادرة على التنفيذ والوفاء بمسؤولي •

 و/ أو الطوارئ 
 تقييم مهارات صنع القرار والتواصل لدى األفراد والمنظمات فيما يتعلق باالستجابة للتجمع الحاشد و/ أو الطوارئ  •
تقييم األثر المحتمل للحدث على التنظيم؛ وضمان القدرة على الصمود للضغوط الناجمة عن الحدث )اتباع نهج قائم على  •

 الحاشد وليس على االستجابة للطوارئ من شأنه أن يساعد على ذلك( وتوافر الموارد الحدث في التجمع
 اختبار مفهوم العمليات )و/ أو خطط االستجابة للطوارئ( •
إدراج عملية سريعة للتقصي من أجل تحديد العبر المستخلصة والتوصيات. ويضمن ذلك االستجابة السريعة للتعلم من  •

  تمارينال
 ضمان أن هذه الدروس قد ُأدمجت وأن التخطيط يشملها.  •
 

 ومن المهم أيضًا القيام بما يلي:
 المنظمات  على نطاقإجراء اختبار داخلي قبل إجراء االختبار  •
 جميع أصحاب المصلحة  على نطاق تماريناجتذاب المشاركة المبكرة في التخطيط لل •
 العمل عن كثب مع الحكومة والجهات المنظمة للحدث والشركاء  •
 

 السيناريوهات
 

ينبغي أن تسترشد السيناريوهات المستخدمة في برامج االختبار والتمرين بالمخاطر المحدقة بالصحة العمومية التي حددتها 



على  تقعت المخاطر أيضًا الحوادث التي عملية تقدير المخاطر التي يتعرض لها التجمع الحاشد. وينبغي أن تشمل سيناريوها
نحو متكرر مثل فاشيات األمراض المنقولة باألغذية من أجل مساعدة أصحاب المصلحة على فهم العمليات المعتادة. كما قد 

 أثناء التجمع وقعتتتاح الفرصة إلذكاء الوعي بشأن الحوادث غير المعتادة التي قد تسبب القلق على نحو غير متناسب إذا 
مثل تفشي المالريا بين الزوار أثناء التجمع الحاشد عندما يكونون في بلدان خالية  ،محدودة وقوعهاالحاشد رغم أن احتماالت 

 من النواقل التي تحمل المرض.
 
 

 عملية التعلم
 

توضح  ، ينبغي تحديد جوانب القوى وجوانب الضعف في تقرير الحق للنشاط، ووضع خطة للتحسينتمارينبعد اختتام ال
اإلجراءات التي ستتخذها السلطة )السلطات( المعنية لمعالجة المشكالت. وينبغي أن توضح هذه الخطة التوصيات واإلجراءات 
واألطراف المسؤولة عن تنفيذها. وتشمل أمثلة التوصيات المحتملة، تحديث ما هو موجود بالفعل من الخطط والسياسات 

 المعدات والتدريب والمرافق.واإلجراءات والبروتوكوالت والُنظم و 
 

 بعد الحدث
 

موروثًا يمكن التعرف عليهما، حيث إنه سيؤدي إلى تحسين ممارسات العمل  تركقد يعود برنامج االختبار والتدريب بفائدة وي
ن البرنامج ترتيبات االستجابة أصحاب المصلحة وداخل المنظمات. كما قد يحسّ  نطاقوفهم األدوار والمسؤوليات على 

لطوارئ. وبالنسبة إلى المعنيين باألحداث األصغر حجمًا، قد تنشأ الفائدة من خالل تدعيم العالقات والتواصل داخل الشبكات ل
 وفهم ما للوكاالت األخرى من أدوار ومسؤوليات.

 

 األدوات والموارد
 

واردة في النصوص الخاصة تتوافر بعض اإلرشادات والمعلومات الصادرة عن الحكومات المختلفة، وبعض المعلومات ال
الكافي من الوضوح. وسيكون من المفيد ن صياغتها ال تنطوي على القدر (، ولك2008عتبارات الرئيسية بالتخطيط )مثل اال

 إعداد موارد خاصة باالختبار والتمرين في مجال التجمعات الحاشدة تحديدًا.
 

The UK Cabinet Office: How to run exercises and training for emergency planning and 
preparedness, with an introduction to the Central Government Emergency Response Training 
(CGERT) Course. 
www.gov.uk/emergency-planning-and-preparedness-exercises-and-training 
 
The US Federal Emergency Management Agency: www.fema.gov/emergency-planning-
exercises 
 
The Australian manual: www.em.gov.au/Documents/Manual43-EmergencyPlanning.pdf 
Health Protection Agency Health Emergency Planning: A handbook for practitioners (2nd 
edition). London: HPA  



 المخاطر واألزماتالتبليغ عن  - 7الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
ينبغي للتبليغ عن المخاطر أن يكون نشاطًا أساسيًا في التأهب واالستجابة والتعلم فيما يتعلق بأحداث الصحة العمومية  •

 الكبرى والتجمعات الحاشدة 
يكون كالتبليغ عن ال وأاآلخرين،  وينبغي للتبليغ عن المخاطر أن يكون مستدامًا ومنهجيًا واستباقيًا وأن يعمد إلى إشراك •

 لقيادة والتحكم لاتباع نهج  الذي يميل أكثر إلىاألزمات 
 ضمان أن يمثل ذلك عملية مستمرة وليس منتجًا، وأن هذه العملية ال تعتمد حصرًا على نقل المعلومات ينبغي  •
تشكيل عملية التبليغ عن المخاطر وتحديدها من خالل "رسائل" تنظيمية ضمنية تتعلق بقرارات تصريف الشؤون ينبغي  •

 والسياسات والممارسات 
 لمالءمةع ينبغي لعملية التبليغ عن المخاطر أن ُتشك ل باالستناد إلى المعلومات التي تتعلق باألحداث المحددة وأن تطوّ  •

 األبعاد والظروف الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية. من حيث  هذه األحداث سياق
 

 المقدمة
 

من شأن وضع استراتيجيات التبليغ عن المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد أن تساعد على توضيح المزايا واالحتياجات المتعلقة 
المعلومات والمواقف  فهم االحتياجات من بالتبليغ عن المخاطر وأن تزيد من قدرة وكفاءة الفنيين الصحيين والمديرين على

 مختلف المجموعات العامة المعنية بالتجمع الحاشد والوفاء بهذه االحتياجات.الخاصة بوالسلوكيات 
 

التبليغ عن المخاطر ضمن القدرات األساسية في القدرة على ( الصادرة عن المنظمة 2005وتحدد اللوائح الصحية الدولية )
 ة العمومية الكبرى والتجمعات الحاشدة واالستجابة لها والتعافي منها.التأهب ألحداث الصح

 
ويشمل التبليغ عن المخاطر طيفًا من األنشطة المتعلقة باالستماع وبناء العالقات وتهيئة البيئات الداعمة والتنسيق التي يمكن 

 الحاشد.تطبيقها على عملية تنظيم وتنفيذ جميع أنشطة التواصل الخاصة بالتجمع 
 

ومع ذلك، فكثيرًا ما تهمش عملية التبليغ عن المخاطر. وظلت المقولة بأن "عدم وجود أخبار هو خبر جيد في حد ذاته" تمثل 
األساس المنطقي للتواصل بشأن الصحة العمومية. ويلزم االنتقال من هذا الموقف المتقاعس إزاء التواصل إلى نهوج التواصل 

اركة والشفافية، ولكن هذا التحول عادة ما يمثل مسارًا معقدًا يتطلب إدخال التغييرات على السياسات التي تتسم بمزيد من المش
وممارسات الصحة العمومية وتصريف الشؤون. وُيعد اعتماد نهوج التبليغ عن المخاطر األوسع نطاقًا مالئمًا بصفة خاصة عند 

دخال التغييرات على نحو استباقي ومنهجي وطويل إلبذل الجهود  التنظيم للتجمعات الحاشدة. ومع ذلك فيتطلب هذا األمر
األجل في ممارسات األفراد والمنظمات قبل أن تصبح جزءًا من الممارسات الروتينية/ المعممة للصحة العمومية وتصريف 

 الشؤون.
 التبليغ عن المخاطر في التجمعات الحاشدة: مشهد متغير 
 

 تشكيل المشهد الخاص بالتبليغ عن المخاطر في التجمعات الحاشدة، أال وهي:هناك تحديات وميزات جديدة تعيد 
النهوج الجديدة الخاصة بالعلوم السلوكية: في السنوات األخيرة ازداد فهمنا للسلوك اإلنساني زيادة كبيرة. وقد سلط ذلك  •



رسال الر  سائل" ال تكفي إلحداث أثر الضوء على أن نهوج "توصيل الرسائل" التي تركز على "صياغة المعلومات وا 
إيجابي على اختيارات األشخاص. ويؤدي التعلم من السلوك االجتماعي على نحو متزايد إلى وضع حلول عملية وفي 

 كثير من األحيان عالية المردود لمعالجة تنوع التحديات السلوكية في المجموعات السكانية المختلفة. 
 فين في مجال التبليغ عن المخاطر إلى المعارف الجديدة و األخصائي تنداسالنموذج الجديد للتبليغ عن المخاطر:  •

إلى زيادة التركيز على جمع المعلومات وتشكيل التواصل  ي التحول عن نقل الوقائع العلميةف ،لوكيةالعلوم الس
الخاصة بالمخاطر التي تشكل التصورات  التفاعلي باالستناد إلى العوامل الثقافية واالجتماعية الخاصة بالسياق

 .وعقبهلتجمع الحاشد وأثناءه قبل ا الصحية وفهمها
وسائل التواصل االجتماعي: أصبح الزوار في التجمعات الحاشدة على اتصال بأقرانهم ويعمدون إلى جمع مختلف  •

وأن تضمن وجود أنواع المعلومات وتقييمها وتبادلها على وجه السرعة. ويلزم أن تقر استراتيجيات التواصل بهذا الواقع 
المعلومات الصحية الرسمية وأن تستفيد من شبكات وسائل التواصل االجتماعي كوسيلة سريعة ومنخفضة التكلفة 

  للتواصل.
 ما الذي نعرفه؟ 
 

 المصطلحات والتعريفات: التبليغ عن المخاطر والتبليغ عن األزمات
يتميز بمزيد من االستدامة والمنهجية واالستباقية والتشاركية، في يختلف التبليغ عن المخاطر عن التبليغ عن األزمات حيث إنه 
 حين أن التبليغ عن األزمات يتميز باتباع أسلوب القيادة والتحكم.

 
ويبدأ التبليغ عن المخاطر قبل وقوع األزمة، وهو أقل اعتمادًا على التوجيهات، ويتاح فيه المزيد من الوقت لتوضيح المواقف 

نطوي منها على أكبر قدر من الصعوبة والتضارب. ومن المهم أيضًا أنه يتاح فيه الوقت والفرصة لعرض العلمية حتى ما ي
نهوج متنوعة لرأب الصدع بين التقييم العلمي وتصورات الجمهور بشأن المخاطر. وال يتعلق التبليغ عن المخاطر بالتبليغ عن 

ممارسين في مجال الصحة العمومية على تحقيق فهم أفضل للمخاطر المخاطر فحسب. فمن المهم بناء قدرة الجمهور العام وال
 التي تنشأ اثناء التجمع الحاشد وسائر طوارئ الصحة العمومية واتخاذ إجراءات بشأنها.

 
وتحدث عملية التبليغ عن األزمات أثناء الطوارئ عندما يحتاج الجمهور إلى الحصول على معلومات من أجل الحد من 

سبل الحماية. وأثناء الطوارئ يكون الوقت المتاح قصيرًا وبالتالي يلزم أن يكون التبليغ عن األزمات مقتضبًا  المخاطر وزيادة
كما يلزم في كثير من األحيان أن يسير في اتجاه واحد. ومع ذلك فإن التبليغ عن األزمات ال يكون فعااًل إال إذا استند إلى 

 ثناء عملية التبليغ عن المخاطر.أ ُينفذالعمل المستمر لوضع األساس الذي 
 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

عادة ما يمثل المشاركون في التجمعات الحاشدة نماذج مختلفة من الناحية االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية.  •
 ويلزم ألي عملية تبليغ عن المخاطر أن تراعي ذلك. كما قد يلزم مراعاة اختالف اللغات وقواعد السلوك. 

ويلزم تحقيق التوازن بين جمع الناس معًا من أجل التالقي واالحتفال، وفي الوقت ذاته إبعادهم عن بعضهم البعض  •
 لمنع اإلصابات الناجمة عن التزاحم والتدافع وانتقال األمراض المعدية على سبيل المثال. 

المتثال للرسائل الصحية، والسيما فيما وعادة ما يخطط المشاركون لسفرهم قبل الحدث بوقت طويل، ما قد يمنعهم من ا •
 وا في أنهم قد ال يستطيعون المشاركة. شكّ  ما يتعلق بالتبليغ الذاتي عن المرض إذا

وعادة ما تجتذب التجمعات الحاشدة اهتمامًا كبيرًا من جانب وسائل اإلعالم. وتطرح إدارة وسائل اإلعالم والعمل معها  •
 مع ذلك فقد يتيحا نشر الرسائل على أوسع نطاق ممكن. تحقيق أهداف التواصل تحديًا و  على



ويلعب التبليغ عن المخاطر دورًا مهمًا ليس فقط في مخاطبة الناس بشأن األنشطة الوطنية التي تركز على المعلومات،  •
 المشاركة مع الناس والمجتمعات المحلية بما في ذلك من الناحية االنفعالية. في بل و 

ن وقد يجد منظمو الحدث  • الوقت لبناء عالقات الثقة مع المجتمع المحلي، ولكن فيما يتعلق بالمشاركين المسافرين، وا 
 كانوا مسافرين داخليًا، ال تتاح إال فترة زمنية محدودة إلجراء أنشطة التبليغ عن المخاطر. 

 
 تجمع الحاشد، وهي:وينبغي مراعاة أربعة مبادئ رئيسية عند وضع استراتيجيات التبليغ عن المخاطر الخاصة بال

 
بناء العالقات والثقة: تهتم عملية التبليغ عن المخاطر ببناء العالقات بين السلطات والجمهور عن طريق االستماع  -1

إلى الناس وفهم تصوراتهم وسلوكهم. ويتيح بناء العالقات أمام السلطات والمجتمعات المحلية المعنية االستفادة من معارف 
بعض، في مرحلة مبكرة من التخطيط، ثم يستمر ذلك من خالل الرصد المتواصل والتعلم القائم ورؤى ومزايا بعضهم ال

على التقييم. وتعزز هذه العالقات شعور الناس بالثقة والتمكين والملكية، وتدّعم رأس المال االجتماعي والقدرة على 
 الصمود ومن شأنها أن تجعل رسائل الصحة العمومية أكثر فعالية.

 
وبالنسبة إلى التجمعات الحاشدة يعني ذلك البدء قبل بداية الحدث بوقت طويل في التواصل مع المجتمعات المحلية  -2

وأصحاب المصلحة المعنيين. وسيطرح بناء الثقة والعالقات مع المشاركين في التجمعات الحاشدة على نحو عابر تحديًا 
السابقة، واالستماع إلى الناس على أرض الواقع ووضع الحلول  خاصًا؛ ولذا فمن األهمية بمكان التعلم من الخبرات

 االبتكارية والخالقة. 
 

التواصل المبكر والشفاف: في حال وقوع أحد أحداث الصحة العمومية الحادة، سيساعد ذلك على تالفي انتشار  -3
وعلى نحو أسرع في ظل  الشائعات والمعلومات الخاطئة. وفي التجمعات الحاشدة ستنتشر الشائعات على نطاق أوسع

 وجود وسائل التواصل االجتماعي. 
 
 قطاعاتالتخطيط: من شأن اهتمام الجمهور ووسائل اإلعالم واالهتمام السياسي بالتجمعات الحاشدة أن يجمع معًا  -4

 ضهاكي تتعلم من بعالجنسيات على نحو فعال للعمل إلى جانب الجماعات الوطنية والمجتمعية  ةالصحة واألمن المتعدد
البعض في التحضير للحدث. وفي نهاية المطاف، سيؤدي التخطيط الفعال وكيفية االستماع إلى مختلف الجماعات 

التبليغ عن المخاطر أثناء التجمع الحاشد. وقد  إضفاء المزيد من الفعالية علىوأصحاب المصلحة والمشاركة معهم، إلى 
شراكها وخلق المواق ف من أجل إيجاد الحلول المشتركة إلى تحقيق بعض النجاحات على أدى دمج الجماعات المعارضة وا 

 الصعيد المحلي، مثل تجنب العنف من ِقبل المشجعين.
 

لتبليغ عن المخاطر وتصريف شؤون التجمعات الحاشدة: من نهج القيادة العملية الجديدة ل
 والتحكم إلى بناء العالقات

 
طر وتصريف شؤون التجمعات الحاشدة التحول من الهياكل الرأسية إلى نهوج تستدعي االعتبارات الخاصة بالتبليغ عن المخا

 اإلدارة التي تتسم بمزيد من االستباقية والتفاعلية واألفقية والديُمقراطية.
 

 وتشمل الخصائص الرئيسية ما يلي:
 

 جميع أصحاب المصلحة من أجل تيسير التواصل والثقة وااللتزام والتفاهم  على نطاقالتعاون  •
 إشراك المواطنين من أجل التشجيع على المشاركة والشفافية والمساءلة  •
توفير البّينات الالزمة لمنظمي التجمع الحاشد عن طريق الهيئات مثل الوكاالت الرياضية الدولية واللجان والجهات  •



 التنظيمية والمراجعين 
ي تضم تجمعات حاشدة( وتوقع االحتياجات التعلم من الخبرة )في هذه الحالة التعلم من األحداث المشابهة الت •

المستقبلية عن طريق تحسين القدرة على التنبؤ واالستماع وبناء العالقات والتنمية على الصعيد المحلي وعلى صعيد 
 المجتمعات المحلية. 

 
القائمة تطبيق هذه النهوج على التبليغ عن المخاطر يسمح للمنظمات باالنتقال من التركيز حصرًا على نهوج القيادة والتحكم و 

 )فيما يتعلق بالتبليغ عن األزمات في حاالت االستجابة للمخاطر مثاًل( وبوضع استراتيجيات استباقية وتطبيقها. على رد الفعل
 

تزيد من القدرات و  تبليغ عن المخاطر تبدأ في وقت أسبق وتمثل إنتاجًا مشتركاً للأوسع نطاقًا  ويتمثل الهدف في خوض عملية
لزيادة فهمهم لمختلف جوانب التأثير على التجمعات نتيجة والكفاءات لدى الفنيين في مجال الصحة والمديرين وعموم الجماهير 

 ه التجمع الحاشد.يتركموروثًا مهمًا  يتركالحاشدة ومشاركتهم في العمل بشأنها. ومن شأن ذلك أن 
 
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

إطار لتشجيع مديري التجمعات الحاشدة على تحليل  يرد هنامن أجل ترجمة النهوج النظرية الموضحة إلى خطوات عملية، 
مختلف مستويات التبليغ عن المخاطر ومختلف األنشطة. وتنطوي عملية التبليغ عن المخاطر على ثالثة مستويات رئيسية، أال 

 ها.عقبوهي: المعلومات والتواصل والتنسيق قبل التجمعات الحاشدة وأثناءها و 
 

 ة إلى مجاالت رئيسية لألنشطة، وهي:وتنقسم هذه المستويات الثالث
 وتقييمها وتبادلها  واالستخبارات المعلومات: وتشمل جمع المعلومات •
التواصل: ويشمل استراتيجية التبليغ عن المخاطر وأساليبه، والرسائل الرئيسية، والعمل مع أصحاب المصلحة  •

اقع اإللكترونية والموظف المسؤول عن العالقات الرئيسيين والجماعات الكبرى، وأشكال االتصال المالئمة )مثل المو 
 الدولية، وما إلى ذلك( 

 التنسيق: يشمل التنسيق على الصعيد المحلي لألحداث وحتى التنسيق على الصعيد اإلقليمي والوطني والدولي •
 

نشطة باالستناد إلى فهي تؤدي إلى تحسين األ وبالتاليومجاالت األنشطة هذه مترابطة وتؤثر على األنشطة والخطط القائمة 
 الخطة الواضحة لسياسات التبليغ عن المخاطر.

 
هذا لتبليغ عن المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد القائمون على التخطيط لوتتمثل إحدى طرق استخدام هذا اإلطار في أن ينظم 

مراحل بحيث تكون  ثالثوفقًا للجدول الزمني للحدث وأن يضعوا خطة العمل الخاصة بالتبليغ عن المخاطر في  التخطيط
 :على أن تتمثل هذه المراحل فيما يلي ،عملية مستمرة

 قبل الحدث )التأهب(  •
 أثناء الحدث )االستجابة(  •
 )الموروث(. بعد الحدث •

 
 قبل الحدث 
 

ُيعد التبليغ عن المخاطر عملية مستمرة وليست مجرد منتج. ويتمثل جزء رئيسي من هذه العملية في جعل التبليغ عن المخاطر 



مالئمًا لسياقه وفقًا لما للحدث من أبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية. ولتحقيق ذلك ينبغي الستراتيجية التبليغ عن 
شد أن تستند إلى الثقة والعالقات المتبادلة مع المجتمعات المحلية المضيفة للتجمع الحاشد أو المخاطر الخاصة بالتجمع الحا

المتأثرة به. وسيتأثر أعضاء المجتمعات المحلية بالتجمع الحاشد على نحو مختلف؛ فسيسعد البعض باستضافة الحدث في 
يات إزاء هذه الجماعات كافة وسيلزم عليها حين لن يسعد به البعض اآلخر. وتضطلع سلطات الصحة العمومية بمسؤول

 تحديدها والعمل معها.
 
 يشمل التأهب للتجمعات الحاشدة ما يلي:و 
 

 المعلومات: جمع المعلومات وتقييمها وتبادلها:
 من هو الجمهور؟  •
 أين يوجد الجمهور؟  •
 ما هي أهداف بناء العالقات وما هو الغرض من التواصل مع أي جماعة محددة؟  •
 كيف سيجري تقييم ذلك فيما بعد؟  •

 
 التواصل: الرسائل الرئيسية واالستراتيجية

 الطرق التي ستُتبع من أجل إشراك كل جماعة  •
 الطرق التي ستُتبع من أجل تعزيز عملية التبليغ عن المخاطر بوصفها نهجًا لتصريف الشؤون.  •

 
 التنسيق على مختلف المستويات

 التنسيق بين أصحاب المصلحة  •
 الجهات الحكومية والمجتمعية األخرى القائمة على التخطيط للتجمع الحاشد  •
 اأُلطر الزمنية الخاصة بأنشطة التواصل  •
خضاع والتواصلمع عمليات القيادة والتحكم  المواءمة •   .لالختبار هذه العمليات الخاصة بالتجمع الحاشد وا 

 
  أثناء الحدث 

 وتبادلهاالمعلومات: جمع المعلومات وتقييمها 
ينبغي أن تتوافر إمكانية الوصول إلى المسؤولين الصحيين وأن يكونوا مشاركين في تبادل المعلومات على نحو استباقي مع 

. ومن أجل المشاركة في حوار مفتوح ومتواصل مع الجمهور ووسائل اإلعالم والجهات الدولية القائمة على جمع المعلومات
صلة بالتجمع الحاشد، سيساعد التواصل في مراحل التخطيط للتجمع الحاشد واالستماع إلى جميع المجتمعات المحلية ذات ال

 الشواغل على توطيد العالقة والثقة.
 

 التواصل: الرسائل الرئيسية واالستراتيجية
قد يرغب المنظمون في النظر أيضًا في وضع وثيقة أساسية لمرحلة "أثناء الحدث" بمعرفة أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل 
الوزارات الحكومية بخالف وزارة الصحة، على أن توضح هذه الوثيقة الخدمات الصحية المعتادة في البلد المضيف/ المدينة 

تالف الناجم عن التجمع الحاشد، بما في ذلك فيما يتعلق بالقيادة. كما ينبغي االتفاق المضيفة، بما في ذلك النهج المتبع واالخ
 على الرسائل واعتمادها. الموافقةأيضًا على عملية 

 
 التنسيق على مختلف المستويات



بالموظفين يكون له هيكل تنظيمي محدد في إطار عمليات القيادة والتحكم والتواصل، يحظى ينبغي للتبليغ عن المخاطر أن 
الكافيين إلجراء أنشطة التبليغ عن المخاطر أثناء التجمع الحاشد وتوفير الموارد اإلضافية عند اللزوم في حال وقوع أحداث 

  بعد الحدث  الصحة العمومية الحادة.
 المعلومات: جمع المعلومات وتقييمها وتبادلها

 الوعي العام بالصحةالنظر في موروث أنشطة التبليغ عن المخاطر، أي زيادة  •
 النظر في طرق الحفاظ على العالقات بعد التجمع الحاشد. •

 
 التواصل: الرسائل الرئيسية واالستراتيجية

 تبادل العبر المستخلصة مع المجتمع الدولي لتكوين موروث التجمع الحاشد. •
 

 التنسيق على مختلف المستويات
الصحية الرئيسية. وسيساعد ذلك الدول على االمتثال لمتطلبات  يلزم تنفيذ التبليغ عن المخاطر كجزء من الممارسات •

 االعتبارات المستقبلية   اللوائح الصحية الدولية على نحو أفضل.
 

ينبغي أن تكتسب عملية التبليغ عن المخاطر المزيد من القوة وأن ُتدمج على نحو أفضل في التخطيط للتجمع الحاشد. ومن 
 المفيد القيام بما يلي:أجل تحقيق ذلك، سيكون من 

 مواصلة وضع إطار مفاهيمي والتوسع فيه من أجل التحليل المستقبلي للتبليغ عن المخاطر في التجمع الحاشد  •
 وضع إطار للتقييم من أجل قياس أثر التبليغ عن المخاطر على استجابة نظام الصحة نوعًا وكمًا  •
 بحث أثر مختلف استراتيجيات التبليغ عن المخاطر على االنتشار المجتمعي للتصورات الخاصة بالمخاطر.  •

 
وهناك حاجة ملحة إلى زيادة وتحسين البيِّنات العلمية والخبرات التشغيلية واالستراتيجية في التبليغ عن المخاطر الخاصة 

وينبغي تعزيز التعاون الدولي والتعاون بين التخصصات المتعددة من بالتجمعات الحاشدة وأحداث الصحة العمومية األخرى. 
أجل تزويد السياسات الصحية والتخطيط للتجمعات الحاشدة بالمعلومات الالزمة على نحو أفضل. وُيعد التبليغ عن المخاطر 

ن المخاطر أن يحسن ممارسات قدرة أساسية من القدرات الالزمة بموجب اللوائح الصحية الدولية. ومن شأن تعزيز التبليغ ع
 الصحة العمومية وأن يوفر المعلومات الالزمة لنهوج تصريف الشؤون الجديدة.

  



عالم الجمهور - 8لفصل ا  تعزيز الصحة وا 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
عالم الجمهور أن يمثاًل تدفقاً  لتعزيز الصحةينبغي  • لعمل في إطار التخطيط للتجمع الحاشد، مع من تدفقات ا اً أساسي وا 

ترتيبات واضحة للقيادة وتصريف الشؤون  وضعوجود التزام واضح بالحد من المخاطر المحدقة بالصحة العمومية؛ وينبغي 
 متفق عليه المالئم و التمويل وتوفير ال

العمومية والتواصل طوال عملية وينبغي للقائمين على التخطيط للتجمع الحاشد أن يشركوا الفنيين في مجال الصحة  •
عالم  لتعزيز الصحةالتخطيط وتقدير المخاطر، لضمان تحديد المخاطر المحدقة بالصحة العمومية، والفرص المتاحة  وا 

 الجمهور، واالستفادة منها 
على التنظيم أن  لم تستغل بعد استغالاًل جيدًا. وينبغي للقائمين تعزيز الصحةإمكانية استخدام التجمعات الحاشدة ألغراض  •

يشركوا المجتمعات المحلية وأن ينظروا في الطرق التي قد يحفز بها الحدث العمل على تعزيز السلوكيات الصحية بين 
 السكان المحليين قبل الحدث وأثناءه وعقبه. 

عالم الجمهور والتدخالت الرامية إلى  • ساليب الخاصة بذلك واأل تعزيز الصحةومن المهم تقييم الخيارات الخاصة بالتواصل وا 
 أكبر قدر من المكاسب الصحية وتكون األعلى مردودًا.  غالبًا ما ستحققالتي 

 
 

 تعزيز الصحة  -الفرع ألف 
 

 المقدمة
 

تعرف منظمة الصحة العالمية تعزيز الصحة بأنه "تمكين الناس من زيادة السيطرة على صحتهم وتحسينها". ويهدف تعزيز 
الصحة إلى تحسين الحالة الصحية لألفراد والمجتمعات المحلية عن طريق تمكينهم من السيطرة على جوانب معيشتهم التي 

لسمات الشخصية لألفراد والبيئة المحيطة بهم. ومن ثم فإن العاملين في مجال تؤثر على صحتهم. وتتأثر الصحة بالعالقة بين ا
تعزيز الصحة يركزون على فهم العوامل الخاصة بالفرد والبيئة التي تتسبب في المراضة والوفاة، ويعملون على التدخل على 

صائل الصحية. ويتخذ تعزيز الصحة جذوره المستويات العليا وعبر حدود المنظمات للتأثير على السياسات العامة وتحسين الح
السلوكيات الصحية ويستند إلى النظريات االجتماعية والنفسية واالجتماعية البيئية واإلعالمية  الطريقة التي تتشكل بهافي فهم 

ن المعروف إلى جانب غيرها من المفاهيم في وضع التدخالت على مستوى الفرد أو المجتمع المحلي أو المجموعة السكانية. وم
، وأن بيئة الفرد ومعارفه ومعتقداته ومهاراته والدعم الذي يتلقاه والشبكات جدوى منهأن مجرد توجيه الناس إلى سلوك معين ال 

 التي ينتمي إليها والدوافع التي تحركه تؤثر جميعها على سلوكه.
 

ز نمط المعيشة الخالي من التدخين؛ واستهالك وتركز المؤلفات في معظمها على الفرص المتاحة في التجمعات الحاشدة لتعزي
الكحول على نحو مسؤول، وتحسين العافية النفسية، والتشجيع على التغذية الصحية والنشاط البدني في أوساط المجموعات 

ت غير السكانية المحلية والزائرة. ومع ذلك، فإن اإلمكانات التي تتيحها التجمعات الحاشدة لتحسين الحصائل الصحية مازال
 مستغلة جيدًا وغير خاضعة للتقيم الجيد.

 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات



 دور تعزيز الصحة في التجمعات الحاشدة 
 

إن المعلومات المنشورة عن تعزيز الصحة في التجمعات الحاشدة محدودة، وال تشتمل إال على قدر قليل من التقييم. وُتعد معظم 
موضوعية ويقتصر العديد منها على التدخالت التي تركز على المعلومات الصحية ال على الطيف الدراسات وصفية وغير 

الكامل لنهوج تعزيز الصحة. ومع ذلك فهناك موضوعات مشتركة تتعلق باستخدام تعزيز الصحة في الحد من المخاطر 
مين الموارد وتركيزها على تحسين الصحة المحدقة بالصحة واستخدام أماكن التجمعات الحاشدة والفرص التي تتيحها في تأ

في تحسين الحصائل الصحية  هوالعافية في المجموعات السكانية المحلية. وتثبت المؤلفات فعالية نماذج تعزيز الصحة ونهوج
مكانية تطبيقها على التجمعات الحاشدة.  وضمان اعتماد النهوج المسندة بالبّينات وا 

 
على الصحة والعافية أثناء الواقع ة من اإلصابة باالعتالالت أو اإلصابات والتخفيف من األثر ويمثل تعزيز الصحة نهجًا للوقاي

التجمعات الحاشدة. كما أن بيئة التجمعات الحاشدة لديها إمكانية التأثير إيجابًا أو سلبًا على صحة وعافية األفراد والمجتمعات 
حفاظ على الصحة وتنطوي على مخاطر صحية مختلفة يمكن الوقاية منها المحلية. وتطرح األحداث الكبيرة تحديات فريدة في ال

 أو تقليلها إلى أدنى حد باستخدام منهجيات تعزيز الصحة في التجمعات الحاشدة.
 

تعزيز الصحة في المؤلفات؛ ولكنها ال الخاصة بستجابة االويرد هنا ملخص للخطوط العريضة للمخاطر المعدية وغير المعدية و 
ع المخاطر حيث إنها ستتوقف على سياق التجمع الحاشد. ولذا فمن المهم إشراك المتخصصين في الصحة العمومية تشمل جمي

و/ أو تعزيز الصحة في مرحلة مبكرة من عملية تقدير المخاطر حتى يمكن استغالل مساهمتهم في تعزيز الصحة استغالاًل 
 تامًا وتحديد المخاطر المحدقة بالصحة العمومية.

 
 : موجز المخاطر الصحية المحددة في المؤلفات واالستجابة لها بتعزيز الصحة1دول الج
 

تخفيف المخاطر باالستناد  المخاطر الصحية
 إلى البّينات

 أمثلة عن استجابة تعزيز الصحة المنفذة

   

 األمراض غير المعدية
الظواهر المناخية 

 الشديدة
 الجو الحار

 الجلدتغطية • 
 التبريد• 
 زيادة مدخول الملح• 
 تعويض السوائل• 
 تكييف الهواء• 

 التنبؤ بالظواهر المناخية الشديدة• 
 استخدام رشاشات رذاذ الماء المعلقة في المراوح الفائقة السرعة• 
 تبريدللاستخدام الحافالت المكيفة الهواء كمحطات • 
 توفير المظالت• 
استخدام مستحضرات الوقاية من  ثلمإذكاء الوعي العام بشأن السلوكيات الوقائية • 

الشمس، وزيادة مدخول المياه، والحرص على المكوث في الظل، وارتداء المالبس 
 الواسعة وذات األلوان الفاتحة

 مدخول الملح )إضافة غرام واحد لكل نصف لتر من مياه الشرب(• 
 ضعهااإلى مو توفير مياه الشرب المجانية ووضع العالمات الواضحة لإلشارة • 
 المراحيض والمرافق الصحية في الظل إقامةضمان • 
 توافر مستحضرات الحماية من الشمس وأغطية الرأس والمراوح• 

 الجو البارد والممطر 
 ارتداء المالبس الدافئة• 
تناول األطعمة والمشروبات • 

 الساخنة
 الدافئة ماكنتوفير األ• 

 واألغطية العازلة توفير العباءات الواقية من المطر والشمسيات• 
 توافر األغذية والمشروبات الساخنة• 
 بارتداء مالبس مالئمةتفيد رسائل إلى حاملي التذاكر إرسال • 
 توافر المالبس الدافئة التي يمكن شراؤها• 



 اإلصابات الخفيفة
حاالت الوقوع والوثء • 

والجروح البسيطة والتبثر 
 والتعرض للعض/ اللدغ

 ةانتعال أحذية مالئم• 
استهالك الكحول على نحو • 

 مسؤول

وضع سياسات قوية بشأن إساءة استخدام الكحول ومواد اإلدمان من أجل الحد • 
 من حاالت السكر

 إرسال الرسائل العامة لتعزيز استهالك الكحول على نحو مسؤول• 

 
تخفيف المخاطر باالستناد  المخاطر الصحية

 إلى البّينات
 الصحة المنفذةأمثلة عن استجابة تعزيز 

   
  األمراض غير المعدية

االعتالالت الناجمة عن 
إساءة استخدم الكحول 

 ومواد اإلدمان

التخطيط ووضع الضوابط • 
 الخاصة بإصدار التراخيص

 وضع حد أدنى لألسعار• 
 وضع سياسة بشأن الكحول• 
إذكاء اإلدراك والوعي بشأن • 

 شرب الكحول
توفير مراكز مخصصة • 

لالستجابة للحاالت الناجمة 
عن استهالك الكحول 

 والمخدرات
توفير أوعية الشرب • 

 المأمونة

استخدام األدوات التي تتيحها عملية الترخيص مثل فرض قيود على الترويج • 
 لشرب الكحول

 إرسال رسائل عامة تروج لشرب الكحول على نحو مسؤول• 

المشكالت الصحية 
 القائمة

الممارس الخضوع لتقييم • 
 العام قبل السفر

ممارسة الرعاية الذاتية • 
 والمساعدة الذاتية

توفير اإلمدادات الكافية من • 
 األدوية المالئمة

تجنب المواقف التي تعرض • 
لمستويات عالية من 

 المخاطر

سداء المشورة الصحية قبل الحدث•   توفير المعلومات وا 
 إصدار إنذارات يومية بشأن نوعية الهواء• 

   
  األمراض المعدية

تعزيز الممارسات الجنسية  العدوى المنقولة جنسيا  
المأمونة، بما في ذلك ما 

 يلي:
 العوازل الذكريةاستخدام • 
االمتناع عن ممارسة • 

 الجنس
إجراء االختبارات المنتظمة • 

للكشف عن األمراض المعدية 
المنقولة جنسيًا في أوساط 

المجموعات المعرضة 
مثل العاملين في للمخاطر 

 مجال الجنس
ممارسة الجنس مع شخص • 

 واحد

 توزيع العوازل الذكرية• 
 إذكاء الوعي بشأن الممارسات الجنسية المأمونة• 
 توافر االختبارات السريعة• 
اتباع النهوج التي تستهدف المجموعات السكانية المعرضة للمخاطر مثل تعزيز • 

ذكاء  الممارسات الجنسية المأمونة ودعمها في أوساط العاملين في مجال الجنس؛ وا 
 الوعي في األماكن التي يرتادها الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال

الحرص على نظافة •  األمراض الَمِعدية المعوية
 األغذية

حرص األفراد على نظافة • 
 األيدي

تجنب األغذية غير • 
 المطهوة

 األيديورة العامة بشأن غسل إسداء المش• 
 إذكاء الوعي العام بشأن معايير نظافة األغذية• 
 إذكاء الوعي العام بشأن المطاعم ذات معايير النظافة الجيدة• 



 الترصد• 
 مكافحة العدوى• 

 التمنيع•  األمراض المعدية )أخرى(
 الترصد• 
 الوعي باألعراض• 

المعدية إسداء المشورة بشأن الصحة في السفر فيما يتعلق بمخاطر األمراض • 
 واإلجراءات التي ُيقترح اتخاذها

 تقديم الموظفين الطبيين لرسائل الصحة العمومية• 
 
 

التجمعات الحاشدة كفرصة إلذكاء الوعي وتشجيع السلوكيات الصحية وتعزيزها في أوساط 
 األفراد والمجتمعات المحلية

 
السلوكيات الصحية في أوساط المجموعات السكانية المقيمة إن االستفادة من التجمعات الحاشدة كفرصة وظرف مناسب لتعزيز 

والزائرة، هو مفهوم لم ُيستغل بعد بالكامل من ِقبل المخططين للتجمعات الحاشدة. ومع ذلك، فهناك بّينات دالة على اآلثار 
لنفسية. ويتحقق ذلك عن الصحية اإليجابية للتجمعات الحاشدة وما تنطوي عليه من إمكانية دعم السلوكيات الصحية والصحة ا

طريق زيادة المشاركة المحلية وبناء الشبكات االجتماعية التي تؤثر إيجابًا على تماسك المجتمع والصحة النفسية وعن طريق 
 االستفادة من فرص تنفيذ البرامج التي تيسر السلوكيات الصحية.

 
ن الحصائل الصحية. وتتمثل إلى تعزيز الصحة التي ثبت أنها تحسّ وهناك أمثلة متعددة على التدخالت المسن دة بالبيِّنات الرامية 

بعض التدخالت التي ُأقر بأنها عالية المردود في مجال تحسين معدالت الوفاة والمراضة، في الدعم السلوكي المقدم للمدخنين 
لمنفذة في المدارس من أجل للحد من استهالك األشخاص للكحول؛ والتدخالت ا الوجيزةكي يقلعوا عن التدخين؛ والتدخالت 

تحسين الصحة النفسية للشباب وتوفير المساحات الخضراء والمسارات المخصصة للمشي وركوب الدراجات من أجل زيادة 
مستويات النشاط البدني بينهم. وتوفر التجمعات الحشادة منصة لتنفيذ هذا النوع من التدخالت الرامية إلى تعزيز الصحة عن 

المجتمعات المحلية والعمل معها، وتعزيز القواعد االجتماعية اإليجابية، وتأمين دعم النماذج التي ُيحتذى  طريق الوصول إلى
بها، وتوليد االستثمارات وحفز الشراكات من أجل تحسين الحصائل الصحية. ويمكن إبراز القضايا الصحية المحددة التي تؤثر 

 اك أصحاب المصلحة الرئيسيين ومواءمة الموارد.على السكان المحليين على نحو أفضل عن طريق إشر 
 

 2012ولندن  2004هم من الفرص المتاحة لتعزيز الصحة. ففي دورتي أثينا ئوقد استفاد بعض منظمي األحداث وشركا
المجتمع  برامج قبل الحدث وأثناءه لزيادة مشاركةاللأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين على سبيل المثال، ُنفذت 

تاحة فرص المشاركة في النشاط البدني  مكانية الوصول إليها؛ وا  المحلي في النشاط البدني عن طريق توفير المرافق الرياضية وا 
ذكاء الوعي بشأن فوائد النشاط البدني وتدريب الفنيين في مجال الصحة على ذلك. وعملت دورة ألعاب  في المجتمع المحلي؛ وا 

، بنشاط على تعزيز عدم التدخين كقاعدة. فقد قرر القائمون على 2004قيمت في فيتنام في عام جنوب شرق آسيا التي أُ 
التنظيم بأن أماكن الحدث ستكون خالية من دخان التبغ؛ وقدموا المعلومات الصحية، وفرضوا قيودًا على بيع التبغ ورعايته 

رامية إلى تعزيز الصحة من أجل تشجيع السكان المحليين على واإلعالن عنه، وأشركوا طيفًا كبيرًا من الشركاء في الجهود ال
 تحقيق بيئة خالية من دخان التبغ ودعمهم في ذلك.

 
 التخطيط للتدخالت الرامية إلى تعزيز الصحة

 
في ( إطارًا مفيدًا لوضع التدخالت الرامية إلى تعزيز الصحة 1986يوفر ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة )منظمة الصحة العالمية، 

 قد التزم أطرافه بطيف من اإلجراءات من أجل تحسين الصحة، وهي:و  التجمعات الحاشدة.



 
ويتضمن ذلك وضع الصحة في برامج عمل جميع راسمي السياسات، ومراعاة أثر  -تدعيم السياسات العامة الصحية  •

 السياسات على الصحة، والتأثير على فرص تحسين الصحة 
 تهيئة البيئات الداعمة للصحة التي تتسم بالمأمونية وتقدم الدعم وتمد بالطاقة  -تهيئة البيئات الداعمة  •
 ها وتعزيزها غاللتحديد مزايا المجتمع المحلي الخاصة بالصحة واست -تعزيز اإلجراءات المجتمعية  •
بالمهارات والمعارف والدعم الالزم كي تمكين األشخاص من التحكم في صحتهم بتزويدهم  -تنمية المهارات الشخصية  •

 يستطيعوا اختيار الخيارات الصحية
إشراك جميع الخدمات الصحية في  -إعادة توجيه خدمات الرعاية الصحية صوب الوقاية من االعتالل وتعزيز الصحة  •

 هم.تدخالت تنفذ على مستويات عالية من أجل الوقاية من اعتالل الصحة وزيادة تحكم األفراد في صحت
 

 : التدخالت الرامية إلى تعزيز الصحة2الجدول 
 

  األمثلة النشاط الهدف النهج
السياسات العامة 

 الصحية
تمكين البيئات المادية • 

ألشخاص لواالجتماعية 
من اختيار الخيارات 
 الصحية ودعمها لذلك

مراعاة الوكاالت المتعددة • 
ألثر السياسات التي 

ترسمها وأنشطة التخطيط 
 تنفذها على الصحةالتي 

 وضع قيود على بيع الكحول• 
 وضع حد أدنى ألسعار الكحول• 
 إنفاذ القوانين الخاصة بالمواد غير المشروعة• 
إجراء الفحص لتحري األمراض المعدية ووضع الضوابط • 

 الخاصة بالحالة المناعية للزوار األجانب
 الحد من تلوث الهواء بفرض قيود على دخول المركبات• 
إتاحة المساحات الخضراء المأمونة لممارسة النشاط • 

 البدني
 فرض قيود على رعاية الكحول• 

 
 
 
 
 
 
 
 

إدراج تعزيز الصحة في •  خلق مجتمع صحي•  البيئات الداعمة
 التخطيط للحدث

 تهيئة بيئات مأمونة• 

 تهيئة بيئات خالية من دخان التبغ• 
 توفير خيارات األغذية الصحية والترويج لها• 
 توفير مياه الشرب المجانية• 
تحديد أماكن خالية من شرب الكحول وتوفير المشروبات • 

 غير الكحولية

 

 
 
 

اإلجراءات الخاصة 
 بالمجتمعات المحلية

تمكين المجتمعات • 
المحلية وملكيتها لصحة 
 أفرادها ومسؤوليتها عنها

 تعبئة المجتمعات المحلية• 
 تنظيم الحمالت• 
تنظيم مشروعات صحية • 

تحت قيادة المجتمعات 
 المحلية

 استغالل المطابخ والبساتين الخاصة بالمجتمعات المحلية• 
تنظيم برامج النشاط البدني تحت قيادة المجتمعات • 

 المحلية
استغالل المدافعين والنماذج التي ُيحتذى بها في • 

 المدنية في تعزيز النظافة واإلصحاح المجتمعات
العمل مع المجتمع المحلي على تعزيز شرب الكحول • 

على نحو مسؤول ودعم الجهود الرامية إلى الحد من شرب 
 الكحول في المجتمع المحلي

 

 
 
 
 
 
 

تمكين األفراد من تحسين •  المهارات الشخصية
 صحتهم والحفاظ عليها
بتزويدهم بالمعارف 

 والمهارات والثقة

توفير المعلومات والتوعية • 
واألدوات الخاصة بالصحة 
 وتحسين المهارات المعيشية

 تطبيع المجتمع• 

 تيسير المشورة والدعم• 
 إرسال الرسائل بشأن تحسين الصحة• 
إتاحة األدوات الخاصة بالصحة، مثل العوازل الذكرية • 

، وما األيديلشمس ومطهرات ومستحضرات الوقاية من ا
 إلى ذلك.

 االستعانة بالمشاهير في الترويج للسلوكيات الصحية• 

 

 
 
 
 
 
 

الوقاية من االعتالالت •  الخدمات الصحية
 واإلصابات

تعزيز الخدمات الصحية • 
 تزويدهاو  هاالجيدة وتوفير 

تاحتهابالموارد المالئمة و   ا 
بسهولة لحماية الصحة 
وتحري األمراض وتقديم 

 العالج

للكشف عن  هاتعزيز الخدمات المتاحة على الفور وتوفير • 
 حة الجنسية وعالجهاالحاالت المتعلقة بالص

 تنظيم برامج التطعيم الواسعة النطاق• 
توفير خدمات الكشف عن إساءة استخدام الكحول ومواد • 

 اإلدمان وعالجها

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

لأللعاب األوليمبية واأللعاب  2012دراسة حالة: التخطيط لتعزيز الصحة في دورة لندن 
 األوليمبية للمعوقين

 
 

الحد إلى لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين، هو  2012كان الهدف الرئيسي من تخطيط الصحة العمومية في دورة لندن 
أدنى قدر من أثر االعتالالت واإلصابات التي يمكن الوقاية منها على الخدمات الصحية وضمان أن الدورة تمثل تجربة صحية لسكان 
لندن والمشاهدين والزوار. وعمل النهج على ضمان أن تعزيز السلوكيات الصحية يقع في صميم الدورة، واستخدم نهجًا وطنيًا له قيادة 

ركز على إقامة الشراكات واستخدامها في دعم االتساق وضمانه وتحقيق أكبر قدر من المشاركة في تكوين موروث دائم من مركزية، ي
 الصحة المحسنة.

 
 .3وتضمن البرنامج عددًا من المشروعات وهي موضحة في الجدول 

 
 
 

 األوليمبية للمعوقينلأللعاب األوليمبية واأللعاب  2012دورة لندن  -: دراسة حالة 3الجدول 
 
 الُمخرجات األهداف واألغراض 

التأثير على الجهات التي تتولى •  أحداث صحية
الترويج للحدث كي يتصدوا للمخاطر 

االلصحية ويستفيدوا من الفرص المتاحة 
 لتعزيز الصحة

وضع المبادئ الخاصة باألحداث الصحية لالسترشاد بها في التخطيط • 
 للحدث

المعلومات والدعم الالزمين لتخطيط الخدمات العامة واألفرقة توفير • 
 المعنية بالتراخيص لتوجيه شروط تطبيق التخطيط.

إساءة استخدام 
 الكحول ومواد اإلدمان

تيسير ثقافة شرب الكحول على نحو • 
مسؤول والحد من أثر إساءة استخدام 

الكحول ومواد اإلدمان على االعتالالت 
 واإلصابات

التخطيط والترخيص في فحص سياسات التجمع الحاشد المتعلقة دعم • 
 بالكحول

 إرسال رسائل عامة تروج لشرب الكحول على نحو مسؤول• 
وضع قائمة بتواريخ جميع األحداث التي سُتجرى على صعيد لندن • 

 تسجل المعلومات بشأن تقديم الكحول
ة استخدام توفير المعلومات للجماهير عن طريق أحداث تتعلق بإساء• 

 مواد اإلدمان
 تقييم أثر دورة األلعاب على االعتالالت واإلصابات المتعلقة بالكحول• 

تعزيز الممارسات الجنسية المأمونة •  الصحة الجنسية
ذكاء الوعي بشأنها، والعمل مع الشباب  وا 

على إدارة صحتهم الجنسية، وضمان 
اإلتاحة المنصفة لخدمات الصحة 

 دورة األلعاب.الجنسية طوال فترة 

 توزيع العوازل الذكرية أثناء األحداث الرئيسية في الحانات والنوادي• 
 تنظيم الحمالت الخاصة بالصحة الجنسية• 
إشراك الشباب في مسابقات تتناول الصحة الجنسية من أجل توليد • 

 االبتكارات في مجال تحسين الصحة الجنسية
لضمان تلبية الطلب  وضع نماذج لتخطيط خدمات الصحة الجنسية• 

 على خدمات الصحة الجنسية أثناء دورة األلعاب



الحد من أثر الحرارة والشمس على •  مأمونية الشمس
الصحة العمومية والخدمات الصحية، 

ذكاء الوعي بشأن إجراءات الوقاية من  وا 
الشمس وضمان مراعاة الحماية من 
 الشمس في التخطيط لمأمونية الحدث

مأمونية الشمس في األحداث التي ُتجرى في أماكن التوعية بشأن • 
 خارجية في األيام التي ترتفع فيها دراجات الحرارة

 توزيع مستحضرات الوقاية من الشمس المجانية• 
 تنظيم حمالت المعلومات عن مأمونية الشمس• 
 توزيع القبعات• 

المعلومات والالفتات 
 الصحية

 ضمان إرسال الرسائل الصحية المتسقة• 
واإلعالمية إلى الزوار والمقيمين من أجل 
دعم اإلتاحة المالئمة لخدمات الصحة 

 وتعزيز السلوكيات الصحية

وضع الالفتات الدولية الخاصة بالصحة وتنظيم الحمالت للترويج • 
 للسلوكيات الصحية

نشاء موقع مخصص للمعلومات •  وضع الالفتات المخصصة للصحة وا 
 الصحية

 "هيا لندن": موروث
 تحسين الصحة

استغالل دورة األلعاب في التشجيع • 
على المشاركة في النشاط البدني أثناء 

 الحدث وفيما بعده

 تنظيم المبادرات الموجهة محليًا لتحسين صحة سكان لندن• 
تنظيم برنامج "بان لندن" تحت رعاية الدوائر الصناعية من أجل تشجيع • 

 مزاولة المزيد من النشاط البدني الناس المصابين بالحاالت المنزمنة على
 تدريب الممارسين العامين في مجال فوائد النشاط البدني• 

 
  



 إعالم الجماهير  -الفرع باء 
 

 المقدمة
 

يساعد إعالم الجماهير أثناء التجمعات الحاشدة على طمأنة و تندرج أي معلومات متاحة للجماهير في "إعالم الجماهير". 
اإلجراءات قد اُتخذت من أجل تحديد أول عالمات االعتالل التي قد تكون مرتبطة بالتجمع الحاشد واالستجابة السكان إلى أن 

 لها، وتحديد المشكالت ذات األهمية للصحة العمومية التي قد تعود عواقبها على التجمع الحاشد.
 

الوقائية الالزمة لحماية صحتهم والتمتع بالتجمع الحاشد وُيعد إعالم الجمهور ضروريًا لتمكين الجمهور من اتخاذ اإلجراءات 
 ه لألسباب التالية:عقبعلى نحو مأمون. وُيعد إعالم الجمهور مهمًا قبل التجمع الحاشد وأثناءه و 

 يصدق الناس بالفعل ما يقرأونه ويسمعونه.  •
االجتماعي( أسرع الطرق وأرخصها ُيعد استخدام وسائل اإلعالم )مثل التلفزيون واإلذاعة والصحف وقنوات التواصل  •

إلعالم الناس بشأن أي مخاطر محتملة محدقة بصحتهم وبما يمكن أن يفعلوه من أجل سالمتهم وصحتهم أثناء التجمع 
 الحاشد. 

 يضطلع النظام الصحي للبلد المضيف بمسؤولية اإلعداد للصحة العمومية الوطنية وحمايتها أثناء التجمع الحاشد.  •
مع الجمهور على نحو استباقي، حتى في ظل انخفاض مستوى المخاطر على الصحة أو في عدم وجود أي  ُيعد التواصل •

لصحة تعزز امخاطر، فرصة لالستعاضة عن الشائعات/ االدعاءات/ واألساطير الحضرية بالوقائع وتوصيل الرسائل التي 
 في الوقت ذاته. 

 
 جمهور يدرك أن المعلومات موجودة ومتاحة وأنها ذات صلة به.ومع ذلك، فإن توافر المعلومات ال يعني ضمان أن ال

 
يتطلب تعزيز المعلومات بنشاط في أوساط الجمهور أثناء التجمع الحاشد وجود الثقة بين الجمهور والمنظمة. ويضطلع و 

 ى رأي الناس وسلوكهم.الممارسون في مجال العالقات العامة بدور تدعيم الثقة والحفاظ على سمعة المنظمة من أجل التأثير عل
 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

تدعيم عناصر الصحة العمومية في التجمع الحاشد، التخطيط االستراتيجي المبكر من أجل ستتطلب أي حملة إلعالم الجمهور 
واأللعاب األوليمبية للمعوقين، في لأللعاب األوليمبية  2012والدقيق. ويستند هذا الفرع إلى الخبرات الناجمة عن دورة لندن 

تقديم إرشادات عملية بشأن التواصل الفعال مع الجمهور واإلعداد لفرص العالقات العامة المتوقعة وغير المتوقعة التي تتاح 
 ة.قبل التجمع الحاشد وأثناءه وعقبه. وينبغي النظر في هذه اإلرشادات إلى جانب أفضل الممارسات في مجال العالقات العام

 
 لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين 2012دورة لندن  -: دراسة حالة 4الجدول 

 
 الُمخرجات األهداف واألغراض المرحلة

من أجل الحد  تصالاستخدام أدوات اال • التحليل/ األغراض
من أثر االعتالالت واإلصابات التي 

يمكن الوقاية منها على الخدمات 
الصحية إلى أدنى قدر، وضمان تجربة 
صحية لسكان لندن والمشاهدين والزوار 

، عند تنسيق صياغة االتصاالت الداخلية والخارجيةالنهوض بمسؤولية  •
رسالها وضم ان إدارة عملية إيصال هذه رسائل الصحة العمومية وا 

الرسائل المهمة بفعالية، على نحو استباقي وعلى نحو تفاعلي سواًء 
 بسواء 

 



 في دورة األلعاب.
داخليًا: موظفو االتصاالت، وموظفو  • الجماهير

 العمليات، وغيرهم من الموظفين
خارجيًا: الجمهور، ووسائل اإلعالم،   •

والمنظمات صاحبة المصلحة )لجنة 
لندن لتنظيم األلعاب األوليمبية واأللعاب 

األوليمبية للمعوقين، ووزارة الصحة 
وسائر الوزارات الحكومية والخدمات 

 الصحية الوطنية، وما إلى ذلك(

ظم في داخليًا: التحديث المنتظم للشبكة الداخلية، ونشر عمود منت •
تاحة الفرص بانتظام لمقابلة الموجهة إلى االرسائل اإلخبارية  لموظفين، وا 

الموظفين وجهًا لوجهًا من أجل طرح األسئلة بشأن األنشطة الخاصة 
 بالدورة األوليمبية )مثل البث المباشر على شبكة اإلنترنت( 

خارجيًا: قبل التجمع الحاشد بسنة واحدة، إرسال رسائل أخبارية شهرية  •
إلى الشركاء وأصحاب المصلحة لتزويدهم بأحدث المعلومات عن التقدم 

عقد اجتماعات/ حلقات عمل شهرية وجهًا لوجه مع الشركاء و الُمحرز. 
في الفترة السابقة للتجمع الحاشد تقديم المعلومات الموجهة و الرئيسيين. 

سداء  إلى الجمهور/ وسائل اإلعالم بشأن اإلجراءات التي اُتخذت وا 
 المشورة بشأن حماية الصحة 

 
ُوضعت ُنظم الترصد الُمعّززة لرصد أي  • الرسائل

 فاشيات واالستجابة لها
تشير عمليات تقدير المخاطر إلى زيادة  •

مخاطر األمراض المعدية طفيفة في 
أثناء دورة األلعاب )مثل االعتالالت 
 الم ِعدية المعوية واالعتالالت التنفسية(

دوا دورًا رئيسيًا في ؤ يمكن للزوار أن ي •
المساعدة على الوقاية من انتشار 

 األمراض المعدية باتخاذ خطوات عملية

 وكالة الصحة العمومية مستعدة لدورة األلعاب  •
 يتضمن تعزيز اإلجراءات المعتادة نموذج العمل  •
الحقيقة أن الفاشيات الخطيرة نادرًا ما تحدث أثناء دورات األلعاب  •

 األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين 
التطعيمات  تلقيو  األيديمن شأن اتخاذ خطوات مثل ضمان نظافة  •

د على الروتينية أواًل بأول واتباع الممارسات الجنسية المأمونة، أن تساع
 تمتع الجميع بالصحة 

شهدت بلدان أخرى تحسن ُنظم الصحة العمومية نتيجة الستضافة  •
األلعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين ونتوقع أن يحدث مثل 

 ذلك في المملكة المتحدة 
 

نظرًا لألهمية الحاسمة لدور الصحة  • االستراتيجية
 ة تتعلقوجود مشكل عندالعمومية 

، ينبغي التعامل ةحماية الصحة أو فاشيب
مع وسائل اإلعالم داخليًا وبالطريقة 

 المعتادة
عند ينبغي توخي أقصى درجات الحذر  •

استخدام خطوط مشتركة بين منظمي 
الحدث والحكومة والخدمات الصحية 

 الوطنية وسائر الوكاالت المعنية

قبل  يةاالتصاالت الداخلية والخارجخطط لإعداد الخطوط العريضة  •
 الحدث بسنة واحدة 

" قبل الدورة بستة أشهر كي ية"األساس االتصاالتتشكيل الفريق المعني ب •
 مضي قدمًا بأنشطة التواصل تولى الي
لضمان أنهم على وعي  لموظفي االتصاالتتنظيم حلقات العمل  •

 بأدوارهم ومسؤولياتهم أثناء التجمع الحاشد 
حاب المصلحة قبل التجمع الخاصة بأصوضع قائمة جهات االتصال  •

الحاشد بفترة طويلة وتحديثها باستمرار لضمان أن بيانات االتصال 
  لفريق االتصاالتصحيحة ومتاحة 

 
دمج األفرقة المعنية بوسائل اإلعالم  • التكتيكات

طوال دورة األلعاب في مركز عمليات 
 الصحة العمومية 

عقد اجتماعات عند بعد يوميًا بشأن  •
 موظفي االتصاالتمع جميع  تواصلال

لضمان أن الموظفين في مراكز التشغيل 
 على وعي بالمشكالت المحلية المحتملة

تنظيم حلقات العمل المعنية بتخطيط  •
السيناريوهات مع الشركاء وأصحاب 

 تصاالتالمصلحة لمحاكاة استجابة اال
 للحوادث والفاشيات

تقديم إفادة إعالمية لوسائل اإلعالم  •
ين الدوليين والوطنيين تضم الصحفي

التابعين لوسائل اإلعالم المطبوعة 
والمسموعة والمرئية قبل الدورة بشهر 
واحد لتأكيد على سير العمل بالطريقة 
المعتادة، وتوضيح الترصد المعزز 
وتذكير الجمهور بالرسائل المعيارية 

للتمتع بالصحة وتحقيق مأمونية الدورة 
إلى  والصحة الجنسية وما األيدي)غسل 

قبل دورة موظفي االتصاالت وضع أنماط العمل اليومية وجدول المناوبة  •
األلعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين بستة أسابيع وأثناءها 

 )ثالثة أشهر في اإلجمالي( 
اتصاالت  موظفي 3 يتواجد، بحيث تصاالتتحديد األدوار الخاصة باال •

من يوم  6إلى الساعة  8الساعة من  في الخدمة في مركز العمليات
 موظفي 3تواجد ثنين إلى يوم الجمعة )مدير واحد وموظفان اثنان(، و اإل

، ومدير اتصاالت داخلية)موظف شؤون الصحافة، وموظف  اتصاالت
وضع و جلسات إعالمية( في الخدمة عن بعد لتقديم الدعم الحتياطي. 

في المناطق التي  تلموظفي االتصاالجداول المناوبة اإلقليمية  ل
سُتجرى فيها أحداث الدورة األوليمبية، وتحديد جداول المناوبة في غير 

 ساعات العمل 
إعداد حزمة التعامل مع وسائل اإلعالم التي تشتمل على الرسائل/  •

اإلجراءات الرئيسية المحددة للعديد من السيناريوهات )تفشي التسمم 
 الغذائي، نشوب الحرائق، وما إلى ذلك( 

نشر الرسائل المنتظمة الموجهة إلى جمهور األلعاب األوليمبية بشأن  •
الصحة والمعلومات عن الحوادث على الموقع اإللكتروني وقنوات 
التواصل االجتماعي طوال دورة األلعاب لضمان عدم وجود فراغ 

 إعالمي 
 



 ذلك(
   
 
 

 الُمخرجات األهداف واألغراض المرحلة
الالزمة  لتواصلتحديد أنشطة االبدء في  • اأُلطر الزمنية

قبل التجمع الحاشد بسنة واحدة ثم قبله 
بستة أشهر، ثم على أساس شهري بعد 

 ذلك.

الذي وضعته الحكومة والجهات المنظمة  تصاالتمضاهاة نظام اال •
 للحدث لضمان اتباع نهج متسق.

قبل الحدث بفترة تتراوح بين سنة واحدة وستة  االتصاالتاجتماع فريق  •
ثم اجتماعه أسبوعيًا أو أكثر من ذلك، قبل التجمع الحاشد بستة  ،أشهر

 أشهر وحتى بدئه.
الموجودين أثناء دورة  االتصاالتتحديد  • الموارد

 األلعاب
تحديد الفريق "األساسي" الذي سيتولى  •

 المتفق عليها تواصلإجراء أنشطة ال
تحديد المتحدثين الرئيسيين باسم الوكالة  •

 دورة األلعابلالستعانة بهم طوال 

العمل مع إدارة الموارد البشرية لضمان اتباع نهج شامل للمنظمة في  •
 ترتيبات اإلجازات السنوية التي كانت محدودة أثناء دورة األلعاب

وحصولهم على للموظفي االتصاالت ضمان صدور التصريحات األمنية  •
 التدريب

 الئمًا علىتدريبًا مضمان تدريب المتحدثين باسم الدورة األوليمبية  •
 التعامل مع وسائل اإلعالم

هل وصلت المكالمات المتعلقة بالصحة  • التقييم/ االستعراض
 العمومية إلى الوكالة المناسبة؟

هل وصلت رسائل الصحة العمومية  •
 بدقة إلى الجمهور وأصحاب المصلحة؟

هل حدث أي فراغ إعالمي فيما يتعلق  •
بمعلومات الصحة العمومية طوال دورة 

 األلعاب؟
هل ستستخدم هذا النظام مرة أخرى/ ما  •

الذي ستفعله على نحو مختلف في المرة 
 القادمة؟

هل كان التخطيط للسيناريوهات/ كانت حلقات العمل التي تتناول  •
الحوادث المحتملة مفيدة للغاية في بناء العالقات مع أصحاب 

 المصلحة؟
لكتروني وقنوات هل حال تدفق المعلومات المتواصل على الموقع اإل •

التواصل االجتماعي واستعداد المتحدثين إلجراء المقابالت، دون حدوث 
 فراغ إعالمي؟

وُنظم التبليغ فيما  لموظفي االتصاالتهل جرت محاكاة جداول المناوبة  •
 تطلب حماية الصحة/ حاالت طوارئ )مثل الفيضانات(تبعد في حوادث 

  
  



عالم   -الفرع جيم   الجمهورتعزيز الصحة وا 
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

عالم الجمهور متشابهان، ينبغي  تعزيز الصحةعلى الرغم من أن  في العمل الخاص بعملية  نيمختلفن يتدفق اعتبارهماوا 
 تجنب الثغرات والتداخل.من أجل التخطيط 

 
عالم الجمهور في التجمع الحاشد.تعزيز اطيط لويوضح هذا الفرع المسائل العملية التي ينبغي مراعاتها في التخ  لصحة وا 

 قبل الحدث 
 
 تقدير المخاطر: ينبغي للمواد الخاصة بإعالم الجمهور أن تستند إلى تقدير المخاطر المحدقة بالتجمع الحاشد.  •
: ينبغي لمخططي الحدث أن يعملوا مع زمالئهم في قطاع الصحة العمومية على تعزيز الصحةتسخير الفرص من أجل  •

والصحة النفسية  األيديتحديد فرص تعزيز األولويات الرئيسية للصحة التي تهم السكان المحليين مثل التمنيع ونظافة 
 والصحة الجنسية والتغذية الصحية والنشاط البدني واستهالك الكحول على نحو مسؤول. 

أثناء التجمعات فبغي تحديد الجماهير الرئيسية وفهمها؛ حيث ُيعد فهم الجمهور جزءًا رئيسيًا من عملية صياغة الرسائل. ين •
الحاشدة البارزة يتلقى المشاهدون والزوار وسكان البلد المضيف عددًا كبيرًا من الرسائل واإلعالنات ومن ثم ينبغي للرسائل 

ن تستخدم قنوات اإلعالم التي ُتحترم والتي تالئم كل جمهور محدد )مثل قنوات الصحية أن تكون شديدة الوضوح وأ
 التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت في حالة الجماهير من الشباب( 

احتياجاتهم ويستجيبون لنهوج مختلفة، ومن ثم فإن استخدام نهج واحد في  من حيثتغير سلوك األفراد: يختلف الناس  •
يع ستكون فعاليته محدودة في مساعدة الناس على تغيير سلوكهم. وينبغي توجيه الجهود إلى جماعات التعامل مع الجم

 محددة من الناس ممن لديهم خصائص مشتركة سواًء من الناحية الديُمغرافية أو الجغرافية أو النفسية. 
نبغي لصحي والرسائل الصحية. ويوُتعد مشاركة المجتمع المحلي مهمة لضمان تنفيذ استراتيجيات وأساليب السلوك ا •

مع المجتمعات المحلية من أجل تحقيق الفهم الكامل لألولويات واالحتياجات  تعملأن  للجهات القائمة على التخطيط
العامة. وينبغي اختبار التدخالت والرسائل قبل تنفيذها وينبغي تحديد العقبات والتغلب عليها من أجل السماح للجمهور 

 وحمالت إعالم الجمهور. تعزيز الصحةالتدخالت الرامية إلى باالستفادة من 
عملية ومدعمة. فاألنشطة التي تعزز  هاإعداد الموارد: ولن تكون برامج تغيير السلوك فعالة إال إذا كانت المشورة التي تقدم •

التمنيع يلزم أن تضمن وجود إمدادات كافية من اللقاح والموظفين المدربين إلجراء التطعيم. وعند تحديد تكاليف التدخالت 
 ينبغي ضمان وجود موارد كافية لدعم السلوكيات الصحية التي يرّوج لها.  تعزيز الصحةالرامية إلى 

. فينبغي مثاًل النظر تعزيز الصحةالمجموعات السكانية: ينبغي النظر في كيفية استخدام السياسات في النهوج القائمة على  •
 ،في تخطيطهم تعزيز الصحةفي كيفية استخدام التخطيط والترخيص في دعم مخططي الحدث في استخدام استراتيجيات 

 مثل السياسات بشأن التدخين والكحول. 
جميع لكون لكل خطة أو حملة مجموعة من الرسائل الرئيسية التي تعبر عن المعنى الرئيسي الرسائل الرئيسية: يلزم أن ي •

الرسائل، والتي تالئم احتياجات المجموعات السكانية في مجال الصحة العمومية. وينبغي أن تتفاعل هذه الرسائل مع 
لتجمع الحاشد ينبغي للمتخصصين في التغيرات التي تطرأ على مستويات المخطار المحدقة بالصحة العمومية. وقبل ا

التواصل أن يتفقوا مع الفنيين المعنيين حول الرسائل الرئيسية إلتاحة االستجابة بسرعة للحوادث والطوارئ التي قد تؤثر 
 الوقائع واألرقام المسندة بالبّينات.  استخدامعلى الحدث، بما في ذلك فيما يتعلق باالستجابة لوسائل اإلعالم ب

من المهم احترام القيم الثقافية والدينية والمعتقدات والممارسات الخاصة بالجمهور المستهدف. ويلزم أن رات الثقافية: االعتبا •
تراعي المواد الترويجية والتدخالت الصحية المستويات الثقافية والمعتقدات والممارسات الخاصة بالصحة والسياق 



 صحة. االجتماعي الذي يحدث فيه السلوك المتعلق بال
يلزم دعم المجموعات السكانية ذات مستويات الوعي الصحي المتدنية وتمكينها من العمل بموجب الثقافة الصحية:  •

 المعلومات الصحية، عن طريق استخدام المساعدات المرئية مثاًل.
دث والدوائر من األهمية بمكان جمع الشركاء مثل الشرطة والمطافئ وقطاع الصحة والجهات المنظمة للحالشراكات:  •

 معًا على تهيئة بيئة مأمونة وداعمة وصحية أثناء التجمع الحاشد.  يعملواالصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، ل
العمل مع القطاع الخاص: من شأن مواءمة أهداف الدوائر الصناعية واألهداف الصحية أن توفر قدرًا كبيرًا من الموارد  •

. فقد يقدم مصنعي العوازل الذكرية مثاًل كميات كبيرة من المنتجات تعزيز الصحةطيه جهود وأن توسع النطاق الذي تغ
 المجانية كجزء من استراتيجيتهم الترويجية، ما سيؤدي أيضًا إلى تعزيز الممارسات الجنسية المأمونة أثناء الحدث.

 
 
 ثناء الحدثأ
 
عالم الجمهور على النحو المخطط له.  تعزيز الصحةاستخدام  •  وا 
 القدرة على توفير المعلومات المتعلقة بالصحة العمومية على وجه السرعة عند الطلب. •
 
 

 بعد الحدث
 
عالم الجمهور وينبغي أن يكون تقييم هذه  • التقييم: ينبغي تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لجميع برامج تعزيز الصحة وا 

نذ البداية. وبالتالي فيمكن جمع البيانات قبل الحدث وأثناءه وعقبه من أجل دعم التقييم وتبادل التعلم األهداف مدمجًا م
ضافة القيمة إلى قاعدة البينات الخاصة بالتجمع الحاشد.  وا 

 الموروث: إذكاء وعي الجمهور وفهمه لقضايا الصحة العمومية.  •
 

 األدوات والموارد
 

Health Promotion and Community Action for Health in Developing Countries, provides case 
studies of health promotion efforts in developing countries. 
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=15&codcch=411 
 
Unilever’s 5 levers to change: Unilever have developed a behaviour change approach which 
they have used to change hygiene behaviour in developing countries. 
http://www.unilever.com/images/slp_5-Levers-for-Change_tcm13-276807_tcm13-
284877.pdf    



 ترصد المرض والفاشيات - 9الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
  جيدًا قائمة أثناء التجمع الحاشديجب أن تكون ُنظم الترصد واالستجابة التي تعمل  •
من شأن إجراء الترصد واالستجابة أثناء التجمع الحاشد بنجاح أن يضمن التخطيط الطويل المدى والتكامل ومشاركة جميع  •

  لحدثهذه األمور قبل االواضحة والوقت الكافي الختبار جميع  التصاالتأصحاب المصلحة ووجود خطوط ا
المحتملة على نحو مالئم يجب أن تكون ُنظم الترصد على قدر كاف من الحساسية للكشف عن أحداث الصحة العمومية  •

 التوقيت
كيد عدم ينبغي النظر في الطريقة التي ستتمكن بها ُنظم الترصد من الكشف عن النتائج السلبية والتبليغ عنها، أي تأ •

 ثالً وقوع أحداث ضائرة م
يتوقف تحديد أفضل نظام للترصد بالنسبة إلى أي تجمع حاشد على الحدث نفسه وعلى جوانب القوة وجوانب الضعف  •

 ظم القائمة وعلى توافر المواردفي النُ 
 راعي خصائص السياق الفريد للحدثينبغي أن يسترشد الترصد بعملية متكررة لتقدير المخاطر ت •
أن تكون ولكن يلزم  ،تبع في االستجابة للفاشيات في غير وجود التجمعات الحاشدةتُ ينبغي اتباع المبادئ نفسها التي  •

مكانية نظرًا ل االستجابة سريعة وشاملة عالمي أكبر وتحرك المجموعات السكانية وا  تعرض وجود اهتمام سياسي وا 
 أعداد أكبر من الناس للعدوى

 تأهب الرئيسية في التجمع الحاشدال ُيعد التخطيط لتحقيق القدرة المختبرية الكافية من أنشطة •
. ومن شأن التجمعات الحاشدة أن تحقق اإلرداة السياسية والدعم هللموروث وتقييم التخطيط العمل بنشاط على ينبغي •

 المالي إلدخال تحسينات طويلة األجل على الترصد واالستجابة.
 
 

 المقدمة
 

ى أعلى من مخاطر األحداث الصحية الضائرة، والسيما تنطوي التجمعات الحاشدة على خصائص تجعلها عرضة لمتسو 
 األمراض السارية.

 
وفضاًل عن زيادة المخاطر هناك أسباب أخرى تستدعي زيادة القدرة على الترصد واالستجابة. فإن تفشي أحد األمراض في فترة 

التبليغ عنه بموجب اللوائح الصحية الدولية  تشهد تجمعًا حاشدًا دوليًا يزيد من احتماالت انتشاره على الصعيد العالمي وقد يلزم
(. وتضع التدفقات البشرية ضغوطًا على ُنظم الترصد واالستجابة القائمة، ويؤدي االهتمام اإلعالمي والسياسي الذي 2005)

ية مصممة النتائج السلبية ألي حدث من أحداث الصحية العمومية. وُنظم الترصد التقليد ضخيمتولده التجمعات الحاشدة إلى ت
من أجل الكشف عن األحداث عند وقوعها ولكن في التجمعات الحاشدة تنشأ الحاجة عادة إلى بث الطمأنينة في مواجهة 

موروث عن طريق تعزيز  لتركفرصة الالشائعات واألخبار الكاذبة التي تنتشر أثناء الحدث. وأخيرًا فإن التجمعات الحاشدة تتيح 
رئة والروتينية سواًء بسواء، ما من شأنه أن يعود على البلدان بفائدة تستمر بعد الحدث بوقت ُنظم الترصد واالستجابة الطا

 طويل.
 
 ما الذي نعرفه؟ 
 



 عند التخطيط لترصد التجمع الحاشد تتمثل األسئلة التي ستطرحها سلطات الصحة العمومية على األرجح فيما يلي:
 ما هي األمراض أو المتالزمات التي ينبغي ترصدها وما هي احتماالت حدوثها؟  (1
 ما هو أفضل أنواع ُنظم الترصد التي يمكن استخدمها؟  (2
 راعى في االستجابة للفاشيات أو استجابة الصحة العمومية؟ بغي أن تُ ينما هي االعتبارات الخاصة التي  (3
 

 ترصدها وما هي احتماالت حدوثها؟ما هي األمراض أو المتالزمات التي ينبغي 
تشمل التجمعات الحاشدة طيفًا واسعًا من األحداث وتختلف اختالفًا كبيرًا من حيث حجمها وتكوينها ومدتها. وبالتالي فإن 

 مستوى المخاطر الصحية ونوعها يختلف حسب نوع الحدث.
 

تتعلق أيضًا بالمجموعة و لتجمع الحاشد فحسب، بل والمخاطر المرتبطة باألمراض السارية ال تتعلق باألشخاص الحاضرين ل
السكانية المضيفة وسكان بلدان حاضري التجمع الحاشد عندما يعودون إلى مواطنهم األصلية. وُتعد فاشية المكورات السحائية 

األمراض الكبرى التي ظهرت أثناء الحج أشهر األمثلة على ذلك، كما أن بعض التجمعات الحاشدة أدت أيضًا إلى تصدير 
 نوروفيروس.الالسارية دوليًا بما في ذلك الحصبة و 

 
 ما هو أفضل أنواع ُنظم الترصد التي يمكن استخدمها؟

اسُتخدمت ُنظم متعددة للترصد في التجمعات الحاشدة وتراوحت ما بين الُنظم المعقدة التي تستخدم مصادر متعددة للبيانات، 
صد الروتيني لألمراض التي يجب التبليغ عنها. وتؤدي صعوبة مقارنة الُنظم والتحسينات الضعيفة األثر على ُنظم التر 

المستخدمة في سياقات مختلفة تنطوي على مخاطر مختلفة، إلى عدم كفاية البينات التي تسمح بتحديد أفضل الُنظم التي يمكن 
 حساسية.استخدامها. وتتمثل الخصائص الرئيسية لنظام الترصد القوي في مالءمة التوقيت وال

 
وفضاًل عن المخاطر التي تنشأ عن التجمع الحاشد، من المهم مراعاة مدى قوة نظام الترصد األساسي ومرونته في التكيف مع 

الذي أقامه االتحاد الدولي لكرة القدم في ألمانيا، على سبيل المثال،  2006التجمع الحاشد. فأثناء كأس العالم لكرة القدم لعام 
حة الوطنية في المقام األول على تعزيز النظام القوي الموجود بالفعل لترصد األمراض التي يجب التبليغ اعتمدت سلطات الص

كأس العالم للكريكت لعام  أثناءذلت عنها وقررت عدم اعتماد ترصد المتالزمات. وكان ذلك بخالف الجهود المكثفة التي بُ 
في  الذي ُأقيم  2010عام ي أو كأس العالم لكرة القدم ف ،الغربية الذي أقامه المجلس الدولي للكريكت في جزر الهند 2007

لترصد لعداد اإل عندأدى إدراك أوجه الضعف المحتملة في الُنظم القائمة إلى تكثيف الجهود  كلتا الحالتينجنوب أفريقيا. وفي 
 لتجمع الحاشد.أثناء ا

 
 للفاشيات أو استجابة الصحة العمومية؟ بغي أن تراعى في االستجابةينما هي االعتبارات الخاصة التي 

هناك عدد من العوامل المتفق عليها عمومًا التي تؤدي إلى صعوبة االستجابة لفاشيات المرض أثناء التجمعات الحاشدة، بما 
ة، في ذلك وجود عدد كبير من الناس في مكان واحد، وتحرك المجموعات السكانية بسرعة، واحتمال وجود عقبات لغوية وثقافي

تطلب على األرجح زيادة مؤقتة في القدرة على تواالهتمام اإلعالمي. كما يتمثل اعتبار مهم آخر في أن زيادرة الترصد س
 االستجابة من أجل التحقق من العالمات المحتملة التي يحددها نظام الترصد وتحريها.

 
لحاالت ومخالطي المرضى، التدبير العالجي لفي وقد أكدت الخبرة المستمدة من بعض التجمعات الحاشدة أهمية المختبرات 

والسيما اإلتاحة الكافية لمرافق التشخيص في الوقت المالئم لضمان إمكانية تشخيص الحاالت المحتملة وعالجها على وجه 
 السرعة.

 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات



 
 ما الذي ينبغي أن نفعله؟

 

إن المبادئ األساسية لترصد الصحة العمومية أثناء التجمعات الحاشدة هي المبادئ نفسها التي تنطبق على أي سياقات أخرى. 
وينبغي أن تكون الُنظم حساسة بالقدر الكافي للكشف عن أحداث الصحة العمومية المحتملة على نحو مالئم التوقيت لتالفي 

بين الحضور في التجمعات الحاشدة والمجموعة السكانية المضفية والمجموعات  فيهاالتي يمكن تالحاالت المراضة والوفاة 
السكانية التي سيعود إليها الحضور في أعقاب التجمع الحاشد. وينبغي أيضًا للُنظم أن تتسم بالقدر الكافي من المرونة لتلبية 

مثل هذا النظام عن طريق تعزيز الترصد المعتاد الطلب السريع التغير الذي ينشأ في ظل الفاشيات مثاًل. ويمكن تحقيق 
لألمراض التي يجب اإلخطار عنها )مثل تحسين مالءمة توقيت نقل البيانات(، ولكن ذلك سيتطلب على األرجح مصادر 

 إضافية للبيانات، مثل ترصد المتالزمات أو الترصد القائم على الحدث.
 

تي تنطبق في غير وجود التجمعات الحاشدة، ولكن مع تحرك المجموعات كما تظل مبادئ االستجابة للفاشيات هي نفسها ال
السكانية واحتمال تعرض أعداد كبيرة من الناس للعدوى، يلزم أن تكون استجابة الصحة العمومية أسرع وأشمل وأن تكون على 

 أهبة االستعداد.
 

الغة في بيان أهمية وجود نظام متكامل يشارك فيه ترصد األمراض واالستجابة للفاشيات كليهما، ال يمكن المبإلى وبالنسبة 
 جميع أصحاب المصلحة.

 
 ما الذي ينبغي رصده؟

 
 ينبغي اتباع مبدئين من المبادئ التوجيهية، أال وهما:

ينبغي للُنظم أن تتوجه إلى الكشف عن الحاالت واألحداث التي غالبًا ما ستؤثر على التجمع الحاشد و/ أو ستقع  (1
 عواقبها عليه. 

 وينبغي أال تجمع الُنظم إال المعلومات المفيدة التي تخضع لالستعراض وُيتخذ بشأنها إجراءات عند اللزوم.  (2
 

الصحة العمومية )زيادة المحدقة بوعادة ما ُيستخدم تعريف "غالبًا ما ستؤثر على التجمع الحاشد" بحيث ال يشمل المخاطر 
نما ليشمل أيضًا األحداث التي قد تؤدي إلى تعطيل معدالت المراضة والوفاة( بين الحضور في التجمع ات الحاشدة فحسب، وا 

تتسبب في قلق الجمهور. فقد ال تؤدي مجموعة التي قد أو  ،الحدث عن طريق جذب االهتمام اإلعالمي أو السياسي السلبي
واأللعاب األوليمبية للمعوقين إلى تعطيل دي المعوي بين مشاهدي األلعاب األوليمبية صغيرة نسبيًا مثاًل من حاالت المرض المعِ 

 الحدث في العموم، ولكن حدوث ذلك بين الالعبين المشاركين قد يؤثر على الدورة تأثيرًا بالغًا.
 

وينبغي لتقدير المخاطر أن يحدد الحاالت التي ينبغي أن تخضع للترصد؛ ويجب أن يراعي التقدير خصائص الحدث نفسه 
 دة من التجمعات الحاشدة السابقة.والحضور والخبرات المستم

 
وتشير الخبرات المستمدة من التجمعات الحاشدة السابقة إلى أنه ينبغي النظر في ترصد األمراض التي تتسم بالخصائص 

 التالية:
 يحتمل أن تتسبب في فاشية  •
 ُيعزز التجمع الحاشد طرق انتقالها )مثل األمراض التي تنتشر عن طريق التنفس(  •
 عرف إمكانية استخدامها كعامل من عوامل اإلرهاب البيولوجي تُ  •



 قد تسبب اعتالاًل وخيمًا وتتطلب إجراء تحريات و/ أو اتخاذ تدابير للمكافحة حتى عند اكتشاف حالة وحيدة  •
 غير المعتادة(  األمراض الوافدة التي ال ُترى عادة في البلد المضيف )والسيما الكيانات المقاومة لألدوية واألنماط المصلية •
 األمراض المتوطنة التي يفتقر الحضور في الحدث إلى المناعة ضدها  •
 نوروفيروس والحصبة( الاألمراض الشديدة العدوى )مثل  •
 ( 2005األمراض واألحداث التي يلزم التبليغ عنها بموجب اللوائح الصحية الدولية ) •
 

السارية. ويبدو أن معظم الطلب على موارد الرعاية الصحية أثناء  وينبغي النظر أيضًا في األمراض والحاالت المرضية غير
التجمعات الحاشدة يتعلق باالعتالالت غير السارية البسيطة نسبيًا مثل ضربات الشمس. وينبغي عند ترصد هذه الحاالت 

مكانية تالفيها أو تخفيف حدتها.  فقد أوضحت األحداث التي المرضية مراعاة أهمية الحالة بالنسبة إلى الصحة العمومية وا 
مثاًل، األثر المباشر لترصد اإلصابات، حيث الحظ موظفو الصحة البيئية  2008وقعت أثناء يوم الشباب العالمي في سيدني 

سقوط عدد من األشخاص نتيجة لتعثرهم في األسالك والدرجات غير المؤمنة، وكان ذلك متسقًا مع بيانات ترصد اإلصابات 
ط التي وردت من المرافق الطبية الموجودة في الموقع. ولتالفي وقوع المزيد من اإلصابات عمدت سلطات الناجمة عن السقو 

 الصحة العمومية إلى تحسين اإلضاءة وتأمين مواقع الخطر ووضع إشارات للتنبيه إلى خطر التعثر.
 

 وتضمنت مصادر البيانات المستخدمة في التجمعات الحاشدة ما يلي:
 ُنظم ترصد األمراض التي يجب التبليغ عنها  •
 المقابالت الطبية في المراكز الطبية الموجودة في الموقع وأقسام الطوارئ  •
 الوحدات الصحية المتنقلة أو محطات اإلسعافات األولية  •
 التقارير الخاصة بالسالمة الغذائية والصحة البيئية  •
 رصد وسائل اإلعالم  •
 المختبرات  •
 مراكز السموم  •
 استخدام المستحضرات الصيدالنية التي تباع دون وصفات طبية  •
 ترصد النواقل  •
 الوفيات الخاصة ب بياناتال •
 البيانات الخاصة بفحوص التحري في موانئ الدخول  •
 المكالمات الواردة إلى الخطوط الهاتفية المخصصة للمساعدة.  •
 

 كالهما استخدامًا واسعًا أثناء التجمعات الحاشدة.وُيستخدم ترصد حالة بحالة والترصد القائم على األحداث 
 
)أو ترصد المؤشرات( إلى الُنظم ذات الهياكل التي تستهدف حصر وتسجيل فرادى المرضى  ترصد حالة بحالةيشير مصطلح و 

 صت إصابتهم بحالة مرضية محددة أو المصابين بأعراض متالزمة محددة.خِّ الذين شُ 
 

إلى الُنظم غير المهيكلة التي تستهدف تسجيل أي أحداث )قد تشمل  القائم على األحداث الترصدوعادة ما يشير مصطلح 
الصحة مثل تعطل خدمات اإلصحاح في مرافق التجمعات الحاشدة( محدقة بمجموعات من األمراض أو المخاطر المحتملة ال

ى األحداث للكشف عن األحداث في المنطقة قد يكون لها آثار سلبية على التجمع الحاشد. ويمكن استخدام الترصد القائم عل
من المصادر الرسمية  اً جمع المعلومات على الصعيد الدولي. وقد يشمل طيف كما يمكن استخدامه فيالتي تشهد التجمع الحاشد 

الصحة وغير الرسمية، بما في ذلك وسائل اإلعالم والتقارير المخصصة أو المنتظمة الصادرة عن الهيئات الدولية مثل منظمة 
مقدمي المعلومات الرئيسيين الموجودين على أرض  التصريحات التي ُيدلي بهاالعالمية أو الحكومات الوطنية، والشائعات حول 

 الواقع  بما في ذلك الموظفون والعاملون الصحيون، بشأن األحداث غير المعتادة.



 
 خصائص الترصد

 
ت والحساسية من خصائص نظام الترصد األساسية في التجمعات الحاشدة. في العموم ُيعد توافر درجة عالية من مالءمة التوقي

وفي حين أن الحساسية تكتسي أهمية بالغة، فعادة ما ُيفاضل بينها وبين النوعية؛ فالُنظم األكثر حساسية تنزع إلى توليد عدد 
د. وُتعد المرونة أي القدرة على التكيف مع كبير من اإلشارات التي ينبغي تحريها، وتستهلك هذه الُنظم قدرًا كبيرًا من الموار 

 الفاشيات، من خصائص النظام المهمة أيضًا.
 
 

 : أمثلة من الحاالت المرضية الخاضعة للترصد في اثنين من التجمعات الحاشدة السابقة1الجدول 
 

الُمدرجة في متطلبات التبليغ "المعتادة"، يبّلغ عنها لكأس العالم في الكريكت، كانت المتالزمات التالية   2007في دورة جزر الهند الغربية 
 يوميًا:

 الشلل الرخو الحاد  •
 الحمى واألعراض النزفية  •
 الحمى واألعراض العصبية  •
 الحمى واألعراض التنفسية في األطفال دون الخامسة من العمر وفي األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات  •
 الحمى والطفح الجلدي  •
 لمعدة واألمعاء في األطفال دون الخامسة من العمر وفي األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمس سنوات التهاب ا •
 

 وفضاًل عن ذلك، ُأضيفت الحاالت المرضية التالية إلى ترصد المتالزمات الخاص بالتجمع الحاشد تحديدًا:
 الحمى واليرقان  •
 ضربات الشمس  •
 اإلصابات  •
األلعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين، إلى تحديد  2000تقدير المخاطر على نحو متكرر في دورة سيدني ى إجراء وأد

 تخضع للترصد عن طريق أقسام الطوارئ والعيادات الطبية الموجودة في الموقع:كحاالت ينبغي أن الحاالت المرضية التالية 
 اإلصابات التي تحدث خارج المنزل  •
 القيء  •
 االلتهاب الرئوي  •
 اإلسهال  •
 االعتالالت الشبيهة باألنفلونزا  •
 االعتالالت المتعلقة بتعاطي المخدرات غير المشروعة  •
 األمراض الحموية المصحوبة بطفح جلدي  •
 
 التهاب السحايا  •
 اإلسهال الممزوج بالدم  •
 السعال الديكي  •
 التهاب الكبد الفيروسي الحاد  •
 ولمبيين فقط( أخرى )أفراد أسر الالعبين األ •

 

 

 

 



 جوانب الضعف جوانب القوة التفاصيل نوع النظام
تعزيز الُنظم 

الروتينية الخاصة 
باألمراض التي 

 يجب التبليغ عنها

زيادة معدل تواتر نقل البيانات من أسبوعيًا إلى يوميًا  •
 و/ أو

إدراج أمراض / متالزمات جديدة ينبغي التبليغ عنها  •
 و/ أو

في التبليغ عن األمراض التي يجب إدراج حقول جديدة  •
كان الشخص مشاركًا ما إذا مثاًل تحديد لالتبليغ عنها )

 في التجمع الحاشد(

 يتطلب موارد قليلة نسبيًا  •
يستخدم نظامًا "مجربًا  •

 ومختبرًا" 
 

يتطلب وجود نظام  •
روتيني قوي لألمراض 
التي يجب التبليغ عنها 
إن قبل التجمع الحاشد )

ر أخرى عناص لم يتطلب
نظام ترصد التجمع في 

 (الحاشد
 
 

ترصد المتالزمات 
)ترصد حالة 

 بحالة(

يستخدم الخصائص اإلكلينيكية للحالة )التي تسبق  •
التشخيص المختبري النهائي( في تصنيف المريض 

وفقًا "للمتالزمة" الخاصة باالعتالل، مثل "حمى وطفح 
 جلدي" أو "إسهال مائي حاد"

اإلخطار عن فرادى الحاالت من يمكن استخدامه في  •
أجل المتابعة )يشبه اإلخطار بالحاالت المحتملة أو 
غير المؤكدة مختبريًا عن طريق الترصد الروتيني 

 لألمراض التي يجب التبليغ عنها( و/ أو
يتيح اإلنذار المبكر بالفاشيات عن طريق التنبيه إلى  •

ن زيادة أعداد األشخاص المصابين بمتالزمة معينة الذي
يلجأون إلى المستشفيات أو المراكز الطبية الموجودة 

ُتستعرض البيانات المجمعة و  في الموقع، وما إلى ذلك.
يدويًا على نحو روتيني أو عندما يتجاوز عدد 

المرضى عتبة محددة أو عددًا ُيعّرف عادة بواسطة 
 خوارزمية إحصائية.

أكثر حساسية وأفضل من  •
حيث مالءمة التوقيت 

نتظار التأكيد مقارنة با
 المختبري 

ظم المجمعة أن نُ يمكن لل •
تثبت عدم مالحظة أي 

 زيادة. 
طمئن يُ  أنومن شأن ذلك 

إلى عدم حدوث فاشية 
)لم ُتكتشف بواسطة 

 الُنظم األقل حساسية( 
 

يتولد عدد كبير من  •
اإلشارات )بما في ذلك 

النتائج اإليجابية الكاذبة( 
التي تتطلب زيادة الموارد 
لمتابعتها، والسيما في 
الُنظم التي تفحص 
 األعداد المجّمعة 

ال تصدر تقارير عن  •
التجمع الحاشد حيثما أدت 
الُنظم المؤتمتة إلى تحسن 
مالءمة توقيت الكشف 

 عن الفاشيات 
يد المعلومات صعوبة تحد •

األساسية أو عتبات 
اإلنذار نظرًا لتذبذب 
 المجموعات السكانية 

 
ترصد حالة بحالة )في كثير من األحيان وفقًا  • المواقع المخفرية

تعزيز الترصد في  بموجبه يجري الذيللمتالزمات( 
عدد من المواقع الصحية المختارة )مثل أقسام الطوارئ 
المحلية، والمراكز الطبية الموجودة في المواقع، ومراكز 

تكون بمثابة  التي الرعاية الصحية األولية األخرى(
 مواقع مخفرية لشبكة المرافق الصحية بأكملها.

إمكانية منع حدوث  •
الفاشيات عن طريق العزل 

ر والحجر الصحي المبك
وتدابير الصحة العمومية 

 األخرى. 
 

غالبًا ما يكون غير ذي  •
جدوى في معظم 

 التجمعات الحاشدة 
 

الُنظم القائمة على 
 المختبرات

في إمكان االستعراض المنتظم للنشاط المختبري أن  •
 ينذر بوقوع الفاشيات

يكتسي تأكيد الحاالت أو استبعادها باالستناد إلى  •
المختبري أهمية قصوى في توجيه إجراءات التشخيص 

 الصحة العمومية

قد يكشف عن الحاالت  •
التي لم تالحظ من خالل 
األساليب األخرى )أي 

عندما يطلب األخصائي 
 السريري االختبار( 

ينبغي عدم استخدامه  •
كنظام مستقل للترصد 
دم نظرًا التسامه نسبيًا بع
مالءمة التوقيت وعدم 

 التمثيل 
 

تم إخضاع الحضور لفحص التحري في بعض  • التحريفحص 
التجمعات الحاشدة الصغيرة الحجم نسبيًا )مثل 
 المعسكرات( وفي أحداث ضخمة )مثل الحج(

إمكانية منع حدوث  •
الفاشيات عن طريق العزل 
المبكر والحجر الصحي 

الصحة العمومية وتدابير 
 األخرى

 

غالبًا ما يكون غير ذي  •
جدوى في معظم 

 الحاشدة التجمعات
 



جمع المعلومات 
 الوبائية

 

عادة ما يجرى من خالل الترصد القائم على   •
تشمل البيانات التقارير اإلعالمية والنشرات و  األحداث.

الطبية الفنية واإلعالنات الخاصة باللوائح الصحية 
يفضل أن يتضمن تبادل المعلومات مع و الدولية. 

في  المنظمات الدولية وسلطات الصحة العمومية
 البلدان األخرى.

عادة ما يستخدم في الترصد الدولي، ولكن يمكن رصد 
 دالبالداخل وسائل اإلعالم لتكميل الُنظم األخرى 

يشجع و شديد الحساسية.  •
النهج الشامل على اتباع 

 لجميع األخطار  
يتيح جمع المعلومات  •

 الوبائية اإلقليمية/ الدولية

ُيستخدم على نطاق واسع  •
ولكن ال توجد بّينات 

فائدته  تدل علىمنهجية 
بالنسبة إلى التجمعات 

 الحاشدة

    
 

 لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين 2012دراسة حالة دورة لندن 
 
 

، ضمن األنشطة ُنظم الترصد والتبليغالصحة العمومية ومتطلبات تنفيذ العمليات، بما في ذلك المحدقة بتقدير المخاطر  كان
. وكانت ُنظم الترصد والتبليغ وجمع المعلومات التابعة لوكالة الحماية الصحية )تسمى اآلن وكالة الصحة األولى التي ُنفذت

 في هذه الُنظم والفرص المتاحةالموجودة العامة اإلنكليزية( راسخة وفعالة ولكن هذه العملية نجحت في تحديد الثغرات 
لتحسينها. وتمثل الهدف في استخدام مصادر متعددة للترصد من أجل بث الطمأنينة بشأن أي مشكالت تتعلق بحماية الصحة 

 يتعرض لها الالعبون والزوار والمجموعات السكانية في المملكة المتحدة.
 

طار البيئية والكيميائية، والبيانات وشملت البيانات المجمعة اإلخطارات السريرية، والتبليغ من جانب المختبرات، ورصد األخ
الواردة من المرافق الطبية القائمة في أماكن دورة األلعاب، والتقارير اإلعالمية. وتمثلت التحسينات الرئيسية في توسيع نطاق 

ة ضم نظامين جديدين استمرا بعد ذلك كجزء من الموروث إلى جانب المكالمات الهاتفيعن طريق ُنظم ترصد المتالزمات 
 الواردة إلى "خدمات الصحة الوطنية المباشرة" وترصد قطاع الممارسة العامة، وهما: 

 ت في أقسام الطوارئ بالمستشفيات دون موعد سابق ُقدمنات الخاصة برعاية الطوارئ التي البيا •
ز الصحية التي البيانات الخاصة بالرعاية األولية )الممارسة العامة( في غير أوقات العمل، التي وردت من المراك •

 تقدم الخدمات دون مواعيد سابقة وتلك التي تقدم الخدمات في غير أوقات العمل. 
 

حقول إضافية في استمارات/ ُنظم جمع البيانات للسماح للممارسين بتحديد صلة الحالة باألحداث المتعلقة بدورة  وقد ُأدرجت
معدية الخطيرة غير المشّخصة في المستشفيات المخفرية في األلعاب. وفضاًل عن ذلك ُوضع نظام جديد لترصد األمراض ال

لندن وجنوب شرق إنكلترا، وُنشرت االختبارات السريعة للكشف عن الكائنات التي تسبب بعض األمراض الشائعة مثل األنفلونزا 
 والتسمم الغذائي.

 
لالهتمام السياسي واإلعالمي(، كانت االستجابة  وعند التبليغ عن أحداث متعلقة أو يحتمل أن تكون متعلقة بدورة األلعاب )نظراً 

العادية ُتعّزز إلتاحة إجراء التحري بمزيد من السرعة، باستخدام العمليات العادية لكن مع تطبيق عتبات أذكى وأدنى. وشمل 
 ذلك ما يلي:

 بدورة األلعاب  محدقةعمليات تقدير المخاطر لتحديد أي مخاطر إضافية  •
 التماس مشورة الخبراء بشأن المعلومات مع مراعاة سياق الدورة  •
 الشركاء الرئيسيين. على نطاقتبادل المعلومات  •
 
 
 



 نقل البيانات واستعراضها
 

ينبغي للجاهات القائمة على التنظيم أن تستهدف نقل المعلومات على نحو مالئم التوقيت إلى مستوى مركزي حيث يستطيع 
الموظفون استعراضها واتخاذ إجراءات الصحة العمومية الالزمة. ويتضمن ذلك وضع نظام ُتبلغ فيه هيئة مركزية في نهاية 

ت القائمة على الحاالت والتقارير الخاصة بالترصد القائم على األحداث. وُيعد المطاف بجميع اإلشارات الواردة من البيانا
حدث فيه هذه العمليات وفقًا لمدى مركزية تالتحقق من اإلشارات والتقارير خطوة رئيسية ويختلف المستوى )المستويات( الذي 
رسمًا  1)المحلي والوطني مثاًل(. ويبين الشكل نظام ترصد التجمع الحاشد والموارد والخبرات المتاحة على مختلف المستويات 

 تخطيطيًا مبسطًا لهذا النوع من الُنظم.
 

 بيانات الترصد ودمجها أثناء التجمعات الحاشدةالمختلفة ل مساراتل: رسم تخطيطي مبسط ل1الشكل 
والمركزي( وفقًا لتنظيم النظام * قد يُجرى التحقق وتقدير المخاطر على أكثر من مستوى واحد )المستوى المحلي واإلقليمي 

 والموارد المتاحة.
 

 ترصد حالة بحالة مثل ما يلي: صادرة عنأي إشارة 
العتبة  ،يتجاوز عدد المرضى الذين يشكون من متالزمة محددة •

 اإلحصائية
زيادة البيان األساسي المذكور أعاله في عدد من حاالت  •

 المرض المؤكدة مختبرياً 

 الترصد القائم على األحداث مثل ما يلي: صادرة عنأي إشارة  
التقارير اإلعالمية بشأن مجموعة من حاالت المرض في إقليم  •

 حاشدالتجمع اليقام فيه 
مركز صحي بشأن مجموعة من حاالت  صادر عنتقرير  •

 المرض في أحد األماكن التي يقام فيها التجمع الحاشد
 تقرير دولي بشأن تفشي أحد األمراض المعدية في   •

 البلد األصلي لألشخاص الحاضرين للتجمع الحاشد
 

 عمليات التحقق والتحري األولية
 

 تقرير دقيق أو إشارة حقيقية  تقرير غير دقيق أو إشارة إيجابية كاذبة
 

 ال يلزم اتخاذ أي إجراء
 تسجيل الواقعة لغرض تقييم النظام

على الفور أو تقدير المخاطر )عقد اجتماع متعدد االختصاصات  
 (تحديد موعده وفقًا لمدى إلحاح األمر

   
 هل هناك أثر سلبي محتمل على التجمع الحاشد؟  
 
 ال  

ال يلزم اتخاذ أي إجراء • 
 آخر

تسجيل الواقعة لغرض • 
 تقييم النظام

 نعم 
تسجيل الواقعة كحدث في • 

 تقرير الحالة
اتخاذ إجراءات الصحة • 

العمومية المالئمة )قد ال يلزم 
نما  التدخل الفوري وا 

 استعراض الحالة بانتظام( 
ضمان وصول المعلومات • 

إلى أصحاب المصلحة 
 المعنيين

 

 



 الدمج
 

جميع أصحاب المصلحة داخل قطاع  نطاقيلزم دمج الترصد واالستجابة رأسيًا على نطاق النظام )الُنظم( القائم وأفقيًا على 
الصحة وخارجه. وُيعد الدمج الرأسي انطالقًا من الموظفين في الميدان ووصواًل إلى المستوى الوطني، مهمًا نظرًا للحاجة إلى 

لى الكشف عن الفاشيات المنتشرة أو غيرها من األحداث الصحية واالستجابة لها. وي قي الدمج اأُلف تسماالستجابة المحلية وا 
بإشراك أصحاب المصلحة في المجاالت الصحية بخالف مجالي الترصد واالستجابة )مثل طب الطوارئ وتعزيز الصحة( 

أهمية خاصة على المستوى ب ،وأصحاب المصلحة خارج قطاع الصحة )مثل الشرطة والجيش والجهات المنظمة للحدث(
العمومية وتقدير المخاطر، ومن أجل تنسيق تدابير التحكم  المركزي، من أجل المساهمة في جمع المعلومات الخاصة بالصحة

 في األحداث المعقدة.
 

كما ينبغي أن تتضمن عملية الدمج إنشاء الصالت مع الهيئات الدولية و/ أو السلطات الصحية الوطنية أو اإلقليمية األخرى 
من جانب الحضور في التجمعات الحاشدة.  لتيسير تبادل المعلومات عن األمراض السارية التي قد تكون وافدة أو مصدرة

ويمكن أن ُيجرى ذلك من خالل القنوات الرسمية مثل مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية، أو عن طريق 
ية المتاحة العالقات والتبادالت غير الرسمية من خالل قنوات مثل النشرات الطبية الفنية أو اإلعالنات على المواقع اإللكترون

 للجمهور.
 

 في جنوب أفريقيا 2010دراسة حالة دمج الترصد واالستجابة في كأس العالم 
 
 

التواصل بين في إلى تحديد جوانب الضعف  2010أدى استعراض نظام الترصد واالستجابة في جنوب أفريقيا قبل كأس العالم 
الترصد. ومن أجل التغلب على جوانب الضعف هذه، أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع الصحة وعدم اكتمال بيانات 

 اعتمدت سلطات الصحة العمومية الُنظم التالية:
"حالة مرضية ذات أولوية" )باالستناد إلى تعاريف الحاالت  13تبليغ المراكز المحلية لعمليات الصحة العمومية بشأن  •

رسال تقارير يومية تتضمن العدد و ات الطبية. السريرية(، من جانب األخصائيين السريريين في المستشفيات والعياد ا 
اإلجمالي للمرضى المصابين بالحاالت المرضية ذات األولوية وأي أحداث أخرى "ذات صلة"، إلى المركز الوطني 

 لعمليات الصحة. وانتهاج التبليغ عن عدم وقوع حاالت لضمان انتقال التقارير من مستوى إلى آخر. 
والمختبرات الخاصة لتقارير يومية عن الحاالت المرضية ذات األولوية المؤكدة مختبريًا، وتبليغ  إعداد المختبرات الحكومية •

 المركز الوطني لعمليات الصحة بشأنها.
 

وتمثل جزء رئيسي من هذا النظام في تعزيز الصالت بين أصحاب المصلحة في مجال الترصد واالستجابة )بما في ذلك قطاع 
ثون اإلعالميون، والمنظمات الدولية( عن طريق اجتماعات يومية ُتعقد في المركز الوطني لعمليات الصحة البيئية، والمتحد

الصحة. وتناولت هذه االجتماعات إخضاع األحداث المبلغ عنها لعمليات تقدير المخاطر المشتركة، وكتابة تقراير الحالة وبثها 
ملين في قطاع الصحة العمومية وغيرهم من العاملين الصحيين على المستوى األعلى على جميع مديري األحداث، وعلى العا

في المحافظات والمقاطعات. كما كان أحد كبار ممثلي المركز الوطني لعمليات الصحة يمثل قطاع الصحة العمومية في 
 االجتماعات اليومية التي تعقدها مجموعة الصحة وفي الجلسات اإلعالمية الخاصة بالتنسيق العام للحدث.

 
 
 
 



 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 قبل الحدث 
 

ينبغي فيما يتعلق بالتجمعات الحاشدة الدولية الكبيرة، أن يبدأ التحضير للترصد قبل الحدث بعدة سنوات. أما فيما يتعلق 
ها بمدة أقصر، ومع لتحضيرات قببالتجمعات الحاشدة المتوسطة الحجم التي تتطلب جهودًا أقل انتشارًا للترصد، يمكن أن تبدأ ال

ذلك فيظل من المهم ضمان كفاية الوقت لوضع ُنظم العمل واختبارها. وينبغي النظر في النقاط التالية التي ترد تفاصيلها في 
 الجزء الباقي من هذا الفرع.

 تقييم نظام الترصد القائم  •
 إجراء تقدير للمخاطر من أجل تحديد الحاالت المرضية ذات األولوية في الترصد  •
 تحديد الموارد الالزمة والموارد المتاحة  •
 وضع خطط الترصد، بما في ذلك ما يلي:  •

 األهداف  °
 ما هي البيانات التي سُتجمع )الحاالت المرضية التي ستخضع للترصد(؟  °
 من أين سُتجمع البيانات؟  °
 البيانات، وكيف سيقوم بذلك، وكيف ستُنقل البيانات؟  من سيجمع °
 كيف سيجري استعراض البيانات وما الذي سُيشكل إشارات ينبغي مواصلة التحري بشأنها؟ °
 كيف سيجري التبليغ عن البيانات؟  °
 كم من الوقت سيمتد تشغيل الُنظم؟  °

 تحديد أصحاب المصلحة وتدريبهم  •
 اختبار جميع الُنظم وتقييمها.  •
 

 تقييم النظام القائم
 

موروث، بما في ذلك ما  رك( الترصد القائم، بما في ذلك جوانب القوة وجوانب الضعف والفرص المتاحة لتُنظماستعراض نظام )
 يلي:

مدى اكتمال ومالءمة توقيت عمليات جمع البيانات ونقلها وفحصها على كل مستوى من المستويات )أي نقاط جمع  •
 البيانات المحلية واإلقليمية والوطنية( 

 مدى الحساسية في الكشف عن الفاشيات وفرادى حاالت األمراض المهمة على نحو مالئم التوقيت  •
 ظروف الفاشيات  مدى المرونة من أجل األداء الجيد في •
مدى القدرة على التأكيد مختبريًا على حاالت اإلصابة باألمراض المهمة المشتبه فيها، على نحو مالئم التوقيت والسيما  •

 في حالة الفاشيات 
 مدى توافر التدريب السريري على تحديد الحاالت المرضية الخاضعة للترصد، والتبليغ عنها  •
 بجمع البيانات وبثها، ومدى مرونة/ كفاية هذه التشريعات عند حدوث الطوارئ مدى كفاية التشريعات المتعلقة  •
 مدى استدامة التحسينات التي تعود بالفائدة الطويلة األجل على المجموعة السكانية المضيفة.  •
 

 اعتبارات خاصة
 

درًا هائاًل من الموارد تستخدم ال ُيفضل تصميم نظام جديد تمامًا يستمر خالل مدة التجمع الحاشد فحسب؛ حيث يتطلب ذلك ق
نما يفضل االستناد إلى الُنظم القائمة وتعزيزها ودمج مصادر بيانات جديدة حيثما أمكن.  لتحقيق مكاسب قصيرة األجل نسبيًا، وا 



ن إدراج ، فإذا ما تحدد مثاًل أن عدم التبليغ يمثل مشكلة، فسوف يكو لبسيطة نسبيًا أن تؤدي إلى تحسن كبيرومن شأن التدابير ا
التبليغ عن عدم حدوث حاالت )مع متابعة ذلك إن لم ُينفذ( فعااًل للغاية. وبالمثل، فإذا كان عدم مالءمة التوقيت يمثل مشكلة، 
ذا كانت الُنظم تعاني بصفة خاصة من الضعف  فإن تحديد سبب )أسباب( ذلك وزيادة معدل تواتر نقل البيانات سيكون مفيدًا. وا 

ُيجرب قبل الحدث بفترة طويلة، أن ري تصميم نظام جديد، ولكن من األهمية بمكان أن ُيخطط للنظام و فقد يكون من الضرو 
 ونظرًا ألن ذلك يستهلك قدرًا كبيرًا من الموارد ينبغي أن يكون النظام مستدامًا لفترة طويلة بعد التجمع الحاشد.

 
الترصد الروتينية أو ُنظم جديدة تمامًا، أو إضافة مصادر جديدة وعند وضع خطط الترصد الستخدام أي ُنظم سواء أكانت ُنظم 

 مثل اإلجراءات التشغيلية الموحدة. لخاصة بالتشغيلللبيانات، ينبغي تحديد النقاط التالية ثم توثيقها في الوثائق ا
الكشف عن استهداف كشف أي حدث قد يكون له أثر على التجمع الحاشد، في مقابل سيساعد أهداف نظام الترصد:  •

مدى حساسية النظام. وفي حين أن هدفًا من قبيل "تحديد مستوى فرادى مخاطر  على تحديداألهداف األكثر أهمية، مثاًل 
أيضًا الحاالت المرضية المختلفة" سيتطلب جمع المزيد من البيانات التفصيلية بشأن حاالت فرادى المرضى؛ ينبغي النظر 

 في االستدامة 
د لخاضعة للترصد والبيانات التي ُجمعت عن الحاالت: فيما يتعلق بترصد المؤشرات يلزم أن يزو  الحاالت المرضية ا •

القائمون على جمع البيانات وتأويلها بتعاريف الحاالت الدقيقة. وُتعد التقارير المستمدة من الترصد القائم على األحداث 
ة ذات صلة بالنسبة إلى الباحثين على شبكة اإلنترنت مثاًل، ضمن البيانات، وال تمثل تعاريف الحاالت عادة مبادئ توجيهي

 إال أن وضعها يعود بالفائدة. 
: فيما يتعلق باألحداث المنتشرة على صعيد أقاليم متعددة، ينبغي جمع البيانات من بعض المواقع على العامل الجغرافي •

بيانات الواردة من األقاليم غير المعنية مباشرة لضمان األقل في األقاليم كافة، ولكن ينبغي أيضًا النظر في جمع/ تجميع ال
الوعي بالحالة. كما أن الترصد الدولي أو اإلقليمي مهم أيضًا في التجمعات الحاشدة ذات الحضور الدولي، نظرًا الحتمال 

 صلية. عند عودة حاضري الحدث إلى بلدانهم األ منه وفادة األمراض إلى البلد المضيف واحتمال تصدير األمراض
 حاضرو الحدث يتقدممواقع جمع البيانات: بما في ذلك المراكز الطبية في الموقع أو في المناطق األخرى حيث قد  •

الرعاية الصحية )مثل مقدمي الرعاية الصحية األولية والمستشفيات( والمواقع مثل الصيدليات أو الخطوط  لاللتماس
ذا تعلق األمر بالسكن الجماعي )مثل المعسكرات( قد يلزم إدراج التبليغ من جانب القائمين  الساخنة لخدمات اإلسعاف. وا 

 على تنظيم السكن و/ أو قادة الجماعات.
شأن الموظفين المخصصين للترصد الذين يتخذون مواقعهم في المراكز الطبية في الموقع أو يترددون : من الموظفون •

عليها بانتظام، على سبيل المثال، أن يحسنوا بقدر كبير من درجة اكتمال التبليغ، ولكن ذلك قد يستهلك موارد كثيرة. ومن 
على نحو واضح ومنتظم مع الجماعات واألفراد التواصل  أجل تحسين التبليغ من جانب األخصائيين السريريين من المهم

الرئيسيين وتوفير التدريب على ما ينبغي التبليغ عنه وكيفية القيام بذلك وما لذلك من أهمية. ومن شأن أتمتة ُنظم التبليغ 
لالزمة لمتابعة الحاالت حد من الموارد الالزمة لجمع البيانات، ومع ذلك فإن ذلك كثيرًا ما يؤدي إلى زيادة الموارد اتأن 

 المحتملة واإلشارات األخرى. 
جمع البيانات ونقلها: إن الُنظم القائمة على شبكة اإلنترنت أو الهاتف المحمول التي تسمح بإدخال البيانات  •

وتجميعها في نقطة االتصال، تتميز بأنها تتيح إجراء التحليل في الوقت الفعلي. وينبغي دائمًا النظر في توفير ُنظم 
جداول عرض حاالت المرضى والنتائج المجمعة التي ُترسل في احتياطية تستخدم مستوى أدنى من التكنولوجيا، مثل 

 شكل رسائل نصية أو عن طريق الفاكس إلى موقع مركزي. 
ما الذي ُيعتبر إشارة: فيما يتعلق بالُنظم التي تجمع قدرًا كبيرًا من البيانات القائمة على الحاالت، والسيما الُنظم المؤتمتة  •

في دمج عتبات محددة مسبقًا بحيث تؤدي األعداد التي تتجاوز هذه العتبات )عتبات  الخاصة بالمتالزمات، ينبغي النظر
اإلنذار( إلى إجراء تحريات نشيطة. ومع ذلك فإن تحديد عتبات اإلنذار يطرح تحديًا؛ حيث إن تدفق المجموعات السكانية 

دة قد ال تتوافر لديها البيانات الكافية يجعل حساب المعدالت الدقيقة صعبًا للغاية، في حين أن مصادر البيانات الجدي
لتحديد ما ُيعد طبيعيًا. ويمكن فرز التقارير المستمدة من الترصد القائم على األحداث بواسطة آلية فرز مبدئية )مثل قائمة 

 مرجعية للمعايير أو مؤشرات إنذار( 



قًا لحجم الحدث ومصادر البيانات من الذي سيستعرض البيانات وكيف سيستعرضها: يحدث ذلك على عدة مستويات وف •
وعدد المستويات المشاركة في الترصد. وفي العموم، تتمثل الخطوة األولى )والحاسمة األهمية( في التحقق من اإلشارات 
أو التقارير )للتأكد من دقتهما( ثم إجراء التقدير السريع للمخاطر المتعلقة بالتجمع الحاشد. وفيما يتعلق بالتجمعات 

من  بدءاً  المنتشرة على نطاق أقاليم أو سلطات متعددة، ُيفضل تجميع البيانات وتأويلها على عدة مستويات الحاشدة
المستوى الوطني. وُيعد استعراض إلى الخدمات الصحية المحلية إلى مستوى المحافظات أو من مستوى الواليات مستوى 

مهمًا حتى في األحداث التي تتركز في إقليم واحد نظرًا )ويفضل تقدير المخاطر( بيانات الترصد على الصعيد الوطني 
 الحتمال سفر الحاضرين، كما ينبغي التنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية األخرى.

التبليغ: توحيد نماذج التبليغ بما في ذلك تقارير الحالة، واالتفاق على الجهة التي ستتلقاها ومدى تواتر تقديمها؛ وستعود  •
ة بالفائدة على أصحاب المصلحة خارج قطاع الصحة وسيستفيد العاملون محليًا من االطالع على الحالة تقارير الحال

 العامة. 
كم من الوقت سيمتد تشغيل الُنظم: ينبغي أن تبدأ عناصر نظام الترصد الخاصة بالتجمع الحاشد في العمل قبل الحدث  •

اللحظة ة وفهم الحالة الراهنة ومعالجة أي مشكالت تنشأ في بأسابيع من أجل المساعدة على تحديد البيانات األساسي
على مدة مكوث الزوار المتوقعة، واألحداث التي وقعت أثناء التجمع الحاشد،  بعد الحدث. وستتوقف مدة الترصد األخيرة

 وفترة حضانة الحاالت المرضية الخاضعة للترصد. 
 

 االستجابة
 

األمراض السارية القائم قبل التجمع الحاشد أهمية بالغة. وينبغي للسلطات الصحية أن يكتسي تقييم نظام االستجابة لمكافحة 
تحديد القدرة القائمة على كما ينبغي ء من تدابير الطوارئ في البالد؛ توثق وتوضح أدوارها ومسؤولياتها في حالة االستقرار وكجز 

في حال عدم وجود الموارد الواضحة الالزمة للقدرة على تلبية تلبية االحتياجات المفاجئة من القوى العاملة واللوجيستيات. و 
االحتياجات المفاجئة، من األهمية بمكان معالجة كيفية توسيع نطاق االستجابة عند الضرورة والتخطيط له، عن طريق 

 الوكاالت الحكومية وغير الحكومية أو في نظام الرعاية الصحية. على نطاقالشراكات الوطنية والدولية 
 

وينبغي أن تعتمد االستجابة لكل إشارة تم التحقق منها على مبادئ الصحة العمومية العادية مع مراعاة سياق التجمع الحاشد. 
وينبغي تكييف )أو وضع( اإلجراءات التشغيلية أو البروتوكوالت الموحدة التي تحدد االستجابة ألي إشارة )أي من الذي ينبغي 

حالة فردية لإلصابة بالحمى والطفح حدوث في ذلك(، واالستجابة إلشارات محددة متوقعة )مثل إنذاره ومدى السرعة الالزمة 
 الجلدي بين حاضري التجمع الحاشد(.

 
 وينبغي النظر في تخطيط أنشطة االستجابة قبل الحدث بفترة باتباع الخطوات التالية:

 تقييم نظام االستجابة القائم  •
 فاجئة القدرة على تلبية االحتياجات الم °
 تحقيق القدرات المختبرية  °
 وضع التشريعات  °

 النظر في تخفيف المخاطر في الفترة السابقة للحدث  •
جراءاتها  •  وضع خطط االستجابة وا 
 اختبار النظام.  •
 

وتشمل االعتبارات الخاصة في االستجابة خالل التجمع الحاشد ما يلي: القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة من القوى 
العاملة والمختبرات واللوجيستيات؛ والتنسيق بين الوكاالت المتعددة المشاركة في الجهود الخاصة باالستجابة، والتواصل مع 

دارة التنوع المحتمل لألشخاص المتضررين من الفاشية )أي الحاالت ومخالطيها(.  الجمهور، وا 



 
 ويلزم النظر فيما يلي فيما يتعلق بإدارة الحاالت ومخالطيها:

بلغات متعددة من أجل األفراد ومن أجل التواصل مع الجماهير على مستوى  الصادرة الحاجة إلى المعلومات الصحية •
 أعلى. 

 الخطط الخاصة بمساكن الطورائ و/ أو مرافق العزل.  •
 إدارة المجموعة السكانية المتحركة التي قد تكون كبيرة الحجم.  •
 الحاجة إلى خدمات متنقلة لصرف األدوية الوقائية و/ أو إجراء عمليات التطعيم.  •
 وضع تدابير تتبع مخالطي المرضى لألشخاص العائدين إلى ديارهم في الخارج.  •
 

 قبل التجمع الحاشد. تواصلومن المهم إنشاء الصالت مع المتخصصين في مجال تعزيز الصحة وال
 

 القدرات المختبرية
 

يعتمد التدبير العالجي يتمثل تحد مشترك بين الفاشيات الكبيرة في ضمان القدرات المختبرية الكافية للتشخيص، والسيما عندما 
 لحاالت ومخالطيها على التشخيص المختبري مثل في حالة األمراض المعدية التي ليست لها عالمات أو أعراض محددة.ل
 

يق وضع/ توفير االختبارات التشخيصية السريعة الخاصة بالممرضات المهمة في مواقع ويمكن تعزيز القدرات المختبرية عن طر 
قريبة منها، ولكن ينبغي النظر في أوجه القصور التي تتعلق بالحساسية والنوعية والحاجة إلى إخضاع الماكن األالحدث أو في 

العوامل التي تؤثر في طول الفترة الالزمة إلجراء الفحوص  هذه االختبارات لمراقبة الجودة، عند تأويل النتائج. كما قد ينبغي فهم
 المختبرية للتأكيد وتقليص هذه المدة )عن طريق الحد من الزمن الالزم للنقل، أو تجميع االختبارات في شكل دفعات(.

 
حال وقوع حدث،  ومن األهمية بمكان ضمان توافر القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة من أجل التوسع في الخدمات في

وتحديد المختبرات التي تحظى بمرافق كافية لالحتواء المادي والتشخيص إلجراء اختبارات الكشف عن الممرضات المتعلقة 
 باإلرهاب البيولوجي.

 
 السياسات واإلجراءات

 
وفي عدم وجودها، وتقييم وينبغي وضع السياسات من أجل إدارة الحاالت المشتبه فيها ومخالطيها في وجود النتائج المختبرية 

جدوى العزل الذاتي والحجر الصحي وغيرها من تدابير مكافحة العدوى )مثل استخدام األقنعة( أثناء التجمع الحاشد. ويتطلب 
ذلك معرفة تشريعات الصحة العمومية القائمة والنظر في مدى الحاجة إلى وضع تشريعات أخرى. وينبغي أيضًا حيازة خطة 

مع البلدان األخرى والمنظمات الدولية بشأن المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بالعدوى مثاًل. ويمكن واضحة للتواصل 
القيام بذلك من خالل مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية. كما ينبغي النظر في آليات للتنسيق مع مالك 

رساء ال تاحة المترجمين الفوريين إلى اللغات األجنبية.م تواصلالمرافق السكنية ومديريها، وا   ع سفارات المواطنين األجانب، وا 
 

 وضع خطط االستجابة
 

عادة ما تتوافر المبادئ التوجيهية الخاصة بإدارة الصحة العمومية فيما يتعلق باألمراض المهمة وينبغي استعراضها وتكييفها 
وضع الخطط المتعلقة بالحاالت المرضية الخاضعة لعند الضرورة لتوائم سياق التجمع الحاشد. وينبغي إيالء عناية خاصة 

مرنة كي تستوعب طيفًا من السيناريوهات المتعلقة بقدرة المرض على االنتقال وبمدى للترصد، وينبغي أن تكون هذه الخطط 
 وخامته.



 
 وينبغي لخطط االستجابة للفاشيات أن تحقق ما يلي:

 توضيح الترتيبات الخاصة بتصريف الشؤون والترتيبات اإلدارية لقطاع الصحة.  •
 رئ الوطنية، وتحديد أدوار ووظائف الهيئة الصحية الرئيسية. تحديد التشريعات الداعمة التي يمكن استخدامها في الطوا •
 تحديد أدوار ووظائف الهيئات المحلية أو اإلقليمية.  •
 توفير اإلرشادات الخاصة بالتواصل على المستويات العليا، بما في ذلك رسائل الصحة العمومية المنسقة.  •
ين لقطاع الصحة بتشغيل الخطط )وضع تعريف لتفشي أحد تابعاللتخطيط التشغيلي اوآليات  هرمياللتسلسل لالتصريح  •

 األمراض مثاًل( 
 تحديد جهات االتصال الرئيسية في حال حدوث فاشية، وتجميع بيانات االتصال وضمان أن هذه المعلومات قد ُبثت.  •
 ها.االحتواء على استراتيجيات محددة لالستجابة المسندة بالبّينات في السيناريوهات التي يرجح حدوث •
 

 ُنظم االختبار
 

من المهم إتاحة وقت كاف الختبار ُنظم الترصد واالستجابة. وينبغي إجراء تمرين واحد على األقل يشمل جميع أصحاب 
 والظروف الخاصة باالستجابة للطوارئ. الوضع المستقرالمصلحة ويغطي 

 
 أثناء الحدث

 
الصلة على وجه السرعة، وتوصيل المعلومات عنها واالستجابة لها يتمثل هدف الترصد أثناء الحدث في تحديد األحداث ذات 

على النحو المالئم. وينبغي إعداد تقارير منتظمة عن الحالة تلخص أنشطة الترصد واألحداث التي يجري تتبعها )بما في ذلك 
أيضًا مراعاة التواصل  تقدير المخاطر( وأي استجابة للصحة العمومية، وبث هذه التقارير على أصحاب المصلحة. وينبغي

 المنتظم مع الجمهور، عن طريق موقع إلكتروني مثاًل يحدث باستمرار، حتى في حال عدم وقوع أي حدث مهم.
 

وستشهد معظم التجمعات الحاشدة بعض األحداث البسيطة التي تتطلب استجابة الصحة العمومية، كما ستشهد على األرجح 
ذات الصلة بالتجمع الحاشد والتي ستتطلب مع ذلك تقديم اإلرشادات إلى الجمهور أو  عددًا من أحداث الصحة العمومية غير

وتكاد مواجهة الصعوبات أن تكون  طمأنتهم. وسيساعد التحضير الموّسع على إدارة هذه األحداث مهما كانت غير متوقعة.
مع األمور غير المتوقعة. ويشمل ذلك مثاًل،  كي تتكيف بسرعةومن ثم يجب أن تتسم الُنظم بالقدر الكافي من المرونة  حتمية

 إدارة الحاالت ومخالطيها. بمثالً تتعلق إضافة حقول إضافية للبيانات 
 

ويكتسي التواصل مع الجمهور أثناء األحداث الصحية الكبيرة أهمية حيوية، وينبغي تحديد المتحدث اإلعالمي الرئيسي 
 باعتماد السلوكيات الخاصة بالحماية الشخصية مثاًل(. واستراتيجيات التواصل مع األفراد )فيما يتعلق

 
 وألغراض تقييم الُنظم، يلزم توثيق ما يلي طوال الفترة التي تشهد التجمع الحاشد:

 بيانات الترصد: أعداد الحاالت والبيانات األخرى التي تسجلها عناصر النظام  •
التحري واالستجابة  القرارات بشأن وبيان سبب اتخاذإعداد البيانات واستعراضها: كيفية تحليل/ استعراض البيانات  •

 ووقت اتخاذها
المشكالت أو التحديات التي تواجه الترصد و أداء النظام: مدى مالءمة التوقيت واكتمال البيانات الواردة ودقتها.  •

 واالستجابة، سواء أكانت هذه المشكالت كبيرة أو صغيرة. 
 الموارد: ساعات عمل الموظفين والموارد األخرى في مراحل التخطيط والتشغيل. •

 



 بعد الحدث
 

االعتبار أما هو مدة استمرار الترصد و فاالعتبار األول أما . بعد الحدثهناك اعتباران ينبغي مراعاتهما في الترصد واالستجابة 
 هو كيفية تقييم مدى نجاح الُنظم التي كانت موجودة.فالثاني 

 
 الحدث في مرحلة ما بعدإجراء الترصد 

 
يلزم أن تراعي عملية الترصد في أعقاب الحدث مدة بقاء الزوار المتوقعة، وطول فترة الحضانة في الحاالت المرضية الخاضعة 

ذا  ما كان أي حدث مهم قد وقع ويتطلب استمرار الترصد واالستجابة. وحيثما تقع أحداث مهمة تتعلق بالصحة للرصد، وا 
 العمومية، يلزم أن يستمر الترصد طالما هذه األحداث مستمرة.

 
تقل ويشمل ذلك النظر في احتمال أن يكون حاضرو التجمع الحاشد العائدون إلى ديارهم حاملين ألمراض معدية يمكن أن تن

إلى المجموعات السكانية المحلية، أو أن يكون من بينهم من يلزم متابعته. وينبغي أن يشمل التواصل مع بلدان الموطن 
للحضور ما يلي: إذكاء الوعي من أجل التشخيص المبكر لألمراض غير المتوطنة ووضع الُنظم الالزمة لالتصال باألشخاص 

وات رسمية مثل مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، أو تبادل الذين تعرضوا للعدوى. ويمكن استخدام قن
 المعلومات من خالل القنوات غير الرسمية مثل النشرات الطبية الفنية أو اإلعالنات على المواقع اإللكترونية الوطنية.

 
 

 األدوات والموارد
 

الحاشدة )التي وضعتها وكالة الصحة العامة اإلنكليزية ومنظمة الصحة تحتوي الفروع المدرجة في مجموعة أدوات التجمعات 
العالمية( الخاصة بالترصد واالستجابة للفاشيات، على قائمة مرجعية مفيدة بالنسبة إلى سلطات الصحة العمومية التي تحضر 

 للتجمعات الحاشدة.
 

متكاملة للتقييم من أجل تعزيز ترصد جميع األخطار  وقد ُوضع مؤخرًا تطبيق للهواتف المحمولة يحتوي على مجموعة أدوات
 أثناء التجمعات الحاشدة واالستجابة لها.

  



 الوقاية من العدوى ومكافحتها -10الفصل 
 

  ةاالعتبارات الرئيسي
 

ينبغي أن يستند تنفيذ التدابير والمبادئ التوجيهية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها إلى المبادئ التوجيهية الموجودة  •
لى   تقدير مخاطر التجمع الحاشدبالفعل بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها وا 

لة ما قبل الحدث، ونظافة األيدي والنظافة ينبغي أن تنظر تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في تقديم المشورة في مرح •
الصحية الخاصة بجهاز التنفس، والكشف المبكر عن الحاالت وعزلها، والتطعيم أو الوقاية الالحقة للتعرض، والمباعدة 

واستخدام الحجر الصحي في حاالت نادرة. وينبغي أن يستند قرار اتخاذ هذه التدابير إلى تقدير المخاطر  ،بين األشخاص
 لصحية العمومية في التجمع الحاشدا

ينبغي النظر في تأجيل األحداث أو إلغائها أو مطالبة أشخاص بعينهم بعدم الحضور )مثل االشخاص الذين ُيحتمل أن  •
 يكونوا مصابين بأمراض وخيمة أو مميتة( حسب طبيعة مخاطر العدوى

لدولي( جزءًا مهمًا من الوقاية من العدوى ومكافحتها قبل يُعد التعاون على جميع المستويات )المحلي واإلقليمي والوطني وا •
ا، بما في ذلك تدريب والتدريب عليه التجمع الحاشد وأثناءه وبعده. وُيعد اختبار خطط الوقاية من العدوى ومكافحتها

 المتطوعين، أمرًا ضروريًا 
عدوى ومكافحتها، وأصحاب المصلحة ضمان إتاحة المعلومات والتواصل الجيد بين الفنيين في مجال الوقاية من ال •

 والجمهور العام.
 

 المقدمة
 

تتطلب التجمعات الحاشدة تدابير ممتازة للوقاية من العدوى ومكافحتها نظرًا لزيادة المخاطر التي تنشأ عن اختالط أعداد كبيرة 
)مثل الحلق الجماعي في  من الناس. وتختلف الحالة المناعية للمشاركين والممارسات الخاصة التي قد يشهدها الحدث

أن تؤثر  اً األغذية والمياه العالية الجودة، من شأنها جميع لمورديالكافية  اإلتاحة المناسبات الدينية مثل الحج( واحتمال عدم
المخاطر. وبالنسبة إلى معظم التجمعات الحاشدة، تتمثل المخاطر الرئيسية في األمراض التنفسية والم ِعدية المعوية،  على

مثل رفع معايير السالمة  ،وينبغي أن يتمحور تركيز اجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها حول التدابير الوقائية قبل الحدث
سداء   المشورة بشأن التطعيم إلى الزوار وسكان البلد المضيف.الغذائية والنظافة الصحية وا 

 
مراض السارية )مثل التشخيص المبكر، واإلخطار، والعزل، والعالج، وتتبع مخالطي المرضى، وقد تؤدي تدابير وقف انتشار األ

والتمنيع، والعالج الكيميائي الوقائي، والحجر الصحي، والتطهير، وما إلى ذلك( إلى تعطيل بعض جوانب التجمع الحاشد أو قد 
األمراض. وأحيانًا ما يكون من الصعب تحقيق التوازن بين تؤدي إلى فرض قيود على حركة األفراد من أجل الوقاية من انتقال 

الفرد نظرًا ألن بعض التدابير الالزمة لالستجابة لألمراض السارية قد تمس بحقوق الفرد. المجموعة السكانية وصالح صالح 
نة. ومع ذلك، فينبغي ألقصر مدة ممكإال تستمر  أالوينبغي أن تكون التدابير المستخدمة فعالة، وأن تتناسب مع المخاطر و 

 صحة العمل بسرعة لمواجهة أي تهديد.لعلى الفنيين في مجال ا
 

 ما الذي نعرفه؟
 طرحان عند التعامل مع حالة مصابة بأحد األمراض السارية: أين أصيبت الحالة بالعدوى، وهل ُيحتمل انتقالهناك سؤاالن رئيسيان يُ 



 ؟العدوى
 

لمياه أو أحد مصادر ا، مثل للعدوى محتملالمشترك المصدر اللى التعرف على ويساعد تحديد مكان اإلصابة بالعدوى ع
من اتخاذ تدابير الوقاية من  مصدر العدوىن التعرف بسرعة على قد ينتج عنه حاالت جديدة. ويمكّ  الذي الملوثة األغذية

يح تحديد هذا المصدر بسرعة التتبع العدوى ومكافحتها، ما يؤدي إلى الحد من عدد الحاالت ويمنع الفاشيات المحتملة. ويت
الفعال للمخالطين والتقييم السريع لمدى الحاجة إلى العالج و/ أو العزل و/ أو التمنيع و/ أو العالج الوقائي و/ أو المشورة، وما 

المجتمع المحلي. وقد يساعد تقدير فترة  داخل أم أنه انتقل من اً إلى ذلك. وأحيانًا ما يصعب تحديد ما إذا كان المرض وافد
 الحضانة والبيانات السريرية والوبائية في هذه المسائل.

 
وقد يمثل تحديد مدى قدرة المريض على نقل العدوى سببًا مهمًا التخاذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها مع الحالة. وأحيانًا 

لصحية الشخصية الجيدة أو التطعيم(، ولكن في حاالت أخرى قد يكون العزل ما يكفي إسداء المشورة للمريض )بشأن النظافة ا
 ضروريًا.

 
 2008دراسة حالة: المهرجان األوروبي األوليمبي للشباب، أسبانيا 

 
 

حاشد، االستجابة إلحدى حاالت التجمع المن األمثلة على التدابير المناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها التي اتخذت أثناء 
أصابت أحد المشاركين في المهرجان األوروبي األوليمبي للشباب. وفي هذه الحالة، تم التي رض المكورات السحائية الغزوي م

عطائهم العالج الوقائي الالحق للتعرض. ولم يتعرض المشاركون اآلخرون البالغ  تحديد مخالطي الحالة عن قرب بسرعة وا 
السلطة الصحية المحلية والسلطة الصحية العمومية الوطنية في البلد الذي  مشارك للمخاطر، لذا فقد نصحت 1500عددهم 

 خرى مع الرياضيين والمسؤولين اآلخرين. أينتمي إليه المريض بعدم اتخاذ تدابير 
 
 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

 ما الذي ينبغي أن نفعله؟
عد طيف األمراض السارية التي قد تحدث أثناء التجمعات الحاشدة واسعًا وينبغي أن يؤدي تقدير المخاطر لكل تجمع حاشد يُ 

جراءاتها فيما يتعلق بكل حدث. وبعد إجراء تقدير المخاطر، ينبغي  على حدة إلى وضع معايير الوقاية من العدوى ومكافحتها وا 
ينبغي  كاند تقييم التدابير القائمة للوقاية من العدوى ومكافحتها، واتخاذ قرار بشأن إذا ما للقائمين على التخطيط للتجمع الحاش

وضع المرض والتبليغ عنه و  عنإدخال تدابير جديدة. وينبغي أن تتضمن التدابير الموحدة الكشف المبكر  أم تعديل هذه التدابير
، والمراحيض، ومرافق تحضير األغذية(، والتدريب على أفضل أماكن غسل األيدي توفيرالضوابط البيئية والهندسية )مثل 

سداء المشورة بشأنها، و   معدات الحماية الشخصية.توفير الممارسات وا 
 

وينبغي اعتماد تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها والمبادئ التوجيهية بشأنها باستمرار وفقًا للوضع الوبائي الفعلي في المكان 
د العالمي، ولذا ينبغي إتاحة الوصول بسهولة إلى المعارف والمعلومات بما في ذلك المعلومات التي المضيف وعلى الصعي

 أمام الفنيين في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها. ،ُجمعت عن طريق الترصد
 



خرى الحدث وجميع الخدمات األ ومنظميوينبغي أن يكون التواصل بين الفنيين المسؤولين عن الوقاية من العدوى ومكافحتها 
المشاركة في التجمعات الحاشدة واضحًا ومتاحًا، مع تحديد األدوار والمسئوليات واآلليات بوضوح من أجل تبادل المعلومات 

خرى ذات الصلة الخدمات األجميع مقدمي الحدث و  منظميبشأن أي حالة عدوى، بما في ذلك تقديم المعلومات الفورية إلى 
الحاشد والمجتمع المحلي. وينبغي على جميع الفنيين المعنيين بالوقاية من العدوى ومكافحتها أن يكونوا مدربين  في التجمع

 تدريبًا كافيًا على كيفية تنفيذ المبادئ التوجيهية وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها قبل التجمعات الحاشدة.
 
وينبغي توصيلها إلى الحضور  ،ضرورية من أجل الوقاية من حاالت العدوى عد نشر المواد اإلعالمية لتعزيز الصحة خطوةويُ 

 ينبغي أن تصدر هذه المواد باللغة المالئمة وأن تكون مراعية للثقافة.كما في الحدث؛ 
 
 

 المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد تحديداً 
 

وبالمخالطين وبالبيئة المباشرة. ولألغراض العملية  يمكن تقسيم تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها إلى تدابير خاصة بالمريض
 قد يتضمن ذلك مل يلي:

قد يحسن من حصائل آلخرين من أجل الحد من احتمال انتقال المرض إلى ا عن الحاالت وعالجها المبكرالكشف   •
 الحاالت عن طريق ضمان توفير الرعاية المالئمة في الوقت المناسب

لمصدر العدوى أو المريض من أجل تزويدهم بالمشورة والتمنيع  و/ أو العالج الوقائي. تتبع المخالطين الذين تعرضوا  •
ما في ذلك العزل( أو المخالطين وينبغي أن يعقب ذلك اتخاذ إجراءات لوقاية األشخاص اآلخرين من التعرض للحاالت )ب

 بما في ذلك الحجر الصحي()
 المكافحة ورصدها.تحديد مصدر العدوى حتى يتسنى تنفيذ تدابير  •
 

وقد تؤدي الرسائل االستباقية بشأن الوقاية قبل الحدث إلى الحد من المخاطر. فالمؤلفات ُتشير مثاًل إلى أن ممارسات الحماية 
االستباقية بين المسافرين ألداء فريضة الحج )مثل المباعدة بين األشخاص، ونظافة األيدي، وتجنب المخالطة( قد تؤدي إلى 

 خاطر اإلصابة بعدوى الجهاز التنفسي بين الحجاج.الحد من م
 

وقد تشهد التجمعات الحاشدة مخاطر محددة عديدة نادرًا ما تالحظ في عامة السكان. فقد تؤدي الحالقة الجماعية بواسطة 
وز المناعي وفيروس الع Cوالتهاب الكبد  Bحالقين غير مسجلين بعد انتهاء مراسم الحج إلى التعرض للعدوى بالتهاب الكبد 

 البشري.
 

وقد تحدث األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في التجمعات الحاشدة حيث تتخالط أعداد كبيرة من الناس عن قرب مع 
في تايز بفرنسا، تفشت الحصبة بين المراهقين والشباب أثناء أدائهم  2010وجود الحاضرين من غير المطعمين. ففي عام 

حاالت ثالثية. وكان جميع  7حالة ثانوية و 17حالة إلى إصابة  13ت خمس حاالت أولية من أصل للحج المسيحي. وأد
حدى الحاالت الثالثية من غير المطعمين.  حدى الحاالت الثانوية وا  الحاالت المبلغ عنها باستثناء إحدى الحاالت األولية وا 

لتي يمكن الوقاية منها باللقاحات في البلد األصلي ويسلط ذلك الضوء على ضرورة فهم المخاطر الناجمة عن األمراض ا
 للمشاركين وحالة المشاركين فيما يتعلق بالتمنيع.

 
وقد يصبح عدد محدود من موردي األغذية والمياه العالية الجودة عند تعاملهم مع عدد كبير من المشاركين سببًا في تفشي 

غير الكافية للصابون والماء الالزمين لنظافة األيدي واالغتسال إلى ذات المصدر المشترك، وقد تؤدي اإلتاحة  حاالت العدوى
 .Aفاشيات تنتقل من شخص إلى آخر، بما في ذلك فاشيات الشيغيالت والتهاب الكبد 

 



وقد تمحور التركيز في السنوات األخيرة حول أنشطة الوقاية في التجمعات الحاشدة، حيث تطرح األماكن المزدحمة وتخالط 
 يرة من الناس عن قرب مخاطر كبيرة النتقال فيروسات الجهاز التنفسي مثل األنفلونزا.أعداد كب

 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

 منظميقبل الحدث، يلزم تبادل المعلومات عن التدابير التي اُتخذت واآلثار المترتبة عليها، وتبادل الخبرات والتشاور مع 
األحداث السابقة، وفهم المخاطر المتوطنة والمخاطر المتعلقة باألماكن التي ينتمي إليها الحضور. وأثناء التجمع الحاشد تتمثل 

واالستجابة للمشكالت المحددة. وبعد التجمع الحاشد تشمل التدابير  عن المشكالت التدابير الالزمة في اإلنذار المبكر والكشف
 عن المشكالت المتعلقة بالحدث. مرالمستالتبليغ الالزمة 

 

 قبل الحدث
 
تشمل أعمال التحضير التقدير األولي للمخاطر وتحديد تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها القائمة بالفعل، وأي تعديالت  •

صحة على أو تدابير إضافية قد تكون الزمة )مثل مذكرات التفاهم واتفاقات مستوى الخدمة(، وتدريب الفنيين في مجال ال
التدابير والتنسيق بينهم، ووضع استراتيجية التواصل لضمان إمكانية تنفيذ التدابير بفعالية. وقد يلزم أيضًا إرساء األسس 

القانونية للتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. وينبغي وضع الخطط قبل الحدث لضمان تحديد العمليات المالئمة 
االستجابة  حشد الحدث والمسؤولين المحليين في مجال الصحة العمومية من أجل نظميمواختبارها، بما في ذلك إشراك 
 الكافية عند حدوث أي مشكلة

التقدير المتكامل للمخاطر: ينبغي أن يشارك الفنيون في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها في عملية التقدير المتكامل  •
لمبادئ التوجيهية الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها ووضعها للمخاطر منذ البداية. فسيسمح لهم ذلك بتكييف ا

واعتمادها بما يتالءم مع الوضع الفعلي ويسمح بإدخال التعديالت اليومية على المبادئ التوجيهية وتدابير الوقاية من 
 العدوى ومكافحتها حسب االقتضاء

ى ومكافحتها إرساء األسس القانونية، بما في ذلك المعايير تقييم اإلطار القانوني: يتطلب معظم تدابير الوقاية من العدو  •
األساسية الخاصة بالنظافة الصحية لألغذية. وستسمح اإلجراءات القانونية الواضحة للجهات المسؤولة عن تنفيذ تدابير 

 باتخاذ اإلجراءات الفورية والمناسبة عند اللزوم. ،الوقاية من العدوى ومكافحتها
: قد يكون العديد من تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها باهظ التكاليف. وحتى عندما يكون معظم التقييم االقتصادي •

تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها ضروريًا، قد تواجه البلدان عدم كفاية الميزانيات لتنفيذ التوصيات. وينبغي إجراء 
المتعلقة بالسمعة والسياسة ووسائل اإلعالم. وينبغي أن تحليل المردودية الذي ينظر أيضًا في عناصر مثل الشواغل 

 ُتعطى األولوية للتدابير األشد فعالية بعد ذلك، وطلب المزيد من الموارد عند اللزوم، في الوقت المناسب.
تقييم خدمات الصحة العمومية والخدمات األخرى المعنية بالوقاية من العدوى ومكافحتها: عادًة ما تقدم خدمات الصحة  •

خبراء من البلد المضيف من المشاركين في نظام الصحة العمومية على نحو  أيديالعمومية في التجمع الحاشد على 
تستمر أنشطة الفنيين كما روتيني. وأثناء التجمعات الحاشدة تستمر المخاطر األخرى التي يتعرض لها المجتمع المحلى 
. ولذا فينبغي إجراء تقييم في مجال الصحة العمومية التي ال يمكن أن تتوقف لوجود التجمع الحاشد في مجتمعهم المحلي

لقدرات الصحة العمومية القائمة فيما يتعلق بالوقاية من العدوى ومكافحتها، ويمكن إشراك الفنيين في مجال الصحة 
متخصصين الالعمومية التابعين ألماكن أو هيئات أخرى إذا اقتضى األمر. وينبغي النظر بعناية في األنشطة التي تتطلب 

ألنشطة التي تحتاج بالضرورة إلى موظفين على درجة عالية من التأهيل أن تستعين يمكن لمومية، و في مجال الصحة الع
 بمساعدين خارجيين من المنظمات غير الحكومية والمتطوعين مثاًل، لمساعدة القوى العاملة في مجال الصحة العمومية

ة من العدوى ومكافحتها في التجمع الحاشد، من أجل التعاون الدولي: ينبغي إشراك المجتمع الدولى في جميع مراحل الوقاي •
تاحة المعلومات، والتواصل  علىالمساعدة  تقدير المخاطر، ووضع األسس المرجعية، واإلشراف، واستعراض الوثائق، وا 



ظرًا السريع والتشاور. ويتضمن ذلك أيضًا تبادل المعلومات والخبرات المكتسبة من التجمع الحاشد مع المجتمع الدولى، ن
 قاية من العدوى ومكافحتها محدودةألن البيانات المتاحة بشأن فعالية تدابير الو 

تشمل التدابير الرامية إلى تخفيف األثر األنشطة مثل التمنيع في مرحلة ما قبل الحدث، وتقييم الحالة الصحية قبل التجمع  •
نشاء محطات اإلصحاح، وما إلى ذلك. ويجب على جميع أصحاب  المصلحة فهم مخاطر األمراض السارية الحاشد، وا 

المحتملة والمخاطر التي قد تنشأ عن تنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها الشديدة التقييد، بما في ذلك آثارها على 
 الخاصة بحقوق اإلنسان تلك التجمع الحاشد، والرأي العام، والعواقب السياسة واالقتصادية والنفسية و 

دي تعيين مدير للوقاية من العدوى ومكافحتها ضمن أعضاء فريق إدارة التجمع الحاشد، إلى زيادة فعالية اإلدارة: قد يؤ  •
إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها. وينبغي أن يخصص هذا الشخص حصرًا إلدارة إجراءات الوقاية من العدوى 

 مدة التجمع الحاشدومكافحتها وتنسيقها والتواصل بشأنها طوال 
احة المعلومات بال قيود: من الضروري إتاحة المعلومات ذات الصلة أمام جميع الفنيين في مجال الصحة العمومية إت •

المشاركين في تخطيط وتنفيذ إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، إتاحة كاملة، بما في ذلك البيانات العالمية والوطنية 
اح هذه المعلومات في شكل إلكتروني وأن تُنشر على شبكة اإلنترنت )مع والمحلية عن المخاطر الصحية. وينبغي أن تت

إتاحة االطالع المقيد أو غير المقيد عليها، وفقًا لنوع الوثيقة( وتبادلها مع جميع الفنيين ذوي الصلة المعنيين بالوقاية من 
 العدوى ومكافحتها.

 
المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها بشأن  دراسة حالة: التوصيات المؤقتة الصادرة عن مراكز الواليات

 2009في عام  1111التجمعات العامة الكبيرة في سياق فاشية األنفلونزا 
 
 
ساعة على األقل بعد خلوهم  24ينبغي توصية األشخاص المصابين باعتالالت شبيهة باألنفلونزا بالبقاء في المنزل لمدة  •

 األدوية المخفضة للحرارةمن الحمى وأعراضها دون استخدام 
التعرض لمخاطر المضاعفات الناجمة عن العدوى باألنفلونزا )مثل األشخاص  وشديدينبغي أن ينظر األشخاص ال •

عامًا أو  65المصابين بحاالت طبية مزمنة معينة، واألطفال دون الخامسة من العمر، واألشخاص البالغين من العمر 
تعرضهم لألنفلونزا في حال مشاركتهم في التجمعات العامة في المجتمعات المحلية  أكثر، والنساء الحوامل( في مخاطر
 التي تشهد سريان فيروس األنفلونزا

 ينبغي تذكير جميع األشخاص باتخاذ االحتياطات المالئمة المتعلقة بنظافة األيدي والنظافة الصحية الخاصة بالتنفس •
ستبعد التعرض المتكرر لألشخاص حيث يُ غير أماكن الرعاية الصحية ال يوصى باستخدام األقنعة وأجهزة التنفس في  •

 المصابين باألنفلونزا 
إتاحة مرافق غسل األيدي على نطاق واسع في مكان الحدث وتزويدها بالصابون والماء الجاري، ومطهر األيدي،  •

 والمناديل الورقية
 اباعتالالت شبيهة باألنفلونز توفير التقييم والرعاية الطبية في الموقع لألشخاص المصابين  •
 توفير خيارات وأماكن بديلة للمشاركة )مثل المشاهدة عن بعد عبر شبكة اإلنترنت(  والحد من االكتظاظ في الوقت نفسة.  •
 
 
وضع المبادئ التوجيهية العامة وفقًا للتوصيات العالمية. ينبغي وضع التوصيات العامة بشأن تنفيذ تدابير الوقاية من  •

ومكافحتها لكل تجمع حاشد وتحديثها بانتظام وفقًا للمعارف والمعلومات المتاحة، والتواصل السريع، والتقييم  العدوى
 المستمر. وينبغي لكل بلد أن يعتمد التوصيات العالمية والمبادئ التوجيهية المكيفة وفقًا للوضع المحلي وتحديثها بانتظام.

الوطنية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها فيما يتعلق بعوامل معدية معينة، وبنقل التأكد من وجود المبادئ التوجيهية  •
المرضى والعزل والحجر، ووضع مبادئ توجيهية بشأن بعض العوامل المعدية المعينة باعتبارها اجراءات معتادة 

 واستعراضها من أجل التجمع الحاشد



اضية في التوقعات الخاصة بالتجمعات الحاشدة وآثار تنفيذ مختلف النمذجة: ينبغي التشجيع على استخدام النماذج الري •
 تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في السيناريوهات المختلفة، بوصفها أداة مفيدة

استراتيجية التواصل: ينبغي ضم الفنيين في مجال الصحة العمومية إلى تسلسل المعلومات منذ البداية. وينبغي تبسيط  •
التصال واختبارها على أساس جميع المراحل حتى يتسنى اجراؤه على نحو سريع وفعال. وينبغي إتاحة قوائم االتواصل في 

 منتظم
التدريب: ُيعد التدريب عنصرًا من أهم عناصر الوقاية من العدوى ومكافحتها. ومن شأن تدريب سائر الموظفين المعنيين  •

األمن، وطب الطوارئ، واإلسعافات األولية، والموظفين في مجال بالتجمع الحاشد )مثل الموظفين في نقاط الدخول، و 
الصحة البيئية المسئولين عن النظافة الصحية(، فضاًل عن الفنيين في مجال الرعاية الصحية )في المستشفيات، وأقسام 

سيسمح للفنيين في مجال  الطوارئ( قبل التجمع الحاشد، أن يزيد من فعالية تنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها. كما
زيادة  تشكلالصحة العمومية بالتركيز على التدابير التي تعد أكثر تعقيدًا والتي قد تتطلب تدخل السلطات القانونية. وقد 

ذكاء الوعي بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها جزءًا مهمًا من الموروث الذي يتركه التجمع  عدد الموظفين المدربين وا 
 الحاشد.

 
 دراسة حالة: آثار استخدام اللقاح المضاد للمكورات السحائية أثناء الحج

 
 

حيث أصاب مرض المكورات السحائية من  1987حدثت أكبر فاشية لمرض المكورات السحائية بين الحجاج في عام 
الحجاج في مكة وعلى الصعيد الدولي. وبعد اعتماد مطالبة جميع المشاركين في أداء فريضة الحج  Aالمجموعة المصلية 

. Aلم تحدث فاشيات أخرى ناتجة عن المجموعة المصلية ، Cو Aبالتطعيم باللقاح الثنائي التكافؤ المضاد للمكورات السحائية 
بين  5135رات السحائية من المجموعة المصلية حدثت فاشيتان كبيرتان لمرض المكو  2001و 2000ولكن في عامي 

الحجاج وأسرهم في المملكة السعودية وعلى الصعيد الدولي. وتحولت عندئذ المتطلبات الخاصة بالحج إلى اللقاح الرباعي 
 ( المضاد للمكورات السحائية ولم تحدث فاشيات أخرى لمرض المكورات السحائية بعد ذلك.A,C, , 5135التكافؤ )

 
 

تبار الخطط: ينبغي اختبار جميع الخطط الموضوعة لتنفيذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها قبل التجمع الحاشد اخ •
 وتعديلها عند اللزوم وفقًا لنتائج االختبار

 مخزون اإلمدادات: من األهمية بمكان التحقق بانتظام من اإلمدادات من المعدات والمرافق التي سُتستخدم في الوقاية من •
العدوى ومكافحتها بانتظام )اللقاحات ومضادات الميكروبات والمطهرات وما إلى ذلك( قبل التجمع الحاشد، وضمان وجود 

 كميات كافية ومتاحة بسهولة تتناسب مع حجم التجمع الحاشد ومدته 
وإلتاحة االستعانة بالخبراء  التعاون الدولي: يعد التعاون الدولي مهمًا للتواصل السريع واإلنذار بشأن المخاطر المحتملة، •

والفحوص المختبرية، وما إلى ذلك. وينبغي وضع الخطط والبروتوكوالت قبل التجمع الحاشد لضمان تنفيذ ذلك على نحو 
 من الفعالية.

 
 

 أثناء الحدث
 
األمراض السارية إتاحة الرعاية الصحية: ينبغي إتاحة الرعاية الصحية المجانية لجميع المشاركين. ويسمح ذلك بتقييم  •

 لة واالستجابة لها على نحو أسرعوالمخاطر األخرى في التجمع الحاشد على نحو أفضل وتحديد العدوى المحتم



توفير المعلومات لجميع المشاركين: تزويد جميع الزوار بالمعلومات الكتابية عن الوقاية من المرض، والعالمات   •
عة الرعاية المتاحة وطريقة الحصول عليها، والمخاطر األخرى المتعلقة بالتجمع واألعراض التي ينبغي االنتباه إليها، وطبي

الحاشد. ويمكن تقديم هذه المعلومات إلى األفراد عند عبورهم للحدود، وبواسطة التذاكر والمواد الخاصة بالمرحلة السابقة 
أن تتوافر جميع المعلومات باللغات األكثر للحدث، وفي األماكن القريبة من المراحيض واألماكن العامة األخرى. وينبغي 

 استخدامًا بين الحضور في التجمع الحاشد
تمنيع مخالطي المرضى: عند تقديم التمنيع الوقائي بعد التعرض لمخالطي المرضى )مثل التعرض للحصبة( ينبغي إجراء  •

ع على النحو المالئم، وأال يتم ذلك إال الفنيين في مجال الرعاية الصحية المدربين على إجراء التمني أيديالتمنيع على 
بموافقة األفراد. وفضاًل عن ذلك، ينبغي وضع البروتوكوالت الكتابية بشأن التدبير العالجي لمخاطي المرضى الذين 

 يرفضون التمنيع، قبل التجمع الحاشد
ي المرضى إلتاحة رصد مخالطي المرضى عن كثب: الرصد هو ممارسة اإلشراف الطبي أو غيره عن كثب على مخاط •

التعرف السريع على العدوى أو االعتالل، دون تقييد حركة الشخص. وقد يتضمن ذلك قياس درجات الحرارة، ومتابعة 
 األعراض التي تظهر على األشخاص والوقوف يوميًا على أحدث المعلومات عن حالتهم الصحية.

موظفون مدربون  يتولى ذلكلسل المحدد لالتصاالت وأن التساتباع بروتوكوالت مفصلة و  تطبيقينبغي عند نقل الحاالت  •
على إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها. وفيما يتعلق ببعض العوامل المعدية يتطلب نقل الحاالت طرق نقل معينة 

 نظرًا لضرورة عزلهم 
الصحي على العزل والحجر الصحي: يطبق العزل على األشخاص المعروف أن حالتهم معدية، وُيطبق الحجر  •

األشخاص الذين تعرضوا ألمراض سارية ولكنهم لم يصابوا بعد باالعتالل. وينبغي أن تتبع إجراءات عزل الشخص أو 
 :وضعه في الحجر الصحي مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن هذه اإلجراءات

ينبغي أن تكون هذه المرافق يمكن تنظيم عزل المريض في المنزل أو في مرافق معينة خصيصًا. وفي مرحلة التأهب  °
كاملة التجهيز وأن تضم موظفين مدربين في مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها. ويمكن تطبيق العزل أو الحجر 

 الصحي على أساس طوعي أو فرضه بموجب القانون.
ولوية للعزل يختلف تأثير الحجر الصحي في وقف انتشار األمراض السارية ويتوقف على المرض. وينبغي إعطاء األ °

 في المنزل تحت اإلشراف المستمر للفنيين في مجالي الرعاية الصحية والصحة العمومية كلما أمكن 
تنفيذ تدابير الصحة العمومية مثل المباعدة بين األشخاص واستراتيجيات التواصل المحلى )ينبغي النظر في  °

ضرورة تنفيذ التدابير الشخصية مثل غسل و لة استراتيجيات إعالم المشاركين بشأن العالمات واألعراض المحتم
 .(كبديل لتشريع تدابير العزل والحجر الصحي أو إلى جانبها ،األيدي

الوقاية: في البلدان التي تشهد مخاطر العدوى المنقولة بالنواقل ينبغي تعزيز التطعيم واستعمال المواد الطاردة للحشرات  •
بشأن الحالة الوبائية حاسمة األهمية حيث يزداد انتشار األمراض المنقولة  عد التوعيةوالناموسيات حسب االقتضاء. وتُ 

بالنواقل على صعيد العالم، وظهرت ممرضات جديدة في المناطق التي لم تكن موبوءة من قبل، مثل فيروس الشيكونغونيا 
 .2013الذي ظهر في النصف الغربي من الكرة األرضية في عام 

األيدي، ووضع أقنعة الوجه، وااللتزام بآداب السعال، والمباعدة بين األشخاص، وتجنب  االستجابة: تعد تدابير غسل •
المباعدة النصح بالمالمسة، ضمن التدابير األكثر شيوعًا التي يمكن تنفيذها لمواجهة العديد من األمراض المعدية، ويليها 

المرض. ويمكن تنفيذ هذه التدابير مع تدابير بين األشخاص، وتجنب المالمسة، واالبتعاد عن اآلخرين عند اإلصابة ب
 مثل التمنيع الحماية األخرى الخاصة بعوامل محددة،

المخصصات لضمان تزويد الموظفين باألدوات الضرورية إلدارة الموقف  تعيينتقديم الرعاية إلى الموظفين: ينبغي  •
جة. وينبغي رصد الموظفين للكشف عن عالمات وقدرتهم على الحصول على ما يكفي من الراحة والغذاء والدعم عند الحا

 اإلجهاد أو عدم القدرة على مواجهة التطور السريع للموقف
التواصل مع الجمهور العام: ينبغي وضع خطط التواصل قبل الحدث. وقد يطرح المرضى ومخالطوهم وعشراؤهم وأعضاء  •

ية من العدوى ومكافحتها. وينبغي أن يكون الموظفون الفريق وغيرهم من الزوار، األسئلة على الموظفين المعنيين بالوقا
دارة التجمع الحاشد.   مدربين على التواصل وأن يتاح لهم الحصول السريع على دعم أحد المتخصصين في التواصل وا 



 بعد الحدث
 
نتيجة للتجمع ينبغي استمرار الوعي باألوضاع لضمان التبليغ السريع عن أي معلومات تتعلق بانتشار األمراض السارية  •

 الحاشد بعد الحدث وحشد استجابة مالئمة. وقد يشمل ذلك المجتمع الدولي في التجمعات الحاشدة الكبيرة.
 ينبغي أن يشمل التعاون الدولي بعد الحدث تبادل المعلومات والخبرات. •
 

 األدوات والموارد
 

 :العدوىالرابط المؤدي إلى منشورات منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة 
http://www.who.int/csr/resources/publications/infectioncontrol/en/ 

 
يحتوي  2009خذت أثناء جائحة عام التقرير الخاص باجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير الصحة العمومية التي اتُ 

 على فصل عن التجمعات الحاشدة. الرابط اإللكتروني المؤدي إلى التقرير: 
http://www.who.int/iris/handle/10665/70747 

 
ويشير التقرير إلى استعراض منهجي يتناول انتقال األنفلونزا وفرض قيود على التجمعات الحاشدة، وقد 

  ُنشر هذا التقرير في وقت الحق ويمكن االطالع على المقال الكامل على الرابط التالي:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210600611000062 

  



 االعتبارات الخاصة بالصحة البيئية - 11الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
قطاعات متعددة، والتعاون/ كة واضحة وفعالة ومبكرة من ِقبل التجمعات الحاشدة مشار في تتطلب إدارة المخاطر البيئية  •

 والسيما السلطات البيئية والصحية المحلية  التنسيق بينها
 لتأهب للحدث امن شأن قدرات ونظم وهياكل الصحة البيئية أن ُتعزز نتيجة  •
يسمح بالتقييم المتواصل وتحسين جودة التدابير المتخذه بشأن إدارة المخاطر و عد اتباع نهج يتسم بالتكرارية والمرونة يُ  •

 وتعديل هذه التدابير، ضروريًا، نظرًا للطابع المتغير للتجمعات الحاشدة 
عد إجراء تقدير مبكر للمخاطر الصحية البيئية حاسم األهمية من أجل تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من يُ  •

يضم تجمعًا حاشدًا ظم الرصد والترصد ذات الصلة الستخدامها قبل الحدث الذي والتخفيف من وطأتها وإلنشاء نُ  المخاطر
  بعدهوأثناءه و 

 يمثل توفير خدمات اإلصحاح والنظافة الصحية الجيدة أحد أهم الدفاعات األساسية لمواجهة األمراض المعدية. •
 

 المقدمة
 

ليشمل أنشطة تعزيز الصحة )مثل أنشطة الوقاية من االعتالالت المتعلقة بالحر( وتقديم  يمتد نطاق تدابير الصحة البيئية 
دارتهما.  إمدادات مياه الشرب النقية )المياه الصالحة للشرب( وخدمات اإلصحاح وا 

 
مراض السارية وتضطلع إدارات الصحة البيئية والوكاالت المعنية بالسالمة الغذائية باألدوار الرئيسية في الوقاية من األ

ومكافحتها في التجمعات الحاشدة. فقد تتعرض أعداد كبيرة من الناس للمخاطر الصحية البيئية إذا لم توضع الضوابط 
دارتها،  المالئمة. وتضمن هذه اإلدارات والوكاالت تحديد المشكالت الخاصة بالصحة البيئية والسالمة الغذائية ومكافحتها وا 

عد الجودة الكافية للمياه ومرافق التخلص من النفايات عاماًل حضير األغذية ومنافذ بيع األغذية. وتُ ورصد المرافق مثل مرافق ت
 رئيسيًا في الوقاية من حاالت اإلصابة باألمراض الشائعة وفاشيتها.

 
نشاء نُ  ويعد التقدير المبكر لمخاطر الصحة البيئية حاسم األهمية لتحديد تدابير الوقاية من المخاطر والتخفيف من ظم وطأتها وا 

هذا التقدير من  ينطلق. وينبغي أن وبعدهالرصد والترصد ذات الصلة الستخدامها قبل الحدث الذي يضم تجمعًا حاشدًا وأثناءه 
نشاء المرافق الخاصة  الدراسات السابقة التي تتناول تقييم اآلثار البيئية وخطط اإلدارة البيئية والتي ُأجريت كجزء من تخطيط وا 

لتجمع الحاشد والبنية التحتية المرتبطة بها، والسيما إذا كانت هناك عمليات لتقييم اآلثار االجتماعية قد أجريت. وقد يكون با
هناك طيف من مشكالت الصحة البيئية التي ُحددت أثناء إجراء هذه التقييمات مثل اآلثار المترتبة على استخدام األراضي، 

منقولة بالنواقل، وأي مشكالت متعلقة بالموروث البيئي يلزم معالجتها )مثل التلوث الكيميائي في والتغيرات في أنماط األمراض ال
 مكان الحدث، وتغير المناخ، والمخاوف المتعلقة بالجو، وما إلى ذلك(.

 
 خصائص المكان بما في ذلك البيئة المادية

 
عد الموقع والبنية التحتية من العناصر المهمة في عملية تقدير المخاطر البيئية. فالبيئة الحضرية تختلف عن البيئة الريفية يُ 

ترتب على إقامة التجمع الحاشد في المناطق الصناعية المهجورة تاختالفُا كبيرًا من حيث االعتبارات الخاصة بالسياق. وقد 
هود المبذولة لدمج التحضير للحدث مع أنشطة تجديد المناطق الحضرية، آثار مهمة بالنسبة على سبيل المثال كجزء من الج



إلى إدارة البيئة. وهناك عوامل أخرى مثل مدى توافر المياه ومرافق اإلصحاح الجيدة؛ ومرافق التبريد والتهوية والبنى التحتية 
مناخ ودرجات الحرارة، تؤثر جميعها على المخاطر الصحية الخاصة بهما )مثل المظالت(؛ والظروف البيئية العامة مثل ال

 البيئية.
 

 بروز الحدث وأهميته السياسية
 

قد تؤدي المتابعة الفاحصة ألنشطة التخطيط والتنفيذ إلى ضغوط إيجابية على معالجة مصادر القلق البيئية واالجتماعية؛ 
استدامة. وهناك مثالن بارزان على ذلك، وهما قرار الحكومة األسترالية وتجعل التجمعات الحاشدة أكثر مراعاة للبيئة وأكثر 

، وحملة "الهدف األخضر 2000تقديم أول دورة "ألعاب خضراء" في األلعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين سيدني 
 " التي أطلقتها الحكومة األلمانية كمضيفة لكأس العالم لكرة القدم.2006

 
 

 نعرفه؟ما الذي 
 

هناك فرص كبيرة سانحة لتعزيز الصحة وحمايتها وينبغي دمجها في رسم الخطط والسياسات الخاصة بالتجمعات الحاشدة. 
وتتضمن هذه الفرص أمورًا مثل تصميم المرافق وكيف يمكن معالجة المشكالت المتعلقة بالطقس ودرجات الحرارة من خالله 

اقعها، ووجود سقيفة/ مظلة للحماية من الشمس/ المناخ(. وقد تؤثر القرارات المتخذة بشأن )مثل استخدام ُنظم التهوية وتحديد مو 
الُبنى التحتية والخدمات الخاصة بمياه الشرب واإلصحاح في التجمع الحاشد، على مدى توافر مياه الشرب وجودتها والمخاطر 

 صحية.الصحية المحتملة المرتبطة بعدم كفاية مرافق اإلصحاح والنظافة ال
 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

 ما الذي ينبغي أن نفعله؟
 

مهمة ومفيدة يمكن استخالصها من األحداث التي ضمت تجمعات حاشدة في الماضي، فأن كل  اً على الرغم من أن هناك عبر 
حداث التي تضم تجمعات حاشدة حدث يتطلب اتخاذ تدابير التخطيط والتدخالت الخاصة به تحديدًا. ونظرًا الختالف طبيعة األ
التخطيط والتنفيذ والتحقق واتخاذ "وسلوك الحضور فيها، فقد يسمح استخدام نهوج التقييم التكرارية مثل تلك التي تتبع نموذج 

 اإلجراء"، بإضفاء المرونة المستمرة.
 

مثل النقل والبيئة والعمل والوكاالت األخرى )م مع السلطات ومن األهمية بمكان التعاون في األنشطة الخاصة بالتخطيط والتقيي
والبناء، وما إلى ذلك(. ويمكن تناول األمور التالية كجزء من عملية رصد الصحة البيئية في األحداث التي تضم تجمعات 

 حاشدة:
 جودة المياه  •
 أماكن اإلقامة أو السكن  •
 لنفايات، وما إلى ذلك أماكن السفر، وينبغي للرصد أن يشمل مرافق اإلصحاح والتخلص من ا •
 وسائل النقل  •
 إدارة النفايات •
 مكافحة النواقل/ اآلفات. •



 
 وُتعد الجوانب التالية أساسية في وضع الخطط الصحية البيئية وتنفيذها:

ورعاة الحدث وما إلى ذلك، التي ستتحمل المسؤولية العامة فيما  الوضوح بشأن المنظمات من قبيل الوكاالت الحكومية •
يتعلق بتنفيذ تدابير الصحة البيئية بما في ذلك تحديد مراحل دورة الحدث التي ستنفذ فيها هذه اإلجراءات )التخطيط أم 

 التنفيذ أم اإلغالق( 
 وضع إطار لرصد االمتثال والتبليغ لضمان تنفيذ التدابير الالزمة •
 ف اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال حدوث ظرف غير متوقع تعري •
 إجراء االستعراض بانتظام وتحديث خطة إدارة المخاطر البيئية.  •
 

وينبغي دعم ذلك عن طريق اإلجراءات التشغيلية الموحدة. فعلى سبيل المثال ينبغي أن تحدد اإلجراءات التشغيلية الموحدة 
جراءات االستجابة الالزمة  جمعأساليب الخاصة بترصد الصحة البيئية  العينات، والفحوص المختبرية التي ينبغي استخدامها، وا 

 لتحديد مصادر التلوث.
 

 المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد تحديداً 
 

ونوعية ينبغي اعتبار المشكالت البيئية الرئيسية جزءًا من التقدير االستراتيجي للمخاطر، بما في ذلك التعرض للحر/ البرد، 
 الهواء، والتلوث الضوضائي، والمياه واإلصحاح، واحتمال حدوث ظواهر مناخية شديدة.

 
وقد يكون من المفيد استعراض كل ما هو متاح من تقارير بشأن تقييم اآلثار البيئية ُأعدت في مراحل التخطيط المبكرة 

اء أو جودة المياه السطحية على سبيل المثال، توفر فهمًا والتصميم واإلنشاء. وقد تكون هناك دراسات قد ُأجريت عن نوعية الهو 
 أعمق للمخاطر الصحية البيئية المتعلقة بالحدث.

 
الخصائص الثقافية والممارسات الدينية الخاصة بالمشاركين في التجمع الحاشد. فقد ثبت أن الطقوس  النظر فيوينبغي أيضًا 

الحتفاالت الدينية على سبيل المثال، تؤثر سلبًا على جودة المياه وتزيد من التي تتمثل في استحمام الحشود في األنهار في ا
 مخاطر انتشار األمراض المعدية )مثل الكوليرا(، والسيما في األماكن التي ُتعد فيها جودة المياه مصدرًا للقلق بالفعل.

 
لعدوى الالزمة لمواجهة المشكالت الصحية عد غياب الوعي بين المشاركين في التجمع الحاشد بشأن تدابير الوقاية من اويُ 

أثر مدمر  إلى تعطل أكثر التدابير بساطة يؤديالبيئية أمرًا مهمًا، والسيما في البيئات الحساسة/ الهشة. ففي هذه البيئات، قد 
 على مدى انتشار األمراض المعدية.

 
 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها

 
 ،إلى الممارسات العادية بالتجمع الحاشدينبغي أن يستند جميع التدابير المتخذة بشأن إدارة المخاطر البيئية في السياق الخاص 

 للوائح والشروط الوطنية أو دون الوطنية المعمول بها. أن تمتثل هذه التدابيريلزم و 
 

 قبل الحدث
 

 تنفيذ خطط الصحة البيئية.ذ معظم العمل قبل الحدث لضمان القدرة على سينف  
 



ُنظم الترصد والرصد والتبليغ: ينبغي أن تستند ُنظم الترصد والرصد والتبليغ إلى الممارسات العادية على النحو الموضح  •
أي احتياجات إضافية خاصة بالتجمع الحاشد تحديدًا، باالستناد إلى تقدير  هذه الُنظم ، ولكن يلزم أن تراعي9في الفصل 
مثل المشكالت الخاصة بنوعية الهواء في األحداث الرياضية أو الضغوط السياسية من أجل االستجابة المخاطر، 
 السريعة. 

 
وينبغي أن تشمل ُنظم الرصد والتبليغ جميع جوانب جمع البيانات، والتحقق منها، وتقييمها، والتبليغ بشأنها، وأن تتضمن جميع 

(، فضاًل عن أنشطة التحذير واإلنذار المبكرين. وينبغي دمج هذه األنشطة في نظام أنشطة الترصد )الروتينية، وغير الروتينية
أوسع نطاقًا للترصد، من أجل القضاء على االزدواجية والحد من مخاطر انقطاع االتصاالت. وينبغي للمتخصصين في مجال 

لتنسيق والتواصل بين القطاعات على نحو جيد الصحة البيئية أن يشاركوا في عملية جمع البيانات وتحليلها وتأويلها. ويلزم ا
 الصحة البيئية والتصدي لها.المحدقة بلضمان الكشف عن المخاطر 

 
 :الخدمات المختبرية وجمع العينات •

ن ذلك أساليب جمع العينات وعدد العينات الي ينبغي مينبغي أن يحقق جمع العينات البيئية أغراض التحري؛ ويتض
 ا يلي:جمعها. وينبغي مراعاة م

إمكانية االطالع على خرائط المباني والوصول إلى المديرين والتقنيين )للحصول على المعلومات حول المراوح،  °
 والمرشحات، وشبكات األنابيب، ونُظم تبريد الهواء، وما إلى ذلك، على سبيل المثال(

 العينات منهاالمناطق التي تغطيها عملية جمع العينات وأماكن السلع التي ينبغي جمع  °
 نسبة الضوابط السلبية )"العينات المرجعية"(، وكيفية الحصول عليها °
إجراءات الحصول على العينات الكتلية لتحديد وجود التلوث )مثل األبواغ في مواد البناء، وكتل األتربة المتراكمة على  °

العينات في أكياس مزدوجة(  مرشحات الهواء(. وينبغي أن تتضمن اإلجراءات االحتياطات المالئمة )مثل وضع
 لتالفي االنتشار الثانوي

 أوجه القصور المحددة في عملية الكشف  °
 جمع العينات من األسطح عن طريق المناديل والمسحات °
 جمع عينات الهواء °

الحاشد مرحلة التخطيط والتصميم: يتناول تقييم األثر البيئي أثر البيئة المحدد على الصحة فيما يتعلق باستضافة التجمع  •
قطاع الصحة من أجل إحداث التأثير. ويسمح ذلك للسلطات  وبما في ذلك صحة اإلنسان. وينبغي أن يشارك ممثل

االنتباه إلى المخاطر الصحية المحددة أو الفرص المتاحة لتعزيز  باسترعاءالصحية أو أصحاب المصلحة اآلخرين 
 الصحة.

ذا التقييم للنظر في اآلثار التراكمية للمشاريع المتعددة التي سُينظر فيها في يمكن أن يستخدم ه التقييم االستراتيجي للبيئة: •
 التجمعات الحاشدة الكبيرة على األرجح.

الالزمة  عمليات التقييم: ينبغي أن يشارك األخصائيون في مجال الصحة البيئية/ اإلصحاح والسالمة الغذائية في التأهب •
لتحديد قدرة الوكاالت المعنية بالمشكالت الخاصة بالصحة البيئية والسالمة الغذائية على تلبية الطلب اإلضافي الناجم عن 
التجمع الحاشد. وفي إمكانهم أيضًا تحديد الفجوات المحتملة في الهياكل المؤسسية والُنظم القائمة بالفعل، بما في ذلك 

نفاذ  ،ليات التفتيش على البيئة/ األغذيةالوظائف األساسية مثل عم والرصد، والترصد، والفحوص المختبرية، والمعاينة وا 
وقد تترتب آثار مالية كبيرة على التقييم والنتائج المرتبطة به،  اللوائح والسيما في المناطق التي تتأثر تأثيرًا مباشرًا بالحدث.

 اللوائح، أو إعادة البناء أو التجديد.وقد يتطلبان أيضًا المزيد من التدريب، أو تغيير 
 

 
 
 



 1996دراسة حالة: دورة أثينا لأللعاب األوليمبية واأللعاب األوليمبية للمعوقين، عام 
 
 

هناك العديد من اللوائح المعنية بالصحة البيئية التي ُعززت أو وضعت تحسبًا للمخاطر المحتملة. وتضمنت هذه اللوائح 
دارتهما، وتعزيز المعايير الخاصة إجراءات إصدار تراخيص ال خدمات الغذائية وتعليقها، وتوفير مياه الشرب ومرافق اإلصحاح وا 

باإلقامة بما في ذلك الترتيبات اإلضافية مثل األماكن التي توفر السرير واإلفطار، وتعزيز المعايير الخاصة بجودة المياه في 
 حمامات السباحة ومرافق المياه الترفيهية.

 
 

ويلزم إجراء عمليات تفتيش إضافية على األماكن واألنشطة التي ستؤثر على الحضور من أجل الحد من المخاطر الناجمة عن 
المالئم الذي يشمل أي مشكالت سابقة شهدها  تقدير المخاطرمشكالت الصحة البيئية. وينبغي تحديد تلك المخاطر بإجراء 

 المخاطر التي سيلزم إيالؤها عناية خاصة.مكان الحدث من أجل تحديد المقار الشديدة 
 
 

 النظر فيها: ينبغيالمجاالت المعينة التي 
 

 االعتالالت المرتبطة بالحر والبرد
 

تمثل االعتالالت المرتبطة بالحر )مثل ضربات الشمس والبثور وحروق الشمس( المشكالت الصحة البيئية األكثر شيوعًا التي 
تجمعات حاشدة. وُيعد استخدام مؤشر الحرارة )قياس يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة( أهم ُتحدد في األحداث التي تضم 
 ستخدم عادة في نمذجة الطلب المحتمل على الخدمات الطبية.المحددات المتعلقة بالطقس ويُ 

 
مثاًل، أكثر عرضة  غرافية للحضور في التجمع الحاشد. فمن المعروف أن األطفال والمسنينويلزم مراعاة الخصائص الديمُ 

لالعتالالت المرتبطة بالحر، وكذلك األفراد الذين يعانون بالفعل من الحاالت المرضية، والسيما أمراض القلب واألوعية الدموية 
واألمراض الرئوية. كما أن المجموعات السكانية الزائرة قد تكون أقل استعدادًا وأكثر عرضة للظروف المناخية )الحر والبرد 

 بة( واالرتفاع.والرطو 
 

وعادًة ما ُترصد االعتالالت المرتبطة بالحر باستخدام ُنظم ترصد المتالزمات. ولكي يكون هذا الترصد فعااًل، يلزم أن يكون 
ن جيدًا على التعرف على عالمات االعتالالت المرتبطة بالحر، والسيما يالموظفون العاملون في مجالى الطب والطوارئ مدرب

 السكانية الحساسة.بين المجموعات 
 

  أثناء الحدث قبل الحدث نوع التدخل أمثلة على التدابير الخاصة بالممارسات الجيدة
 

     االعتالالت المرتبطة بالحر
 

تجنب التجفاف، والحفاظ على المدخول الكافي من السوائل، والحد 
 من استهالك الكحول أو تالفيه

  X  تعزيز الصحة
 

ارتداء المالبس المالئمة واستخدام مستحضرات الوقاية من 
 الشمس

  X  تعزيز الصحة

   X البنية التحتية  توفير/ إنشاء أماكن مكيفة، مثل سقيفات التبريد
  X  إدارة العمليات

 



  X X البنية التحتية ضمان اإلتاحة الكافية لمياه الشرب المأمونة وتوافرها
  X X العمليات

 
   X البنية التحتية/ التصميم توفير مظلة/ سقيفة

ضمان دوران الهواء/ تدفق الهواء المناسب، بطرق من بينها 
 استخدام المراوح

   X البنية التحتية/ التصميم
  X  إدارة العمليات

 
رصد عالمات  االعتالالت المرتبطة بالحر، مثل استخدام ُنظم 

 ترصد المتالزمات
  X  الترصد

 
ضمان التواصل الكافي مع الجمهور، بما في ذلك من خالل 

وسائل اإلعالم، بشأن اتخاذ التدابير للحد من مخاطر االعتالالت 
مس، المرتبطة بالحر، مثل استخدام مستحضرات الوقاية من الش

 ما إلى ذلك.وشرب الماء، ولبس القبعات، و 

  X X تعزيز الصحة
 
 
 

 
 تلوث الهواء

 
االلتهابات التنفسية الحادة بين األطفال والشباب الحصائل الصحية األكثر شيوعا المرتبطة بالتعرض لملوثات الهواء في  تمثل

، والسيما عدم انتظام ضربات أمراض القلب واألوعية الدمويةقت أيضًا اآلثار على التجمعات الحاشدة. وفي بعض األحيان، ُوثّ 
 القلب. 

 
 أثناء الحدث قبل الحدث نوع التدخل أمثلة على التدابير الخاصة بالممارسات الجيدة

    تلوث الهواء
الترويج الستخدام وسائل المواصالت العامة للحد من زيادة سير 

 المركبات الخاصة
 X  تعزيز الصحة

 
الحد من عدد المركبات الخاصة على الطريق داخل موقع الحدث 

 وحوله
 X X النقل سياسات

استخدام الطاقة الخضراء في توليد الكهرباء في األحداث، مثل 
 الطاقة الشمسية

  X سياسات الطاقة

  X سياسات الطاقة تجنب استخدام وقود الديزل
 

 الضوضاء
 

وسباقات تم تحديد التلوث الضوضائي في سياق األحداث التي تضم تجمعات حاشدة في معظمه في المهرجانات الموسيقية، 
 السيارات، واألحداث التي تقام في المناطق السكانية ذات الكثافة السكانية العالية.

 
 أثناء الحدث قبل الحدث نوع التدخل مثال على تدابير الممارسات الجيدة

  
    الضوضاء

لموظفين العاملين لضمان إتاحة معدات الحماية الشخصية الكافية 
 المشاركين فيهفي الحدث واألشخاص 

 X X المشتريات 

إذكاء الوعي بشأن المخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض 
 للضوضاء المفرطة 

 X  تعزيز الصحة

 
 



 المياه واإلصحاح
 

العارض لمياه الصرف أو المواد الكيميائية من مرافق اإلصحاح المؤقتة إلى تلوث المياه والتربة  التسربتلوث المياه: قد يؤدي 
 بشدة.

 
كما قد يؤثر استخدام مواد معينة كجزء من األنشطة الشعائرية على جودة المياه. ومثال على ذلك المساحيق التي تُنثر في 

صنع عادة من المواد االصطناعية ويحتوي بعضها على المعادن الثقيلة الهواء في االحتفاالت الشعائرية المقدسة، والتي تُ 
 آلثار السلبية المترتبة على استخدام هذه المواد على الُنظم البيئية المحيطة ومصادر المياه.والمواد الكيميائية. وقد تم توثيق ا

 
مرافق المراحيض: من الضروري أن تكون طاقة هذه المرافق االستيعابية كافية وأن تقام في مواقع مناسبة ويسهل الوصول إليها 

بحيث تظل صحية وصالحة لالستخدام وال تؤدي، سواء عن طريق من جميع أنحاء الموقع. ويجب بناء المراحيض وصيانتها 
 التسرب أو االرتشاح، إلى تلويث إمدادات المياه، أو المياه السطحية، أو سطح األرض في المواقع المتاخمة.

 
ة ، وقاعدامرأةوينبغي توفير مراحيض منفصلة للرجال والنساء تحتوي على قاعدة مرحاض واحدة على األقل لكل مائتي 

مرحاض واحدة على األقل لكل ثالثمائة رجل. وينبغي وضع عالمات واضحة في جميع أنحاء المكان تشير إلى مواقع جميع 
 المراحيض لتوجيه الحضور. وينبغي وضع الفتات إضافية تحث المشاركين على عدم التبول أو التغوط في الخالء.

 
مياه النظيفة الجارية )المضغوطة(، والصابون، والمناشف الورقية، أو وينبغي أن تزود مرافق غسل األيدي على ما يكفي من ال

األساليب األخرى المعتمدة لتجفيف األيدي. وينبغي إتاحة هذه المرافق بالقرب من كل مجموعة مراحيض وبالقرب من المناطق 
 رقية.المخصصة لخدمات األغذية. وينبغي توفير السبل المالئمة للتخلص من المياه والمناشف الو 

 
 من مياه الصرف عن طريق تفريغها على سطح األرض أو في أي مجرى مائي. ابداً  التخلص عدموينبغي 

باستمرار. وينبغي  هذه المراحيض احيض الكيميائية بسهولة، وتنظيفينبغي إتاحة وصول مركبات الخدمة إلى المر  •
 وفقًا للتوجيهات المحليةجتمعية، التخلص من النفايات في ُنظم شبكات الصرف العامة أو الم

بالمياه بُنظم شبكات الصرف العامة أو المجتمعية المزودة بمرافق معالجة مياه  المحمولينبغي توصيل مرافق الصرف  •
 ضافية الناجمة عن التجمع الحاشدالصرف ذات الطاقة الكافية لمعالجة مياه الصرف اإل

ؤدي إلى تلوث أي مصدر لمياه الشرب أو تبحيث ال  اقعهاديد مو وتح ،لتخلص من النفاياتا وُنظممراحيض الينبغي بناء  •
 على الصحة العمومية شكل خطراً تو مجرى مياه، أ

 ينبغي توفير أوعية للنفايات يمكن تنظيفها بسهولة  •
  ينبغي تغطية أوعية النفايات •
 

 ينبغي توفير مرافق جمع النفايات الصلبة والتخلص منها
زالتها يوميًا على األقل، والتخلص  • ينبغي جمع جميع النفايات الصلبة وتخزينها في حاويات مضادة للتسرب وغير ماصة، وا 

في  القائمةمنها في أحد المرافق المجتمعية الخاصة بالتخلص من النفايات الصلبة، أو في أحد مدافن النفايات المناسبة 
 المنطقة

ع المرافق الخاصة بخدمات لصلبة المعتمدة في أماكن مناسبة في جميع أنحاء الموقع وجميينبغي توفير حاويات النفايات ا •
 األغذية

في حال استخدام حاويات تخزين النفايات الصلبة الكبيرة، ينبغي توفير حاويتين على األقل سعتهما أربع ياردات مكعبة  •
شخص  1000اويتين سعتهما ياردتين مكعبتين لكل شخص إذا كانت النفايات سُتجمع مرة واحدة يوميًا، أو ح 1000لكل 

 . ايسهل وصول مركبات الخدمة إليه أماكنإذا كانت النفايات سُتجمع مرتين يوميًا. وينبغي وضع هذه الحاويات في 



 
 أثناء الحدث قبل الحدث نوع التدخل مثال على تدابير الممارسات الجيدة

    المياه واإلصحاح
وضع خطة مأمونية المياه وتنفيذها لتوفير نهج شامل لتقدير 
األخطار والمخاطر ولدعم وضع اإلجراءات اإلدارية الفعالة 

 وتنفيذها 

 X X البنية التحتية

 X X العمليات

الحد من استهالك مياه الشرب في تشغيل المراحيض، وتشغيلها 
جمع مياه األمطار، ظم باستخدام المياه الرمادية المعاد تدويرها، ونُ 

 على سبيل المثال

  X تصميم البنية التحتية

تعزيز إعادة التدوير وفصل النفايات بنشاط للحد من كمية 
 النفايات الصلبة الناتجة

 X  تعزيز الصحة

ضمان توافر اإلمدادات الكافية ووضع صناديق النفايات في مواقع 
 مناسبة، وضمان تنظيفها وتفريغها باستمرار 

 X X إدارة العمليات

توفير المرافق الكافية مثل صناديق النفايات من أجل إعادة تدوير 
 النفايات أنواعالنفايات وفصل 

  X المشتريات

استخدام الحاويات المغطاة، والسيما للنفايات الغذائية، خاصًة في 
 األماكن الدافئة المفتوحة

  X المشتريات، العمليات

 استخدام النفايات الغذائية في التسميد وضمان فعالية الممارسات 
 

األغذية والمقاولون  ولسياسات )بائعا
 من الباطن

X X 

اختبار/ رصد جودة مياه الشرب ومرافق المياه الترفيهية بانتظام، 
بما في ذلك البحيرات، واألنهار، وحمامات السباحة، وأحواض 

 االستحمام الساخنة

 X  الترصدالتفتيش/ 

ينبغي بناء المراحيض وُنظم التخلص من النفايات وتحديد مواقعها 
بحيث ال تؤدي إلى تلوث مصادر مياه الشرب والمياه السطحية 

 والمجاري المائية

 X X البنية التحتية والعمليات

ضمان إتاحة/ إمكانية الوصول إلى مرافق غسل األيدي ومرافق 
الخدمات الغذائية، وباالستناد إلى اإلصحاح في جميع أماكن 

 العدد المتوقع للمشاركين في التجمع الحاشد

 X X البنية التحتية والعمليات

 X  تعزيز الصحة تعزيز ممارسات نظافة األيدي وممارسات اإلصحاح المأمونة
رصد المراحيض، وصناديق القمامة، ومواقع معالجة النفايات 

 وتخزينها
 X  التفتيش/ الترصد

ضمان أن النفايات الصلبة تخزن في حاويات مضادة للتسرب 
 وغير ماصة وأنها ُتجمع يوميًا على األقل

 X  إدارة العمليات

ضمان التخلص من النفايات الصلبة في المرافق المجتمعية 
الخاصة بالنفايات الصلبة أو في أحد المدافن الصحية للنفايات 

 المقامة بالقرب من مكان الحدث 

 X  العملياتإدارة 

 
 

 النفايات الصلبة
 

عادة ما تتضمن المواد المرتبطة باألحداث التي تضم تجمعات حاشدة الورق ونفايات التغليف، ونفايات األغذية، والعلب 
 مثل األمراض المنقولةعدد من اآلثار الصحية ) المعدنية، والقناني الزجاجية، واألغلفة البالستيكية، وما إلى ذلك. وقد يترتب

 والتخلص منها(. مالئمة للنفايات الصلبة )تخزينها ونقلهابالنواقل واآلفات( على اإلدارة غير ال
 

 أثناء الحدث قبل الحدث نوع التدخل مثال على تدابير الممارسات الجيدة



    مكافحة اآلفات والنواقل
 ةينبغي تحديد أنواع البعوض الموجودة في مواقع التجمعات الحاشد

 وحولها، وينبغي وضع برنامج للتخلص من البعوض وتنفيذه
دارة العمليات  X X التخطيط وا 

ضمان االستخدام الحكيم لمبيدات اآلفات والمواد الكيميائية األخرى 
 لمكافحة النواقل واآلفات 

 X X إدارة العمليات 

 X X العمومية الصحة تجفيف مناطق المياه الراكدة للحد من توافر أماكن تكاثر النواقل

إذكاء الوعي بشأن التدابير المناسبة للحد من انتشار األمراض المنقولة 
 لحشراتل المواد الطاردةبالنواقل واآلفات، مثل استخدام 

 X X تعزيز الصحة

 
 

 أثناء الحدث
 

بتنفيذ خطة إدارة المخاطر الصحية البيئية واألنشطة ذات الصلة المتعلقة بالرصد والترصد )والتفتيش(  تتعلق معظم األنشطة
الممارسين في مجال الصحة العمومية وأصحاب المصلحة اآلخرين، والسيما  بينفي التنسيق  أهم العناصرواالستجابة. ويتمثل 

ارسين في مجال الصحة العمومية أيضًا إجراء التحري السريع في حال فيما يتعلق بتبادل المعلومات والبيانات. وينبغي للمم
 وقوع أي حدث خاص بالصحة البيئية يرتبط بالتجمع الحاشد.

 
 

 الحدث بعد
 

في سياق إدارة المخاطر الصحية البيئية، ستركز معظم األنشطة في مرحلة ما بعد الحدث تركيزًا مباشرًا على التصدي للمخاطر 
التنظيف، والسيما أنشطة إدارة النفايات. وستتضمن األنشطة في مرحلة ما بعد الحدث أيضًا إصالح األضرار  المرتبطة بجهود

 التي لحقت بالبنية التحتية وتجديدها، في حال حدوث مشكالت تتعلق بالتخريب.
 

لة بالمياه واألغذية. وذلك الحدث التي تتعلق ببعض مسائل الصحة البيئية، مثل األمراض المنقو  بعدوستستمر أنشطة الترصد 
للكشف عن المخاطر والمشكالت المحتملة التي ينشرها المسافرون ورصدها. ويرد وصف أكثر تفصياًل ألنشطة الترصد في 

 الذي يتناول ترصد األمراض واالستجابة للفاشيات. 9مرحلة ما بعد الحدث والُنظم المستخدمة في إجرائها في الفصل 
 
 

 األدوات والموارد
 

 الرابط المؤدي إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة البيئية
http://www.who.int/publications/guidelines/environmental_health/en/ 

  



 حماية األغذية والمياه - 12الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
ُتعد تدابير الوقاية والتأهب واالستجابة لضمان سالمة مصادر األغذية والمياه من العوامل البيولوجية والكيميائية والمادية،  •

 ة العمومية في التجمعات الحاشدةلصحلجزءًا ال يتجزأ من أي استراتيجية 
نذار واالستجابة للفاشيات في ينبغي للسلطات المعنية باألغذية والمياه أن تشارك مشاركة كاملة في فريق اإل •

 التجمع الحاشد قبل التجمع الحاشد وأثناءه 
ينبغي للسلطات المعنية باألغذية والمياه أن تساعد في وضع الخطط واستعراضها من أجل توفير األغذية والمياه  •

تاحتها ومالءمتها و للمشاركين في التجمع الحاشد والموظفين والمشاهدين، وأن تضمن كفايتها و   يسر تكلفتهاا 
يجب أن يتولى موردو األغذية ذوو الخبرة توريد األغذية ألعداد كبيرة من الناس؛ أما في األعداد المتوسطة والصغيرة  •

 الخدمة بائعون مدربون ومعتمدون فينبغي أن يقدم
اإلنتاج وحتى  ذاألغذية والمياه أثناء مرحلة التخطيط وأن يمتد طوال سلسلة اإلمدادات من سالمةينبغي بدء تقييم  •

  المستهلك النهائي
ائه قبل التجمع الحاشد بوقت ، ينبغي تحقيق القدرة الكافية على إجر ما يتسم به من تعقيدنظرًا لتكلفة تحليل األغذية والمياه و  •

  طويل
والدفاع عنها قبل  يجب أن يتلقى جميع مناولي األغذية التدريب في مجال النظافة الشخصية والسالمة الغذائية •

  التجمع الحاشد
ى أي مشكالت تتعلق بسالمة ينبغي رصد مؤسسات الخدمات الغذائية أثناء التجمع الحاشد للوقوف على الفور عل •

  الغذاء
 

 المقدمة
 

ؤدي إلى تإن االستجابة غير الكافية أثناء التجمع الحاشد إلحدى فاشيات اإلسهال والقيء التي ُتعد أمرًا روتينيًا في المعتاد، قد 
عواقب وخيمة فيما يتعلق بالصحة واالقتصاد والسمعة. وقد حدث العديد من الفاشيات في التجمعات الحاشدة بسبب األغذية 
والمياه الملوثة. وتؤثر هذه األمراض على نحو غير متناسب على األطفال وكبار السن والنساء الحوامل واألشخاص المنقوصي 

أثرًا باألمراض المنقولة باألغذية والمياه. كما أن شدة الزحام قد تزيد من انتشار بعض المناعة. وعادة ما يكون الزوار أسرع ت
 الممرضات مثل النوروفيروس.

 
وتمثل السالمة الغذائية نشاطًا متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات يتضمن خبرات في علم األوبئة، والكيمياء، 

تكنولوجيا األغذية، وتحليل المخاطر، والتبليغ عن المخاطر، والطب البيطري، والميكروبيولوجيا، وعلم السموم، والزراعة وعلوم و 
نتاج األغذية وتصنيعها وتوزيعها، وخدمات األغذية وتوريدها، والصحة البيئية، وضمان الجودة ومراقبتها )على سبيل المثال  وا 

 ال الحصر(.
 

األفراد أو الجماعات تلويث األغذية أو المياه. وسيحدد تقدير وتشمل السالمة الغذائية الدفاع عن األغذية الذي يتصدى لتعمد 
 المخاطر الذي ُيجرى بالتنسيق مع سلطات األمن مدى احتمال حدوث ذلك.

 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات



 

ية والمياه سوف األغذ سالمةاألغذية والمياه أهمية كبرى من أجل نجاح التجمع الحاشد وسالمته. وفي حال عدم  سالمةتكتسي 
إلى عواقب وخيمة على الصحة العمومية واالقتصاد وعلى سمعة الجهات المنظمة للحدث. وهناك أدوار حاسمة  ذلك ؤديي

األهمية في مجال الصحة العمومية ينبغي أن تنهض بها السلطات المسؤولة عن األغذية والمياه قبل التجمع الحاشد وأثناءه 
 .وبعده

 
األغذية المقدمة على منتجي األغذية ومورديها، بما في ذلك االمتثال للقوانين واألحكام المطبقة.  سالمةوتقع مسؤولية ضمان 

عن  ،بمسؤوليته إزاء توفير األغذية المأمونة كي يفيوينبغي أن توجه السلطات الصحية والوكاالت المعنية قطاع األغذية 
 إجراءات اإلنفاذ. طريق التوعية واإلشراف والتفتيش وعند الضرورة اتخاذ

 
وقد يرغب القائمون على التنظيم في النظر في تشكيل فريق عامل مخصص ُيعنى بمشكالت السالمة الغذائية؛ وُيعد ترصد 

 الفاشيات جزءًا أساسيًا من ذلك.
 
 
 سس السالمة الغذائية أثناء التجمعات الحاشدةأُ 
 

تخطيط. وينبغي للقائمين على تنظيم التجمع الحاشد أن ينظروا في برامج ُيعد البرنامج الوطني للسالمة الغذائية أساسًا ألي 
السالمة الغذائية القائمة على الصعيد الوطني وفي موقع التجمع الحاشد وأن يحددوا الفجوات وجوانب الضعف التي يلزم 

 معالجتها.
 

مبدأ السالمة الغذائية "من اإلنتاج إلى  وعند التحضير للحدث الذي سيشهد التجمع الحاشد، يتعين على الحكومات أن تطبق
االستهالك" أي من "المزرعة إلى المستهلك". وينبغي تقييم كل خطوة من خطوات سلسلة اإلمدادات الغذائية للتحقق من أن 

الوطني التدابير الكافية لحماية الغذاء قد اُتخذت. وقد وضعت منظمة الصحة العالمية اإلرشادات بشأن تقييم عناصر البرنامج 
 للسالمة الغذائية، بما في ذلك ما يلي:

 سن التشريعات الخاصة بالسالمة الغذائية  •
 إجراء التفتيش واإلنفاذ  •
 جمع عينات األغذية وتحليلها وترصد األمراض المنقولة باألغذية •
 االستجابة للطوارئ المتعلقة بالسالمة الغذائية  •
 التواصل مع الجمهور ودوائر صناعة األغذية وسائر أصحاب المصلحة بشأن المسائل المتعلقة بالسالمة الغذائية.  •
 

وفي حين أن دوائر صناعة األغذية تضطلع بالدور الرئيسي في ضمان السالمة الغذائية، فإن مشاركتها في التخطيط للتجمع 
كومات على بعض مؤسسات األغذية أن تضع النهوج الوقائية القائمة على الحاشد كثيرًا ما ُتغفل. ويشترط العديد من الح

تتنبأ باألخطار المحتملة وتمنعها قبل  هذه النهوج حيث إن "نقاط تحليل المخاطر والمراقبة الحرجة"المخاطر وتنفذها، مثل نظام 
طر بالنسبة إلى جميع األغذية التي تنطوي وصول األغذية إلى المستهلكين. وينبغي النظر في اتباع نهج قائم على جميع المخا

 على المخاطر التي تقدم أثناء التجمع الحاشد.
 

 المياه أثناء التجمعات الحاشدة سالمةُأسس 
 



 سالمةالمياه قبل التجمع الحاشد. وتستخدم خطة  سالمةتوصي المبادئ التوجيهية الخاصة بجودة مياه الشرب بإعداد خطة ل
مياه الشرب من مستجمعات المياه إلى المستهلكين. كما ُتعد هذه  سالمةية قائمة على المخاطر في إدارة المياه استراتيجية وقائ

المياه تقييمًا موضوعيًا. وتهدف  سالمةاالستراتيجية أداة لضمان الجودة توفر آلية لتقييم الجهود المبذولة في التخطيط ل
 المياه وتنفيذها وتقييمها عن طريق تحديد الفرص المتاحة للتحسين. سالمةاالستراتيجية إلى دعم عمليات وضع خطط 

 
وتترتب على سياق التجمع الحاشد آثارًا مهمة على توفير المياه المأمونة. وينبغي إجراء تقييم مبكر حتى يتسنى اتخاذ التدابير 

مصدرًا لألمراض المنقولة بالمياه. وُيعد التخطيط المالئمة. وقد يلزم استخدام ُنظم مؤقتة لتوزيع المياه وقد تصبح هذه الُنظم 
السليم إلمدادات المياه المؤقتة وتصميمها وتشغيلها وصيانتها ورصدها والتفتيش الصحي عليها، ضروريًا لضمان مأمونيتها 

 أثناء التجمع الحاشد.
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

 قبل الحدث
 

األغذية والمياه. وينبغي أن تشمل الخطة  سالمةلمحدقة بالتجمع الحاشد أن يوفر أساسًا التخاذ تدابير ينبغي لتقدير المخاطر ا
 المياه واألغذية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمستوى المحلي. سالمةعمليات تقييم القدرات الخاصة ب

 
األغذية والمياه قبل الحدث بوقت طويل بالتشاور مع  سالمةب وينبغي للقائمين على تنظيم التجمع الحاشد وضع الخطة الخاصة

 أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك ما يلي:
 ية والخاصة بالمحافظات والمحليةسلطات الصحة العمومية الوطن •
سماك السلطات التنظيمية المعنية باألغذية والمياه، بما في ذلك تلك التي تتبع قطاعات الصحة والزراعة ومصائد األ •

 والتجارة والتبادل التجاري
  لك مقدمو خدمات األغذية المحليوندوائر صناعة األغذية، بما في ذ •
 لترصد/ خدمات االستجابة للطوارئخبراء الوبائيات/ ا •
 قطاع المستشفيات وقطاع السياحة •
 الجهات المعنية بإنفاذ القانون •
 العالقات مع وسائل اإلعالم •
 

اصة بفاشيات األمراض المنقولة باألغذية وبالمياه في البلد المضيف وفي موقع التجمع الحاشد، وُتعد البيانات الوبائية الخ
حاسمة األهمية. وينبغي أن تشمل هذه البيانات األخطار المحتملة )مثل اإلشريكية القولونية(، ومصدر انتقال المرض والعوامل 

. كما أن المعلومات عن التغطية باللقاحات في المجموعة السكانية التي تساعد عليه )مثل عدم كفاية البنية التحتية لإلصحاح(
 ، تكتسي أهمية أيضًا.Aالمضيفة فيما يتعلق باألمراض المنقولة باألغذية وبالمياه مثل التهاب الكبد 

 
 لي:ويتطلب تقدير المتطلبات الخاصة بتوزيع المياه واألغذية المأمونة مراعاة عدد من العوامل، بما في ذلك ما ي

بما في ذلك المتطوعين( عدد المشاركين )من الالعبين، والمتحدثين، والمؤديين، والمشاهدين، والموظفين الداعمين،  •
 وأنواعهم

 التغطية باللقاحات، وما إلى ذلكالسمات المرضية للمشاركين ولبلدانهم األصلية و  •
مدادات المياه،  •  (يديوالمراحيض، ومرافق غسل األمكان الحدث وبنيته التحتية )التيار الكهربائي، وا 
 طبيعة التجمع الحاشد ومدته •



 وأنواعها في مكان الحدث وخارجه عدد الوجبات •
 نوع خدمات توريد األغذية وحجمها •
 ر األغذية التي ستقدم ومناولتهاتحضي •
 

 العمليات
 

شراكه في العمليات الخاصة بالقيادة والتحكم والتواصل. وينبغي لهذا  سالمةينبغي تحديد القائد في مجال  األغذية والمياه وا 
 األغذية والمياه على مدار اليوم وطوال األسبوع. سالمةالشخص أن يكون مركز االتصال بشأن 

 
مضيف. وينبغي لها مراعاة ما وينبغي أن تستند خطة السالمة الغذائية إلى القدرات والممارسات القائمة في المجتمع المحلي ال

 يلي:
 

 سن التشريعات الخاصة بالسالمة الغذائية
 

مة لى مفهوم "من المزرعة إلى المستهلك" الشامل. ووفقًا للبلد المضيف قد تخول السلطة الخاصة بالسالإتستند السالمة الغذائية 
ين الوكاالت المعنية بالسالمة الغذائية ضروريًا من أجل متعددة في مراحل مختلفة. وُيعد التنسيق بالغذائية إلى وكاالت حكومية 

 ع التداخل في التغطية.ضتحديد الثغرات وموا
 

 إجراء التفتيش واإلنفاذ
 

حيثما تكون المسؤوليات الخاصة بالسالمة الغذائية مجزأة، ُيعد التنسيق ضروريًا بين مختلف السلطات المسؤولة عن التفتيش 
وطني ومستوى المحافظات والمستوى المحلي. وعادة ما تضطلع سلطات الصحة في البلديات واإلنفاذ، على المستوى ال

عمليات توريد األغذية ومؤسسات الخدمات الغذائية المحلية. ويتعين بدء  سالمةبالمسؤولية أثناء التجمعات الحاشدة لضمان 
وقت طويل. ومع اقتراب موعد الحدث ينبغي زيادة مدى عمليات التفتيش األولية وأنشطة التوعية والتدريب قبل التجمع الحاشد ب

 تواتر التفتيش.
 

 جمع عينات األغذية وتحليلها وترصد األمراض المنقولة باألغذية
 

ينبغي تحديد المختبرات التي تحظى بالقدرة الكافية على تحليل العوامل الكيميائية والبيولوجية في عينات األغذية وفي العينات 
البشر. وينبغي أن تشمل األعمال التحضيرية التحقق من األساليب وتخزين القدر الكافي من المواد المرجعية المأخوذة من 

والكواشف المرجعية الالزمة الختبار عدد كبير من العينات التي تتعلق بالممرضات ذات األولوية على وجه السرعة. وُيعد رصد 
أجل الكشف عن الممرضات المنقولة باألغذية واالستجابة لها. ومن شأن  األغذية قبل التجمع الحاشد وأثناءه ضروريًا من

ترصد األمراض المنقولة باألغذية وتقدير المخاطر قبل الحدث أن يوفرا المعلومات عن العوامل البيولوجية التي يرجح أن 
األغذية والمياه في المجتمع المحلي. ُتصادف أثناء التجمع الحاشد، وأن يحددا المستويات األساسية لحاالت العدوى المنقولة ب

وُيعد النظر بوضوح في األمراض المنقولة باألغذية في البرنامج الوطني لترصد األمراض ضروريًا من أجل تحديد الممرضات 
 ذات األولوية واألغذية المرتبطة بها.

 
مثل البيانات الصادرة عن الدراسات التي تتناول وفيما يتعلق بالمواد الكيميائية والسموم، من شأن جمع بيانات الرصد وتقييمها، 

النظام الغذائي الكامل، أن يوفر المعلومات بشأن المستويات األساسية للتلوث في اإلمدادات الغذائية وأن يحدد األولويات في 



 رصد األغذية أثناء التجمع الحاشد.
 

 موردو األغذية ومناولو األغذية
 

ألعداد كبيرة من الناس إال من ِقبل موردي األغذية ذوي الخبرة الذين يمكن االعتماد عليهم.  ينبغي عدم محاولة توريد األغذية
وحتى الفنادق والمقاصف الراسخة قد تعجز عن استيعاب زيادة حجم الخدمات الغذائية التي تتطلبها بعض األحداث. ويتعين 

والمياه وسائر أصحاب المصلحة المعنيين، أن ينظر بعناية األغذية  سالمةعلى منظمي الحدث بعد التشاور مع القائد المعني ب
 في الخيارات المتاحة لتزويد المشاركين باألغذية المأمونة.

 
مدادات المياه، والتبريد،  وفي العموم، ينبغي أن يشمل تقييم عمليات توريد األغذية ألعداد كبيرة عمليات التفتيش على المرافق، وا 

ين، واألحواض، واإلضاءة والتهوية، والمعدات واألدوات، وبرامج مراقبة النظافة، والتخزين والمراحيض ومرافق غسل اليد
والتخلص من النفايات، ومكافحة الحيوانات واآلفات، وتخزين المواد الخطرة. وفيما يتعلق باألغذية التي قد تنطوي على مخاطر، 

تحليل المخاطر والمراقبة الحرجة. كما يلزم تقييم التدريب شبيهة بنظام نقاط  اً ينبغي أن تضع شركات توريد األغذية خطط
 الحالي الذي يتلقاه المديرون والموظفون المسؤولون عن السالمة الغذائية، وتحسينه لمعالجة أي ثغرات محددة.

 
ت المختصة وقد ُتستخدم الشركات الصغيرة الحجم في توفير األغذية للتجمعات الحاشدة، وقد تفعل ذلك دون إذن من السلطا

عدها المتطوعون أو باعة األغذية المتجولون الذين يفتقرون إلى المعارف األساسية بشأن السالمة وقد تكون األغذية قد أ
الغذائية، وقد تكون المرافق غير مالئمة وهذه الشركات تطرح مخاطر على الصحة العمومية. وينبغي أن ُتجرى عمليات التوعية 

 عمليات قبل التجمع الحاشد.والتدريب بهدف اعتماد ال
 

وقد يضطر القائمون على التنظيم إلى وضع السياسات بشأن بائعي األغذية غير المرخصين الذين يعملون في مكان الحدث أو 
ة البضائع التي تُباع ومراقبتها، ينبغي إدراج هؤالء البائعين في سالمبالقرب منه. وحيثما توافرت إمكانية معقولة للتفتيش على 

ن لم يمكن ذلك، ينبغي استخدام المواد الخاصة بالتوعية والتدريب من أجل تعزيز سالمب لخطة الخاصةا ة األغذية والمياه. وا 
 الممارسات المأمونة.

 
األغذية في التجمعات الحاشدة على أساس مؤقت. وينبغي تقديم التدريب قبل التجمع الحاشد لضمان أن  ون مناولوعادة ما ُيعيّ 
غذية يفهمون تدابير السالمة الغذائية األساسية، والسيما كيف يمكنهم تجنب تلوث األغذية. كما ينبغي لهم فهم مناولي األ

المسؤولية التي تقع على عاتقهم في حالة مرضهم، حيث يجب عليهم تبليغ المشرف عليهم في حال تعرضهم للقيء أو اإلسهال 
شخص ُيعرف أو ُيشتبه في معاناته من الحاالت المرضية التالية، ينبغي بالحمى. وأي  ةالحلق المصحوب آالمأو الحمى أو 

 استبعاده من العمل:
 ساعة(  24 خاللمرات أو أكثر  3اإلسهال )البراز الرخو  •
 القيء  •
 )قد يرغب المخططون في النظر على التمنيع اإلجباري لمناولي األغذية(  Aالتهاب الكبد  •
 . السبباليرقان غير المحدد  •
 
 

 الترصد القائم على األحداث واالستجابة للطوارئ المتعلقة بالسالمة الغذائية
 

ة األغذية والمياه، فإن االستجابة لطوارئ السالمة الغذائية ال تقل سالمفي حين أن الوقاية ُتعد أحد األهداف الرئيسية لحماية 
عنها أهمية. ومن شأن خطط الترصد واالستجابة أن تضمن االستجابة المالئمة التوقيت والفعالة إذا لزم اتخاذ إجراءات طارئة. 



غوغل(، ووسائل اإلعالم المتخصصة ويمكن للترصد القائم على األحداث باستخدام محركات البحث على شبكة اإلنترنت )مثل 
قدم اإلنذارات األولى بشأن فاشيات ي( ومواقع التواصل االجتماعي )مثل تويتر(، أن HealthMapو ProMED)مثل برنامجي 

األمراض المنقولة باألغذية أو المياه. ويمكن إنشاء "خطوط ساخنة" مخصصة للتجمع الحاشد، للشكاوى والتبليغ عن 
 علقة باألغذية أو المياه، ولتوفير مصدر آخر للمعلومات المقدمة في الوقت الفعلي.االعتالالت المت

 
ويجب على فريق االستجابة الصحية العمومية المعني بالتجمع الحاشد أن يتمتع بالخبرة في مجال تحري فاشيات األمراض 

ذا حدد أخصائيو الوبائيات أو المنقولة باألغذية. وسوف يلزم جمع عينات األغذية وتحليلها للكشف عن الممرض ات المحتملة. وا 
الفحص المختبري أن غذاًء معينًا هو المسؤول، من شأن التتبع الرجعي لهذا المنتج وسحبه أن يمنعا المزيد من حاالت 
ئ االعتالل. وقد يلزم النظر في وضع خطط احتياطية الستبدال األغذية الملوثة. وقد ُوضعت إرشادات دولية بشأن الطوار 

 المتعلقة بالسالمة الغذائية.
 

لأللعاب األوليمبية  2012دراسة حالة: الترصد القائم على األحداث باستخدام تويتر أثناء دورة لندن 
 واأللعاب األوليمبية للمعوقين

 
لأللعاب  2012هناك مثال للنهج الذي يركز على السالمة الغذائية باستخدام منصات التواصل االجتماعي حدث أثناء دورة لندن 

األوليمبية. فقد بدأ الجمهور في كتابة رسائل تويتر بشأن إصابة فريقي تنس الريشة األسترالي والكندي بالتسمم الغذائي. وأدت هذه 
 الشائعات إلى تحريات توصلت إلى أن العامل الممرض هو النوروفيروس.

 
خالل رصد اتجاهات تويتر، استطاعت وكالة معايير  ومع ذلك، ففي تلك المرة لم يكن السبب يعود إلى مصدر غذائي. ومن

األغذية في المملكة المتحدة أن تتصدى بسرعة للشائعات وأن تقدم معلومات دقيقة محدثة صادرة عن وكالة الحماية الصحية 
نما أيضًا في الحصول على لىفي المملكة المتحدة. ويعطي هذا مثاًل ع المعلومات  أهمية تويتر ليس فقط في بث الرسائل، وا 
 من الجمهور عن طريق االتصال المتبادل.

 
 

 التواصل مع دوائر صناعة األغذية بشأن المشكالت المتعلقة بالسالمة الغذائية
 

ينبغي أن يؤكد التواصل مع دوائر صناعة األغذية ضرورة رفع درجة التيقظ، وفهم أن اإلشراف الحكومي سوف يكثف قبل 
التجمع الحاشد وأثناءه. وينبغي تزويد قطاعي اإلنتاج األولي لألغذية وتصنيع األغذية بالمعلومات عن العوامل البيولوجية 

 الخاصة بإدارة المخاطر. افي االعتبار في برامجه تأخذهاوالكيميائية ذات األولوية التي يلزم أن 
 

الغذاء" كأساس لهذه البرامج. ويمكن ألقسام علوم وتكنولوجيا األغذية في  سالمةويمكن استخدام دليل "الوصايا الخمس لضمان 
نية باألغذية. كما قد تكون المؤسسات األكاديمية أن تنفذ برامج التوعية والتدريب هذه من خالل إرشادات ودعم السلطات المع

 الحمالت العامة لترويج ممارسات السالمة الغذائية مفيدة في تعزيز رسائل التدريب، والسيما قبل الحدث مباشرة.
 

 التواصل مع المستهلكين بشأن المشكالت المتعلقة بالسالمة الغذائية
 

والمشاهدين بشأن كيفية حماية أنفسهم من اإلصابة  ينبغي النظر في التواصل مع المشاركين في التجمع الحاشد والموظفين
باألمراض المحمولة باألغذية. ويمكن توفير المعلومات عن طريق النشرات والمواقع اإللكترونية )الخاصة بالصحة العمومية أو 

 بالحدث( ووسائل اإلعالم.
 



 
 المياه سالمةضمان 

 
قد يستوجب الطلب على مياه الشرب ترقية مصادر المياه القائمة أو التوسع فيها وفقًا لعدد المشاركين ولموقع الحدث. وُيعد هذا 
مهمًا بصفة خاصة إذا كان الحدث ُيجرى في الجو الحار حيث ينشأ احتمال اإلصابة بالتجفاف. ويلزم توفير إمدادات مياه 

 والتخلص من المياه المستعملة. األيديحتية والخدمات، مثل المراحيض ومرافق غسل الشرب الكافية لدعم الُبنى الت
 

وفي المناطق الحضرية تزيد احتماالت االعتماد على البنى التحتية القائمة في الحصول على المياه، ومن ثم فإن أعمال 
ذا كان المكان  في منطقة ريفية أو منطقة ال تصل إليها إمدادات التحضير للتجمع الحاشد تكون أبسط من الناحية اللوجيستية. وا 

 المياه من البلدية، يلزم توفير إمدادات المياه المؤقتة.
 

مياه الشرب في إدارة جودة  سالمةاألهم في  القضيةوعادة ما تتولى كيانات خاصة التزويد بإمدادات المياه المؤقتة. وتتمثل 
رد المياه موّ  مطالبةومدى تواتره. وينبغي للقائمين على التخطيط للتجمع الحاشد المياه، بما في ذلك موقع ترصد جودة المياه 

على الظروف الصحية لنظام اإلمداد بالمياه ورصد عينات المياه على أساس منتظم أثناء التجمع الحاشد. وقد تشارك بالتفتيش 
 السلطات الحكومية المعنية في األمر أيضًا.

 
معالجة باستخدام الشاحنات الصهريجية و/ أو توفير قوارير المياه في المواقع التي يزدحم فيها المرور وقد ُينظر في نقل المياه ال

أو التي يصعب تزويدها بالخدمات، على الرغم من أن كليهما يطرح تحديات إضافية. ويجب أن تكون الشاحنات الصهريجية 
ل فترة التوزيع. وقد تكون المياه المعبأة اظ على مستويات الكلور طو مالئمة لنقل المياه المأمونة لالستهالك، فيجب مثاًل الحفا

 في قوارير باهظة الثمن ويجب التخلص من القوارير على النحو المالئم بعد ذلك.
 

 أثناء الحدث
 

األغذية والمياه أثناء التجمع الحاشد وأن يشارك مشاركة كاملة في عمليات  سالمةينبغي تحديد القائد المسؤول عن تنفيذ خطة 
القيادة والتحكم والتواصل الخاصة بالتجمع الحاشد. وينبغي تكثيف عمليات تفتيش األماكن التي تقدم األغذية/ موردي األغذية 

د ودرجات الحرارة التي ُيحفظ فيها الطعام، . وينبغي بصفة خاصة رصد الطهو الجيسالمتهماطوال فترة التجمع الحاشد لضمان 
 لتالفي بقاء الممرضات على قيد الحياة ونموها.

 
يصال النتائج للمسؤولين عن  األغذية والمياه في أقرب وقت ممكن.  سالمةوينبغي إجراء ترصد األمراض أثناء التجمع الحاشد وا 

لمياه على وجه السرعة، بما في ذلك جمع العينات من المصادر وينبغي التحري بشأن أي فاشية لألمراض المنقولة باألغذية وا
 المشتبه فيها وتحليلها.

 
 المياه سالمة

 
 سالمةيكتسي التفتيش الروتيني على البنى التحتية الخاصة بإمدادات المياه أهمية بالغة. وفي حال وجود أي مشكلة تتعلق ب

وينبغي التفتيش الدقيق على جميع مرافق اإلمداد بالمياه يوميًا على األقل  المياه أو جودتها، ينبغي اتخاذ اإلجراءات على الفور.
أثناء التجمع الحاشد وتحليل عينات المياه. وتشمل البارامترات األساسية األس الهيدروجيني والموصلية والعكر واللون ومستويات 

ي أن تصاحب صنابير الخدمات الفتات تحمل تعليمات الكلور واإلشريكية القولونية )أو القولونيات التمحملة للحرارة(. وينبغ
 بشأن االستخدامات الممكنة وغير الممكنة للمياه )أي صالحة للشرب أم ال(.

 



 الدفاع عن األغذية والمياه
 

نفاذ أصبحت التجمعات الحاشدة هدفًا محتماًل للتهديدات الخبيثة. وتقع هذه التهديدات في بؤرة اهتمام هيئات األمن الوطني  وا 
القانون على جميع مستويات الحكومة. وتتعرض األغذية والمياه لفرص التلوث في نقاط عدة من سلسلة اإلمداد من اإلنتاج 

ذا كان هناك خطر محتمل، ينبغي  وحتى االستهالك، ويؤدي ذلك إلى إمكانية التأثير السريع على عدد كبير من الناس. وا 
من أجل الموازنة بين اإلمكانية العملية لتزويد أعداد كبيرة من الناس باألغذية والمياه لمخاطر اإلى جانب تقدير  وضع الخطط

 األغذية والمياه من ناحية أخرى. سالمةمن ناحية والتأكد من 
 

ية: المسائل التال هذه الخطة األغذية والمياه وينبغي أن تتناول سالمةويلزم أن يكون الدفاع عن األغذية والمياه جزءًا من خطة 
دارتها، وجوانب إنفاذ القانون.  األمن والتنسيق، وتقدير المخاطر، وتقدير سرعة التأثر، والتخطيط للطوارئ وا 

 
ويقدم منشور منظمة الصحة العالمية "خطر اإلرهاب على األغذية: دليل لوضع ُنظم الوقاية واالستجابة وتعزيزها" اإلرشادات 

بة. ويحتوي هذا المنشور على ملحق يقدم اقتراحات عملية إلى دوائر صناعة األغذية بشأن الوقاية والترصد والتأهب واالستجا
للمساعدة على الوقاية من التلوث المتعمد. كما وضعت إدارة األغذية والعقاقير في الواليات المتحدة ووزارة الزراعة في الواليات 

يم جوانب الضعف المحتملة في سالسل اإلمدادات لتقي CARVER + Shockالمتحدة أداة لتقييم جوانب الضعف تحت مسمى 
 الغذائية الخاصة بأغذية وعمليات محددة خاصة باألغذية.

 
 التطبيق العملي

 
لهم من الدخول إلى المؤسسات  حالمرافق: يتمثل أحد أهم االعتبارات الخاصة بالدفاع في منع األشخاص غير المصر  •

المعنية باألغذية. ويشمل أمن مرافق األغذية وضع أقفال على األبواب والشبابيك وسائر نقاط الدخول؛ وينبغي أال تكون 
المواد الكيميائية )مثل مستحضرات التنظيف والتطهير ومبيدات الهوام( متاحة إال للموظفين المصرح لهم، وأن تخزن 

  بطريقة مؤّمنة.
األغذية: أي بّينات تدل على العبث باألغذية، أو غشها أو غير ذلك من األعمال الخبيثة أو اإلجرامية أو اإلرهابية،  •

على الفور. ويشمل ذلك رصد المناطق العمومية، بما  اينبغي تبليغ سلطات إنفاذ القانون وسلطات الصحة العمومية عنه
في ذلك مناطق الخدمة الذاتية مثل "بوفيهات" السلطات والتوابل وحاويات السوائب المفتوحة، للكشف عن أي سلوك 

 مشبوه أو عبث محتمل. 
ية وفرض قيود على الموظفون: ُيعد التحقق من بطاقات الهوية لمناولي األغذية، وقصر الدخول إلى المناطق الحيو  •

الشخصية، من التدابير المهمة أثناء التجمعات الحاشدة. وينبغي لجميع الموظفين التأهب ألي ظروف أو سلوك  متعةاأل
 غير معتاد.

 .ورصدها الكلورة، ُنظم مثل المياه تطهير ُنظم على التفتيش أيضاً  يجب أعاله، الواردة المشورة عن فضالً إمدادات المياه:  •
 حدود فرض اإلمكان بقدر وينبغي .والكيميائية البيولوجية بالمواد المتعمد التلويث من لحمايتها المياه إمدادات صدر  وينبغي
 التجمع في ُتستخدم التي المؤقتة باإلمدادات الخاصة الخزانات والسيما المياه، إمدادات ُنظم إلى الدخول إمكانية على

 الحدث بعد  .الحاشد
 

 :يلي لما نظراً  بها الخاصة والعمليات المياه وسالمة الغذائية السالمة ُنظم لتحسين الفرصة تتاح
 الخبرة وذوي المدربين الموظفين من أكبر كادر توافر. 
 المياه وسالمة الغذائية السالمة معايير تحسن. 



 
 

 األدوات والموارد
 

Food Defence Plan Builder. US Food and Drug Administration 
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/fdplanbuilder/ 
 
Food Related Emergency Exercise Bundle (FREE-B). US Food and Drug Administration 
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/ToolsEducationalMaterials/ucm295902.htm 
 
An overview of the Carver plus shock method for food sector vulnerability assessments. US 
Food and Drug Administration 
http://www.fda.gov/food/fooddefense/fooddefenseprograms/ucm376791.htm 
 
Vulnerability Assessment Software. US Food and Drug Administration 
http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/ToolsEducationalMaterials/ucm295900.htm 
 
Tool for the Development of a Food Safety Programme for Catering and Retail Premises, 
Queensland Health, Australia 
http://www.health.qld.gov.au/ph/documents/ehu/30373.pdf 
 
 دالئل منظمة الصحة العالمية بشأن جودة مياه الشرب
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/ar/ 
 
WHO framework for developing national food safety emergency response plans. 
http://www.who.int/foodsafety/publications/emergency_response/en/ 
 

 الغذاء مأمونية لضمان الخمس الوصايا
http://www.who.int/foodsafety/publications/consumer/manual_keys_ar.pdf   



 الخدمات الطبية الخاصة بالحدث - 13الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
ينبغي عند التخطيط لألحداث التي تشهد تجمعات حاشدة استخدام مفاهيم إدارة الطوارئ المعترف بها دوليًا. وتشمل هذه  •

األساليب النهج الشامل لجميع الوكاالت )أو النهج المتكامل(، والنهج الشامل لجميع المراحل )الذي يتناول مراحل الوقاية 
تعافي(، والنهج الشامل لجميع األخطار، مع استخدام الخطة والموارد والتكتيكات المالئمة وتخفيف األثر والتأهب واالستجابة وال

جميع السيناريوهات المحتملة. وينبغي للقائمين على التخطيط للرعاية الصحية التشاور مع زمالئهم المعنيين بإدارة لمواجهة 
 الطوارئ المحلية عند التخطيط للحدث. 

ئيسية عند التخطيط للخدمات الطبية الخاصة بالحدث في توفير خدمات الرعاية الطبية العامة ويتمثل أحد القرارات الر  •
ومن شأن ذلك أن يمنع الزيادة المعتادة في عدد الشاملة. ويشمل ذلك الرعاية األولية وعالج اإلصابات واالعتالالت البسيطة. 

من الزمن الالزم لالستجابة ويوفر الموارد  دجة للتجمع الحاشد، وأن يحالمرضى الذين يلجأون إلى المستشفيات المحلية، التي تنشأ نتي
وُيتوقع عادة أن تتعامل خدمات الطوارئ الطبية مع اإلصابات واالعتالالت البسيطة،  ة.الستخدامها في الحاالت الطبية الملحّ 

التعامل مع الطفرة الكبيرة في عدد  لهاليتسنى ولكن ينبغي أن تتيح إمكانية التوسع في نطاقها وقدرتها على فرز الحاالت 
 الحاالت نتيجة لوقوع حدث ضائر أثناء التجمع الحاشد. 

وينبغي توفير خدمة محدودة مصممة من أجل االستجابة الطبية للحاالت التي يكون فيها عامل الوقت حاسمًا. وفيما يتعلق  •
يركز التخطيط على وضع "سلسلة إجراءات البقاء على قيد بالمرضى الذين يحتاجون إلى العناية الطبية العاجلة، ينبغي أن 

 الحياة" )أي سلسلة اإلجراءات التي تؤدي عند تنفيذها إلى الحد من معدل الوفيات المرتبطة بتوقف القلب(. 
في وينبغي أن يركز التخطيط على عملية جيدة لتقدير المخاطر تأخذ الظروف المحلية في االعتبار. فإذا ما نظرنا مثاًل  •

التنافسات المحلية السياسية أو الثقافية وغيرها من العوامل، سنجد أن التجمعات الحاشدة الصغيرة الحجم نسبيًا ُيحتمل أن ينتج 
عنها عدد أكبر بكثير من اإلصابات مقارنة باألحداث الكبيرة الحجم. وهناك أدوات متعددة للتخطيط يمكن أن تساعد على التنبؤ 

 ذرخدمات الطوارئ، وعلى تحديد الموارد الالزمة. وهذه األدوات مفيدة ولكن يجب توخي الح إلى يلجأوند بعدد المرضى الذين ق
 عند استخدامها نظرًا الختالف سياقات التجمعات الحاشدة. 

لالستجابة ويجب أن تراعي الخطط الطريقة التي يمكن بها تكييف خدمات الطوارئ الخاصة بالحدث واستجابتها دعمًا للخطط المحلية  •
  للكوارث والوكاالت المعنية بها في حال وقوع حدث كارثي.

 
 

 المقدمة
 

 تعريف الخدمات الطبية الخاصة بالحدث
 

ألغراض هذا الفصل، ُتعّرف الخدمات الطبية الخاصة بالحدث بأنها خدمات الرعاية الصحية التي تقدم الرعاية إلى حاالت 
ما أو في جواره المباشر. وقد يتمثل الفنيون في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون حدث قع في اإلصابة أو االعتالل التي ت

واألشخاص المدربين على اإلسعافات األولية.  ،هذه الخدمات في األطباء، والممرضين، ورجال اإلسعاف، والتقنيين الطبيين
فيات وخدمات اإلسعاف وغيرها من الُنظم التابعة ويمكن تنسيق هذه الخدمات و/ أو تقديمها من ِقبل األقسام الصحية والمستش

 للوالية.



 التجمع الحاشدالناجم عن االختالف 
 

ليس هناك سوى عدد قليل جدًا من النماذج التي تساعد على فهم محركات الخدمات الطبية الخاصة باألحداث في التجمعات 
اك نموذجان مفيدان يستندان إلى الفكرة القائلة بأن صحة الحاشدة والمتطلبات الناجمة عنها من الموارد ومن االستجابة. وهن

( والمجال 2( مجال الطب الحيوي؛ )1التجمع الحاشد يمكن أن تُفهم على أنها العالقة المتبادلة بين ثالثة مجاالت، أال وهي: )
ك خصائص رئيسية تؤثر في معدل اإلصابات واالعتالالت يتسم بها كل مجال. ا( والمجال النفسي االجتماعي. وهن3البيئي؛ )

وهذه الخصائص الرئيسية مفهومة إلى حد ما وهي تجتمع معًا لتأتي بأثر على معدل المرضى الذين يلتمسون الخدمات، 
الصحية المرتبطة بالتجمعات  تقدير المخاطروباستجابة لخطة الصحة. وُتعد إمكانية اإلصابة واالعتالل مفهومًا مفيدًا في 

 الحاشدة.
 ما الذي نعرفه؟ 
 

تشكل اعتالالت الجهاز التنفسي، واإلصابات البسيطة، واإلصابات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، والمشكالت البسيطة 
 .التي تحدث %(90-80)الصداع، والتنفط، وحروق الشمس( معظم اإلصابات )

 
جراء أهمية فهم السي 1الفصل  حويوض . وتسهم هذه البيانات إسهامًا كبيرًا في تقدير المخاطراق الذي يحيط بالتجمع الحاشد وا 

تقدير احتماالت وقوع حوادث صحية ضائرة مرتبطة بالتجمعات الحاشدة. فاألحداث التي تقام في األماكن الخارجية مثاًل، ينتج 
ت وحروق الشمس. أما األحداث مثل حفاالت موسيقى الروك فينتج عنها عدد أكبر من اإلصابات المتعلقة بالبيئة، مثل التهتكا

وقد بينت أحدث الدراسات أن حاالت توقف القلب ال  عنها عدد أكبر من المشكالت المتعلقة بتعاطي الكحول والمخدرات.
جراء اإلنعاش 1:500,000تتكرر كثيرًا حيث يبلغ معدل وقوعها  زالة . ومن شأن الوصول المبكر إلى الحالة وا  في الموقع وا 

الخدمات الطبية  تتقدم اللتماسالرجفان في وقت مبكر أن يحسن معدالت البقاء على قيد الحياة. وتتشابه أنواع الحاالت التي 
بصفة عامة على صعيد البلدان وهي التي عادة ما يشار إليها في المؤلفات الدولية. ويبدو أن االختالفات التي تحدث ترتبط 

 ًا بالخصائص الرئيسية لألحداث مثل الجو ومكان الحدث وطبيعة النشاط.ارتباطًا وثيق
 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

 ما الذي ينبغي أن نفعله؟
 

يتوقف مستوى ونوع الخدمات الطبية الخاصة بالحدث المقدمة أثناء التجمعات الحاشدة بدرجة كبيرة على تقدير األخصائيين 
تجمعات حاشدة أخطر مما يمكن توقعه، فهي  ضمالتجمع الحاشد. ومن المدهش أن األحداث التي ت السريريين وعلى سياق

ن كان الحضور في التجمع  تسفر عن معدل إصابات واعتالالت أعلى من المعدل الموجود في أوساط الجمهور العام، حتى وا 
الحاشدة قد تتعرض لحوادث كارثية أو هجمات الحاشد في معظمهم من األشخاص الكيسين. وفضاًل عن ذلك، فإن التجمعات 

 ينتج عنها أعداد كبيرة من اإلصابات أو الوفيات.
 

وبالنسبة إلى الخدمات الطبية الخاصة بالحدث، ُيعد التجمع الحاشد موقفًا ُيحتمل فيه تأخر االستجابة الطبية للطوارئ بسبب 
الموقع. ويتطلب هذا التأخر المحتمل التخطيط والتأهب من صعوبة الوصول إلى المكان أو غير ذلك من خصائص البيئة أو 

أجل الحد من أثر التجمع الحاشد على صحة الحضور والمجتمع المحلي المضيف، وضمان توافر الرعاية الصحية المالئمة 
 التوقيت والمناسبة.



 
تقديم الرعاية إلى حاالت اإلصابة وتشمل األهداف الرئيسية للخدمات الطبية الخاصة بالحدث في التجمع الحاشد، ما يلي: 

تاحة الوصول بسرعة إلى المكان وفرز الحاالت، وتثبيت حالة المرضى ونقلهم، ووضع خطة  واالعتالل البسيطة في الموقع، وا 
قد لحاالت اإلصابة الجماعية. وُيعد اتخاذ قرار تقديم الرعاية في الموقع في حالة المشكالت البسيطة مسألة معقدة. ومع ذلك، ف

تشمل العوامل المؤثرة في هذا القرار، األحداث التي تغطي منطقة جغرافية كبيرة، واألحداث التي ُيحبس فيها الجمهور، أو 
 األحداث التي قد يكون نظام المستشفيات المحلي فيها مثقاًل باألعباء.

 
ت األولية أو الرعاية الطبية. وتحتاج % من الحشد على نوع ما من أنواع اإلسعافا2-1وتحصل نسبة ال تقل في المتوسط عن 

% إلى المستشفى بسيارات اإلسعاف. 1% من بين هؤالء إلى الرعاية المستمرة في الموقع، في حين يلزم نقل نسبة 10نسبة 
وسوف تزيد هذه النسب حيثما يزاول الحشد أنشطة تنطوي على مخاطر شديدة مثل المشاركة في سباقات القدرة على التحمل، 

مرير األشخاص فوق الحشود، أو الرقصات التي تتضمن التدافع والتصادم، أو استهالك الكحول في بعض الحفالت أو ت
الموسيقية. كما تسهم بعض العوامل الخارجية مثل الظروف الجوية وصعوبة الدخول إلى مكان الحدث وطبيعة األراضي 

 الخدمات. يتقدمون اللتماسالمحلية، في عدد المرضى الذين 
 

 ،وفضاًل عن ذلك، ينبغي النظر في احتماالت وقوع الحوادث الكارثية مثل انهيار منصة المشاهدين أو الهجوم اإلرهابي
 وعواقبها المحتملة.

 
 المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد تحديداً  
 

عد من العوامل المهمة إن العديد من الخصائص التي تتسم بها التجمعات الحاشدة والتي ناقشتها المؤلفات، معترف بها وتُ 
المؤثرة على طلب الخدمات الطبية الخاصة بالحدث. وتشمل هذه الخصائص ما يلي: الجو )درجة الحرارة والرطوبة(، ومدة 

ذا ما كان معظم الحشد جالسًا أم متحرك ذا ما كان الحدث سُيجرى في معظمه في مكان خارجي أم داخلي، وا  داخل  اً الحدث، وا 
ذا ما ك ر أم ال، ونوع الحدث، والحالة المزاجية للحشود، وتوافر الكحول والمخدرات، األسواان مكان الحدث محاطًا بالمكان، وا 

وكثافة الحشود، والخصائص الجغرافية لمكان الحدث )أو األرض/ الموقع الذي يقام عليه(، وتاريخ األحداث المشابهة، وقرب 
شود. وال ُتعد هذه قائمة شاملة أو كاملة لخصائص التجمعات الحاشدة التي الحدث من أماكن الرعاية النهائية، ومتوسط سن الح

من الواضح أنه يجري إنه قد يلزم مراعاتها عند وضع الخطط الصحية وتحسين فهمنا لكيفية عمل هذه األحداث. ومع ذلك، ف
التي تتقدم عادة  على تحقيق فهم أفضل للتجمعات الحاشدة وللحاالت التي يمكن توقعها ما يشجع ،كافيةالبّينات اآلن إعداد ال

 الرعاية الطبية أثناء األحداث. اللتماس
 

األحداث التي تشهد  الصحية أثناء األوضاعوقد دفعت الفكرة المتطورة القائلة بأنه يتعين علينا تحري التحديات التي تواجه 
والتفكير بعض الشيء في عالج المسببات )الوقاية أو تخفيف الوطأة(، مقدمي الخدمات الطبية الخاصة  تجمعات حاشدة

. وتشمل أمثلة الخطط التي يضعونها بشأنهاباألحداث إلى النظر في خصائص جديدة لألحداث وتطبيق معايير جديدة في 
 مفاهيم التخطيط الجديدة التي تظهر في المؤلفات البحثية ما يلي:

الرعاية داخل أماكن األحداث والمرضى من غير الحضور  يتقدمون اللتماستقييم االختالف بين معدالت المرضى الذين  •
  الرعاية خارج أماكن األحداث يتقدمون اللتماسالذين 

 لة الدخول إلى المكان على الصحةتحليل أثر سهو  •
 استخدام الترصد في الوقت الفعلي •
 ء على قيد الحياة" في مكان الحدثسلة إجراءات البقاتقديم أكبر قدر ممكن من "سل •



 
 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها

 
 قبل الحدث

 
 الطلبات على الخدمات الطبية الخاصة بالحدث

 
يمكن أن تأتي الطلبات الخاصة بالدعم الطبي للتجمعات الحاشدة من مصادر متعددة. وفي معظم الحاالت تتطلب هذه 

درجة ما من موافقة الحكومة المحلية. وينبغي للقائمين على التخطيط أن يكونوا على دراية باإلجراءات القانونية األحداث 
والتنظيمية واإلجراءات الداخلية الخاصة بتقدير المخاطر وتخصيص الموارد المرتبطة بها. ويلزم فهم سياق الحدث والتعرف 

 دير المخاطر وتخطيط الهيكل األفضل للخدمات الطبية الخاصة بالحدث.بعض الشيء على الحضور المتوقعين، من أجل تق
 

 هل تقديم الرعاية اإلضافية ُيعد ملزمًا؟
تجتذب بعض األحداث حشودًا أصغر نسبيًا، وتؤدي بالتالي إلى زيادة طفيفة في المخاطر التي يتعرض لها عامة الجمهور 

قد تعرض المشاركين والمشاهدين أو األشخاص الموجودين في المكان  الموجود في جوار الحدث. ومع ذلك فإن طبيعة الحدث
إلى زيادة كبيرة في المخاطر. وقد يؤثر موقع الحدث سلبًا على الزمن الالزم الستجابة الخدمات الطبية الخاصة بالحدث بسبب 

 والخروج منه. وقد يلزم وضع ترتيبات خاصة. الحدث بعد المسافة وصعوبة الدخول إلى مكان
 

 تحديد عدد الموظفين الفنيين الالزمين لتقديم اإلسعافات األولية والرعاية الصحية
 

ينبغي استخدام البيانات المستمدة من تقدير المخاطر المحدقة بالتجمع الحاشد في تحديد العدد الالزم من الفنيين في مجال 
دمات الطبية الخاصة باألحداث فهي عملية أشد تعقيدًا، اإلسعافات األولية والرعاية الصحية. أما تحديد الموارد الالزمة للخ

وعادة ما تستند إلى رأي الخبراء والتقدير الدقيق للمخاطر المرتبطة بالحدث. وقد نشرت الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة في 
 المملكة المتحدة أسلوبًا شائع االستخدام لتقدير الموارد الالزمة.

 
 الخطط التشغيلية

 
تشمل الخطط التشغيلية معلومات عن تنسيق الخدمات الطبية والتحكم فيها. وعادة ما تشمل هذه الخطط العناصر  ينبغي أن
 التالية:

 الوصف الشامل للحدث وملخص تاريخ األحداث السابقة  •
 موقع خدمات اإلسعافات األولية والخدمات الطبية  •
 خطط االتصاالت  •
 مسارات الدخول/ الخروج في الطوارئ  •
 أوراق االعتماد  •
 خطة الموقع  •
 طرق التشغيل  •
 إجراءات التصعيد  •
 قوائم جهات االتصال  •



 لحدث/ األمنالموظفين التابعين لاف/ المطافئ/ الخدمات الداعمة مثل الشرطة/ اإلسع •
 نات، بما في ذلك سجالت اإلصاباتخطط إدارة البيا •
 .خطط الطوارئ •
 

 ذكرات اإلعالمية لقادة العمليات ويشمل ما يلي:ويقدم النموذج أدناه نهجًا موحدًا لوضع الم
  الحالة •
  المهمة •
  التنفيذ •
  اإلدارة واللوجيستيات •
 االتصاالت. •
 

 دراسة حالة: التخطيط
 
 

. ويشهد هذا اليوم كل بضعة أعوام 1986أسست الكنيسة الرومانية الكاثوليكية "اليوم العالمي للشباب" كبرنامج سنوي في عام 
في سيدني  2008حجًا دوليًا وحدثًا يستمر لمدة أسبوع في إحدى مدن العالم الكبرى. وقد ُأقيم اليوم العالمي للشباب لعام 

وث ويلز مع الوكاالت الشريكة من أجل تقديم الخدمات الطبية عن طريق وحدات طبية في بأستراليا. وعملت والية نيو سا
الموقع في األماكن الرئيسية للحدث. وطرح التخطيط تحديًا نظرًا لعدم وجود تحاليل مفصلة للمشكالت التي صادفتها الخدمات 

الخاصة باليوم العالمي للشباب. ونشرت  حداث السابقةالرعاية في األ تقدموا اللتماسالصحية والمعدل المعتاد للمرضى الذين 
لوحدات الطبية المقامة في الموقع، وقد أشارت هذه الخاصة باللسجالت الطبية  بعد الحدثالخدمات الصحية استعراضًا ُأجري 

دية والمشكالت من األعراض التنفسية المعكان يشكوا معظمهم أن الرعاية، و  تقدموا اللتماسمريضًا  465السجالت إلى أن 
إحدى فاشيات األنفلونزا. وقد استفادت األحداث الالحقة في العامة المتعلقة بالرعاية الصحية األولية. كما ُقدم التدبير العالجي 

التي ُأقيمت في إطار اليوم العالمي للشباب من هذه البيانات األساسية، وتحسن التخطيط للحدث عند إقامته في المدن المضيفة 
 ة.الجديد

 
 
 

 االتصاالت
 

 ُيعد وجود نظام فعال ويمكن االعتماد عليه لالتصاالت الطبية ضروريًا.
 

 العمل مع المنظمات األخرى
 

ينبغي عقد اجتماعات التخطيط بين الوكاالت المتعددة في الوقت المالئم من أجل وضع الخطط المتكاملة واالتفاق عليها من 
 ِقبل جميع المعنيين.

 
 األهداف الرئيسية الجتماعات التخطيط في ضمان ما يلي:وتتمثل 

المعلومات نفسها والمواعيد واألماكن وحجم الحدث، والمنظمات الرئيسية والموظفين  يتاح لها معرفةأن جميع الوكاالت  •
جراءات التبليغاالطالع على الرئيسيين المشاركين، و   الميزنة والخرائط والوثائق وا 



سمية )المطافئ، والشرطة، واإلسعاف( والسلطات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص/ السلطات أن خدمات الطوارئ الر  •
 اوأن أي خطط توضع تلبي متطلباته ،المحلية مشاركة

ومن أجل  ،لمهام التي ينبغي تنفيذهاحول ايسير المزيد من التفاهم المشترك تمن أجل دّعم أن العالقات بين األفراد تُ  •
 وال مدة الحدثط تحسين التنسيق

 أن السمات المميزة للحدث قد روعيت جميعها. •
 

 نقاط اإلسعافات األولية والمراكز الطبية
 

ينبغي للقائمين على التنظيم توفير نقاط مالئمة لتقديم المساعدة، واستعراض المرافق كجزء من تقدير المخاطر. وحيثما تكون 
النقاط الثابتة غير متوفرة أو غير كافية ينبغي النظر في استخدام الخيام، وُسراِدقات، ومراكز العالج المتنقلة )المركبات/ 

تلزم اإلتاحة المستدامة للتيار الكهربائي ومياه الشرب وخدمات التخلص من كما نفخ بالهواء. المقطورات(، والخيام التي تُ 
 النفايات.

 
 السالمة الكهربائية

 
 ينبغي الوفاء بمعايير السالمة الكهربائية أو تجاوزها. وتشمل هذه المعايير ما يلي:

  الكهرباء واألجهزة الكهربائيةيع طريقة تمرير األسالك الكهربائية بين المولدات وصناديق توز  •
المتطلبات الخاصة باختبار المعدات الكهربائية ووضع العالمات عليها، بما في ذلك صناديق التوزيع المتنقلة والكبالت  •

 ولوحات الكهرباء الرئيسية
مد األسالك الكهربائية لتالفي التعثر فيها أو االختناق بها؛ ينبغي حماية األسالك من عوامل الجو والمخاطر  يقةطر  •

 تثبيتًا جديًا وبحيث تكون واضحةاألخرى. يجب تثبيت األسالك الهوائية 
 قد يلزم توفير مولدات كهربائية احتياطية للمعدات الضرورية مثل معدات االتصاالت.  •
 

 طبية ونقاط اإلسعافات األوليةالنقاط ال
 

يتوقف عدد نقاط المساعدة ومستوى الرعاية المتاحة في كل منها على التقدير الدقيق للمخاطر و)إن أمكن( استعراض األحداث 
السابقة. وعادة ما يتحدد موقع المراكز الطبية بحيث تمثل نقاط مرجعية مركزية الستعراض الحاالت التي تنظر فيها مراكز 

. وينبغي توزيع مراكز الرعاية المتقدمةتقديم  أعلى مستوىً بعد ذلك أن تتولى مرافق  المساعدة من المستوى الثالث، ويمكن
 الرعاية من المستوى الثالث في أنحاء المكان وفقًا لحجمه وتخطيطه وعدد الحاضرين.

 
 ويمكن النظر فيما يلي:

  السائقين( والموظفين الالعبين أوقد يلزم إنشاء مركز طبي منفصل الستخدامه من ِقبل بعض المشاركين )مثل  •
مزودة بعجالت دخول النقاالت ال هذه النقاط وينبغي اإلشارة إلى مداخل المراكز والنقاط الطبية بوضوح؛ وينبغي أن تتيح •

 والكراسي المتحركة
  تيسير نقل المرضى إلى المستشفياتوينبغي أن يسهل وصول سيارات اإلسعاف إلى جميع المراكز والنقاط الطبية ل •
عاش )إن ُوجدت( تزويد مناطق اإلن، وينبغي افية ضروريتين في المراكز الطبيةالمنافذ الكهربائية واإلضاءة الك وُتعد •

 باإلضاءة المركزة
بالمياه  اً مزود األيدي وأن يكونوينبغي أن يكون في جميع المراكز الطبية والنقاط الطبية حوض واحد على األقل لغسل  •

 خراج المياه وبنظام مالئم للصرفتحة إلالجارية الساخنة والباردة وبف



بة بوينبغي أن تكون المرافق الخاصة بالنفايات متاحة في جميع المناطق الستخدامها في النفايات العامة غير المد •
والنفايات المدببة لتيسير تصنيف النفايات على النحو المالئم. وينبغي استخدام أصغر حاويات مالئمة ومتاحة. ويجب أن 

التخطيط للخدمات الطبية الخاصة بالحدث أساليب مالئمة للتخلص من النفايات ذات الخطورة البيولوجية وغيرها يتضمن 
 من النفايات.

 
 إدارة احتياجات الموظفين الطبيين في أوقات الخدمة

 
الموظفين الطبيين كثيرًا ما تتسبب المشكالت اللوجيستية المرتبطة بالدخول إلى أماكن األحداث في استمرار ورديات عمل 

قد  نلفترات طويلة. وُتعد مدة الوردية من االعتبارات المهمة التي ينبغي أن ُتراعى في حالة الموظفين المتطوعين الذين قد يكونو 
ة قبل الحضور إلى الحدث. وينبغي أن ُتخصص منطقة لراحة الموظفين عتياديقضوا يومًا كاماًل في العمل في وظائفهم اال

تناول الطعام والشراب بعيدًا عن أعين الجمهور. وينبغي عدم قطع استراحة الموظفين إال في حاالت الضرورة  يمكنهم فيها
 القصوى وينبغي مطالبة جميع الموظفين بالراحة في الوقت االستراحة للحد من إصابتهم باإلجهاد.

 
 التخطيط للطوارئ واالستجابة لها

 
من عملية التخطيط. وكلما كان حجم الحدث أكبر، زادت الحاجة إلى خطط الطوارئ يمثل التخطيط للطوارئ جزءًا ال يتجزأ 

 الفعالة، والطوارئ غير متوقعة ويمكن أن تحدث في أي مكان.
 

 القائمة الواردة أدناه كإرشادات بشأن المسائل التي يلزم أخذها في االعتبار: عناصر ويوصى باتباع
  فة خطط الطوارئ/ الكوارث القائمةمعر  •
  ضح خطط االستجابة للحوادث الكبرىضمان أن الخطة التشغيلية للحدث تو  •
 إلحاطة علمًا بالمخاطر المحتملةتقييم المكان وا •
 ة التي وقعت في المكان أو الحدثالنظر في الحوادث السابق •
  بشأن دورهم في االستجابة للطوارئإعداد التعليمات من أجل إحاطة الموظفين الطبيين  •
عادة إرسائها في موقع ثانوي في حالة وقوع طارئة كارثية.التخطيط إلخال •  ء موقع الخدمات الطبية الخاصة بالحدث وا 
 

 أثناء الحدث
 

تقديم الخدمات الطبية الخاصة بالحدث أثناء الحدث معقدًا ومن الضروري أن تقوم عملية نشر الخدمات الطبية على أساس ُيعد 
توضيح للعناصر الرئيسية لهذا اإلطار. كما سيلزم أخذ التوصيات بشأن مكافحة العدوى في إطار مسند بالبينات. ويرد فيما يلي 

االعتبار، حيث إنها ُتعد جزءًا مهمًا من الخدمات الطبية الخاصة بالحدث. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات في 
 .10الفصل 

 
 اإلحاطة السابقة للنشر

 
لضمان فهمهم لواجباتهم وما هو متوقع منهم. ومن شأن وضع خطة تشغيلية كتابية ُتستخدم ينبغي إحاطة الموظفين قبل الحدث 

 ضمن حصول جميع الموظفين على المعلومات نفسها.يكأساس لهذه اإلحاطة أن 
 

وينبغي إحاطة منظمي الحدث وسائر أصحاب المصلحة الرئيسيين حسب االقتضاء بشأن العناصر التالية المتعلقة بتقديم 



 دمات الطبية الخاصة بالحدث:الخ
  الطبية واإلدارية الخاصة بالحدث هياكل التحكم •
  تواصللتحتية لالتصاالت وخطة الالبنية ا •
  والموارد الموجودة داخل كل نقطة مواقع/ تجهيزات نقاط المساعدة الطبية •
 الدعم السريري في الموقع •
 توافر الرعاية الطبية المتقدمة )الموقع وما إلى ذلك(  •
 عتالل/ اإلصابة، وآليات الترصدآليات التبليغ عن حاالت اال •
 الزمن الالزم المتوقع لالستجابة •
 الموقع سالمةالمشكالت الخاصة بالتقارير المنتظمة عن أعداد المصابين و  •
رتيبات اإلجراءات التشغيلية الموحدة مثل: إدارة وسائل اإلعالم، والمسؤولية عن إخطار خدمات الطوارئ الخارجية، والت •

 المرضى الخاصة بنقل
 اإلجراءات التشغيلية الموحدة الخاصة بالموظفين بما في ذلك قواعد اللباس، واللياقة، والوجبات، وترك المواقع المعينة.  •
 

 التجهيز للحدث
 

 ينبغي أن تتضمن االعتبارات التي تراعى ما يلي، وفقًا لنوع الحدث والمرافق المتاحة:
دث األولية على مراحل لضمان التغطية خالل وصول الموظفين/ مقدمي الخدمات في الح افتتاح نقاط اإلسعافات •

 ومغادرتهم في نهاية الورديات
  الخاصة بالتبليغ عن أوجه القصور صيانة نقاط اإلسعافات، واإلجراءات •
 ات الالزمة ومن أنها تعمل جيداً التأكد من تلقي جميع المعد •
صاريح األمنية تتيح الدخول إلى المناطق حيث قد يلزم أن تتوجه األفرقة الطبية التأكد من أن بطاقات المرور والت •

 لالستجابة.
 

 التقييم المتكرر للخطة التشغيلية وتقدير المخاطر الديناميكي
 

ة المخاطر والتقييم أن يساعد على ضمان سالمة الموظفين الطبيين وفعالية الخدمات الطبية الخاص ديرمن شأن تكرار عملية تق
مثل تغيير مواقع الموظفين أو االتفاق على قواعد تشغيلية  التغييربالحدث. ويمكن أن تؤدي نتائج عمليات التقييم هذه إلى 

 . ويجب أن توثق جميع التغييرات وأن يبلغ بها جميع الموظفين والوكاالت الشريكة.لوقف ماجديدة استجابة 
 

 التوثيق وحفظ السجالت
 

من أجل إجراء التحري أثر  يكون الزماً ، ويسهم في البحوث، وقد بعد الحدثاس الالزم إلجراء التقييم يوفر حفظ السجالت األس
وأيام العمل ومواعيد  تور الموظفين، يشمل مستوى المؤهالأو ورود شكوى. وينبغي حفظ سجل لحض ةمهم ةوقوع حادث

دم من عالج أو مشورة، وينبغي استخدام نموذج موحد في الورديات. وينبغي أن تشمل السجالت الطبية للمرضى تفاصيل ما قُ 
السجل؛ ويجب الوفاء بالمعايير المحلية الخاصة بسرية السجالت الطبية أو تجاوز هذه المعايير. وينبغي تقديم نسخة من 

ف أو اإلسعا الموظفين العاملين فيالسجل الطبي إلى المريض في نهاية العالج، وحسب االقتضاء، تقديم نسخة إلى 
المستشفى. وُتعد سرية اإلجراءات الطبية مفهومًا معترفًا به على نطاق واسع، ومن حق أي مريض يحصل على العالج أن 

حترم خصوصيته. وفي العموم ال يمكن اإلفصاح عن تفاصيل العالج ألطراف ثالثة إال بموافقة المريض أو بمقتضى سلطة تُ 
 قة المريض حيثما أمكن وفي الحدود التي تقرها القوانين المحلية.قانونية أعلى. ويجب إجراء أي عالج بمواف



 
 التخطيط للطوارئ واالستجابة لها

 
يلزم على كل من يضطلع بدور في التحكم أو التنسيق أن يكون على دراية بأي خطة استجابة للطوارئ تخص الحدث تحديدًا.  

 مركز عمليات الطوارئ.وقد يلزم، حسب االقتضاء، وجود ممثل للخدمات الطبية في 
 ينبغي القيام بما يلي: ةخطير  ةوفي حال وقوع حادث

 صة بالحوادث الكبرى موضع التشغيلالتأكد من وضع اإلجراءات التشغيلية الموحدة الخا• 
 ضمان سالمة جميع الموظفين• 
صدار التعليمات الواضحةضمان التواصل ب•   انتظام وا 
 ةلحادثثائق الخاصة باالتأكد من جمع الو • 
 تسجيل المشكالت المهمة أو الملحةمباشرة ل ةتيسير استخالص المعلومات من أعضاء الفريق عقب الحادث• 
 النظر في ضرورة استخالص المعلومات المتعلقة بالحوادث الخطيرة أو تقديم المشورة إلى الموظفين.• 
 
 

 الحدث بعد
 

 العمل إنهاء
 

وتشمل االعتبارات التي ينبغي  ،اإلزالة المنظمة للبنى التحتية التي دعمتهفي نهاية الحدث سيكون من الضروري ضمان 
صالح الموقع، بما في  مراعاتها إغالق نقاط الخدمات الطبية الخاصة بالحدث على مراحل، ومغادرة الموظفين على مراحل، وا 

 ذلك التخلص من النفايات الطبية على النحو المالئم.
 

 استخالص المعلومات
 

ب أي حدث، من المهم النظر في العبر المستخلصة. ولذا ينبغي إجراء عملية استخالص المعلومات في أسرع وقت في أعقا
 ممكن بعد الحدث ويمكن تقسيم ذلك إلى ثالث مراحل مختلفة:

  ناستخالص المعلومات على الفور الذي يتيح فرصة لمناقشة الحدث مع الموظفي •
  أي حدث محدد ُيحتمل أن يخلف صدمةاستخالص المعلومات المتعلقة بالحوادث الخطيرة، وهو يتناول  •
 االستخالص الرسمي للمعلومات الذي يمكن إجراؤه بعيدًا عن مكان الحدث ويشمل المنظمات الشريكة األخرى. •
 

 التبليغ والتسجيل
 

ثناء الحدث. وتشمل المهام الحاسمة األهمية التي ينبغي استكمالها، ينبغي تحري جميع الحوادث والوقائع الخطيرة التي وقعت أ
تجميع البيانات والسجالت المكتوبة مثل التقارير الخاصة بالحوادث الخطيرة، وسجالت الحضور، وسجالت االتصاالت 

حصاءات المرضى الذين   الرعاية. تقدموا اللتماسالالسلكية، وا 
 

 األدوات والموارد
 

   http://www.hse.gov.uk/event-safety/في األحداث:  الصحة والسالمة



 
 http://chemm.nlm.nih.gov/startadult.htmلفرز البالغين:  STARTخوارزمية 

 
  http://www.alsg.org/uk/MIMMSاإلدارة الطبية والدعم الطبي في الحوادث الكبرى: 

 
 http://www.hse.gov.uk/guidance/index.htmإرشادات الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة في المملكة المتحدة: 

  



 التأهب للكوارث والتخطيط للطوارئ - 14الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 

والتخطيط إلدارة الحشود، ونقاط الدخول إلى الحدث، وتدابير السالمة من الحرائق،  ،يشمل التأهب للكوارث تقدير المخاطر •
 تأهب الطبي، واالستجابة للطوارئوالمخاطر البيئية، وال

 ارث أن تخضع لالختبار قبل الحدثوينبغي لخطط التأهب للكو  •
مسارات الخروج المزودة بعالمات  مع تحديدخدمات الطوارئ،  الحصول علىويلزم وضع خطط لإلخالء السريع لألماكن و  •

واضحة والخالية من العوائق، كما تلزم صياغة الرسائل الواضحة والمقتضبة التي تلتمس من المشاركين المساعدة على 
 اإلخالء 

وينبغي وضع خطة إلدارة حاالت اإلصابات الجماعية مع توافر الموظفين المدربين على االستجابة لها في حال وقوع  •
. وينبغي أن تشمل الخطة خطة إلدارة حاالت اإلصابات الجماعية من أجل إدارة حاالت اإلصابات الطبية ىر بك ةدثاح

جالء الخدمات الطبية الخاصة بالحدث إلى مكان آخر  المتعددة في الموقع، ونقل المرضى إلى مرافق الرعاية الصحية، وا 
  يمكنها أن تتولى القيادة العامة ارث التيمأمون، وتنسيق ذلك بمعرفة سلطات االستجابة اإلقليمية للكو 

وينبغي تنسيق عملية تقدير المخاطر األمنية التي يتعرض لها الحدث مع الشرطة والوكاالت األخرى المعنية بإنفاذ  •
 القانون، وخدمات الطوارئ. 

 

 المقدمة
 

تسبب في خسائر بشرية ومادية واقتصادية تعّرف الكارثة بأنها "تعطيل خطير لعمل المجتمع المحلي أو المجتمع بأسره، مما ي
وبيئية واسعة االنتشار تتجاوز قدرة المجتمع المحلي أو المجتمع كله على مواجهتها باستخدام موارده" )استراتيجية األمم المتحدة 

 (.2009الدولية للحد من الكوارث( )
 

 لتجمعات الحاشدة.وُيعد التأهب للكوارث والتخطيط للطوارئ حاسما األهمية عند التحضير ل
 

 وتقع الكوارث في كثير من األحيان بسبب مزيج مما يلي:
 وجود أحد المخاطر أو األخطار  •
 عدم توافر الوسائل الالزمة للتعامل مع النتائج السلبية المحتملة.  •
 

 وقد تشمل آثار الكوارث ما يلي:
 الخسائر في األرواح واإلصابات واألمراض •
 اآلثار السلبية على عافية األشخاص البدنية والنفسية واالجتماعية  •
 اإلضرار بالممتلكات وتدمير األصول وضياع الخدمات وتعطل الُبنى التحتية االقتصادية واالجتماعية.  •
 

 ما الذي نعرفه؟
 



في التجمعات الحاشدة. التي تقع ة الكارثي حوادثالمؤلفات عن ال التقارير الواردة فييستند هذا الفصل إلى استعراض لعدد من 
وقد ساعد تحليل هذه التقارير على تحديد عدة نقاط للتعلم في مجال الوقاية من الكوارث واالستجابة للطوارئ، ستجري 

، قد تقع الكوارث التي تتجاوز طاقة ُنظم الرعاية الصحية وتؤثر في القدرة لألحداث مناقشتها. وحتى في ظل اإلعداد الوافي
 حشد استجابة كافية للطوارئ.على 

 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات
 

 ما الذي ينبغي أن نفعله؟
 

حاشدة وتخطيط الموارد الطبية وخدمات الطوارئ، بما في ذلك األحداث التي تضم تجمعات  تواجه الجهات القائمة على تنظيم
في سبيل تأمين سالمة الحدث. وتشير تحاليل المخاطر التي أقسام الطوارئ في المستشفيات المحلية، العديد من التحديات 

انطوت عليها الكوارث السابقة إلى ضرورة وضع مبادئ توجيهية تشمل التخطيط التفصيلي المبكر للسياسات الخاصة بالحشود، 
جراءات اإلجالء، وتنفيذ الخطط الخاصة بال  خدمات الطوارئ. الكبرى وحاالت اإلصابة الجماعية التي تشارك فيها حوادثوا 

 
 المخاطر الخاصة بالتجمع الحاشد تحديداً 

 
في الماضي، ركزت المؤلفات الخاضعة الستعراض األقران على المتغيرات الخاصة بالحشود التي تؤثر على مستوى 

عن تحليل  االحتياجات الطبية وأنواعها في األحداث التي تضم تجمعات حاشدة. وعلى الرغم من عدم توافر البي نات الناجمة
محددة، فقد أمكن تحليل الكوارث السابقة التي وقعت خالل األحداث التي تضم تجمعات حاشدة والعبر حشود الكوارث الخاصة ب

المستخلصة منها من أجل تحديد االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند التخطيط لألحداث المستقبلية. ومن أجل الحد من 
 التجمعات الحاشدة، يكتسي النظر بعناية فيما يلي أهمية حيوية: فيبطة بالكوارث التي تحدث معدالت المراضة والوفاة المرت

 
 فرط االزدحام )كثافة الحشود(  •
 نقاط الدخول إلى الحدث )الدخول والخروج(  •
 تدابير السالمة من الحرائق  •
 المخاطر البيئية، المخاطر المرتبطة بالجو  •
 التأهب الطبي  •
 االستجابة للطوارئ. •
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

 قبل الحدث
 
دارة شؤون الصحة والتخطيط للمينبغي أن يشمل التخطيط المسبق تقدير ال •  الكبرى  حوادثخاطر وا 
 وينبغي أن يشمل التخطيط لألحداث ما يلي:  •

جالئها  °  تدريب ممثلي القائمين على الحدث وموظفي األمن على إدارة الحشود وا 



 إنشاء نظام مالئم لبيع التذاكر ووضع حدود الحتواء الحشود للحد من فرط االزدحام °
 للمساعدة على إدارة تدفق الحشودتحديد نقاط الدخول إلى الحدث والخروج منه  °
 ه. ءي حاالت الطوارئ قبل الحدث وأثناإيجاد نظام إلعالم الجماهير يشمل تقديم المعلومات عن اإلجالء ف °

 
 أثناء الحدث

 
التخطيط حجم الحشود  ييلزم توفير األمن وخدمات الطوارئ الطبية الكافيين للحشود في التجمع الحاشد؛ وينبغي أن يراع •

 والعوامل مثل نوع الحدث والظروف البيئية الخارجية 
يم وينبغي وضع خطط اإلجالء، بما في ذلك السالمة من الحرائق في جميع األحداث التي تضم تجمعات حاشدة مع تقد •

المعلومات الواضحة إلى الحضور. وقد يتطلب الحضور توجيه الرسائل بلغات وأساليب متعددة )مثل الصور واإلعالنات 
 والكتيبات(

وينبغي أن تكون مسارات الخروج واضحة وخالية من العوائق؛ وينبغي وضع الخطط من أجل تنفيذ اإلجالء المنسق  •
 والمأمون.

 
 الحدث بعد

 
في حال وقوع كارثة ما، ينبغي إجراء عملية استعراض )يخطط لها قبل الحدث( تشمل استعراض جميع خدمات الطوارئ  •

 المعنية 
التخطيط لألحداث  دوينبغي توثيق العبر المستخلصة الستخدامها من جانب الجهة المستضيفة للتجمع الحاشد عن •

. كما ينبغي تبادل النتائج مع الجهات األخرى المنظمة للتجمعات المستقبلية أو لتحسين التأهب العام للصحة العمومية
 الحاشدة. 

 
دارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالتجمعات الحاشدة  ويتناول الفرع التالي االعتبارات الرئيسية التي ينبغي مراعاتها عند تخطيط وا 

 بيئية، والتأهب الطبي، واالستجابة للطوارئ.بما في ذلك االزدحام، والحرائق، ونقاط الدخول إلى الحدث، والمخاطر ال
 

 حامر الز إدارة مخاط
 

هناك نوعان من العواقب المهلكة التي تترتب على االزدحام، أال وهما: الدهس والتصادم. ويجب على المخططين فهم سلوك 
الحشود وُنظم السالمة ذات الصلة فهمًا تامًا. ويمثل مزيج الكثافة الشديدة لالزدحام ونقاط الدخول التي يصعب الوصول إليها 

الدهس. ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في الفصل و التدافع  عاماًل كبيرًا من عوامل خطر كوارث
16. 
 

حام ما تنطوي عليه الحشود من مخاطر مهلكة، وينبغي للمخططين تأمين الكبرى المتربطة بالز  الحوادثوقد أثبت العديد من 
تاحة ُنظم الفرز. فمن شأن ذلك أن يعزز القدرة على ُنظم القيادة والتحكم والتواصل الكافية من أجل اإلخطار الفوري وا  

 االستجابة لحاالت تصادم البشر وتدافعهم.
 

وسلط العديد من دراسات الحالة الضوء على محاولة أفراد الحشود الدخول إلى األحداث على الرغم من بلوغ األماكن كامل 
ألشخاص قبل بدء الحدث بقليل أو بعد بدئه؛ وقد أدى ذلك في طاقتها االستيعابية، نتيجة لإلفراط في بيع التذاكر أو لوصول ا

 بعض األحيان إلى العديد من الوفيات واإلصابات.



 
 دراسة حالة: واقعة التدافع في مدرج إليس بارك بجوهانسبرغ

 
 

وفاة في واقعة تدافع نتجت عن فرط الزحام  47شهد مدرج إليس بارك في جوهانسبغ بجنوب أفريقيا  2001في نيسان/ أبريل 
شخص يمثلون كامل قدرته االستيعابية عندما حاول  60,000في إحدى مباريات كرة القدم. وكان المدرج يضم بالفعل 

 لتي ُكلف بإجرائها في وقت الحق من العام نفسه، إلى ما يلي:. وتوصلت التحريات اإليهمشجع آخر الدخول  30,000
 بيع عدد زائد من التذاكر وُسمح باستمرار دخول األشخاص إلى المدرج 
 أطلق موظفو األمن غير المدربين القنابل المسيلة للدموع على الحشد، ما أدى إلى زيادة الهلع 
 الم الحضور وتوجيههمعجز النظام الضعيف الخاص بالتواصل مع الجمهور عن إع 
 ةدثالم يجر إنشاء مركز مشترك لقيادة العمليات أثناء الح. 

  
 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
 تحديد العدد المالئم من المشاهدين في الحدث وُنظم بيع التذاكر المالئمة؛ والحد من حجم الحشد وفقًا لذلك  •
التي يمكن إدراجها في و  الوقت الفعلي بشأن أعداد الحشود استخدام تدابير رصد الحشود التي تقدم المعلومات في •

 مركز لقيادة العمليات
 استخدام ُنظم االتصاالت العامة في جميع مناطق الحدث  •
 وضع الخطط من أجل اإلجالء المأمون من المكان؛ وينبغي أن تكون هذه الخطط ظاهرة ومزودة بعالمات واضحة. •
 

 إدارة مخاطر الحرائق
 

أصبحت السالمة من الحرائق جزءًا مهمًا من التخطيط للطوارئ. وعادة ما تتسم الكوارث الناجمة عن الحرائق في األحداث التي 
للحدث على التخلص  المخططينتقام في األماكن المغلقة بعدة خصائص مشتركة. ومن شأن مراعاة العوامل التالية أن تساعد 

 للكوارث المرتبطة بالحرائق: من العديد من عوامل الخطر الرئيسية
 وجود الحشود في مكان مغلق•  
 وجود المواد القابلة لالشتعال )مثل األثاث والمالبس والوقود(• 
 خلو األماكن التي شهدت اندالع الحرائق في الماضي من الحراسة• 
 التأخر في إطالق اإلنذار• 
 عدم استجابة خدمات الطوارئ أو تأخرها• 
 الناجم عن عوامل نفسية )مثل إصابة الحشود بالهلع(تأخر اإلجالء • 
 عدم كفاية منافذ النجاة من الحريق أو إغالقها أو انسدادها )الحصار(• 
 السلوك الناجم عن الهلع أو التوهان الناجم عن األدخنة السامة/ السكر• 
 لقدرة على االستجابة الطبية واالستجابة للطوارئ.اتجاوز االحتياجات • 
 
 
 



 دراسة حالة: كارثة بسبب الحريق في غوتنبرغ
 
 

 المرقص قد نظم حفاًل يضم، اندلع حريق في أحد المراقص في غوتنبرغ بالسويد. وكان 1998تشرين األول/ أكتوبر  29في 
استخدام عامًا. ونشب الحريق في السلم الواقع في مواجهة مخرج الطوارئ ما جعل  25و 12تتراوح أعمارهم بين شابًا  375

شخصًا آخر  213شخصًا وأصيب  63المخرج غير ممكن. ولم يكن هناك سوى سلم واحد يمثل منفذ النجاة الوحيد. وتوفى 
 .فقط شخصاً  150شخصًا من بينهم خطيرة. ورأت إدارة المطافئ أن المكان قادر على استيعاب  50كانت إصابة 

 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
 اتباع بروتوكوالت السالمة من الحرائق، بما في ذلك منع فرط االزدحام في األماكن  •
  خروجوضع خطط كاملة إلخالء المكان في حال الحريق، بما في ذلك العالمات التي تشير إلى منافذ ال •
 ضمان وجود عدد من مخارج الطوارئ في جميع األحداث  •
 أنها تعمل جيدًا وأنها مزودة بالعالمات المناسبة ضمان أن مخارج الطوارئ خالية من العوائق و  •
جراء التدريبات على مواجهة حاالت الطوارئ  • تكليف الموظفين في الحدث بمهام محددة يؤدونها في حال اندالع الحريق، وا 

 في المكان بانتظام
التخطيط المسبق الكبرى أثناء الحدث تشمل خطة للطوارئ الناجمة عن الحريق، مع  الحوادثوضع خطة لمواجهة  •

 بالتعاون مع الشبكات المحلية المعنية برعاية الحروق والرضوح لضمان الفرز السريع للمرضى 
 ضمان توافر المخزونات الكافية من معدات اإلنعاش الخاصة بالتدبير العالجي للحروق، وصيانتها. •
 

 نقاط الدخول إلى الحدث
 

الحدث في توفير المداخل المالئمة إلى الموقع، ليس فقط للمشاركين في الحدث يتمثل أحد العناصر الهيكلية الرئيسية في مكان 
نما أيضًا لخدمات الطوارئ.  وا 

 
 ق.يالحر حوادث ومن شأن نقاط الدخول المالئمة إلى الحدث الذي يضم تجمعات حاشدة أن تيسر إدارة الحشود و 

 
 دراسة حالة: فرط االزدحام في "موكب الحب" في دويسبرغ

 
 

في دويسبرغ بألمانيا. وكان موقع الحدث  -ستعراض االموسيقى و للمهرجان  -، ُأقيم "موكب الحب" 2010تموز/ يوليو  24في 
كان ُيعد النقطة الوحيدة  واحدفي منطقة مغلقة بالقرب من مجموعة من الطرق السفلية واألنفاق التي تتالقى عند ممر منحدر 

لفرط االزدحام تالقى األشخاص الداخلون إلى الحدث والخارجون منه. وأدى استمرار  الخروج منه. ونظراً و للدخول إلى المهرجان 
صابة  اً شخاص 21وصول األشخاص إلى مؤخرة النفق إلى تدافع الحشود، ما أدى إلى وفاة  شخصًا آخر. وأشارت  510وا 

 التقارير إلى أن المشكلة الرئيسية كانت في تدابير السيطرة على الحشود.
 
 

 االعتبارات الرئيسية
 



 تحديد نقاط الدخول والخروج في جميع أماكن األحداث بوضوح  •
 تنظيم تدفقات الحضور بحيث تسير في اتجاه واحد  •
 ينبغي توفير نقاط الدخول المالئمة لمركبات خدمات الطوارئ •
 تدريب الموظفين العاملين في الحدث على السيطرة على الحشود وأمن الحشود. •
 

 المخاطر البيئيةإدارة 
 

يتعرض كل تجمع من التجمعات الحاشدة لمخاطر معينة تتعلق بالظواهر المناخية الشديدة واألخطار الطبيعية األخرى. وال 
تسهم هذه المخاطر جميعها في الطوارئ أو الكوارث، ومع ذلك فيلزم أن تؤخذ في االعتبار عند التخطيط للطوارئ واحتمال 

المستشفيات القريبة. وال يوجد سوى عدد قليل من الدراسات التي سلطت الضوء على األثر البيئي على تدفق المرضى إلى 
 الكوارث التي تقع أثناء األحداث التي تضم تجمعات حاشدة.

 
، ردًا كجزء من عملية تقدير المخاطوينبغي إجراء تقدير لألخطار البيئية التي يتعرض لها موقع الحدث الذي يضم تجمعًا حاش

والنظر في اتخاذ تدابير لمواجهة الظروف المناخية الشديدة )مثل توفير ُنظم اإلنذار المبكر والمأوى ووسائل التميه وما إلى 
ذلك(. وسوف يوفر ذلك المعلومات الالزمة التباع الخطوات الواردة أدناه عند التحضير لمواجهة األخطار الطبيعية )بما في 

 دة( والحماية من األحداث الوخيمة:ذلك الظروف المناخية الشدي
 تقييم سرعة التأثر بالظروف المناخية الشديدة  •
 وضع خطط اإلجالء واختبارها  •
 استخدام ُنظم اإلنذار المبكر  •
 توفير المأوى المالئم في مواقع األحداث عند اللزوم  •
 توفير إمكانية الحصول على المياه للتميه  •
 على نحو واضح ومقتضب.توصيل المعلومات إلى حاضري الحدث  •
 

 االعتالالت المرتبطة بالحر
 

تقدم كانت االعتالالت المرتبطة بظروف المناخ الدافئ وبالحر تحديدًا موضوع معظم الدراسات التي تناولتها المؤلفات بشأن 
الالت المرتبطة لعالج أثناء األحداث التي تضم تجمعات حاشدة. وقد ثبت أن االعتالتماس الالمراكز الصحية  المرضى إلى

بالحر أكثر شيوعًا في األحداث حيث تكتظ األماكن بالحشود )مثل حفالت موسيقى الروك( وحيث تكون إمكانية الحصول على 
 المياه أو الجلوس في الظل محدودة.

 
 دراسة حالة: الحج واالعتالالت المرتبطة بالحر

 
 

بالحر والحصائل الصحية السيئة أثناء الحج. وُيتوقع للمسافرون  بين االعتالالت المرتبطةمماثلة لوحظ من قبل وجود عالقة 
درجة مئوية، في أماكن غير مكيفة  45إلى مكة ألداء فريضة الحج أن يتعرضوا لدرجات الحرارة المحيطة التي تصل إلى 

ي جميعها من العوامل الرئيسية الهواء، وأداء العبادات البدنية الشاقة في األماكن المفتوحة التي يندر فيها الظل أو ينعدم، وه
 ضربات الشمس.إلصابة بل
 

ذكاء الوعي بشان الصحة  وقد أخذت حكومة المملكة العربية السعودية مسؤولية تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وا 
ناطق المتاخمة، مستشفى في الم 29مركزًا للرعاية الصحية و 140العمومية على عاتقها. ويتوافر أثناء موسم الحج أكثر من 



توافر المرافق المكيفة الهواء على يزداد تحظى جميعها بأحدث ُنظم إدارة الطوارئ وبالموظفين المتخصصين في الطوارئ. و 
نشاء الطرق المظللة واالستراحات وتوفير مياه الشرب ومناطق رش الرذاذ. كما اكتسى بث  امتداد المسار الذي يقطعه الحجاج وا 

 ية على جميع الحجاج قبل وصولهم إلى البالد وبعده أهمية قصوى في تقليل التعرض للحر إلى أدنى حد.المعلومات التثقيف
 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
 تقدير المخاطر المحلية والتحضير لالستجابة لألخطار الطبيعية، بما في ذلك الظروف المناخية الشديدة •
  الحرائقوضع مخطط محدث لموقع الحدث يشتمل على رسم خرائط  •
 أن تتوافر ُنظم ترصد الجو واإلنذار المبكر  •
ينبغي توظيف الفنيين في مجال الرعاية الصحية وتدريبهم تدريبًا كافيًا وتزويدهم بالمعدات المالئمة المتعلقة بالمخاطر  •

 الطبيعية المحتملة 
 يلزمر المحلية لالستجابة للطوارئ التي الكبرى أن تشمل المخاطر الطبيعية المحلية والتدابي حوادثينبغي ألدلة إدارة ال •

 طط اإلجالءإدراجها في خ
، والشرطة، والدفاع المدني، والفنيين في منظمي الحدثينبغي استخدام وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية المالئمة بين  •

 مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من مقدمي خدمات الطوارئ 
 يد في ظروف المناخ الدافئ توفير المأوى الكافي وُنظم التبر  •
 توفير المياه الكافية للتميه  •
 إعالم الحضور بالمخاطر المحتملة كي يكونوا أكثر قدرة على التأهب لمواجهتها، بما في ذلك ضرورة اإلجالء  •
 التعاون مع وسائل اإلعالم من أجل إعالم الجمهور العام. •
 

 التأهب الطبي
 

لقد ثبت أن تقديم الرعاية الطبية على يد األطباء في الموقع في التجمعات الحاشدة يحد بقدر كبير من عدد المرضى الذين يلزم 
 أيضًا من األثر الواقع على خدمات اإلسعاف المحلية.بالتالي يحد و نقلهم إلى المستشفى 

 
إمكانية وضع نظام لتقدير الدرجات على أساس المتغيرات للخدمات، ينطوي على التماسًا  المرضى لتقدموقد ُوضع نموذج 

 المتمثلة في الجو، وعدد المشاركين، ووجود الكحول، ومزاج الحشود، وسن أفرادها.
 

 المخاطر الطبية التي يتعرض لها األطفال
 

ث في التجمعات ينبغي للقائمين على التخطيط ضمان إيالء عناية خاصة لألطفال. وعند تخطيط ُنظم االستجابة للكوار 
 الحاشدة، ينبغي النظر فيما يلي:

نادرًا ما يحمل األطفال وثائق دالة على الهوية الشخصية، ما يجعل من الصعب تحديد هوية األطفال فاقدي الوعي أو  •
 المفقودين 

لتعرض للمواد نظرًا الختالف األطفال من الناحية التشريحية والفيزيولوجية، يمكن لآلثار المترتبة مثل التجفاف أو ا •
  ضرة أن تسبب االعتالل بمعدل أسرعالكيميائية الم

االحتياجات الخاصة من الرعاية الصحية أشد تعرضًا للظروف البيئية، أو قد يكونون مزودين  وقد يكون األطفال ذو  •
 بأجهزة طبية ال تتوافر بدائلها بسهولة

 يجب أن تتوافر معدات الطوارئ ذات األحجام المالئمة لألطفال في الموقع  •



 يلزم على الفنيين في مجال الرعاية الصحية أن يتلقوا التثقيف والتدريب في مجال طب األطفال تحديدًا  •
قاب إمكانية إجراء التدخالت النفسية االجتماعية الطويلة األجل لعالج اضطراب الكرب التالي للرضح في أع •

 الكوارث التي تحدث في التجمعات الحاشدة. 
 

 دراسة حالة: حضور األطفال إلى المراكز الطبية أثناء المهرجان الموسيقى المقام في الهواء الطلق
 
 

( حضور األطفال إلى المراكز الطبية أثناء مهرجان موسيقي كبير أقيم في الهواء الطلق في المملكة 2010استعرض ماكوين )
% من إجمالي الحاالت التي حضرت كانت من 15وتناول متطلباتهم من الرعاية بالبحث. وأشارت النتائج إلى أن المتحدة 

األطفال، وأن األطفال تزداد احتماالت التماسهم للرعاية الطبية عقب اإلصابات الناجمة عن التصادم وعقب نوبات الهبوط أو 
 نة بالبالغين.فقدان الوعي أو الشكوى من الغثيان والقيئ، مقار 

 
وعلى الرغم من عدم توثيق أي حالة من حاالت الرعاية الحرجة أثناء الحدث، فقد سلطت هذه التجربة الضوء على الحاجة 

 الكبيرة إلى توافر الرعاية الطبية المتخصصة لألطفال في األحداث التي تضم تجمعات حاشدة.
 
 

 2000العالم لكرة القدم لعام  دراسة حالة: واقعة التدافع في مباراة التأهل لكأس
 
 

أثناء مباراة التأهل لكأس العالم ألقى أحد المشاهدين بزجاجة إلى أرض الملعب أصابت أحد الالعبين  2000في تموز/ يوليو 
في رأسه. ورد رجال الشرطة المحيطين بالمكان بإلقاء الغازات المسيلة للدموع على الحشود ما أدى إلى تدافعها، وأسفر ذلك 

صابة العديد من األشخاص اآلخرين. ووجدت لجنة المراجعة السريرية وضمان الجودة في المستشفى  13عن وفاة  شخصًا وا 
 (:2003المحلي أن االستجابة لم ترق إلى المستوى األمثل، على نحو ما أفاد به مادزيمابوتو )

 به قسم الطوارئ إلى الواقعة إال عند وصول األشخاص المصابين تلم ين •
 الكبرى ما أدى إلى تجاوز األمر قدرة قسم الطوارئ  حوادثعد خطة لمواجهة الم تُ ل •
 لم يتم إنشاء مركز للقيادة في المستشفى  •
 تعذر االتصال بالموظفين اإلضافيين للحصول على دعمهم  •
 لم تكن األفرقة الطبية منظمة إلعطاء األولوية لرعاية حاالت اإلصابات الجماعية •
 سائل اإلعالم إلى تشتيت انتباه العاملين في قسم الطوارئ أدى وصول ممثلي و  •
 ت الداعمة على نحو مالئم التوقيتلم تشارك المستشفيا •

  
 وشملت العبر الرئيسية التي خلصت إليها اللجنة ما يلي:

 ينبغي دمج خدمات الطوارئ قبل النقل إلى المستشفى مع خدمات المستشفيات  •
 ينبغي إنشاء خط هاتفي ساخن في قسم الطوارئ لتلقي اتصاالت اإلسعاف  •
 ث الكبرى. حوادضرورة تطوير قسم الطوارئ بتزويده بالقيادات الطبية المدربة تدريبًا مالئمًا والتخطيط لل •
 

ا الكوارث المستقبلية وما يكتسي أهمية، هو أن إدخال هذه التغيرات اعتُبر الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات التي تطرحه
 المحتملة، على الرغم من نقص الموارد.

 
 



 
 االعتبارات الرئيسية

 
 ينبغي تقديم الخدمات الطبية الكافية للتعامل مع حجم الحشد وعوامل الخطر المحتملة المتعلقة بالحدث تحديدًا  •
 ألطفال لعند تخطيط ُنظم االستجابة للكوارث ينبغي إيالء عناية خاصة  •
 يتمتعوا بالخبرة في طب الكوارث أن للموظفين الطبيين أن يحصلوا على التدريب المالئم و  ينبغي •
النشر السريع والمالئم التوقيت  هذه الخطة ينبغي تنفيذ خطة موحدة إلدارة الطوارئ والتدرب عليها جيدًا، على أن تشمل •

 للموظفين المدربين 
في حال وقوع كارثة ما، ينبغي بدء فرز حاالت الطوارئ وعالجها في موقع الكارثة، وينبغي استمرارهما في المستشفى  •

 المحدد الستقبال الحاالت 
ينبغي إنشاء مركز للقيادة المشتركة للطوارئ، يقوم جميع المسؤولين عن االستجابة األولى في موقع الكارثة بتزويده بتقارير  •

 لتواصل معه منظمة عند ا
الكبرى توضع موضع التشغيل عند  حوادثينبغي للمستشفيات وأقسام الطوارئ القريبة أن تحظى بخطط لمواجهة ال •

 اإلعالن عن الكوارث المحلية 
 والمستشفيات االحتياطية  ،ينبغي تحديد المستشفيات الرئيسية المسؤولة عن استقبال الحاالت •
 يتلقوا التدريب وأن يحاطوا علمًا بدورهم وما يتوقع منهم عند وقوع حاالت الطوارئ.ينبغي للموظفين التابعين للحدث أن  •
 

 االستجابة للطوارئ
 

االحتياجات الطبية الطارئة تلبية ل ضرورياً  اتباع نهج متعدد التخصصات ُيعدفي حال حدوث كارثة أثناء التجمع الحاشد، 
 واالحتياجات الطارئة للصحة العمومية.

 
 الرئيسيةاالعتبارات 

 
الكبرى  حوادثينبغي للمسؤولين عن االستجابة األولية في الموقع أن يقدموا تقارير منظمة عند التواصل مع مركز قيادة ال• 

 )اإلطار ألف(:
 

 إلى مركز القيادة ادثة كبرىاإلطار "ألف": أمثلة عن التقارير المقدمة بشأن ح
METHANE CHALETS 

M ادثة كبرىح: اإلعالن عن C:  العدد والنوع -اإلصابات 
Eالموقع بالتحديد : Hالمخاطر المطروحة : 
Tةدثا: نوع الح Aمسارات الدخول المأمونة االستخدام : 
H المطروحة بالفعل والمحتملة -: األخطار Lالمكان : 
Aمسارات الدخول المأمونة االستخدام : Eخدمات الطوارئ الطبية المتاحة والالزمة : 
N اإلصابات: عدد Tةدثا: نوع الح 
Eخدمات الطوارئ الطبية المتاحة والالزمة : Sإجراءات السالمة : 
 
 ، على النحو التالي: الحوادثينبغي أن ينظم تنسيق أنشطة االستجابة للطوارئ بموجب نظام لقيادة  •

 يستخدم نظام موحد للقيادة  °
 عن السيطرة  الحادثةيبدأ في وقت مبكر قبل خروج  °



 يعزز التنسيق والتواصل  °
 يحد من ازدواجية الجهود المبذولة إلى أدنى قدر  °

 ةدثاسيكون استخدام ُنظم اإلنذار العام ووسائل اإلعالم حاسم األهمية في إعالم المجتمع المحلي بشأن طبيعة الح •
 والتدابير المالئمة التي يمكن أن يتخذها األفراد لحماية أنفسهم 

 وتوثيقه ضروريًا، كما يجب االحتفاظ بسجل دقيق للوقائع والمساءلة بشأنه  ةدثابالسجالت الطبية للحُيعد االحتفاظ  •
الكيميائية  الحوادثينبغي للمسؤولين عن االستجابة للطوارئ أن يستخدموا معدات الحماية الشخصية. وعند احتمال وقوع  •

 خصصة لمنووية ينبغي استخدام المعدات اوالبيولوجية واإلشعاعية وال
 الفرز  •

 ينبغي إجراء الفرز بمعرفة الموظفين المدربين تدريبًا مالئمًا  °
يختلف فرز الحاالت الخاصة باألطفال . و ينبغي استخدام نظام للفرز من قبيل نظام "الفرز البسيط والعالج السريع" °

 قيد الحياة" عند اللزوم  ينبغي بدء تدابير "الدعم المتقدم لإلبقاء على. و عن فرز الحاالت الخاصة بالبالغين
 ينبغي أن تكون مواقع تجميع المصابين على مسافة آمنة من موقع الكارثة  °

 تأهب قسم الطوارئ المحلي  •
 الكبرى  الحوادثينبغي لجميع العاملين في قسم الطوارئ أن يتلقوا التدريب على إدارة  °
 ينبغي لخطط المستشفيات الخاصة بمواجهة الكوارث أن تشمل الحوادث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية  °
 ينبغي نقل الحاالت غير الحرجة أو خروجها من قسم الطوارئ  °
 ينبغي حشد المزيد من الموظفين حسب االقتضاء  °
 ق لدى أقسام الطوارئ ينبغي أن تتوافر المخزونات الكافية من اإلمدادات والتريا °
 قد يلزم إزالة التلوث في منطقة محددة  °
 مفاجئة من العينات و عداد كبيرة أينبغي للمختبرات أن تتأهب للقدرة على معالجة  °

 االستجابة الصحية العمومية  •
قد تؤثر الكوارث على صحة الجمهور المحلي والبنية التحتية الطبية. وهناك عدة عوامل ينبغي أن يكون قد تم النظر  °

 فيها بالفعل، وهي: 
 ما هي العواقب الصحية والطبية التي تترتب على الحدث؟  -
 هل البنية التحتية الصحية قادرة على التعامل مع المجموعة السكانية اإلضافية؟  -
 اك نظام لترصد الصحة العمومية قائم بالفعل؟ هل هن -
 هل المجتمع المحلي قادر على االستجابة للحدث؟  -
 هل يجري تقديم المساعدة المالئمة؟  -
 هل هناك حاجة إلى المساعدة الخارجية؟  -

والسيما في حال االشتباه في حدوث تسربات كيميائية أو  الحادثةلزم زيادة ترصد الصحة العمومية في أعقاب توقد  °
 بيولوجية أو إشعاعية نووية، وينبغي أن يشمل ذلك ما يلي: 

 إخطار الفنيين في مجال الرعاية الصحية في المواقع المحلية  -
 التواصل مع سلطات الصحة العمومية المحلية  -
 تزويد الجمهور العام بالمعلومات المتسقة  -

ة النفسية في أعقاب الكارثة. إن ارتباط التعرض للكوارث بالمشكالت النفسية مثل القلق واالكتئاب معالجة الصح •
واضطراب الكرب التالي للرضح قد ُوثق مرارًا وتكرارًا وثبت وجود عالقة إيجابية بينهما. ومع ذلك فلم يسجل الكثير عن 

حاشدة. وقد تكون اآلثار النفسية واالجتماعية للكوارث التي الصحة النفسية في أعقاب الكوارث التي تحدث في التجمعات ال
تحدث في التجمعات الحاشدة حادة على المدى القصير، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الصحة النفسية والعافية النفسية 

تعداد لمعالجة االجتماعية للمجموعة السكانية المتضررة على المدى الطويل. وينبغي للقائمين على التخطيط للطوارئ االس
 الصحية النفسية في أعقاب الكوارث وتقديم الرعاية الخاصة بها، على أن يشمل ذلك ما يلي: 



ينبغي أن يكون المتخصصون في تحديد مشكالت الصحة النفسية جزءًا من فريق االستجابة للطوارئ للتمكين مع  °
 م استمرار جودة الرعاية المقدمة واإلحالة إلى مقدم الخدمات المالئ

ينبغي إجراء تقييم للعافية النفسية والنفسية االجتماعية للمجموعة السكانية المحلية المتضررة والفنيين في مجال الرعاية  °
 الصحية المسؤولين عن االستجابة للطوارئ 

 ينبغي تيسير المساعدة الذاتية في المجتمع المحلي ودعم الموظفين المشاركين في االستجابة للكارثة  °
 خصيص الموارد الالزمة لتقديم الدعم الطويل األجل في مجال الرعاية الصحية.ينبغي ت °

 
 األدوات والموارد

 
WHO guidance on mass casualty management: 
http://www.who.int/hac/techguidance/MCM_guidelines_inside_final.pdf 
 
Disaster Risk Management for Health: 
http://www.who.int/hac/events/drm_fact_sheet_mental_health.pdf 
 
Disaster risk management for health MGs factsheet 
http://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/factsheets/en/ 
 
WHO Toolkit for assessing health-system capacity for crisis management developed to help 
countries assess the capacity of their health systems, identify gaps and respond to various 
health threats. 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/157886/e96187.pdf 
  



 المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية - 15الفصل 
 على  

 االعتبارات الرئيسية
 
إجراء تقدير للمخاطر لتحديد أولويات القدرات الخاصة بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية والتخطيط لها  •

 أثناء التجمع الحاشد مع أخذ المتاح من الموارد والميزانية في االعتبار 
في حال عدم وجود هذا و االستناد إلى النظام القائم للتأهب واالستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية  •

 النظام، ينبغي إجراء تقدير للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية 
إشعاعي نووي يقع أثناء التجمع الحاشد ضمان التعاون والتنسيق، حيث سيتطلب أي حدث كيميائي أو بيولوجي أو  •

استجابة كبيرة من ِقبل قطاع الصحة العمومية، ولكن هذه المساهمة عادة ما ال ُيعترف بها في التخطيط المبدئي إال إذا 
 شارك قطاع الصحة العمومية في العملية 

ما في أقرب وقت ممكن من أجل تنفيذ يلزم أن تتسم ُنظم الترصد بالحساسية الكافية للكشف عن العامل وآثاره وتحديده •
 استجابة سريعة وفعالة 

 ضمان وجود هيكل متين للقيادة والتحكم والتواصل وفهمه من ِقبل جميع أصحاب المصلحة.  •
 

 المقدمة
 

ة قائمة ينبغي أن يعمل التخطيط للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية في التجمع الحاشد باالستناد إلى وجود آلي
بالفعل في البالد للتعامل مع تسرب العوامل الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية العارض والمتعمد، وأن يحدد اإلجراءات 

في حال عدم وجود هذه اآللية، ينبغي إجراء تقدير للمخاطر الكيميائية والبيولوجية و الُمعززة/ التعديالت الالزمة لهذه اآللية. 
وعلى الرغم من أن احتماالت تعرض التجمع الحاشد لهجوم كيميائي أو بيولوجي  ،النووية التي تتعرض لها البالد واإلشعاعية

أو إشعاعي نووي عادة ما تكون محدودة، فإن أثرها يكون من العظم بحيث يتحتم دائمًا فهم الطريقة التي ستدار بها مواجهة هذا 
 الهجوم.

 
المضيفة أن هناك احتمااًل كبيرًا للتعرض للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية أثناء وعادة ما تعتبر البلدان 

التجمعات الحاشدة. وعلى الرغم من عدم وجود سوابق للهجوم الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي المتعمد على 
ت اسُتخدمت فيها المتفجرات التقليدية، مثل الهجوم الذي حدث في التجمعات الحاشدة، فقد اسُتهدفت التجمعات الحاشدة بهجما

أثناء ماراثون بوستون والهجمات التي تستهدف الحجاج الشيعة وهم في طريقهم إلى كربالء. ومع االنتشار الزائد  2013عام 
الكيميائية الخطيرة في  للقدرات الخاصة بعلوم الحياة التي يمكن استخدامها على نحو ضار وتوافر طيف واسع من المواد

األسواق، فإن احتمال التعرض لهجوم كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي نووي ُيعد من المخاطر التي يجب على القائمين على 
 التخطيط إدارتها، على الرغم من ضعف احتماالت وقوع مثل هذا الحدث.

 
أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي مع اآلثار الصحية  ويزداد تصور المخاطر عند موازنة احتماالت وقوع الحدث الكيميائي

والسياسية واالقتصادية التي ستقع على البلد المضيف. ويرد فيما يلي وصف عملية تقدير المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر 
إلشعاعية النووية أن يوجه الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية تحديدًا. وينبغي لتقدير المخاطر الكيميائية والبيولوجية وا

 عملية التخطيط للتجمع الحاشد في هذه المنطقة.
 

ويزداد تعقيد الهجوم الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي مع زيادة ما يلي: كثافة الحشد، والتحرك داخل المجتمع 



في  ة" واحدةمتعمدًا قد يقع أكثر من "حادثالمدني، والمشاركة الدولية المحتملة. وفضاًل عن ذلك، فإنه في حال كان الحدث 
 مواقع مختلفة على مدى فترة زمنية قصيرة.

 
ويعتمد التأهب للحدث الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي في جانب كبير منه على قدرات الصحة العمومية القائمة 

ية تحسين جوانب معينة من النظام من أجل إدارة في مجال الكشف واإلنذار واالستجابة والتعافي. ويناقش هذا الفصل كيف
المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية على نحو أكثر تحديدًا. ومع ذلك فإن أحد العناصر الرئيسية إلدارة المخاطر 

لبلد المضيف، والسيما التعاون الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية المتعمدة يتمثل في التعاون القائم بين القطاعات في ا
بين السلطات الصحية وسلطات األمن. وبالنسبة إلى البلدان التي لم تستثمر من قبل في القدرات الخاصة بالمخاطر الكيميائية 

ن كان تقدير المخاطر لم يكشف   نعوالبيولوجية واإلشعاعية النووية، قد تتيح التجمعات الحاشدة الفرصة للقيام بذلك، حتى وا 
 .بالتحديد نوويةالشعاعية اإلبيولوجية أو الكيميائية أو المخاطر وجود ال

 
 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات

 
ز بروزًا كبيرًا والسيما في حال وقوعه بالقرب من أحد من شأن أي حدث كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي نووي أن يبرُ 

الممارسات المعتادة داخل البلد المضيف واستعراضها بمناسبة التجمع  التجمعات الحاشدة. ومن الضروري النظر أواًل في
 الحاشد، حتى يكون تنفيذ االستجابة سلسًا وفعااًل في حدود القدرات والموارد المتاحة للقائمين على التخطيط.

 
المبادئ التوجيهية بشأن التأهب الفعال للمخاطر الكيميائية والبيولوجية 

 واإلشعاعية النووية
 
ينبغي لعملية تحديد أولويات القدرات الخاصة بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية في التجمع الحاشد  •

والتخطيط لها أن توجه من خالل تقدير المخاطر الذي يجريه أصحاب المصلحة في البلد المضيف، ويلزم أن يجسد ذلك 
هذا التقدير باختالف البلدان وباختالف التجمعات الحاشدة داخل البلد  أيضًا المتاح من الموارد والميزانية. وسيختلف

  رة التخطيط وأثناء التجمع الحاشدالواحد. وينبغي أن تكون العملية دينامية ومستمرة طوال فت
لى الكشف االستجابة السريعة: يلزم لُنظم الترصد، بما في ذلك الترصد الُمعزز باالستناد إلى األحداث، أن يكون قادرًا ع •

عن العامل وأثره على الناس أو البيئة وتحديدهما في أقرب وقت ممكن من أجل تنفيذ استجابة الصحة العمومية وتوفير 
 التدبير العالجي للحاالت السريرية 

و التنسيق بين القطاعات: في العديد من البلدان ُتعد األصول والموارد البشرية الالزمة لالستجابة للحدث الكيميائي أ •
القطاعات نشاطًا بالغ  نطاقالبيولوجي أو اإلشعاعي النووي منفصلة عن وزارة الصحة. ويمثل رسم خرائط الموارد على 

كما أن التنسيق الالزم لضمان أن الخطط الخاصة بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية قابلة األهمية. 
العمل معًا، يتطلب التخطيط المبكر والمناقشة واالختبار. ويكتسي التنسيق بين للتشغيل المشترك وأن األفرقة قادرة على 

 الجهات المسؤولة عن األمن وعن إنفاذ القانون أهمية خاصة. 
وُيعد الهيكل التنظيمي القوي ذو سلسلة التواصل وصنع القرار المفهومة والمطبقة من ِقبل جميع الكيانات المعنية، شرطًا  •

 يعة وفعالة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية في الموقع وفي المستشفيات. لحشد استجابة سر 
ويلزم التبليغ الفعال عن المخاطر، الذي قد يستلزم النظر في المشاركة الدولية في التجمعات الحاشدة، من أجل الحد من  •

عالم المجموعة السكانية بشأن اإلجراءات التي يوصى با  تخاذها )مثل التماس الرعاية الطبية(الهلع وا 
ومن شأن االستناد إلى الُنظم القائمة بالفعل بداًل من إنشاء نظام جديد، أن يزيد من احتماالت الحفاظ على القدرات التي  •

تطور من أجل االستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية كجزء من موروث مستدام. وسيؤدي إدخال 
لتحسينات المتزايدة على الُنظم القائمة، والسيما في ظروف شح الموارد، بما يتناسب مع المخاطر المحددة، إلى بناء ُنظم ا



 عمومية قوية قادرة على إدارة المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية أيضًا. 
 

طرق تنفيذ ذلك أنشطة بناء القدرة المالئمة من خالل ات المالية في االعتبار. وتشمل وينبغي أخذ الموارد البشرية واالستثمار 
 التدريب وتوفير المعدات لضمان قدرة القوى العاملة على تقديم االستجابة المالئمة وحماية صحتهم في الوقت ذاته.

 
 تقدير المخاطر الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية النووية في التجمعات

 الحاشدة
 

على تحليل المخاطر الكيميائية والبيولوجية  1الفصل  الموضحة تنطبق مبادئ تقدير المخاطر المحدقة بالصحة العمومية
. وسوف يوفر تقدير المخاطر المعلومات الالزمة لجميع عمليات تخطيط الصحة العمومية للوقاية من أيضاً  واإلشعاعية النووية

 وجية واإلشعاعية النووية أثناء التجمعات الحاشدة والتخفيف من حدتها.المخاطر الكيميائية والبيول
 

وُتعد مشاركة الصحة العمومية في عملية تقدير المخاطر ضرورية لإلسهام بالمدخالت بشأن العواقب التي تترتب على 
ن لقطاع األمن أن يوفر المخاطر المحددة والتخطيط للقدرة على االستجابة التي تجسد الخصائص المحددة للمخاطر. ويمك

 المعلومات المتعلقة بالمخاطر، وقدرات اإلرهابيين المحتملين، واألهداف أو األماكن التي ُتعد ذات أولوية قصوى.
 

قطاعا األمن  هذه التقديروقد يكون لدى البلد المضيف تقدير للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية بالفعل؛ ويوجه 
يتعلق بالتجمع الحاشد. وسيتمثل نشاط مهم بالنسبة إلى  آخرنقطة انطالق أي تقدير  يمثلارات في المقام األول، و واالستخب

قطاع الصحة في تحديد الصالت مع قطاع األمن والقطاعات األخرى من أجل فهم المخاطر المحددة والمنهجية المستخدمة في 
جراء عملية تقدير المخاطر. وينبغي إعداد تقدير وحيد للمخا طر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية في التجمع الحاشد، وا 

 مستمرة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرأ على المخاطر أو التهديدات.
 

اإلشعاعية النووية طالق المواد الكيميائية والبيولوجية و إلوينبغي أن يشمل تقدير المخاطر تحديد جوانب الضعف التي قد ُتستغل 
 على نحو متعمد. وقد يشمل تقييم جوانب الضعف ما يلي:

 مواقع الصناعات الكيميائية ومدى تعرضها للتخريب  •
 مواقع الصناعات الُمستخدمة للمواد المشعة ومدى تعرضها للتخريب  •
 مواقع المختبرات ذات المستوى األمني العالي ومدى تعرضها للتخريب  •
 

ناريوهات من أجل تحديد جوانب الضعف والقدرات القائمة فيما يلتقدير المخاطر في استخدام التدريب على الس وتتمثل أداة مهمة
يتعلق بانبعاث المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية. كما يمكن للنمذجة المكانية والزمانية باالستناد إلى أنماط 

الوقائية المتاحة، أن يوفر المزيد من المعلومات الالزمة لتقدير المخاطر وتيسير التوزيع، ومعدالت التطعيم، والمعالجات 
 التخطيط للتجمعات الحاشدة.

 
وأخيرًا، فكما هو الحال بالنسبة إلى سائر مجاالت التأهب للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية أثناء التجمع 

يين مثل منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج األمم المتحدة الحاشد، فإن التعاون مع الشركاء الدول
 للبيئة، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، وغيرهم من الشركاء، من شأنه أن ييسر تقدير المخاطر والتخطيط إلدارة المخاطر.

 
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها



 
 قبل الحدث

 
ذا أشار تقدير المخاطر  ُيعد تنفيذ تشريعات جديدة أو إدخال تعديالت مؤقتة على التشريعات أثناء التجمعات الحاشدة شائعًا. وا 
الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية إلى وجود مخاطر كبيرة، ينبغي للقائمين على التخطيط للتجمع الحاشد أن يحددوا ما 

 يلي:
 إذا ما كانت التشريعات والخطط التشغيلية القائمة بشأن المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية كافية، أم  •
ينبغي تعديل التشريعات والخطط التشغيلية القائمة بشأن المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية خصيصًا من  •

 أجل التجمعات الحاشدة، أم 
وضع المزيد من التشريعات والخطط التشغيلية الخاصة بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية، وينبغي يلزم  •

 دمجها في الخطط الوطنية األخرى الخاصة بالطوارئ أو الكوارث.
 

ظى بالموارد أو القدرات وحتى إذا كانت السلطات المحلية تضطلع بالمسؤولية اإلجمالية عن تنسيق إدارة الكوارث، فقد ال تح
الالزمة للوفاء بهذه المسؤولية، والسيما في سياق التجمعات الحاشدة. وينبغي للقائمين على التخطيط أن ينظروا في االستعانة 
عند اللزوم بالموارد الوطنية. ويلزم التنسيق المبكر لضمان أن الخطط قابلة للتشغيل المشترك، وفي معظم البلدان، سيجري 

االستجابة ألي حدث إرهابي تقليدي أو ينطوي على مخاطر كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية نووية، إلى المستوى  تصعيد
 الوطني.

 
ن أمكن تبادل  وفضاًل عن ذلك، فحيثما تُقام التجمعات الحاشدة في مناطق مختلفة، ينبغي التنسيق بين السلطات المحلية وا 

 الموارد عند اللزوم.
 

حداث الصحة العمومية الحادة، بما في ذلك األحداث الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية النووية المتعمدة أو واالستجابة أل
العارضة، التي قد تسبب قلقًا دوليًا، سينشأ عنها التزامات من جانب البلد المضيف بموجب اللوائح الصحية الدولية، على النحو 

ك مركز االتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية في أنشطة التخطيط . وينبغي أن يشار 2الموضح في الفصل 
 واالستجابة.

 
 خطط إدارة الطوارئ الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية

 
على نطاق تبع يُ  اً يتطلب التخطيط لألحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية أثناء التجمعات الحاشدة والتأهب لها نهج

 النظام ويستند إلى الخطط والموارد الموجودة بالفعل.
 

ويتطلب التأهب إلدارة الطوارئ تحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها قبل التجمع الحاشد وأثناءه. وينبغي للتأهب أن يشمل ما 
 يلي:
أن تشمل المخططات منطقة  عرض للمخاطر: ينبغيتواإلجراءات الخاصة بالمناطق الشديدة ال ةثحادمخططات موقع ال •

حظر )المنطقة الساخنة(، ومنطقة إزالة التلوث، ومراكز القيادة، وسبل التحكم في الدخول والسيطرة على الحشود، ونقاط ال
الدخول/ الخروج للمسؤولين عن االستجابة للطوارئ، واإلرشادات بشأن العوامل المتعلقة بالجو في حال وجود جزيئات 

 بخرة/ غازات كيميائية أو رذاذ. مشعة أو انبعاث أ
أفرقة االستجابة المرابطة في الموقع أو المتنقلة: يمكن النظر في نشر األفرقة المتخصصة في االستجابة للمخاطر  •

 الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية حيثما توافرت 



ولوجية واإلشعاعية النووية: ضمان توافر خدمات خدمات اإلسعاف المزودة بالقدرة على مواجهة المخاطر الكيميائية والبي •
 الطوارئ الكافية وأن اإلجراءات قد اُتخذت لضمان عدم تلوثها وتحولها إلى مصدر للخطر

خطط المستشفيات الخاصة باالحتياجات المفاجئة وحاالت اإلصابة الجماعية المتعلقة بالعوامل الكيميائية والبيولوجية  •
واإلشعاعية النووية: ينبغي للمستشفيات أن تضع اإلجراءات الواضحة بشأن التدبير العالجي السريري للعوامل ذات 

لسببيات؛ ويجب على المستشفيات أيضًا أن تضع السياسات واإلجراءات األولوية، بما في ذلك إدارة الحاالت المجهولة ا
 لضمان عدم تعرض الموظفين لهذه المواد وعدم تلوث المرافق 

التدبير العالجي والفرز في الموقع: أسفرت األحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية التي حدثت في الماضي عن أعداد  •
ين يلتمسون العالج بدافع القلق. ويمكن لبروتوكوالت الفرز والتدبير العالجي الفعالة أن كبيرة من األشخاص األصحاء الذ
  شخاصتيسر التدبير العالجي لهؤالء األ

خطط التواصل: إعالم الجمهور بشأن تدابير الحماية، أو األماكن التي ينبغي أن يتوجهوا إليها لطلب العالج أو إزالة  •
 التلوث أو اإلجالء. 

 
 لتلوثإزالة ا

 
قد يتطلب انبعاث بعض المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية إزالة التلوث عن المصابين والمسؤولين عن االستجابة 
األولية والمعدات والبيئات المحيطة من أجل الوقاية من استمرار التلوث أو انتقاله. وُتعد إزالة التلوث عملية معقدة تتطلب 

 الموضوعة بعناية.التدريب والخطط 
 

وقد تتوافر القدرات الخاصة بإزالة التلوث لدى سلطات الدفاع المدني )مثل خدمات المطافئ أو الجيش( وليس لدى وزارة 
الصحة. وينبغي لوزارة الصحة أن تتناقش مع الشركاء لمعرفة القدرات التي تتوافر في مجال إزالة التلوث وكيف يمكن نشرها 

 د.أثناء التجمع الحاش
 

 وينبغي وضع خطة إلزالة التلوث في التجمع الحاشد، تحد د فيها األدوار والمسؤوليات والموارد، بما في ذلك ما يلي:
 
 إجراءات إزالة التلوث، بما في ذلك الفرز والتدبير العالجي للمصابين، وما إلى ذلك •
 استراتيجيات النشر بما في ذلك التحرك، والمهلة المتاحة للنشر، والقدرة الناتجة، وما إلى ذلك  •
معدات الحماية الشخصية المتاحة للمسؤولين عن االستجابة األولية، ومقدمي الرعاية الصحية خارج الموقع بما في ذلك  •

 في المستشفيات 
 ة المرضى على فهم اإلجراءات واالمتثال لها استراتيجيات التواصل والمواد التثقيفية لمساعد •
 إجراءات التخلص من النفايات )مثل المياه أو المالبس الملوثة( •
 الموارد األخرى المتاحة مثل المالبس والمناشف واألغطية، وما إلى ذلك  •
 

للحدث  ن نشرها استجابةً ويمكن للمستشفيات الواقعة بالقرب من موقع التجمع الحاشد وسيارات اإلسعاف المتخصصة التي يمك
 الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي، أن تكون مزودة بالقدرة على إزالة التلوث أيضًا.

 
 

 القوى العاملة والتدريب
 

يلزم توافر قوى عاملة مزودة بالمعارف والمواد والخطط الالزمة من أجل الكشف عن ااًلحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية 
ذا كانت هذه القوى العاملة متوفرة  النووية، وحماية صحة المشاركين في االستجابة في الوقت ذاته، أثناء التجمعات الحاشدة. وا 



 بالفعل، ستكون على األرجح شديدة التخصص والمركزية، وقد ال تتواجد بالضرورة داخل وزارة الصحة.
 

العمومية لبرامج التدريب الرسمية على نحو روتيني، فيما يتعلق  وفي بعض البلدان تخضع القوى العاملة في مجال الصحة
بإدارة الطوارئ. ومن شأن هذا التدريب إلى جانب التمارين الميدانية والخبرة المكتسبة من األحداث الصغرى أو األحداث األقل 

لى التأهب الطويل األجل واالستجابة أهمية، أن يؤدي إلى إذكاء وعي القوى العاملة وزيادة كفاءتها. كما أنه يعود بفائدة ع
 تصب في صالح التجمعات الحاشدة المستقبلية أو طوارئ الصحة العمومية الواسعة النطاق.

 
وينبغي للتدريب أن يستهدف طيفًا واسعًا من الفنيين في مجال الصحة العمومية من أجل تجسيد تدابير التأهب المختلفة 

لة المعنية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية في التجمعات الحاشدة أن لقوى العاملالموضحة أعاله. وينبغي 
االستجابة األولية )مثل رجال  والقائمين علىتشتمل دومًا على الممارسين في مجال الرعاية الصحية، ومسؤولي الترصد، 

ؤولين عن التبليغ عن المخاطر. ووفقًا لسياق الحدث المطافئ وخدمات اإلسعاف(، والعاملين في المختبرات، والموظفين المس
وحجمه، قد تشمل القوى العاملة المعنية بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية في التجمعات الحاشدة، الجيش أو 

الجهات التي ستشارك  الدفاع المدني أو الوكاالت المتخصصة األخرى. وينبغي للقائمين على التخطيط أن ينظروا بعناية في
 على الصعيدين المحلي والوطني والجهات التي سُتسند إليها المسؤولية.

 
 ومع مراعاة الموارد المتاحة محليًا، ينبغي أن يشمل التدريب بعض المجاالت التالية أو كلها إن أمكن:

 
 تواصلالقيادة والتحكم وال •
 الكشف عن الحدث والتعرف عليه  •
 وتدفق المرضى إجراءات الفرز الطبي  •
 سالمة المستجيبين وحمايتهم، واالحتياجات من معدات الحماية الشخصية  •
 إزالة التلوث )على الفور وكجزء من التعافي الطويل األجل(  •
 العزل  •
 العالج  •
 النقل  •
 جمع العينات  •
 إدارة الوفيات  •
 التدبير العالجي النفسي  •
 أنشطة التعافي  •
 إدارة الصحة البيئية.  •
 

األهمية بمكان توفير التدريب على مواجهة المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية عن طريق التمارين. فمن ومن 
أن شأن هذه التمارين أن تحدد جوانب الضعف في الخطط وأن تختبر القدرة على إجراء العمليات الفعالة للتبليغ عن األزمات، و 

 المستجيبة. تحسن التنسيق بين مختلف القطاعات
 

 التنسيق بين القطاعات
 

 القطاعات الحكومية على نطاقمن التنسيق  على جانبإدارة المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية حتمًا  تنطوي
. وسوف يشمل العديد من أنشطة الكشف واالستجابة موارد الصحة العمومية، وسيكون تمثيل نظرًا لوجود جانب األمن الوطني

الصحة العمومية الزمًا. وسوف يتطلب أي حدث كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي نووي في التجمعات الحاشدة استجابة كبيرة 



ات التقليدية لألحداث الكيميائية والبيولوجية من ِقبل قطاع الصحة العمومية، بغض النظر عن حجمه أو أثره، ولكن القياد
واإلشعاعية النووية )مثل الجيش( قد ال تقر بهذه المساهمة في التخطيط المبدئي إال إذا شارك قطاع الصحة العمومية في هذه 

 العملية.
 

نات المسؤولة عن كل مما ويشمل أصحاب المصلحة في األحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية الوزارات/ الكيا
 يلي:
 الصحة  •
 البيئة  •
 الكوارث  •
 الدفاع أو األمن الوطني  •
 قيادات الحكومة المضيفة )مثل رئيس الوزراء أو ديوان الرئاسة(  •
 الصناعات الخاصة.  •
 

الوطني أو اإلقليمي ينبغي إنشاء اللجان المشتركة بين الوكاالت أو المشتركة بين القطاعات. وينبغي النظر  وعلى الصعيد
بعناية في تشكيل هذه اللجان وسلطة صنع القرار المخولة لها من أجل موازنة الجوانب االستراتيجية والتشغيلية للتخطيط 

 والتأهب.
 

 القيادة والتحكم
 

القيادة والتحكم والتواصل للقضايا المحددة المتعلقة بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية، ينبغي أن تخطط ُنظم 
وخاصة أن السلطة المسؤولة عن هذه األحداث قد تختلف. ففي بعض البلدان، قد يتولى الجيش القيادة العامة لالستجابة لهذه 

اق التجمعات الحاشدة، كما أنه قد ال يتضمن بالضرورة الخدمات األخرى مثل األحداث، ولكن ذلك قد ال يكون مالئمًا في سي
خدمات الصحة العمومية. ويجب أن يقر جميع أصحاب المصلحة باستجابة الصحة العمومية من أجل الحد من أثر االنبعاثات 

 الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية.
 

اطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية أو اعتبارها غير مالئمة للتجمع وفي حال عدم توافر خطط االستجابة للمخ
الحاشد، قد يكون من المفيد معالجة المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية عن طريق تكييف اأُلطر الخاصة 

طني. وأيًا كانت ُأطر القيادة والتحكم بالطوارئ األخرى، مثل خطط الكوارث على صعيد المحافظات أو على الصعيد الو 
 المستخدمة، يجب إدراج الصحة العمومية فيها.

 
وينبغي تعيين األدوار والمسؤوليات المحددة الخاصة بسلطات الصحة العمومية والوكاالت األخرى في الخطة الخاصة بمواجهة 

ن تحدد مسارات تدفق المعلومات وأن تحدد عمليات صنع المخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية. وينبغي للخطة أ
القرار بوضوح. ومن منظور الصحة العمومية، ومع مراعاة ضرورة التعاون مع القطاعات األخرى، ينبغي الحد من اختالف 

لى أدنى قدر إدارة الحدث الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي عن إدارة أحداث الصحة العمومية الطبيعية الحادة إ
 ممكن، لتجنب المزيد من التعقيد بالذي ال داع له.

 
 تبادل المعلومات

 
عادة ما ُتحفظ المعلومات الخاصة بالمخاطر واألخطار الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية في بعض الوكاالت الحكومية 

طر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية الذي وال يسمح لسلطات الصحة العمومية باالطالع عليها. ويتوقف طيف المخا



  على المعلومات التي تتبادلها الوكاالت الحكومية. ،يخضع لتقدير المخاطر المحدقة بالصحة العمومية
 

ومن شأن عقد اجتماعات التخطيط المشتركة بين الوكاالت ووضع ُشع ب التخطيط واللجان الوطنية في مواقع مشتركة، أن ييسرا 
هذه العملية. وسيلزم إعالم القيادات المحلية واإلدارة العليا على نحو منتظم. وسيلزم أن يتناسب إعداد المنتجات المعلوماتية مع 

 مع اإلقرار بأن التجمع الحاشد يزيد من هذا المدى. امدى إلحاح المواقف ووخامته
 
 

اإلشعاعية الكشف المبكر عن انبعاث المواد الكيميائية أو البيولوجية أو 
 النووية والتحري بشأنه

 
ستقوم ُنظم ترصد الصحة العمومية الخاصة بالتجمع الحاشد على األرجح بالكشف عن انبعاث المواد الكيميائية أو البيولوجية 

لبيولوجية أو اإلشعاعية النووية. ومع ذلك، فإن الضغوط السياسية المرتبطة بالتجمع الحاشد وآثار انبعاث المواد الكيميائية أو ا
أو اإلشعاعية النووية على الصحة العمومية تتطلب سرعة الكشف عن الحدث واالستجابة له. وينبغي للكشف المبكر عن 

 انبعاث المواد الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية النووية، أن يشمل ُنظم الترصد المعززة وفقًا لتقدير المخاطر.
 

 الترصد البيولوجي
 

إطالق أحد العوامل الممرضة على نحو عارض أو متعمد تحديات خطيرة أثناء التجمعات الحاشدة نتيجة لتأخر قد يطرح 
 .الممرض الكشف عن الحاالت الذي يتوقف على فترة حضانة العامل

 
لتي تستخدم وللكشف عن انطالق العوامل البيولوجية قد يرغب القائمون على التنظيم في النظر في إدراج العوامل الرئيسية ا

كأسلحة بيولوجية في قائمة الممرضات التي ُيعد التبليغ عنها ملزمًا وتوعية الموظفين الطبيين بشأن تشخيصها السريري 
والمختبري. وقد ُيكتشف إطالق العوامل البيولوجية المتعمد أو العارض ويعالج مبدئيًا على أنه فاشية روتينية، خاصة إذا ُنفذ 

من شأن زيادة دقة ترصد األمراض غير المعروفة أو غير المعتادة أن يزيد من القدرة على الكشف على الهجوم في الخفاء. و 
اإلطالق المتعمد للممرضات. وُيعد الوعي بشأن المؤشرات الوبائية والسريرية والجزيئية للتمييز بين اإلطالق المتعمد والطبيعي 

 ه أي استجابة.أو غير المتعمد للعوامل البيولوجية ضروريًا لتوجي
 

وينبغي النظر في تأهب المختبرات للعوامل الرئيسية التي ُتستخدم كأسلحة بيولوجية؛ حيث قد يلزم تعزيز القدرة وزيادة الكواشف 
المختبرية لمقابلة زيادة أعداد العينات أثناء التجمعات الحاشدة. وينبغي إبرام االتفاقات مع المختبرات المرجعية التي يمكن نقل 

عينات إليها إذا كانت المختبرات الوطنية غير قادرة على معالجة الممرضات غير المعتادة أو العبء الناجم عن زيادة ال
 العينات.

 
ذا كان تعرض التجمع الحاشد لهجوم بيولوجي باستخدام الرذاذ ُيعد خطرًا شديدًا، فقد يرغب القائمون على التنظيم في النظر  وا 

ف البيولوجي في أماكن استراتيجية إلجراء الترصد البيئي في الوقت الفعلي. وقد تسمح هذه الُنظم في وضع ُنظم مستقلة للكش
بالكشف المبكر عن انطالق العوامل البيولوجية وتقلل من الوقت الالزم لالستجابة. وقد ُتسفر هذه الُنظم عن نتائج إيجابية 

وانب القوى وجوانب الضعف في كل نظام. ومن شأن االختبار كاذبة، ولذا يجب على القائمين على التنظيم أن يفهموا ج
الميداني قبل بدء التجمع الحاشد أن يعطي صورة أوضح عن أداء النظام. ويسهم فهم أوجه القصور في النظام واآلثار المترتبة 

لتحقق من النتائج الواردة من ُنظم على النتائج اإليجابية الكاذبة إسهامًا كبيرًا في التخطيط للتجمع الحاشد، وكذلك القدرة على ا
الكشف بمقارنتها بنتائج ُنظم الترصد األخرى. وينبغي وضع الخطط لحشد استجابة الصحة العمومية و/ أو األمن باالستناد إلى 



الرصد  اإلشارات اإليجابية الصادرة عن تلك الوحدات، مثل ربط اإلشارات اإليجابية الواردة من ُنظم الكشف البيولوجي بتدفقات
 األخرى لزيادة الثقة في الكشف عن اإلطالق الفعلي للعوامل البيولوجية.

 
 الترصد الكيميائي

 
يؤدي إطالق العوامل الكيميائية في العموم إلى إحداث اإلصابات في فترة زمنية قصيرة، ما سيمكن الخدمات الطبية أو األمنية 

جهاز تفجير أو آلية أخرى للنشر. ووفقًا للعامل المستخدم والجرعة، قد من تحديده بسهولة، والسيما إذا ما صاحبه استخدام 
تتعذر مالحظة بعض األنماط واإلشارات الوبائية األخرى. ويمكن النظر في توعية العاملين الطبيين بشأن عالمات وأعراض 

ع القطاعات األخرى مثل قطاع األمن التسمم بالعوامل الكيميائية المحددة أثناء تقدير المخاطر. ومن شأن تبادل المعلومات م
 والبيئة )جمع عينات الهواء والماء( والزراعة )نفوق الحيوانات( أن يساعد على ذلك.

 
وتتوافر أجهزة االستشعار البيئي لفحص عينات الماء والهواء ويمكن وضعها في المواقع االستراتيجية التي ُتعد مصدرًا للقلق 

 بشأن العوامل الكيميائية.
 
 رصد اإلشعاعي النوويالت
 

تتوافر ُنظم مستقلة للكشف عن انطالق المواد المشعة/ النووية ويمكن وضعها في مواقع استراتيجية. وكما هو الحال بالنسبة 
إلى ُنظم الكشف األخرى، ُتعد النتائج اإليجابية الكاذبة محتملة وينبغي للقائمين على التنظيم استعراض جوانب القوى وجوانب 

ذا ُوضعت هذه الُنظم وتولت وزارة أخرى بخالف وزارة الصحة رصدها، من األهمية الحيوية بمكان أن الضعف  في كل نظام. وا 
 تكون وزارة الصحة على علم بإجراءات التشغيل الخاصة بكل نظام وأن توضع خطة لما ينبغي عمله إذا أطلق النظام إنذارًا.

 
ظيم في النظر في إذكاء وعي األخصائيين السريريين بشأن عالمات التسمم وفضاًل عن ذلك، قد يرغب القائمون على التن

 اإلشعاعي وأعراضه من أجل الكشف عن اإلطالق الخفي للمواد المشعة.
 

 أثناء الحدث
 

 استجابة الصحة العمومية للحدث الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي
 

لألحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية المشتبه فيها أو المؤكدة التي تقع ينبغي أن تكون استجابة الصحة العمومية 
أثناء التجمعات الحاشدة سريعة وفعالة. وُتعد القدرة على تحديد الخطر الكيميائي أو البيولوجية أو اإلشعاعي النووي لوحده أو 

ء تنفيذ خطط االستجابة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية مع تحديد جهاز التفجير المستخدم في الوقت ذاته، شرطًا لبد
 واإلشعاعية النووية تحديدًا.

 
دون أن يعوا أنهم قد تعرضوا للتلوث، ويتعرضون بذلك  الحادثةونظرًا لتأخر أثر العوامل البيولوجية، قد يترك الضحايا موقع 

لى البيئات من حولهم. كما أنهم قد يلتمسون الدعم الطبي لخطر عدم تلقي العالج الطبي الالزم ولنقل التلوث إلى اآلخرين  وا 
 في مرافق صحية تفتقر إلى القدرة على توفير التدبير العالجي للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية.

 
ء إزالة التلوث من المنطقة وفي حال الهجوم الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي النووي، الذي ُيعد أمرًا مستبعدًا، ينبغي بد

على الفور للقضاء على المخاطر الصحية الوخيمة. وينبغي أيضًا تقييم اآلثار الطويلة األجل على الصحة واتخاذ التدابير 
 لضمان حماية الصحة مع عودة األشخاص إلى منازلهم.



 
ذا اتضح أن اإلنذار صحيح، يلزم تقديم الدعم الطبي إلى المصابين الموجودي ن في الموقع أو الذين يتقدمون إلى المستشفيات وا 

أو المرافق الطبية األخرى. وقد يلزم تقديم العالج المحدد أو التطعيم أو العالج الوقائي بعد التعرض إلى عدد كبير من الناس 
من هذا العالج في فترة وجيزة من الوقت، ويتوقف ذلك على العامل الذي تعرضوا له. ويتطلب ذلك توافر مخزون استراتيجي 

وخطة لصرفه، مع مراعاة المجموعة السكانية المتنوعة وغير المعتادة التي يشكلها المشاركون في التجمع الحاشد فضاًل عن 
المجموعة السكانية المحلية. وينبغي أن يستند قرار تخزين األدوية أو اللقاحات إلى تقدير المخاطر. وفضاًل عن ذلك، يلزم 

ى وصول العالج والعالج الوقائي إلى المجموعة السكانية المستهدفة ومدى فعاليتها في الوقاية من وضع نظام لتقييم مد
 االعتالل.

 
ومن األهمية الحاسمة بمكان حماية صحة العاملين في الرعاية الصحية طوال االستجابة وقد يرغب القائمون على التخطيط في 

 طعيم المضاد لألمراض ذات األولوية كلما أمكن.النظر في ضمان أن هؤالء العاملين قد تلقوا الت
 

ويجب إخطار المستشفيات بوقوع الحدث مثل في حال الطوارئ، وتزويدها بالمخزون االحتياطي من العالج والعالج الوقائي 
 الالزم للتدبير العالجي التالي للحدث مباشرة.

 
 التبليغ عن المخاطر

 
موقع لتشجيع األشخاص على اإلزالة الذاتية للتلوث، أو تجنب مغادرة المنطقة حتى عند االقتضاء، يلزم توجيه الرسائل في ال

يتسنى للوحدة المتخصصة أن تتولى إزالة التلوث عنهم، أو التقدم إلى المركز الصحي المحدد التماسًا للعالج. ويمكن لجانب 
بة للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية عد مسبقًا كجزء من خطط إزالة التلوث واالستجايُ كبير من هذه الرسائل أن 

 النووية.
 

وثمة حاجة إلى أنشطة التواصل من أجل الحد من الهلع ومن تقدم األشخاص األصحاء إلى مرافق الرعاية الصحية التماسًا 
الموصى بها الموجهة إلى  للعالج بدافع القلق. والرسائل ذات الشفافية والمصداقية بشأن العامل واالستجابة والسلوكيات الصحية

المشاركين في التجمع الحاشد عن طريق المتحدثين والمواقع اإللكترونية التي تتمتع بالمصداقية، يمكن أن تشمل التدابير 
الوقائية وكيف يمكن لألفراد الذين يحتمل أن يكونوا قد تضرروا الحصول على العالج أو العالج الوقائي وأين ومتى يمكنهم 

 ذلك.
 

 الحدث بعد
 

من شأن تدابير التأهب للمخاطر الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية التي تنفذ في التجمع الحاشد أن تتيح فرصًا كبيرة 
لزيادة التأهب الوطني لألحداث الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية النووية كجزء من الموروث. كما قد تدعم وتحسن التأهب 

 الواسعة النطاق مثل فاشيات األمراض المعدية المستجدة.لألحداث الطبيعية 
 

 األدوات والموارد
 

The WHO Manual for the Public Health Management of Chemical Incidents 
http://www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_Ch
emical_Incidents/en  

http://www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_Chemical_Incidents/en
http://www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_Chemical_Incidents/en


 االعتبارات النفسية االجتماعية – 16الفصل 
 

 االعتبارات الرئيسية
 
المخاطر التي ينبغي مراعاة العوامل النفسية االجتماعية التي تؤثر على سلوك الجمهور عند وضع استراتيجيات للحد من  •

 ها الحضور في األحداث المخطط لهايتعرض ل
التابعين  المعنيين بالتنظيم والتشغيللحد من المخاطر واألضرار وتبليغ الموظفين الرئيسيين لينبغي وضع استراتيجيات  •

 لحدث بها قبل الحدثل
للحد من تأثير العوامل )البيئية و/ أو  وقائيةينبغي رصد سلوك الجمهور في الوقت الفعلي أثناء الحدث واتخاذ إجراءات  •

 ينطوي على مخاطرتؤدي إلى سلوك غير مالئم أو غالبًا ما سالنفسية االجتماعية( التي 
نوع الحدث و  غرافية للجمهورعد االستناد إلى تقدير المخاطر التي يتعرض لها الحدث في تحديد الخصائص الديمُ يُ  •

 بها الجمهور في الحدث المخطط له فهم نوعيات السلوك التي قد يأتيفي األهمية  حاسما ،المخطط له وبرنامجه
ى وضع المقاييس التي تنطبق علفي األهمية  حاسمةواسع من األحداث المخطط لها  في طيفر اهيالجم مالحظةعد تُ  •

 نحو أفضل على حدث معين مخطط له
 دارته أثناء الحدثالحدث وا  رصد سلوك الجمهور قبل التي سيجري بها طريقة ليجب التخطيط ل •
التدخل اإليجابي في على نحو وقائي بمن العوامل في الوقت الفعلي أثناء الحدث ثم إدارة السلوك  واسع طيفيعد رصد  •

 فعل على سلوكيات الجمهور.رد اإلتيان بأشد فعالية من  ،الوقت الفعلي
 

 المقدمة
 

إدارة األحداث  أن تراعيالتوقيت أثناء الحدث. ولذا يلزم  ئممناسب وماليلزم فهم سلوك الجمهور من أجل دعم إدارته على نحو 
 ألحداث ورصدها لضمان السالمة العامة. لتخطيط الالمخطط لها العناصر النفسية االجتماعية في 

 
ويلزم التخطيط لسلوك الجمهور قبل الحدث،  ،إدارة األحداث المخطط لها العناصر النفسية االجتماعية تتضمنوينبغي أن 
دارته أثنا العناصر النفسية االجتماعية وسلوك الجمهور األولوية  ُتعطىانتهاء الحدث. وينبغي أن  بعدالتدبر فيه ء الحدث، و وا 

. فحسب ياً لجمهور كيانًا جماعنعتبر اأن  ناال يمكنمع ذلك فو  مجموعة المعارف الخاصة بالتجمع الحاشد. عند وضعنفسها 
إلدارة السلوك الجماعي  ضرورياً ذلك ُيعد (، و )دوافعهم وميولهمسبب حضور األفراد للحدث وتوقعاتهم  رفويتعين علينا أن نع

طبيعة النشاط، ودوافع الجمهور، والتواجد بما في ذلك  من العوامل بطيفلهذا الجمهور. ويتأثر المجال النفسي االجتماعي 
 وكثافة الجمهور، على سبيل المثال. ،والمناخ، وتخطيط الموقع وبيئته، وطبيعة برنامج الحدثاألمني والبروتوكوالت، 

 
 

 ما الذي نعرفه؟
 
موسيقى الروك أو تجمع سياسي( لمثل حفل ودوافعه ونوع الحدث ) غرافي(النفسي والديمُ لجمهور وتشكيله )قد يكون لحجم ا •

 الطوارئخدمات الواقع على  عملالعبء أثر ملحوظ على 
بنفسية الجمهور والعوامل النفسية  فيما يتعلقهناك فجوة كبيرة في التحول من النظرية إلى الممارسة العملية  تمازال •

 االجتماعية في التجمعات الحاشدة.
تعريفات جيدة  وجود، وعدم عنها جمع البيانات والتبليغ اختالف نماذجتشمل العقبات في سبيل فهم سلوك الجمهور  •

  تطبيقها على نحو متسقللمصطلحات والمبادئ وعدم 



جراء التحينقصها المعارف الحالية كذلك فإن  •  ليل المفاهيمية المالئمة.اوضع النظريات وا 
 
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات 
 

دارته في التجمعات الحاشدة على المبادئ التوجيهية ا  لتالية:يستند تقييم سلوك الجمهور وا 
 

ينبغي مراعاة العوامل النفسية االجتماعية التي تؤثر على سلوك الجمهور عند وضع االستراتيجيات للحد من المخاطر التي 
 يتعرض لها الحضور في األحداث المخطط لها.

فهم العوامل إذا لم تُ تجربة الحدث أصعب  التي تنطوي عليهاالتنبؤ بكيفية استجابة الجمهور لمختلف المحفزات  يصبح •
 تعديله.  ويمكنهاالنفسية االجتماعية التي تؤثر على هذا السلوك 

في  يلومتركرياح السائدة )لعوامل البيئية مثل سرعة الفاعلى الجمهور.  أن تؤثرلبيئة موقع الحدث )وبرامجه(  يمكن •
البرنامج، وكثافة الجمهور  فيالمقدمة لموسيقى وسرعة إيقاع ا ،ديسيبل(ومستويات ضغط الصوت )الساعة( واتجاهها، 

وقع على قد يكون لها )عدد األفراد في كل متر مربع(، ودرجة الحرارة، والرطوبة، ومستويات اإلضاءة )اللومينات(، 
 ثر على سلوكهالجمهور وقد تؤ 

 متغيرات وقياسها في الحدثتحديد هذه ال يسهل •
 ما قد يحمله الجمهور إلى الحدثغرافية والنفسية عن الجمهور رؤية لتوفر المعلومات الديمُ  •
تحديد العوامل النفسية االجتماعية وببرنامج الحدث، وفقًا ل ياتالسلوك يمكن الحصول على المزيد من المعلومات بفحص •

 قيت البرنامج وهيكلهتشمل تأثير المكان المغلق على النفس، وشكل موقع الحدث، وتو التي األخرى 
 .لحرارة أو الديسيبلدرجة ا يسهل قياسها كما يسهل قياس نقاط بيانية وثيقةإلى  معروفًا"مجهواًل “يتحول الجمهور من كونه  •
 

المعنيين بالتنظيم والتشغيل وتبليغ الموظفين الرئيسيين إلى أدنى قدر، لحد من المخاطر واألضرار لينبغي وضع استراتيجيات 
 ها قبل بدء الحدثشأنالحدث ب في
غرافية باالستناد إلى خصائص الجمهور الديمُ  إلى أدنى قدر المخاطر واألضرارلحد من ليجب وضع استراتيجيات  •

 في الماضي السلوكالمعروفة و 
تحليل كاملة لحافظة الالضمن  وأن تستكمليجب أن تكون هذه االستراتيجيات جزءًا من بدء تنفيذ اإلجراءات في الموقع  •

دارة المخاطر والتخطيط ا   لطوارئلستجابة الللمخاطر وا 
 لرئيسيين لالستراتيجيات المقترحةضمان فهم الموظفين ا •
 ضعف في عملية التخطيطللإجراء عمليات المحاكاة باالستناد إلى هذه االستراتيجيات قبل الحدث لتحديد أي جوانب  •
 الموقعفي  بدقةهذا السلوك  مالحظةيجب أن يكون الموظفون الرئيسيون على معرفة بمبادئ سلوك الجمهور وبكيفية  •
 

البيئية و/ أو للحد من تأثير العوامل ) وقائيةيجب رصد سلوك الجمهور في الوقت الفعلي أثناء الحدث واتخاذ إجراءات 
 .ينطوي على مخاطرتؤدي إلى سلوك غير مالئم أو غالبا  ما سالتي النفسية االجتماعية( 

  الحدثفي  إجراءات اإلدارةيعد التنبؤ بسلوك الجمهور عاماًل مهمًا يتطلب التقييم والرصد لوضع أسس  •
 غرافية للجمهوريمُ إلى الخصائص الد تستند االستراتيجيات التيالحدث من وضع  منظمين فهم سلوك الجمهور كّ يم •
 وأن يتخذوامن العوامل )على النحو المشار إليه أعاله( في الوقت الفعلي،  اً واسع اً الحدث طيف مديروينبغي أن يرصد  •

عند وصول أي عامل أو مزيج من العوامل إلى مرحلة حرجة، من أجل التأثير على سلوك الجمهور  وقائيةإجراءات 
 يات سلبية و/ أو غير مأمونةسلوكأن يأتي بوتعديله قبل 



الحدث لتالفي  ُيعدل ياتفعل إزاء السلوكالرد االتيان ب . وبداًل منوالوقائييتيح التدخل في الوقت الفعلي التدخل اإليجابي  •
 ةو/ أو غير مأمون ةسلبي ياتأي سلوك

 
 حاسم ،غرافية للجمهور ونوع الحدث المخطط له وبرنامجهتحديد الخصائص الديمُ لمرجعية للحدث استخدام قائمة  عديُ 
 السلوك التي قد يأتي بها الجمهور في الحدث المخطط له. نوعياتفهم في ألهمية ا
عن طريق قائمة ُأعدت ، أو أو كالهما ورقية أو جدول بياناتأكانت قائمة للحدث، سواء  قائمة مرجعيةاستخدام ينبغي  •

هذه القائمة ُيغني منظمي  استخدام فإنلحدث. في موقع االغرض خصيصًا على حاسوب محمول  منشأة لهذابرمجية 
وفر المعلومات التي يمكن أن يعن الحاجة إلى تذكر الطيف الواسع من البيانات التي يلزم تسجيلها في كل حدث و  الحدث

 ستند إليها في تشخيص سلوكيات الجمهوريُ 
 لحدثا بعدلى ثالث مراحل منفصلة: قبل الحدث، وأثناء الحدث، و إم القائمة المرجعية ينبغي أن تقسّ  •
 التدخالت االستباقية في الحدثتنفيذ و  من أجل التخطيط الفعال والتحضيركل مرحلة  النظر فييلزم  •
 .لفة في كل مرحلة من هذه المراحلعلى الجمهور بطرق مخت ستؤثر المتغيرات المختلفة •
 

ى نحو األهمية في وضع المقاييس التي تنطبق عل حاسمةواسع من األحداث المخطط لها  في طيفالجمهور  ُتعد مالحظة
 أفضل على حدث معين مخطط له

 الجمهور في الحدثاألفراد ببها  يتأثرحضور الحدث عن الطريقة التي على ز بها الجمهور حفّ يتختلف الطريقة التي  •
 عور الفرد باالنتماء إلى الجمهورتتوقف درجة تأثر الفرد بالجمهور على مدى ش •
مع يمكن قياس الدوافع والحوافز التي تدفع األشخاص إلى حضور األحداث أو التصرف بطرق معينة من خالل المقابالت  •

 ة المشاركينمراقبو  المجيبين
  الحدث تحديدًا.خاص ب سياق، أن تقدم في الاإلجراءات المالئمة لالستجابة للمؤشرات السائدةبشأن لتوصيات لينبغي  •

  اآلثار المترتبة عليهاو االقتراحات العملية 
 
 هج التدخل اإليجابي في الوقت الفعلين
 

يتضمن نهج التدخل اإليجابي في الوقت الفعلي رصد طيف واسع من العوامل في التجمع الحاشد في الوقت الفعلي ثم اإلدارة 
الحدث على تطبيق استراتيجية التدخل  منظميللسلوك. وكلما زاد فهم العوامل التي تؤثر على الجمهور، زادت قدرة  الوقائية

 اإليجابي في الوقت الفعلي للحد من المخاطر دون التأثير على استمتاع الجمهور بالحدث.
 
 )على األقل( شرطًا لتحقيق التدخل اإليجابي في الوقت الفعلي: ةالتالي العوامل الثالثةعد فهم يُ 
 طبيعة الحدث والبيئة التي سيقام فيها: 1العامل  •

 نوع الحدث °
 برنامج الحدث °
 كثافة الجمهور °

 تشكيل الجمهور : 2العامل  •
 الثقافة °
 الدوافع °



 سلوك الجمهور: 3العامل  •
 نوع الجمهور °
 الحالة المزاجية للجمهور °
 حجم الجمهور °

 
 : طبيعة الحدث والبيئة1العامل  •
 

 نوع الحدث وبرنامجه
 

إصابات رضحية  ينتج عنهايؤثر نوع الحدث وبرنامجه على الطريقة التي يتصرف بها الجمهور. فحفالت موسيقى الروك مثال، 
هور )أماكن مالج تجزؤ عدة عوامل تشملبربط هذا االرتفاع في معدل اإلصابة ث. ويمكن خرى من األحدااألنواع األأكثر من 

)مثل تمرير األشخاص فوق الحشود(، وتحرك الجمهور، ومدة  عينةمالنشطة األالرقص التي تتضمن التدافع والتصادم(، و 
يمكن ف ،بذل الجهود لتالفي اإلصابات إمكانيةالحدث، وسن الجمهور، وتعاطي الكحول و/ أو المخدرات. وتعني هذه المعرفة 

ستخدام زجاجات المياه كقذائف، واستخدام القفز من على المسرح، وا حوادثمن مثاًل، أن تحد لتدابير األمنية في هذه األحداث ل
 األغطية إلطالق األفراد في الهواء.

 
 دراسة حالة: الحفالت الموسيقية المقامة في الهواء الطلق 

 
 

سلوك  أمكن تعديلفي الهواء الطلق حيث  لها المقامة من حفالت الموسيقى المخطط حفلينيتمحور تركيز هذه الدراسة حول 
خر مقصود من جانب مصمم أحدهما غير مقصود واآل البرنامج الموسيقي للحفل،بإدخال تعديلين على الشباب من الجمهور 

 الحفل. 
 

 التغيير غير المقصود
 

جنوب أستراليا. ب ورقص( في أدياليدعالمية ومادياليد )موسيقى و شخص حفل   30,000، حضر حوالي1997في عام 
قد أيام. و  4-3 لمشاهدة األداء الموسيقي على مدى جمهورًا من الشباب لدخوله،ويجتذب هذا الحفل الذي يلزم شراء التذاكر 

فرقة  اليوم،في منتصف  المسرح الرئيسي ، اعتلت1997وذو طابع بوهيمي. وفي عام  ومسترخ وديعُوصف الجمهور بأنه 
وكان أداء الفرقة الموسيقي سياسية. ال "هاردكور الهيب هوب"تعزف موسيقى و بريطانيا  تتخذ مقرها فيموسيقية متعددة األعراق 

 شملهمين اآلخرين الذين يالمؤدأكثر من أي من صريح السياسي الطابع بالعنف وبال العرض اتسمو  وسريع اإليقاع صاخباً 
 .(والحفالت السابقة) 1997عام  المقام فيبرنامج الحفل 

 
وشكل مكانًا للقرص المتمايل عن الرقص الهادئ و توقف الجمهور  أنلوحظ  حتى بدء العرض الموسيقى علىدقيقة  لم تمضو 

. وفي ختام العرض، استغرق الجمهور السلوك العدواني والصريح الذي يرتبط عادة بذلك انطوى على العنيف أمام المسرح
أنهم شعروا بالحرج من سلوكهم أثناء العرض. عند سؤالهم بهور م. وعلق أفراد الجالهادئالرقص قبل أن يستأنف بعض الوقت 

 عروض من هذه النوعية.أي ومنذ ذلك الحين لم تُن ظم 
 

 التغيير المقصود
 

جنوب ب تال والهاردكور( الذي أقيم في أدياليديشخص حفل ساوندويف )لموسيقى الم 16,000، حضر حوالي 2014في عام 



يوم واحد.  على مدىمشاهدة البرنامج الموسيقي ل يجتذب الشباب من الجمهورأستراليا. والحفل الذي يلزم شراء تذكرة لدخوله 
وكان أداء الفرقة صاخبًا وسريع اإليقاع وكان . اليومالمسرح في منتصف  / روك"تاليالهاردكور م"موسيقى  إحدى فرقواعتلت 

ما يسمى "بجدار  ُأعدالفرقة،  من عرضمرحلة مبكرة شتمل عليها البرنامج. وفي االتي  الفرقمعظم  مثل عروض العرض عنيفاً 
جانبي المنطقة المخصصة  يتراجع كل نصف بعيدًا عن اآلخر إلىوأن  نصفينلب إلى الجمهور أن ينقسم إلى طُ حيث الموت"، 

حتى وصل إلى نقطة معينة  الجمهور على االستمرار في هذا الوضعمغني الفرقة الرئيسي  وشجعللجمهور أو مكان الرقص. 
م، فانطلقت المجموعتان بسرعة واندفعت إحداهما صوب األخرى حتى التقتا ونشأ لهجو با إلى الجمهور نية أشار عندهامن األغ
 بعضها ببعض.وارتطامها األجسام  تصادمعن ذلك 

 
 ل؟اما هو نهج التدخل اإليجابي في الوقت الفعلي في هذا المث

 
الحدث لضمان أن برنامج الحفل يسمح للجمهور باالسترخاء على فترات منتظمة. ويوفر هذا  منظميالعمل إلى جانب  •

حدود  كي ال يتجاوزعلى السلوك  في الوقت ذاته للجمهور مع التأثير الُمثلىالتوتر واالسترخاء )منحنى الحفل( التجربة 
 بارامترات معينة.

شارة المتغيرات إلى عند •  فجوة زمنية إدخال الحفل لمنظميمستوى أعلى، يمكن  خاطر صوباتجاه الم ورود البيانات وا 
األغاني التي أطول قلياًل بين زمنية  فجوة، إدخال اً مستصوبالترتيب المسبق الذي ُيعد أطول بين العروض، أو في حالة 

. وبهذه ىتؤدالتي  غنيةونوع األ ومستويات ضغط الصوت )ديسيبل( إيقاع الموسيقىعرض أو حتى تغيير كل  يشملها
لخفض  يتاح له الوقت ومع ذلكبه،  قل استمتاعهي والفي البرنامج  ُيذكرتغيير حدوث أي يدرك الجمهور  الالطريقة 
ن لم  سلوكهمستوى  أستراليا " في بيج داي أوتحفل "من بينها كان في أحداث قد لوحظ هذا النهج و (. يدرك هو ذلك)وا 

 ."ا ماشينذينست غج أير " الدولي والحفالت التي أحياها فريق موسيقى الروك
 

 
 كثافة الجمهور

 
األحداث  تؤديعلى األخر. وقد  االبيانات الخاصة بكثافة الجمهور وسلوكه مهمًا لقياس مدى تأثير كل منهم تجميععد يُ 

الجمهور وتزداد احتماالت شعور ، والبارانويااألماكن المغلقة،  ورهابلحضور "بمتالزمة الجمهور"، ا إلى إصابة المزدحمة
 . بسبب الزحامالدخول إلى الحدث  عندما يجد صعوبة في لى السلوك العدوانيإ نزوعهو  باإلحباط

 
ذكر أن الكثافة تؤثر على الجمهور بطرق ومع ذلك فيجدر . إلى زيادة احتماالت اإلصابة والمرض كال الشعورينوسيؤدي 

 في الءً عتبر خا في الهواء الطلق، قد يُ في حفل أوركستر  كثافة عاليةعتبر يُ  فما قد، للحدثالسياق المحدد مختلفة تتوقف على 
 العنيف أمام المسرح.أماكن الرقص 

 
  : تشكيل الجمهور2العامل 
 الثقافة

 
ًا مهمًا في إلى الحدث. وتلعب الثقافة دور  معه نها: ما يحمله الجمهوربأف الثقافة ببساطة )في سياق سالمة الحدث( ييمكن تعر 

ت كانأ، سواء ةالثقافي المؤثرات على أساساألحداث  ويقوم العديد منالتخطيط المالئم للحدث.  وكيفيةالتنبؤ بسلوك الجمهور 
جميع التجمعات  أنالرغم من على ، وتوفر ثقافة الحدث طريقة فريدة للرؤية والتفكير والمعرفة. و ةأو فني ةأو ديني ةرياضي أحداثاً 

أن الجانب النفسي االجتماعي للجمهور في األحداث "الثقافية" الصريحة قد يختلف ف أحداثًا ثقافية، إلى حد ما ُتعتبرالحاشدة 



 مثلقد تتضمن أيضًا )بمعناها األشمل( ما يحمله الجمهور إلى الحدث، فإن الثقافة عن األحداث األخرى المخطط لها. وأخيرًا، 
ال يتجزأ من الحدث ومن  اً الثقافة جزء يوضح كيف ُتعدب إلى الحدث(. وفيما يلي مثال تعاطي للكحول والمخدرات )قبل الذها

 الجمهور. الذي يأتي به سلوكمن حيث الالحصائل 
 

 دراسة حالة: حفل موسيقي في الهواء الطلق
 
 

 في البطوالت التي يشارك فيها. و من كرواتيا والبوسنة اً ثقافي ويحمل تراثاً لمانيا أك هو مواطن أسترالي من مواليد يبرنارد توم
إحدى  تتمثل. وفي هذه المباريات أسترالياعلم كرواتيا وليس علم  يشجعهفي أستراليا، يحمل جزء من الجمهور الذي  توميك
الشريحة األخيرة من الجمهور األعالم واأللوان والرموز الصربية هذه الجمهور المتعاطفين مع القضية الصربية. وتحمل  شرائح

مكان داخل  على نحو متزايد التنس المفتوحة األسترالية حاالت سوء السلوك ةبطول وقد شهدت. ومشجعيهلمعارضة توميك 
 خارج مكان البطولة. العنيف السلوك وفي بعض األحيان العدوانيوحاالت السلوك  البطولة

 
 التدخل اإليجابي في الوقت الفعلي في هذا المثل؟ ما هو نهج

 
 ة منفصلين قدر اإلمكان قبل الدخول إلى مكان الحدثفإبقاء األشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات مختل •
االستعانة بالمتطوعين من فرق التدخل اإليجابي في الوقت الفعلي )سلوك الجمهور( الستهداف المناطق التي يتدهور فيها  •

 مبكرة للضائقة النفسية.ظهر عليهم عالمات توتعزيز الرسائل اإليجابية ومساعدة األشخاص الذين السلوك 
 
 
 

 الدوافع
 

تحديد السلوكيات المحتملة وحصائلها. وقد  منوراء حضور األشخاص لألحداث جزءًا مهمًا أيضًا التي تقف يعد فهم الدوافع 
بعض عوامل فإن وطبيعة الحدث نفسه. ومع ذلك  الظروف الخاصة بالحضور، على سبيل المثال ال الحصر تشمل الدوافع

أن حضور الحدث  تشير جميعها إلى ،مثالً  اآلخرينللقاء االختالط بالناس والرغبة واالستعداد تتعلق بالحدث تحديدًا. ف الدوافع
 .فحسب المقصد يستهدفقد ال 

 
 : سلوك الجمهور 3العامل 

 
العوامل التي ورد ذكرها في مواضع مختلفة من هذا الفصل، يتأثر سلوك الجمهور أيضًا بنوع الجمهور )تشاركي باإلضافة إلى جميع 

 ( وحجم الجمهور.مثالً  ( والحالة المزاجية للجمهور )سلبي أو إيجابيمثالً  أو عنيف
 
 من أجل إرشادمتواصل لتقييم الاي التجمع الحاشد الذي يتطلب ف األوضحسلوك الجمهور هو العنصر النفسي االجتماعي  إن
عندما تثير أغنية معينة حماس الجمهور قد يتحول من  هلوحظ في حفالت موسيقى الروك أنقد . و المستمرةجراءات اإلدارية اإل

 األماكن المغلقة رهاب ينُتج عني قد ذي إجهاد الجمهور الفظاهرة أخرى  تتمثل. و ثوانالهدوء النسبي إلى قمة اإلثارة في 
 لجمهور.بالنسبة إلى احصائل صحية سلبية  ، وقد تسفر هذه الظاهرة عنق النفس واإلجهاد الناجم عن الحرارةوضي
 

 جمع البيانات
 



يسترشد فهم العوامل التي ، شرطًا لالحدث( بعدوفي بعض الحاالت الحدث ) وأثناء الحدث عد جمع البيانات بكفاءة وفعالية قبليُ 
 .نهج التدخل اإليجابي في الوقت الفعلي بها
 قبل الحدث 
 

هناك طيف واسع من البيانات التي يمكن الحصول عليها بسهولة قبل دخول الجمهور إلى مكان الحدث، حتى قبل أسابيع وأيام 
ل التي تسبق الحدث عد هذه العوامتحديد العوامل البيئية والنفسية االجتماعية المتعلقة بالحدث. وتُ من أجل ، حدثمن بدء ال

 خاصة به تحديدًا وتعتمد كليًا على سياقه، مثل:
 
 : الحدث(1الخاصة بمرحلة ما قبل الحدث ) العامل  يةنقاط البيانال
 

 كيفية الحصول على البيانات  البند
 االستبيان الخاص بالمنظمة المضيفة المنظمة المضيفة

 المضيفة االستبيان الخاص بالمنظمة القيم األساسية للحدث
 ما هو األساس المنطقي للحدث؟ -لماذا؟ •
 من هو الجمهور المستهدف من الحدث؟ -من؟ •
ما هو المفهوم األساسي للحدث )مثل ماذا سيحدث، وما هو  -ماذا؟ •

 برنامج الحدث(؟
 ما هي الحصائل القابلة للقياس المحددة للحدث؟ -الغرض؟ •
 

 

 االستبيان الخاص بالمنظمة المضيفة واألخطارتحليل الحالة/ نقاط القوة والضعف والفرص 
 االستبيان الخاص بالمنظمة المضيفة نوع الحدث

 برنامج الحدث
 المحتوى )مثل الموسيقى أو الباليه( •
 نوع الموسيقى )مثل الجاز أو الدث ميتال( •
 )مثل عرض دولي أو محلي، معروف أو غير معروف( حجمال •
 عناصر إيجابية أم سلبيةال •

 الخاص بالمنظمة المضيفة االستبيان

 مدة الحدث
 أيام/ أسابيع •
 صباحي/ مسائي •
 (الصيف مثالً في موسمي ) •
 المدة اإلجمالية للحدث )بالساعات( •
 عناصر كل برنامج )بالساعات أو الدقائق(  •

 االستبيان الخاص بالمنظمة المضيفة

 تصميم موقع الحدث
 مكان مغلق/ مكان مفتوح •
 محاط بأسوار/ غير محاط بأسوار  •
 سقيفةمظالت/  •
 هياكل طبيعية •
 هياكل قائمة بالفعل •
 هياكل مشيدة •

 االستبيان الخاص بالمنظمة المضيفة



 هياكل مؤقتة •
 نسب الموظفين

 االستقبال •
 خدمات توريد األغذية •
 إدارة الحدث •
 األمن •
 الشرطة •
 الخدمات الطبيةاإلسعافات األولية/  •
 

 بالمنظمة المضيفةاالستبيان الخاص 

 موقع الحدث
 مكان دائم •
 مكان مؤقت •
 منطقة تجارية مركزية •
 كبرىفي مدينة  •
 في األقاليم  •
 منطقة نائية  •
 

 االستبيان الخاص بالمنظمة المضيفة

 
 

 : تشكيل الجمهور(2الخاصة بمرحلة ما قبل الحدث )العامل  النقاط البيانية
 

 كيفية الحصول على البيانات  البند
 غرافيةالخصائص الديمُ 

 السن •
 نوع الجنس •
 الرمز البريدي •
 الدخل •
 المستوى التعليمي •
 هتماماال •

 عند الدخول إلى الحدثإجراء استقصاء وجهًا لوجه 

 عند الدخول إلى الحدثإجراء استقصاء وجهًا لوجه  الثقافة
 عند الدخول إلى الحدثإجراء استقصاء وجهًا لوجه  الدوافع

 
 
 
 
 
 



 أثناء الحدث
 

 أثناء الحدث النقاط البيانية
 

 كيفية الحصول على البيانات  البند
 درجة الحرارة

 المحيطة في الموقع •
 (مثالً  أمام المسرحفي مكان محدد )في مكان الرقص  •
 

 نات )درجة مئوية(اجهاز االستشعار المستخدم للحصول على البي

 الرطوبة
 (في الموقع)المحيطة  •
 (أمام المسرحفي مكان محدد )مثل في مكان الرقص  •
 

  البياناتجهاز االستشعار المستخدم للحصول على 

 الرياح
 ( والقصوىسرعة الرياح )المتوسطة  •
 اتجاه الرياح  •
 

نات )كيلومتر في اجهاز االستشعار المستخدم للحصول على البي
 الساعة(

 مستويات الضوء
 المحيطة في الموقع •
 (سقيفةال في/ تحت المظلة)في مكان محدد  •
 

)اللومينات/  البياناتجهاز االستشعار المستخدم للحصول على 
 لكس(

 مستويات ضغط الصوت
 المحيطة في الموقع •
 (أمام المسرحفي مكان محدد )مثل في مكان الرقص  •
 المسافة باألمتار من المسرح •
 خارج مكان الحدث •

 ()الديسيبل البياناتجهاز االستشعار المستخدم للحصول على 

 الكثافة
 في الموقع العام •
 في المواقع المحددة •

 األشخاص )في المتر المربع( أو التقاط الصور( وعدالمالحظة )

 الحوادث
 العامة )مثل الحرائق( •
 السلوك )مثل التشاجر(المتعلقة ب •
 لتماس العالجال ىتقدم المرض •
 النقل إلى المستشفى •

 الموظفينو/ أو األمن و/ أو الصادرة عن منظمي الحدث ر التقاري
 الطبيين 

 
 
 
 
 



 أثناء الحدث )الجمهور( النقاط البيانية
 

 كيفية الحصول على البيانات  البند
 

في حوزة استشعار البيانات )النظام العالمي لتحديد المواقع(  أجهزة الموقع
 أفراد الجمهور )باإلرسال الالسلكي( 

 المالحظة )أو التقاط الصور( النوع
 المالحظة )أو التقاط الصور(  الحالة المزاجية 

 المالحظة )أو التقاط الصور(  السلوك
  )الطبية الحيوية( اإلثارةمستويات 

 القلب معدل ضربات •
 غلفانية الجلدية الستجابة اال •
 سرعة التنفس •
 اتساع بؤبؤ العين  •

 الالسلكي(أفراد الجمهور )باإلرسال في حوزة استشعار البيانات  أجهزة

عمل يي ذاستشعار البيانات  و/ أو تطبيق الهواتف الذكية ال أجهزة )المبلغ عنها ذاتيا( اإلثارةمستويات 
  / الرضا/ الشعور، وما إلى ذلكاإلثارةبمقياس ليكرت لقياس مستويات 

 تصنيف البيانات وتحليلها 
 

يمكن تصنيف البيانات، حتى على المستوى األساسي، بمقياس أولي من أجل تحديد مجاالت الخطر و/ أو رد فعل الموظفين، 
 :وفيما يلي مثال على ذلك

 
 كيفية الحصول على البيانات  يرمز اللونال البند
 ، ال يلزم اتخاذ إجراءات  مستوى منخفض من المخاطر نتظراراقب و  1
 واستعداد الموظفين وتحديد اإلجراءاتاستمرار المالحظة خطر منتظر،  استعد 3
 إجراءات فوريةالمخاطر، يلزم اتخاذ  مستوى مرتفع من نفذ 5
 

تحديد التغيرات في سلوك الجمهور في الوقت  يتيحالمقياس الذي و ويمكن تصنيف البيانات حتى على المستوى األساسي. 
سلوك الجمهور من أجل على تغيير المحدد إلدخال الأو البرنامج  المكان من تعديل ومديريهالحدث  مصممي ، يمّكنالفعلي

دارة المخاطر وفقًا للمقياس األولي لتحديد مجاالت الخطر و/ أو  اإلجراءات التي المساعدة على السيطرة على الجمهور وا 
 .يتخذها الموظفون

 
 الحدث بعد 
 
إلرشاد الجمهور ويوفر المعلومات  علىالحدث معلومات عن أثر أي إجراءات اتخذت  التي ُتجمع بعدالبيانات  توفر •

 لتاليلحدث اا
 الحدث بما في ذلك التوصيات بشأن اإلجراءات المستقبلية لضمان تحسين الجودة المستمر. بعداستعراض البيانات  •

  



استخدام التكنولوجيات المعاصرة في التخطيط  - 17الفصل 
 الحاشدة وتشغيلهاللتجمعات 

 
 االعتبارات الرئيسية

 
 يحقق استخدام التكنولوجيات الحديثة في التجمعات الحاشدة اإلمكانات التالية:

 زيادة سرعة الترصد وتبادل المعلومات  •
 تمكين التواصل بين السلطات والجمهور على نحو أفضل، عن طريق اإلنذارات والرسائل السريعة مثاًل  •
إدراج األدوات والبيانات الجغرافية المكانية في نظام القيادة والتحكم والتواصل من أجل تعزيز الصحة وتجنب التكاليف  •

 الهائلة لإلصالح في أعقاب الكوارث. 
 

 المقدمة
 

على من شأن التكنولوجيات الحديثة أن تيسر بث المعلومات واستجابة الصحة أثناء التجمعات الحاشدة بتحسين التعرف 
البيانات المتاحة ورسم خرائطها وتبادلها وتحليلها. ويجب على منظمي التجمعات الحاشدة والخبراء في مجال التكنولوجيات 

 الحديثة ضمان تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة على نحو مالئم التوقيت إلى الشخص المناسب.

 
 التجمع الحاشد الناجم عناالختالف 

 
الدقيقة في الوقت الفعلي عن الحالة الراهنة واستراتيجيات التواصل التي يمكن أن تيسر االستجابة المالئمة ُيعد توافر البينات 

التوقيت والفعالة، حاسم األهمية. وقد ُوصف غياب االتصاالت المالئمة التوقيت والفعالة في بعض األحيان بأنه نقطة الضعف 
معات حاشدة؛ وُتعد االتصاالت حاسمة األهمية أيضًا في تقديم الرعاية الطبية في االستجابة للكوارث في األحداث التي تضم تج

 في التجمعات الحاشدة. ويمكن للتكنولوجيات الحديثة أن تساعد في التجمعات الحاشدة من خالل ما يلي:
 تلقي البيانات على نحو مالئم التوقيت وتبادل التقارير اليومية على وجه السرعة  •
 تحقيق التكامل مع ُنظم الترصد األخرى لتكوين صورة أكثر اكتمااًل عن المخاطر أو األحداث الصحية  •
 التواصل مع أصحاب المصلحة.  •
 

 ما الذي نعرفه؟
 

من شأن التكنولوجيات الحديثة أن تمكن القائمين على التخطيط للتجمعات الحاشدة من التعامل مع العوامل البيئية، والنفسية 
صحية عمومية تقع أثناء التجمع  حوادثاعية، والطبية الحيوية كجزء من التخطيط وتقدير المخاطر واالستجابة ألي االجتم

الحاشد. كما يمكنها أن تساعد في ترصد األمراض ورصد سلوك الحشود من أجل الكشف عن المواقف الحرجة المحتملة في 
نات كبيرة لبث المعلومات الصحية على مجموعة كبيرة من المستخدمين، مرحلة مبكرة. وتنطوي التكنولوجيات الحديثة على إمكا

 الذين قد يكونون حاضرين للتجمع الحاشد. هؤالء مثل
 

 المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات



 
دارة المخاطر الصحية  إنشاء ُنظم الترصد في الوقت الفعلي وا 

تسمح بالكشف السريع والتدبير العالجي المالئم لألمراض السارية وغير ينبغي للتكنولوجيات الحديثة في مجال ُنظم الترصد أن 
السارية من أجل الحد من معدالت المراضة والوفاة. ويتطلب تنوع المخاطر والحاالت الصحية التي قد تحدث أثناء التجمع 

ولوجيات الحديثة اإلدارة في الوقت الحاشد طريقة سهلة وسريعة إلدارة هذه المخاطر )اإلدارة في الوقت الفعلي(. وتتيح التكن
الفعلي باالستناد إلى البيانات المستمدة من ُنظم المعلومات الجغرافية واستخدام التكنولوجيات المحمولة )مثل الهواتف الخلوية 

 والحواسب اللوحية والحواسب المحمولة(.
 

 المعلومات الخاصة بالموقع الجغرافي المكاني
 

ع من البيانات البالغة األهمية في ُنظم صنع القرار السريع في إدارة الطوارئ. ومن شأن األدوات ُتعد المعلومات عن الموق
الجغرافية المكانية أن تساعد على تحديد أفضل مسارات اإلجالء، ومناطق الخطر، ومواقع الموارد، ثم نقل هذه المعلومات 

لومات الجغرافية في الصحة العمومية كأداة لمعالجة البيانات بسرعة إلى أصحاب المصلحة المعنيين. وقد اسُتخدمت ُنظم المع
عداد العروض المرئية ألنماط البيانات المعقدة، وتطبيق  وتحليلها ورؤيتها. وهي تسمح بدمج المصادر المتعددة للبيانات، وا 

)مثل األسئلة حول أماكن  األسئلة أثناء الحدث الذي يشهد تجمعًا حاشداً  مختلف تقنيات التحليل المكاني للرد على مختلف
 األشياء أو كثافة المجموعات السكانية(.

 
 النمذجة: تحسين االستجابة

 
توفر النمذجة التحاليل المسندة بالبّينات والمشورة إلرشاد التأهب واالستجابة لمخاطر اإلرهاب البيولوجي واألمراض المعدية. 

دوى أو اإلطالق المتعمد للمواد، تمكن المسؤولين عن االستجابة الصحية والنمذجة السريعة بشأن االنتشار المحتمل لحاالت الع
العمومية من تركيز أنشطتهم وقد تمكنهم من الحد من األثر الواقع على الصحة العمومية. ويمكن للنمذجة أن تساعد على 

. كما يمكن أن تسهم في تحديد تقدير الحجم المحتمل للفاشية، وموضع المصدر الذي انطلقت منه، ومدى انتشارها في المكان
تقييم اآلثار الصحية العمومية المحتملة والفوائد التي ستنتج على األرجح عن استراتيجيات  مواقع الحاالت وعالجها، وفي

 تخفيف األثر المختلفة.
 

 االتصاالت
 

مختلفة )في الشبكات أو تكتسي تكنولوجيا االتصاالت الجيدة أهمية خاصة عند احتمال استخدام أصحاب المصلحة لُنظم 
األجهزة( وتمتعهم بمستويات مختلفة من األمن عند العمل معًا. وُتعد األشكال المتعددة والمستقلة والتي يمكن االعتماد عليها من 
تكنولوجيا االتصاالت ضرورية لتحقيق فعالية االستجابة الطبية واالستجابة للكوارث في الموقع. وقد مكنت وسائل التواصل 

جتماعي من التبادل السريع للمعلومات على صعيد الشبكات العالمية، حتى أن التقارير األولى بشأن مشكالت الصحة اال
 العمومية قد تصدر عنها.

 
 

 االقتراحات العملية واآلثار المترتبة عليها
 

 قبل الحدث
 



مقارنة بإنشاء الُنظم الجديدة أو المؤقتة التي لن يعود االستناد إلى الُنظم القائمة بالفعل بفائدة كبيرة على البلدان المضيفة 
ستخدم بعد التجمع الحاشد. وينبغي أن يوضع أي نظام جديد قبل التجمع الحاشد بفترة كافية للسماح بتحديد البيانات األساسية، تُ 

أن األشخاص قد تلقوا التدريب  وتقييم فعالية عملية جمع البيانات وتحليلها وتأويلها ومدى توافر الُنظم االحتياطية. ويضمن ذلك
 وأصبحوا على دراية بالنظام، كما يضمن المساهمة في موروث التجمع الحاشد.

 
 الترصد

 
سيحدد تقدير المخاطر في التجمع الحاشد مدى ضرورة إدخال التغيير على ُنظم التكنولوجيا الحديثة. ويمكن أن تشمل فوائد 

 ذلك ما يلي:
جراء • المقابالت الميدانية، وجمع البيانات من الموظفين العاملين في الميدان باستخدام الحواسب  تتبع مخالطي المرضى، وا 

 اللوحية التي يمكنها نقل البيانات في دقائق معدودة 
 زيادة المرونة مثل إمكانية إضافة الحقول بسرعة في حال ظهور أمراض جديدة/ مستجدة أو حوادث "مريبة" •
 ت ترصد المتالزمات القدرة على جمع وتحليل بيانا •
 تحسين شبكات تبادل المعلومات إلتاحة التواصل وبث المعلومات على وجه السرعة  •
 2014استخدام تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي للتبليغ عن الترصد القائم على الحدث، مثل كأس العالم لكرة القدم  •

 في البرازيل.
 

 االتصاالت
 

 أثناء التخطيط، ومن بينها ما يلي:ينبغي النظر في عدد من العوامل 
 ة قائمقدرة الشبكة على التعامل مع عدد كبير غير معتاد من المستخدمين قد يضع حمل غير مسبوق على الشبكة ال •
 إتاحة الخدمات أمام األشخاص الذين ينتمون إلى العديد من الثقافات والبلدان المختلفة  •
 توافر الدعم التكنولوجي الكافي  •
 على اإلجراءات والسياسات والمتطلبات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثةالتدريب  •
 شراء كميات كبيرة من األجهزة الجديدة والتي قد تكون غير مألوفة، حسب االقتضاء  •
 استخدام تكنولوجيا الهواتف الذكية لالتصاالت القائمة على الرسائل النصية. •
 

قائمة على الرسائل النصية في األحداث التي تضم تجمعات دراسة حالة: دراسة لتقييم أداء االتصاالت ال
 (2010حاشدة مع ارتفاع مستوى الضوضاء المحيطة، في كندا والواليات المتحدة )

 
 

ُأجريت دراسة جدوى لتقييم مدى قبول وفعالية استخدام االتصاالت القائمة على الرسائل النصية إلى جانب اتصاالت اإلذاعة 
السمعية المعتادة في األحداث التي تضم تجمعات حاشدة وتشهد ارتفاع مستوى الضوضاء المحيطة. ولم يشعر معظم مقدمي 

ائل الذين شاركوا في الدراسة بالراحة فحسب عند استخدام االتصاالت القائمة على للرس المستخدمينالرعاية الصحية والطبية 
ن من قدرتهم على الرسائل النصية كشكل بديل من أشكال االتصاالت، بل وشعروا كذلك أن استخدام الرسائل النصية حسّ 

الفوائد األخرى للُنظم القائمة على التواصل عند تواجدهم في المناطق التي يرتفع فيها مستوى الضوضاء المحيطة. وشملت 
الرسائل النصية القدرة على التواصل مع أعضاء الفريق على مدى مسافات جغرافية كبيرة )في حين كانت هذه المسافات 

دراج بيانات  تتبع مواقع العاملين في الرعاية الصحية ل "النظام العالمي لتحديد المواقع"محدودة عند استخدام اإلذاعة(، وا 
 تنسيق بينهم، والسجل التاريخي الناتج عن حصيلة الرسائل المختومة التوقيت القابلة للطباعة.وال
 



 
 أثناء الحدث

 
 االتصاالت

 
من شأن التكنولوجيات الحديثة أن تيسر التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة وأن تمكن من بث الرسائل بسرعة في حال 

استخدام الرسائل النصية في إعالم الجمهور، على سبيل المثال. ويمكن رصد  وقوع المشكالت الصحية العمومية، عن طريق
وسائل التواصل االجتماعي للكشف عن أحداث الصحة العمومية المحتملة. وتزداد احتماالت نشر الجمهور العام والمشاركين 

مقارنة بأي وقت آخر. كما قد يستخدم  للمعلومات باستخدام وسائل التواصل االجتماعي قبل اتصالهم بخدمات الرعاية األولية،
القائمون على تنظيم التجمع الحاشد والسلطات الصحية وسائل التواصل االجتماعي في تزويد الجمهور بالمعلومات والتصدي 

في البرازيل لتبادل اإلنذارات  2014للشائعات. ومثال على ذلك، استخدام تطبيق "واتساب" في كأس العالم لكرة القدم 
 لومات في الوقت الفعلي على صعيد قطاع الصحة.والمع
 

 الخاصة بالموقعالمعلومات 
 

من شأن الصور العالية االستبانة ووسائل تحليل الصور أن تساعد على تحديد المشكالت ووضع الحلول. كما يمكن لهذه 
د في المساعدة على رصد األحداث. ن عمليات القيادة والتحكم والتواصل من االستفادة من خبرات الحشو التكنولوجيات أن تمكّ 

 ن القائمين على االستجابة من التصرف بسرعة للوقاية من األحداث غير المرغوب فيها أو الحد من أثرها.كما تمكّ 
 

 الترصد
 

الصحة  لحوادثن جمع البيانات في الوقت الفعلي عن طريق استخدام التكنولوجيا المحمولة من حشد استجابة أفضل يمكّ 
 العمومية من حيث مالءمة التوقيت ويعزز سالمة الجمهور أثناء الحدث.

 
 كما أن الموظفين الميدانيين المزودين بالحواسب اللوحية يمكنهم أن يقدموا المساعدة إذا تلقوا التدريب المالئم.

 
 الحدث بعد

 
استخدام مواصلة يمكن للتكنولوجيات الحديثة أن توفر المعلومات للترصد في مرحلة ما بعد التجمع الحاشد عن طريق 

لتكنولوجيات الحديثة التي ُوضعت في مجال ُنظم الترصد وتبادل المعلومات. ويمكن للتكنولوجيات الحديثة أن تسهم في ا
حتية لدعم التكنولوجيات الحديثة، وتدريب الموظفين على استخدام هذه موروث التجمع الحاشد من خالل تطوير البينة الت

نشاء ُنظم الترصد المستدامة.  التكنولوجيات، وا 
 
 

 األدوات والموارد
 

 Ushahidi Crowd Map( وwww.maps.google.comأتاحت التطبيقات السهلة االستخدام مثل خرائط غوغل )
www.crowdmap.com)  (www.ushahidi.com;  .ظهور الخرائط التشاركية التي تتولى الحشود وضعها 

 

http://www.maps.google.co/
file:///C:/Users/Nadia/Desktop/160060/www.crowdmap.com
file:///C:/Users/Nadia/Desktop/160060/www.crowdmap.com
file:///C:/Users/Nadia/Desktop/160060/www.crowdmap.com


دة من األشخاص في الميدان للتبليغ عن احتياجاتهم وتوفر "خرائط األزمات" عرضًا مرئيًا للرسائل النصية القصيرة المجمعة الوار 
الصادرة على المستوى الجزئي وفي الوقت الفعلي أن تساعد على و في الوقت الفعلي. ويمكن للبيانات المعقدة الخاصة بالحدث 

التواصل بين األقران.  ترصد العمليات، أو التحليل، أو اإلنذار المبكر، أو االستنفار، أو طلب الرد بالرسائل النصية، أو تيسير
فمثاًل عندما هدد وباء الكوليرا هايتي، عملت "خريطة الصحة" مع المجتمع الطوعي لـ"رسم خرائط األزمات" لضمان أن 
المعلومات الواردة على الخرائط ُتحدث باستمرار وأن هذه الخرائط تمثل أفضل مصدر للمعلومات بالنسبة إلى القائمين على 

 (./http://healthmap.org/haitiوالعاملين في الرعاية الصحية في الميدان ) االستجابة األولية
 

ويمكن لألدوات الجديدة التي تستخدم الرسائل النصية القصيرة المباشرة في المناطق النائية أن تساعد على سد الفجوات في ُنظم 
( معلومات نصية إلى المستخدمين يمكن /http://medicmobile.orgالصحية. ويقدم تطبيق "ميديك موبايل"  )تقديم الرعاية 

 أن تساعدهم حتى في حال عدم قدرتهم على الوصول إلى المستشفى.
  

http://healthmap.org/haiti/
http://medicmobile.org/


االعتبارات المتعلقة بالسياقات الخاصة ومواصلة  - 18الفصل 
 البحث

 
 االعتبارات الرئيسية

 
ينبغي تطبيق المبادئ الوارد ذكرها في هذا الدليل بغض النظر عن موقع التجمع الحاشد وحجمه، أي أنه يجب إجراء  •

جراء تقدير دقيق للمخاطر.  استعراض مبدئي لما تم تنفيذه وما هو قائم بالفعل في البلد المضيف/ المدينة المضيفة، وا 
الصحة العمومية والُنظم واإلجراءات التي ينبغي اعتمادها و/ أو  وسوف يوفر ذلك المعلومات الالزمة لتحديد تدخالت

 تكييفها 
وسوف يتوقف طيف التدابير التي ستُتخذ من أجل التجمع الحاشد على السياق الذي يجري فيه التجمع وحجم التجمع  •

عات الحاشدة في البلدان وطبيعته. ويوضح الفرع التالي التحديات والفرص واالستراتيجيات الرئيسية التي تتيحها التجم
 المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتجمعات الحشادة الصغيرة والكبيرة الحجم، والتجمعات الحاشدة غير المخطط لها. 

 

 في ظروف شح الموارد
 

يمكن للتجمعات الحاشدة في ظروف شح الموارد أن تطرح تحديات محددة تشمل ضعف ُنظم الترصد واالستجابة والموارد 
الالزمة للتوسع في الُنظم. وفضاًل عن ذلك، فإن بعض المخاطر التي تواجه التجمعات الحاشدة مثل احتماالت حدوث 
االضطرابات السياسية والمخاطر المتعلقة بالمياه وخدمات اإلصحاح وتلوث الهواء ترتفع مستوياتها بالفعل في البلدان 

 المنخفضة الدخل.
 

رشاد التخطيط للتجمعات الحاشدة حادًا للغاية في ظروف شح الموارد؛ فمعظم أدوات إدارة الكوارث وُيعد نقص البّينات الالزمة إل
مثاًل، ُتطو ر في البلدان المرتفعة الدخل وقد تحتاج إلى المزيد من التطوير والتحقق عند تطبيقها في البلدان المنخفضة الدخل، 

 لتطبيقها. الموارد والتكنولوجيات الالزمة مراعاةكما ينبغي 
 

وفضاًل عن التحديات التي تطرحها التجمعات الحاشدة، فهي تتيح أيضًا فرصًا كبيرة لتعزيز النظام الصحي في البلد المضيف، 
 من المحددات الرئيسية للموروث المستدام واالستفادة الكبيرة من التجمع الحاشد. هذه الفرص وينبغي أن تكون

 
معالجة جوانب الضعف دافعًا يفيد في االستثمار السياسي والمالي واإلعالمي المرتبط بالتجمعات الحاشدة  يكونويمكن أن 

 القائمة بالفعل وتحسين ُنظم الصحة العمومية.
 

 ومن أجل تسخير الفوائد التي يمكن أن تعود من استضافة التجمعات الحاشدة، ينبغي النظر في االستراتيجيات التالية:

طيط للتجمعات الحاشدة في ظروف شح الموارد، ينبغي تحديد أولويات تدخالت الصحة العمومية والتركيز على عند التخ •
ة. فينبغي مثاًل أن تتضمن تدابير مكافحة العدوى والوقاية منها إتاحة الرعاية الصحية أمام تالتدخالت ذات الفاعلية المثب

تاحة المعلومات واإلمدادات الكافية م تاحة وسائل تنظيف الحاالت، وا   . األيدين األغذية والمياه المأمونة، وا 
يمكن تحسين ُنظم الترصد الوبائي باتخاذ خطوات بسيطة مثل استعراض تعاريف الحاالت وجعلها أكثر تركيزًا، وزيادة  •

يغ عنها والجهات التي مدى تواتر التبليغ ودقته باستخدام القنوات المعتادة، وتدريب الموظفين بشأن األمور التي ينبغي التبل
 بتكلفة منخفضة للغاية.  كبير نينبغي تبليغها ومدى تواتر التبليغ. ومن شأن هذه الخطوات أن تؤدي إلى تحسّ 



التماس الخبرات والموارد التقنية من و  الدراسات، سائر والتعلم منينبغي النظر في تبادل المعارف مع البلدان األخرى  •
 المنظمات الرئيسية مثل منظمة الصحة العالمية.البلدان المرتفعة الدخل أو 

ينبغي تحقيق االستفادة القصوى من الموارد المتاحة في المتجتمع المحلي، مثل النظر في استخدام المتطوعين بداًل من  •
 الموظفين المدفوعي األجر. 

 
"خبرات حقيقية" مثل الخبرات المتعلقة  كما سيكون من المفيد النظر في أن العديد من البلدان المنخفضة الدخل لديها بالفعل

باالستجابة لألعاصير والفيضانات. فينبغي استعراض العبر المستخلصة والخبرة المكتسبة من هذه التجارب واستخدامها في 
 إرشاد التخطيط للتجمع الحاشد.

 
 الغربيةالمقامة في جزر الهند  2007دراسة حالة: دورة كأس العالم لمجلس الكريكت الدولي لعام 

 
الدول تكييف النظام الروتيني لترصد األمراض السارية بمناسبة التجمع الحاشد، أعضاؤه من تولى مركز الكاريبي لعلم األوبئة و 

من أجل الكشف عن األحداث التي قد تتطلب التدخل، بما في ذلك الحاالت المرضية غير السارية مثل االعتالالت واإلصابات 
ت التعديالت الرئيسية زيادة مدى تواتر نقل البيانات من المواقع المخفرية إلى وحدات الترصد الوطنية الناجمة عن الحر. وشمل

ضافة يومركز الكاريبي لعلم األوبئة )من أسبوعيًا إلى يوميًا(، والتبليغ النش حاالت صحية  4ط طوال مدة التجمع الحاشد، وا 
 ها تبليغًا روتينيًا.أخرى إلى المتالزمات السبع التي ينبغي التبليغ عن

 
وتطلب تنفيذ هذا النظام تحديد قدر كبير من الموارد البشرية والمالية اإلضافية. وكانت الموارد المالية المحلية في البداية 
محدودة للغاية ولذا فقد تضمنت الجهود المبذولة لتعبئة الموارد التعاون مع الشركاء اإلقليميين والدوليين، والتواصل داخل 

شبكات مع الجهات المانحة المحتملة، ووضع اقتراح للحصول على منحة من وزارة الخارجية والتجارة الدولية الكندية. وتم ال
 من أخصائيي الوبائيات( من عدد من المنظمات في شتى أنحاء العالم. 20تأمين الدعم التقني اإلضافي )

 
اشيات، والتشخيص المختبري، ومكافحة النواقل، والسالمة الغذائية وتضمنت أنشطة بناء القدرات جلسات التدريب على تحري الف

نشاء الفريق الكاريبي اإلقليمي المتعدد البلدان المعني باالستجابة للطوارئ الصحية.  وسالمة الصحة البيئية، وا 
 

السلطة المركزية بها، وزيادة وقد ترك هذا النظام موروثًا كبيرًا طويل األجل، بما في ذلك وضع بيانات الترصد ومواصلة تبليغ 
قدرة المختبرات، وتحسين تدريب موظفي الصحة العمومية وتجهيزهم بالمعدات على صعيد البلدان التسعة المشاركة والمجتمع 
الكاريبي بأسره. وفضاًل عن ذلك، فقد تعززت القدرة على الكشف عن المخاطر الصحية المستجدة واالستجابة لها، كما تبين من 

 جابة لحمى الضنك والشيكونغونيا في منطقة البحر الكاريبي.االست
 
 

 التجمعات الحاشدة المتوسطة والصغيرة الحجم
 

قد تشمل التجمعات الحاشدة المتوسطة والصغيرة الحجم حفالت الزفاف والمعسكرات الصيفية والمهرجانات السنوية. وتتمثل 
الحاشدة المتوسطة والصغيرة الحجم في أنها تنظم من ِقبل غير الفنيين بعض التحديات المحددة التي تواجهها التجمعات 

والمتطوعين وأن الحاجة إلى اتخاذ تدابير الصحة العمومية في هذه المناسبات قد ال تقدر حق قدرها. وفي الوقت ذاته، فإن 
ظيمة لتعزيز التعاون بين أصحاب العديد من التجمعات الحاشدة المتوسطة والصغيرة الحجم يتكرر سنويًا، ما يتيح فرصة ع

 المصلحة والتعلم وتحسين تخطيط التجمعات الحاشدة المستقبلية وتنفيذها.



 

 دراسة حالة: مهرجان "تاموورث" الموسيقي في أستراليا
 

المحلية. فقد يسلط مهرجان "تاموورث" الموسيقي في أستراليا الضوء على الفوائد التي يمكن أن تعود بها المهرجانات السنوية 
أثمر التعاون المتواصل مع الحكومة المحلية على مدى أكثر من عقد، عن اتفاقات تعاونية رسمية وتحديد المهام المتكاملة 
المسندة إلى وحدة الصحة العمومية والحكومة المحلية. ويقول أحد المسؤولين: "إن عالقتنا بالحكومة المحلية قد أصبحت اآلن 

 نتبادل المعلومات بحرية ويساعد كل منا اآلخر".قوية بالفعل، فنحن 
 

والطابع السنوي للمهرجان يعني أن البائعين يعودون عادة كل عام. وأدت االتصاالت الوثيقة بين الحكومة المحلية وخدمات 
ئعين اعتادوا الطوارئ والصحة العمومية إلى وضع قائمة البائعين الذين يلزم رصدهم عن قرب أثناء المهرجانات وحظر عدة با

 عدم االمتثال للممارسات المأمونة.
 
 

 التجمعات الحاشدة غير المخطط لها
 

قد تمثل التجمعات الحاشدة أحداثًا غير مخطط لها، مثل تلك التي تنشأ عن الكوارث الطبيعية مثل أمواج التسونامي 
والحروب. وبموجب هذا السيناريو، قد تكون المسؤولية والفيضانات والكوارث التي من صنع اإلنسان مثل االضطرابات السياسية 

على األرجح على عاتق  هذه المسؤولية العامة عن الحدث أقل وضوحًا عنها في التجمعات الحاشدة المخطط لها، وتقع
 الحكومة المحلية أو الوطنية التي "تستضيف" الحدث.

 
توقعة، تحديات في التخطيط واالستجابة لها. ومع ذلك فإن وتطرح األحداث غير المخطط لها والتي ُتعد إلى حد ما غير م

االستجابة لألحداث غير المخطط لها ينبغي أن تّتبع الخطط القائمة بشأن االستجابة للطوارئ. ومن ثم، فإنه من أجل االستجابة 
قد صحاب المصلحة موضوعة، وأن يكون أبفعالية لألحداث غير المخطط لها، من األهمية بمكان أن تكون خطط الطوارئ 

تعرفوا عليها وخضعوا للتدريب بشأنها وتمرنوا عليها، وأن تكون آليات زيادة القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة والموارد 
معروفة، وأن تكون مذكرات التفاهم بشأن الحصول على المساعدة من المناطق القريبة غير المتضررة قد ُأعدت ومازالت سارية 

ا أنه من األهمية بمكان، تدريب المواطنين وتوعيتهم بشأن التأهب المجتمعي للكوارث، لتزويدهم بالمعارف ومعروفة. كم
 والمهارات التي ستساعد مساعدة كبيرة في الكوارث وفي التجمعات الحاشدة التلقائية.

 
ة غير المخطط لها والعكس ويمكن للتجمعات الحاشدة المخطط لها أن تحسن استجابة الصحة العمومية للتجمعات الحاشد

بالعكس؛ والسيما إذا ما ُأجري المزيد من البحث في سبيل تحسين قاعدة البّينات الخاصة برسم السياسات وتوثيق العبر 
 المستخلصة من التجمعات الحاشدة المخطط لها وتبادلها.

 
 2005دراسة حالة: جنازة البابا يوحنا بولس الثاني في عام 

 
 

، اضطرت السلطات في مدينة روما إلى التعامل مع حشد زاد 2005لشعبية للبابا يوحنا بولس الثاني في عام أثناء الجنازة ا
ساعة. وتحتم اتخاذ تدابير األمن وضبط المرور االستثنائية في غضون مهلة  72على مليون حاج على مدى عدد أفراده 

سان بيتر ومدينة الفاتيكان وحولهما. وفي هذه السياقات، كان  قصيرة للغاية من أجل تيسير أنشطة التجمع الحاشد داخل ميدان



 طوارئ الصحة البيئية.الخاصة باألسلوب المتبع مشابهًا لالستجابة 
 
 

 دراسة حالة: مخيمات االستيطان غير المخطط لها
 

لها. وفي سياق الطوارئ، يمثل االستيطان التلقائي أو غير الرسمي شكاًل محددًا من أشكال التجمعات الحاشدة غير المخطط 
يحدث ذلك عادة عندما يضطر عدد كبير من الناس إلى مغادرة مناطق سكنهم، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب المخاطر مثل 
الكوارث الطبيعية أو النزاع المسلح. ومع مرور الوقت، قد تتطور هذه المستوطنات أو تحل محلها المخيمات الرسمية ذات 

 ل وفقًا للمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية، ويتوقف ذلك على عدة عوامل، مثل القدرات المحلية.الهيكل اإلداري الكام
 

والالجئون بحكم تعريف هذا المصطلح، هم أشخاص عبروا حدود دولة معترف بها دوليًا، ويتواجدون بالتالي خارج البلد التي 
 ي يحملون جنسيته أو بلد إقامتهم.ذمشردون داخل البلد ال هميحملون جنسيته أو بلد إقامتهم، أما المشردون داخليًا ف

 
والمشكالت المتعلقة بالتأهب للتجمعات الحاشدة الخاصة بسكان المخيم تشبه إلى حد بعيد تلك التي تخص التجمعات الحاشدة 

 في السياقات األخرى وقد تشمل ما يلي:
 الترصد الوبائي واالستجابة لفاشيات األمراض السارية  •
 لسيطرة على الحشود ا •
 أماكن الدخول إلى الموقع  •
 السالمة من الحرائق  •
 التأهب الطبي  •
 االستجابة للطوارئ  •
دارة النفايات، والمواشي، وما إلى ذلك  •  المشكالت البيئية، بما في ذلك المياه وخدمات اإلصحاح، وا 
 
ويمكن تجنب ذلك باتباع نظام جيد التصميم ومالئم قد تطرح السيطرة على الحشود صعوبات خاصة أثناء توزيع مواد اإلغاثة. و 

 والتخطيط الدقيق. ،للتوزيع
 

 األمنية، ما يلي: الحوادثوتشمل األسباب المحتملة األخرى التي قد تقف وراء 
 المظاهرات وأعمال الشغب •
 الجرائم والعنف، والسيما العنف القائم على نوع الجنس •
 التوترات التي تحدث بين مجتمع المشردين والمجموعة السكانية المحلية خارج المخيم  •
 النزاعات بين الجماعات المختلفة داخل المخيم  •
 تسلل الجماعات المقاتلة  •
 االنهيار العام للقانون والنظام.  •
 
دارة المخيم، ال يمكن إجراء أنشطة التأهب في حال المستوطنات التلقائية التي تشكلت حديثًا، حيث لم ُينشأ بعد هيكل رسمي إلو 

والترصد الخاصة بأحداث معينة تحديدًا باالستناد إلى تقدير رسمي شامل للمخاطر. ويتمحور التركيز هنا بقدر أكبر على 
 القدرات الجنيسة للبلد المضيف للمجموعة السكانية المشردة.

 
نذار جميع وفضاًل عن القدرات الخاصة بالتأهب، فإن الكشف المبك ر عن التجمعات الحاشدة التلقائية غير المخطط لها، وا 

جراء تقدير سريع لالحتياجات، ُيعدا أهم العوامل التي تؤثر  الشركاء ذوي الصلة المعنيين باالستجابة على نحو مالئم التوقيت وا 



 في التخفيف من حدة حالة الطوارئ.
 
 
 

 البحوث المستقبلية التي ينبغي النظر فيها
 

على الرغم من زيادة عدد البحوث التي ُنشرت خالل السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، فإن البّينات الالزمة إلرشاد تدخالت 
الصحة العمومية والسياسات بشأن التجمعات الحاشدة، مازالت غير كافية. وتشمل أوجه القصور في المؤلفات المنشورة حتى 

 الت الصحة العمومية، واختالف طرق الكشف عن األمراض، وانحياز النشر.اآلن غياب التقييم الكافي لتدخ
 

 غياب التقييم الكافي لتدخالت الصحة العمومية في التجمعات الحاشدة
 
  التجمعات الحاشدة للتقييم الدقيقلم يخضع سوى القليل من تدخالت الصحة العمومية الخاصة ب •
وفقًا لمبادئ د المنشورة المستخدمة في التجمعات الحاشدة لتقييم رسمي لم يخضع سوى عدد قليل نسبيًا من ُنظم الترص •

 توجيهية معترف بها
على الرغم من وجود عدد معقول ومتزايد من التقارير حول ُنظم الترصد المستخدمة في التجمعات الحاشدة، فإنه مازال من  •

المواقف. ويعود ذلك في المقام األول إلى اختالف الصعب تحديد "أفضل" أنواع الُنظم الستخدامه في أي موقف من 
سياقات التجمعات الحاشدة واختالف األولويات التي تحددها سلطات الصحة العمومية بشأن خصائص النظام، مثل القدرة 
على الكشف عن أي أحداث تتعلق بالمرض تقع أثناء التجمع الحاشد )درجة عالية من الحساسية( في مقابل القدرة على 

 لكشف عن األحداث الكبرى المتعلقة بالمرض فحسب )درجة أقل من الحساسية(.ا
 ينبغي أن يشمل تقييم تدخالت الصحة العمومية في التجمعات الحاشدة تحليل الفعالية من حيث التكلفة. •
 

 اختالف طرق الكشف عن األمراض والتبليغ عنها
 

ائصها )مثل النوع أو الحجم أو الحضور( بالمخاطر الصحية العامة يصعب مقارنة التجمعات الحاشدة لتحديد كيفية ارتباط خص
أو المحددة، نظرًا الختالف طرق الكشف عن األحداث الصحية والتبليغ عنها. وينطبق ذلك بصفة خاصة على التجمعات 

 الحاشدة غير المخطط لها و/ أو المتوسطة الحجم و/ أو التي تحدث في ظروف شح الموارد.
 

أن تبلِّغ التجمعات الحاشدة التي تخضع لُنظم الترصد األشد حساسية عن معدالت أعلى من المرض. كما أن ومن البديهي 
االختالف في كيفية ترميز حاالت تقدم المرضى اللتماس العالج )في النقاط الطبية في الموقع مثاًل( وتجميعها بعد ذلك 

 ألغراض التبليغ، يجعل من الصعب عقد المقارنات.
 

 لنشرتحيز ا
 

تبلِّغ معظم المؤلفات عن ترصد األمراض السارية بصفة خاصة واالستجابة لها، وليس عن العبء العام للمرض. ويجعل ذلك 
من الصعب تحديد مخاطر األمراض غير السارية مقارنة باألمراض السارية. كما يصعب تحديد المخاطر العامة المرتبطة بأي 

 الحاشدة التي تشهد أحداث صحية كبيرة أو التجمعات الحاشدة الكبيرة البارزة األهمية. مرض، نظرًا النحياز النشر للتجمعات
 

النزاع المسلح الذي  وفضاًل عن هذه المشكالت، فمن الجدير بالذكر أن الكوارث اإلنسانية قد تؤدي إلى تجمعات حاشدة )مثل
لمؤلفات حول التجمعات الحاشدة إلى األحداث المخطط يسفر عن التشرد الجماعي والتجمعات البشرية(. وحتى اآلن، انحازت ا



 لها وتجاهلت المؤلفات العديدة التي تتناول السياقات اإلنسانية، مثل صحة الالجئين.
 

وينبغي في المستقبل أن تتناول البحوث حول التجمعات الحاشدة األحداث المخطط لها وغير المخطط لها سواًء بسواء، بما في 
يف استراتيجيات الصحة العمومية التي توضع للتجمعات الحاشدة كي تواءم األحداث غير المخطط لها، ذلك كيف يمكن تكي
 والعكس بالعكس.

 
 محتوى البحوث المستقبلية المحددة

 
تعددة من أجل وضع برنامج عمل البحوث وزيادة إمكانية تطبيق نتائجه على السياسات، ينبغي تعزيز البحوث الم •

 الدوليالتخصصات والتعاون 
كما ينبغي وضع إطار لتعيين العوامل والمخاطر المرتبطة بالتجمعات الحاشدة، ومستويات فرادى مخاطر بعض الحاالت  •

 الصحية الالحقة، وتحديدها كماً  الصحية وكيفية تفاعل مختلف العوامل، والحصائل
تقدم المرضى اللتماس العالج أو معدالت ففي المؤلفات حول الكوارث مثاًل، يتمحور التركيز الحالي حول تقسيم معدالت  •

العوامل األخرى مثل االعتالالت المحددة، واحتمال نقل المرضى إلى  تُفحصاستخدام الخدمات الطبية إلى فئات، وال 
المستشفى، والمعلومات األخرى الخاصة بالمستشفى والتي تتعلق بمدة اإلقامة والمعدل اإلجمالي للوفيات. ينبغي إدراج 

رات التوضيحية الخاصة بالعناصر البيئية والسلوكية والنفسية االجتماعية، إلى جانب معدالت تقدم المرضى المتغي
طبيعة بتنبؤ الن ها تحسّ ألنومعدالت النقل/ اإلحالة إلى المستشفيات، في أي نموذج مفاهيمي لتحليل المخاطر، 

ت الحشود القدر نفسه من الدراسة المستقبلية لديناميا تكتسيو االعتالالت واإلصابات التي تحدث أثناء التجمع الحاشد. 
 األهمية.

 االت الرئيسية للتجمعات الحاشدةتحديد المؤشرات لقياس المج •
 اذج جمع البيانات والتبليغ عنهاتوحيد نم •
حي صإجراء استعراضات منهجية لتدخالت الصحة العمومية القائمة في التجمعات الحاشدة؛ مثل تدابير العزل والحجر ال •

 لمكافحة العدوى والوقاية منها
التركيز على المجموعات السكانية السريعة التأثر: يلزم تنفيذ المزيد من العمل من أجل فهم األثر الصحي للتجمعات  •

المسنين واألطفال واألشخاص  التي تشملالمجموعات ، بما في ذلك الحضور األسرع تأثرًا في الحدث الحاشدة على
المرتبطة بالعجز، مثل األشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة على التحرك، أو الذين يمثل موقع المعرضين للمخاطر 

ينبغي النظر في متطلبات و التجمع الحاشد بالنسبة إليهم مصدرًا للقلق، بسبب التعرض للظواهر المناخية الشديدة مثاًل. 
 لتأثر.الطوارئ الطبية لهذه المجموعات السكانية التي قد تكون سريعة ا

أفضل الطرق لتنظيم الموارد وتخصيصها، بما في ذلك الموارد البشرية، على نحو فعال من حيث التكلفة ويتسم بالقدر  •
 والصالبة إلدارة أي مخاطر محتملةالكافي من المرونة 

  



 األدوات والموارد
 

 امجموعة أدوات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتخطيط للتجمعات الحاشدة وتقييمه
مجموعة أدوات إلكترونية للفنيين في مجال الصحة العمومية المسؤولين عن إدارة اإلنذار باألمراض السارية واالستجابة لها 
أثناء التجمعات الحاشدة. لطلب استخدام مجموعة االدوات، يرجى االتصال على البريد اإللكتروني التالي: 

massgatherings@phe.gov.uk 
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 المسرد
 

يشتمل المسرد على تعاريف المصطلحات المختلفة المستخدمة في هذه الوثيقة. وترد المصطلحات بترتيب األحرف اإلنكليزية، 
 باستثناء اثنين من التعاريف المحورية )"التجمع الحاشد" و"الحدث"(، يرد تعريف كل منهما فيما يلي.

 

 التعاريف الرئيسية
 التجمع الحاشد

شخص فقط، على الرغم من أن معظم  1000ُيعّرف بأنه "أكثر من عدد محدد من الناس )قد يكون  تجمع لألشخاص عادة ما
( في موقع محدد ومن أجل غرض محدد )مناسبة 1شخص 25,000المؤلفات المتاحة تصف التجمعات بأنها تزيد على 

ه الوثيقة، يمكن تصنيف الحدث المنظم اجتماعية، أو حدث عام كبير، أو مسابقة رياضية( ولمدة زمنية محددة". وفي سياق هذ
مخطط له كتجمع حاشد إذا كان عدد األشخاص الحاضرين من الكبر بحيث يضع ضغوطًا على الموارد الأو الحدث غير 

 الخاصة بالتخطيط واالستجابة في المجتمع المحلي أو الوالية أو الدولة.
 

 الحدث

 لسياق.يمكن لكلمة "حدث" أن تحمل معنيين مختلفين وفقًا ل
 

 فكلمة "حدث" قد تعني تجمعًا حاشدًا مثل ما يلي:
 مناسبة منظمة، مثل المناسبات االجتماعية أو المسابقات الرياضية أو التجمعات السياسية أو الدينية أو الثقافية.  •
سلسلة من فرادى المسابقات الخاصة بالرياضة تقام معًا تحت إشراف جهاز إداري واحد مثل األلعاب األوليمبية،  •

 وبطولة العالم لكرة اليد، ودورة األلعاب األمريكية. 
مسابقة رياضية مفردة، مثل مباريات العدو أو غيرها من المسابقات التي ُتعد جزءًا من مناسبة رياضية كبيرة مثل  •

 األلعاب األوليمبية.
 

ولكن كلمة "حدث" قد تعني أيضًا ظهور بوادر المرض أو واقعة قد تؤدي إلى حدوث المرض )وفقًا للتعريف الوارد في اللوائح 
 ((.2005الصحية الدولية )

 
حية الدولية وفي هذه الوثيقة، ُتستخدم كلمة "حدث" في العموم لإلشارة إلى فاشية )على النحو المستخدم في اللوائح الص

 (، وُيستخدم مصطلح "التجمع الحاشد" لإلشارة إلى المناسبات الكبيرة التلقائية أو المنظمة.2005

 
 التعاريف األخرى ذات الصلة بالتجمع الحاشد

 
والنتائج المتعلقة بأداء استجابة النظام  لحادثة ماهو الوثيقة التي توضح كيفية االستجابة  –التقرير التالي التخاذ اإلجراء 

                                                
1 
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 .الحادثةالصحي أثناء 
 

%، ويتسبب فيه فيروس 100مرض فيروسي شديد العدوى، يصل فيه معدل نفوق الطيور الداجنة إلى  –أنفلونزا الطيور 
في أغلب األحيان . وتعد جميع أنواع الطيور معرضة للعدوى بالفيروس، ولكن H7و H5من النمطين الفرعيين  Aاالنفلونزا 

تحدث الفاشيات بين الدجاج والديوك الرومي. وقد تنتقل الفيروسات بواسطة الطيور البرية المهاجرة التي قد ال تبدوا عليها 
 عالمات المرض. أما البشر فنادرًا ما يصابون به.

 
م أو المواد  الجينية أو  المواد المشتقة االستخدام المتعمد للكائنات المجهرية أو السمو  –اإلرهاب البيولوجي، الحدث المتعمد 

 من الكائنات الحية في قتل البشر أو الحيوانات أو النباتات أو إصابتهم بالمرض.
 

شخص ُتحدد إصابته بمرض معين أو اضطراب صحي أو حالة مرضية خاضعة للترصد أو التحري. ويمكن تصنيف  –الحالة 
 يها أو محتملة.مؤكدة أو مشتبه ف تالحاالت أيضًا إلى حاال

 
وتنص اللوائح الصحية الدولية  المعايير التي تصف الحالة )أي المريض( الخاضعة للترصد أو التحري. –تعريف الحالة 

ها، وهي: بيجب تبليغ منظمة الصحة العالمية عن الحاالت المصابة  ريف الحاالت الخاصة بأربعة أمراض( على تعا2005)
عن فيروس شلل األطفال البري، واألنفلونزا البشرية الناجمة عن أنماط فرعية جديدة، ومتالزمة الجدري، وشلل األطفال الناجم 

 االلتهاب الرئوي الوخيم الحاد. وهناك أيضًا أحداث أخرى ينبغي تبليغ منظمة الصحة العالمية عنها في ظل ظروف معينة.
 

لكائنات المجهرية أو السميات أو المواد الجينية المتعمد لستخدام الا –األحداث الكيميائية أو البيولوجية أو اإلشعاعية النووية 
 قتل البشر أو الحيوانات أو النباتات أو إصابتهم بالمرض.لأو المواد المشعة أو المواد الكيميائية 

 
سيم إلى وال يعني المصطلح التق مجموعة من األفراد تجمعهم سمة محددة مشتركة )مثل التعرض للمرض(. - مجموعة األتراب
 مجموعات مكانية.

 
 جمع األفراد في مجموعات أترابية. –التقسيم األترابي 

 
األمراض التي يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عن طريق مالمسة عامل معدي. وقد تكون المالمسة  –األمراض المعدية 

( أو األشياء الملوثة مثل أدوات الطعام، أو عن طريق سوائل الجسم أو الرذاذ )الجزيئات السائلة  الناتجة عن السعال أو العطس
( 2005النواقل، أو تناول المياه أو األغذية. وتعرِّف اللوائح الصحية الدولية )مالمسة المنقولة بالهواء، أو  المستنشقة العدوى

لحق مكن أن تُ أو ي لحقمصدرها، تُ ها أو أأي علة أو حالة مرضية بصرف النظر عن منش""المرض"  بمفهومه الواسع، بأنه 
 ضررًا بالغًا بصحة اإلنسان"؛ ولذا فإن هذا المصطلح يشمل األمراض ذات المنشأ البيولوجي أو الكيميائي أو اإلشعاعي النووي.

 
فترة أو حالة غير مستقرة أو حرجة توشك أن تشهد تغيرًا حاسمًا، وسيؤدي هذا التغيير على األرجح إلى نتائج غير  –األزمة 

 مرغوب فيها.
 

تعطل خطير في عمل المجتمع المحلي أو المجتمع بأسره، عادة ما تصاحبه خسائر بشرية ومادية واقتصادية وبيئية  -الكارثة 
 واسعة النطاق، تتجاوز قدرة المجتمع المحلي أو المجتمع العام المتضرر على مواجهتها باستخدام موارده.

 
التي توضع وتُنفذ للحد إلى أدنى قدر من جوانب الضعف ومخاطر الخطط والنهوج واألساليب  –الحد من مخاطر الكارثة 

الكوارث في المجتمع، من أجل تالفي )الوقاية من الكوارث( أو تقليص اآلثار الضائرة لألخطار )التأهب والتخفيف من الوطأة( 



 ضمن اإلطار األعم للتنمية المستدامة.
 

 تحضير األدوية وتوزيعها. –صرف األدوية 
 

نظام للكشف عن الطوارئ واإلخطار عنها يتضمن ثالث مهام رئيسية  –ذار المبكر نظام اإلن
 وهي:
 التنبؤ باألحداث الوشيكة  -1
 معالجة اإلنذارات وبثها على السلطات السياسية والمجموعات السكانية  -2
 تنفيذ اإلجراءات المناسبة والمالئمة التوقيت.  -3

 
قد ينشأ نتيجة لألوبئة، أو الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، أو الصراعات  حدث مفاجئ يتطلب إتخاذ إجراء فوري، –الطارئة 

 األهلية، أو ألسباب أخرى من صنع اإلنسان.
 

تُتخذ إلدارة المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المحلية والبيئة نتيجة لحاالت التي طيف من التدابير   – إدارة الطوارئ
 الطوارئ.

 
 المرفق حيث تنسق الوالية القضائية أو الوكاالت استجابتها للطوارئ/ الكوارث الكبرى. –مركز عمليات الطوارئ 

 
جراءها وتحليل  –أخصائي الوبائيات  فني خبير في تحري األمراض. يتولى أخصائيو الوبائيات تصميم الدراسات الوبائية وا 

نشاء ُنظم  الترصد وصيانتها، ورصد الحالة الصحية، وتقييم أداء البيانات من أجل الكشف عن أنماط المرض واتجاهاته، وا 
 برامج الصحة العمومية ومردوديتها.

 
وتحليلها من حيث دراسة توزيع المرض ومحدداته والعوامل الصحية األخرى الضائرة التي تؤثر على البشر،  –علم األوبئة 

 اإلنسان.و الزمان والمكان 
 

لتدابير الوقائية، أو تقديم الرعاية األولية النهائية، أو الفرز/ اإلحالة إلى المستشفيات اتخاذ ا –الرعاية الصحية الخاصة بالحدث 
 لألشخاص الحاضرين أو المشاركين في األحداث التي تشهد تجمعات حاشدة.

 
م على تقييم قدرة النظا تهدف إلى أنشطة قائمة على سيناريوهات مكتوبة، –على التخطيط للطوارئ(  التمرين)مثل  التمرين

ثبات  ىتحقيق ُمجمل وفراد لنهوض بالمهام ذات الصلة الخاصة باالستجابة والتعافي. كفاءاته الالزمة لاألهداف الوظيفية، وا 
في ظل ظروف معينة، وتحديد أوجه التحسين التي  ي للنظامالمستقبلداء على األ صادقة إشارةعلى تحديد  التمرينساعد يو 

 يمكن إدخالها على النظام.
 

صابات، و/ أو اإلضرار بالممتلكات، و/ أو التعطل اإلخسائر في األرواح أو العمل أو حدث أو ظاهرة قد تؤدي إلى  –طر الخ
 االجتماعي واالقتصادي، و/ أو  التدهور البيئي.

 
رية على نظام معني بالسالمة الغذائية يساعد العاملون في مجال األعمال التجا -تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة 

 فحص ممارسات مناولة األغذية واعتماد اإلجراءات لضمان مأمونية تناول األغذية.
 

تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة أو  إيالء اهتمام  في مجال الصحةرسائل عاجلة موجهة إلى المسؤولين  –اإلنذارات الصحية 



 فوري.
 

المقاومة التي تتمتع بها نسبة كبيرة  استنادًا إلىأو نشره، مقاومة مجموعة من األشخاص للعدوى بالمرض  – المناعة الجماعية
 ة األشخاص المعرضين للعدوى. والمقاومة هي نتاج عدد األشخاص المعرضين للعدوى واحتمال مخالطئهامن األفراد من أعضا

 لشخص مصاب بالعدوى.
 

المصطلح أيضًا إلى الموقع المادي )مثل المدينة شير يالكيان أو الكيانات المسؤولة عن نتظيم التجمع الحاشد. وقد  –المضيف 
 (. 2016نظمة )مثل لجنة ريو األوليمبية أو اإلقليم او البلد( أو الهيئة المُ 

 

موقف يطرأ أثناء حدث مخطط له ويتطلب استجابة من السلطات المختصة. وقد ينجم عن الحوادث إصابات أو  –الحادثة 
 فاذ القانون أو اتخاذ إجراءات االستجابة األخرى.اعتالالت أو وفيات أو الحاجة إلى إن

 
 نظام للتوجيه والسيطرة يستخدمه القائمون على االستجابة األولى والوكاالت األخرى إلدارة الطوارئ. – الحوادثنظام قيادة 

 
من دولة  194االتفاق القانوني الدولي الذي ُيلزم الدول األطراف البالغ عددها  –)اللوائح(  2005اللوائح الصحية الدولية 

 العالم، بالوقاية من االنتشار الدولي للمرض ومكافحته واالستجابة له. دول
 

عمدًا من أجل الوقاية من انتشار المرض )عادًة ما تطبق  التي تُفرضحالة الفصل بين األشخاص أو المجموعات  –العزل 
 ى األشخاص المصابين بالعدوى أو الذين ُيعتقد أنهم مصابون بها(.عل
 

نقطة االتصال المركزي لجميع وسائل اإلعالم أثناء التجمعات الحاشدة او األحداث الضائرة، مثل  –مركز المعلومات المشترك 
 الكوارث الواسعة النطاق.

 
تتضمن األمثلة على الموروث البنية التحتية و مع الحاشد. األصول أو القدرات المكتسبة نتيجة الستضافة التج –الموروث 

 المحسنة أو زيادة تدريب الموظفين المحليين.
 

ألخطار الطبيعية أو التكنولوجية على االتدابير الهيكلية وغير الهيكلية المتخذة للحد من اآلثار الضائرة المترتبة  –تخفيف األثر 
 أو التي يتسبب فيها اإلنسان.

 
نها كل دولة طرف في اللوائح المركز الوطني أو الوكالة التي تعيّ  –صال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية مركز االت

 ةاالتصال الوطني نقاطفي جميع األوقات للتواصل بشأن اللوائح مع  تكون متاحةي يجب أن تالو (، 2005الصحية الدولية )
 مية.منظمة الصحة العالالتابعة لباللوائح  ةالمعني

 
ساته، ولم تتولى كيان يتضمن رابطة تقوم على أساس مصالح أعضائه أو األفراد التابعين له أو مؤس –المنظمة غير الحكومية 

 ولكنها قد تعمل بالتعاون مع الحكومات. الحكومة إنشاءها
 

لمحلية في مقابل األوبئة العامة. لإلشارة إلى األوبئة ا كمرادف لمصطلح "األوبئة" ُيستخدم هذا المصطلحعادًة ما  –الفاشية 
 بأنها إصابة شخصين أو أكثر بالحالة الصحية نفسها في الوقت ذاته والمكان نفسه. الفاشية فوعادة ما تعر  

 



 فاشية عالمية لمرض يصيب البشر بأعداد تفوق المعدالت الطبيعية على نحو واضح.  - الجائحة
 

وضع ترتيبات لضمان القدرة عند وقوع الحدث على تعبئة ونشر جميع  –التأهب )للفاشيات أو األزمات أو الكوارث مثال ( 
الموارد الضرورية )مثل الموارد المالية والبشرية والتقنية( والخبرات والخدمات التي قد تلزم للتصدي آلثار هذا الموقف على نحو 

جالء األشخاص والممتلكات على نحو مؤقت من المواقع المهددة(.سريع )بما في ذلك إصدار اإلنذ  ارات المبكرة الفعالة وا 
 

األنشطة التي تُنفذ لضمان التجنب التام لآلثار الضائرة الناجمة عن األخطار وتوفير الوسائل الالزمة للحد من اآلثار  -الوقاية 
 المرتبطة بالكوارث البيئية والتكنولوجية والبيولوجية.

 
إجراء طبي أو ممارسة طبية توفر الوقاية أو الحماية من أحد األمراض أو الحاالت الصحية )مثل اللقاح  –العالج الوقائي 

 واألدوية(.
 

األنشطة االستباقية والتفاعلية الالزمة للحد من سرعة التأثر بجميع األخطار الصحية العمومية التي   –أمن الصحة العمومية 
 ة للمجموعات السكانية.تهدد الصحة الجماعي

 
الفصل المادي اإلجباري، بما في ذلك فرض القيود على حركة المجموعات السكانية أو األشخاص األصحاء  –الحجر الصحي 

الذين يحتمل أن يكونوا قد تعرضوا لمرض معدى. وقد يتضمن ذلك بذل الجهود لفصل هؤالء األشخاص داخل مناطق جغرافية 
 معينة.

 
استعادة السالمة النفسية و  ادة بناء البنية التحتية الماديةملية المنسقة لدعم المجتمعات المتأثرة بالكوارث في إعالع –التعافي 

 واالجتماعية واالقتصادية والمادية.
 

 القدرة على تحمل الخسائر واألضرار و/ أو النجاح في التعافي منها. –القدرة على الصمود 
 

تخذ قبل وقوع الكارثة وأثناءها وبعدها مباشرًة ، لضمان تقليل أثار الكارثة إلى أدنى حد، وتزويد اإلجراءات التي تُ  –االستجابة 
 األشخاص باإلغاثة والدعم على الفور.

 
رة أو خسائر متوقعة )مثل الوفيات، واإلصابات، والخسائر في الممتلكات وسبل ئحدوث عواقب ضا احتماالت –المخاطر 

األخطار أو بين األخطار الطبيعية  ناجمة عن التفاعلال ،قتصادية، واألضرار البيئية، وما إلى ذلك(العيش، وتعطل األنشطة اال
 الضعف(.× التي يتسبب فيها اإلنسان، وظروف الضعف. )المخاطر= األخطار

 
مخاطر ومقارنتها العملية المستخدمة في تحديد أولويات إدارة المخاطر عن طريق تقييم مستويات معينة من ال –تقدير المخاطر 

 بمقاييس محددة مسبقًا أو مستويات مستهدفة من المخاطر أو غيرها من المعايير.
 

 تبادل المعلومات واآلراء على نحو تفاعلي بشأن األخطار والمخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر. –التبليغ عن المخاطر 
 

تبطة باألخطار وباألنشطة البشرية ومعالجتها والحد منها. وتنقسم لتحديد جميع أنواع المخاطر المر  منظمنهج   –إدارة المخاطر
 إدارة المخاطر إلى تقدير المخاطر والتبليغ عن المخاطر والتأهب/ االستجابة للمخاطر.

 
 .حدتهاأنشطة التخطيط والتنظيم والتنفيذ الرامية إلى التأهب للمخاطر أو التخفيف من  – التأهب للمخاطر



 
دارة األنشطة المعنية باالستجابة للمخاطر. –للمخاطراالستجابة   توجيه وا 

 
نظام للترصد توافق بموجبه عينة محددة من مصادر التبليغ على التبليغ عن جميع الحاالت الخاصة بحالة  –الترصد المخفري 

 مرضية أو أكثر يلزم التبليغ عنها.
 

واللقاحات واإلمدادات الطبية )مثل مخزونات لقاح الجمرة الخبيثة في مخزن وطني لألدوية  –المخزونات الوطنية االستراتيجية 
 الواليات المتحدة األمريكية( التي يمكن نشرها استجابة  لطوارئ الصحة العمومية، بما في ذلك أحداث اإلرهاب البيولوجي.

 
أو مختبرات الصحة العمومية على  قدرة المؤسسات مثل العيادات أو المستشفيات –القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة 

 أثناء حاالت طوارئ الصحة العمومية. استجابة للطلب الزائد على خدماتهاال
 

الجمع المنهجي والمتواصل للبيانات ومضاهاتها وتحليلها، وبث المعلومات في الوقت المالئم على األشخاص الذين  –الترصد 
 يلزم أن يعرفوها من أجل اتخاذ اإلجراءات.

 
 تأكيد التشخيص مختبرياً على  وليساستخدام البيانات المتعلقة بالصحة التي تستند إلى المالحظة السريرية  – المتالزماتد ترص

احتماالت  أن )مثل االعتالالت الشبيهة باألنفلونزا أو اإلسهال المائي الحاد(. ويمكن استخدام هذه المعلومات في اإلشارة إلى
 ر إجراء المزيد من التحريات واالستجابة الصحية العمومية.يتبر فية لُتعد كاوجود حالة أو فاشية 

 
 درجة تعرض المجتمع المحلي لألخطار. وينتج ذلك عن العوامل المادية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية. –سرعة التأثر 

 
و البيولوجية أو األجهزة المتفجرة التي قد يشير هذا المصطلح عادة إلى العوامل الكيميائية أو النووية أ –أسلحة الدمار الشامل 

 ستخدم ضد المجموعات السكانية المدنية والتي يمكن أن تتسبب في حاالت اإلصابات الجماعية.تُ 
 

الوحدة الموجودة داخل كل مكتب إقليمي  –نقطة االتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية المعنية باللوائح الصحية الدولية 
المتاحة في جميع األوقات للتواصل مع مراكز االتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية. وقد زودت تابع للمنظمة، و 

( ببيانات االتصال الخاصة بهذه النقاط، بما في ذلك عنوان البريد 2005الدول األطراف في اللوائح الصحية الدولية )
تاحة على الموقع اإللكتروني للمنظمة الخاص بالمعلومات عن األحداث اإللكتروني ورقم الهاتف ورقم الفاكس لكل منها، وهي م

 المتعلقة باللوائح.
 

 األمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان )مثل داء البروسييالت(. –األمراض الحيوانية المنشأ 


