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xiالموجزالتنفيذي

الموجز التنفيذي
يحتاجالناس،خالالطوارئالصحيةالعمومية،إلىمعرفةماهيالمخاطرالصحيةالتييواجهونها
وماهياإلجراءاتالتييمكنهماتخاذهالحمايةأرواحهموصحتهم.وتسمحلهمالمعلوماتالدقيقة،
المتوافرةفيوقتمبكروبلغاتومنخالقنواتيفهمهاالناسويثقونبهاويستخدمونها،باتخاذ
الخياراتواإلجراءاتالازمةلحمايةأنفسهموأسرهمومجتمعاتهممناألخطارالصحيةالتيتهددهم.

واإلباغعنالمخاطرهوجزءاليتجزأمناالستجابةللطوارئ.وهويتمثلفيتبادلالمعلومات
والمشورةواآلراءفيالوقتالفعليبينالخبراءوقادةالمجتمعأوالمسؤولينوالناسالمعرضين
للمخاطر.ففيحاالتاألوبئةوالجوائح،وفياألزماتاإلنسانيةوالكوارثالطبيعية،يسمحاإلباغ
الفّعالعنالمخاطربأنيفهمالناسالمعرضينللمخاطرماهمبصددهوأنينتهجواسلوكياتوقائية.
وهويسمحللسلطاتوالخبراءبأنيحيطواعلمًابشواغلالناسواحتياجاتهملكيتكونالمشورة

التييقدمونهامناسبةلمقتضىالحالوموثوقًابهاومقبولة.

ولدىالمنظمةأدلةووحداتتدريبيةوأشكالأخرىمنالتوجيهاتبشأناإلباغعنالطوارئ
والمخاطرمسَندةبآراءالخبراءأوبالدروسالمستفادةمنالكوارثالبيئيةالكبري،مثلفاشية
المتازمةالتنفسيةالحادةالوخيمةفيعام2003وجائحةاألنفلونزاH1N1فيعام2009،ولكنها

غيرمستمدةمنتحلياتمنهجيةللبّينات.

وقدأّدتطوارئصحيةعموميةحدثتمؤخرًا،مثلفاشيةمرضفيروساإليبوالفيغربأفريقياخال
الفترة2014-2015وظهورمتازمةفيروسزيكاخالالفترة2015-2016وفاشياتالحمى
الصفراءالتيأصابتعّدةبلدانفيأفريقيا،إلىتسليطالضوءعلىالتحدياتوالثغراتالكبرى
التيتعترضطريقةاإلباغعنالمخاطرخالاألوبئةوغيرذلكمنالطوارئالصحية.وتشمل
التحدياتالتحولالسريعالذيطرأعلىتكنولوجيااالتصاالت،بمافيذلكاالنتشارشبهالكامل
للهواتفالمحمولةواالستخدامالواسعالنطاقلوسائلاإلعامالرقميةوقوةتأثيرهاالمتزايدةوهو
ماكانلهأثرعلىوسائلاإلعام"التقليدية")الجرائدواإلذاعةوالتلفزيون(،والتغيراتالسريعة
التيطرأتعلىطريقةحصولالناسعلىالمعلوماتالصحيةومدىثقتهمبها.وتشملالثغرات
المهّمةاالعتباراتالمتعلقةبالسياق-العواملاالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسيةوالثقافيةالتيتؤثر
فيتصّورالناسللمخاطروسلوكياتهمالتيتخفِّفمنالمخاطر.وأخيرًا،ثمةحاجةإلىتوجيهات
بشأنأفضلالنهوجلتعزيزقدرةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوإدامةهذهالقدرةفي

مواجهةأيطوارئصحيةممكنة.

وتوّفرالتوصياتالواردةفيهذهالمبادئالتوجيهيةتوجيهاتشاملةمسَندةبالبّيناتللطريقةالتي
ينبغيبهاممارسةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.وتوّفرالتوصياتالتوجيهاتللبلدان

أيضًابشأنبناءالقدرةعلىاإلباغعنالمخاطرخالالطوارئالصحية.

واليشملالهدفمنهذهالمبادئالتوجيهيةوضعتعليماتمفّصلةمحدَّدة.بيدأنمثلهذهالتعليمات
سُتتاحفيالوقتالمناسبفيشكلكتيباتمفّصلةوإجراءاتتشغيلموحدةوأدلةجيبوقوائم
مرجعيةووحداتتدريبوغيرذلكمناألدواتالتيستوضعلتناولالتوصياتبمزيدمنالتفصيل.
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

لماذا ُوضعت هذه المبادئ التوجيهية )األغراض والنطاق(
تهدفهذهالمبادئالتوجيهيةإلىتزويدالدولاألعضاءفيالمنظمةوشركائهاوأصحابالمصلحة
فيهاالمعنيينبالتأهبللطوارئواالستجابةلهابتوجيهاتمسَندةبالبّيناتوحديثةوُمركِّزةعلى

النظمبشأنمايلي:

 نهوجبناءالثقةوالعملمعالمجتمعاتالمحليةوالمجموعاتالسكانيةالمتضررة؛	
 نهوجإدماجاإلباغعنالمخاطرفيالهياكلالوطنيةوالمحليةالقائمةالخاصةبالتأهب	

للطوارئواالستجابةلها،بمافيذلكبناءالقدرةعلىاإلباغعنالمخاطرحسبماتقتضيه
اللوائحالصحيةالدولية)2005()1(منجميعالدولاألعضاءفيالمنظمة؛

 ممارسةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ–منوضعاالستراتيجياتوالتخطيط	
والتنسيقوتوجيهالرسائلونشرقنواتمختلفةألساليبونهوجاإلباغواإلشراكحتىالرصد
والتقييم–استنادًاإلىتقييممنهجيللبّيناتبشأناإلجراءاتالتينجحتوتلكالتيلمتنجح

خالحاالتطوارئحدثتمؤخرًا.

من الذي ينبغي له أن يستخدم هذه المبادئ التوجيهية
ُوضعتهذهالمبادئالتوجيهيةمنأجلراسميالسياساتوصناعالقرارالمسؤولينعنإدارة
حاالتالطوارئ،والسيماالجوانبالصحيةالعموميةمنها،والممارسينالمسؤولينعناإلباغ

عنالمخاطرقبلالطوارئالصحيةوخالهاوبعدها.

وتشملالفئاتاألخرىالتيُيتوقعلهاأنتستخدمهذهالمبادئالتوجيهيةمايلي:مستجيبوالخط
األمامي؛وشركاءالتنميةالمحليونوالوطنيونوالدوليون؛والمجتمعالمدني؛والقطاعالخاص؛

وجميعالمنظماتالخاصةوالعامةالمعنيةبالتأهبللطوارئواالستجابةلها..

كيف ُوضعت هذه المبادئ التوجيهية )األساليب(
بدأوضعهذهالمبادئالتوجيهيةفيتشريناألول/أكتوبر2014بإنشاءفريقتوجيهيداخلي
والتكليفبإجراءاستعراضسريعللمصنفاتالعلمية)2(منأجلتوفيرلمحةعامةعنالتوجيهات
الموجودةبشأناإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئومجاالتالعملأوالتحسينالمحتملة.وقد
وجداالستعراضالسريععددًامنالمجاالتالتيتفتقرإلىالتوجيهات،بمافيذلكتكنولوجيات
الهواتفالمحمولة؛وبحوثالتقييم؛وتقديرالعوائقالتيتعترضالتأهب؛واإلباغعنالمخاطر
فيحاالتالطوارئفيالبلدانذاتالدخلالشديداالنخفاض؛وبناءالقدراتخالمرحلةالتأهب؛

وتطبيقالبّيناتوالخبرةالسابقةمنأجلتحسيناإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.

وُأنشئفيأوائلعام2015فريقلوضعالمبادئالتوجيهيةمكّونمنخبراءفياإلباغعن
المخاطروالتأهبللطوارئواالستجابةلهاوالطوارئالصحية.وعقدفريقوضعالمبادئالتوجيهية
أولاجتماعلهفيجنيف،سويسرا،فيالفترةمن22إلى23حزيران/يونيو2015،منأجل
مناقشةاستخدامنتائجاستعراضالمصنفاتالعلميةالسريع:فيتحديدنطاقالمبادئالتوجيهية؛
واستبانةمجاالتممارسةاإلباغعنالمخاطرالتيتحتاجمزيدًامنالبحث؛ووضعأسئلةلتنظيم
البحثالمنهجيللبّينات.وقدُوضع12سؤااًلاسُتخدمتلتوجيهاستعراضالبّينات،وهواستعراض
جرىالتكليفبهفيعام2016واكتملبنهايةكانونالثاني/يناير2017ومنثم،ُقدِّمإلىفريق

وضعالمبادئالتوجيهية.

وفيشباط/فبراير2017،اجتمعفريقوضعالمبادئالتوجيهيةلصياغةالتوصياتباستخدام
جداولاستنباطالقراراتمنالبّيناتالتيجرىفيهاتحليلالبّيناتالمستمدةمناالستعراضات
المعنيةباإلجراءاتالتينجحتوتلكالتيلمتنجحوالقيمواألفضلياتواستخدامالمواردواإلنصاف.
واسُتخدمالتصويتاإللكترونيالخافيللهوية)انظرالتفاصيلالكاملةفيالنصاألساسي(لتحديد
موقفالفريقالمبدئي.وقدصيغتالتوصياتواعُتمدتفينهايةالمطافبأغلبيةكبيرةمعتسجيل
أيآراءمخالفةفيشكلماحظاتو/أوتعدياتعلىالنص.واستعرضفريقخارجيمكون
منممارسياإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوالمستجيبينللطوارئواألكاديميينوصناع
القرارتوصياتاالجتماع.واستعرضفريقوضعالمبادئالتوجيهيةمااقترحهالفريقالخارجي

منتعليقاتوتغييراتوإضافاتواستخدمهالوضعالتوصياتفيصيغتهاالنهائية.
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التوصيات
أنواعالتوصيات

التوصياتهيبياناتبشأنالتدخاتأوالممارساتالتيتشيرالبّيناتإلىكونهاأفضلالخيارات.
وفيبعضالحاالت،التيلمُتجرفيهاعلىسبيلالمثالبحوثكافيةبشأنمجالما،أصدرفريق
وضعالمبادئالتوجيهية"توصيةبشأنالبحوث".وفيحاالتأخرىكانيوجدفيهاممارسات
ُفضلىواضحةُمسَندةبمبادئمقبولة،صاغالفريقبيانهفيشكل"بيانبشأنأفضلالممارسات".

وكانتقوةالتوصية–أيماإذاكانت"قوية"أو"مشروطة"–ُتحدَّدعنطريقدراسةنوعيةالبّينات
واألضراروالفوائدوالجدوىوالقيمواألفضلياتواستخدامالمواردواعتباراتاإلنصافالمحيطة
بالتوصية.والتوصيةالقويةهيتوصيةينبغيتنفيذهافيجميعالسياقات،فيحينأنالتوصية

المشروطةهيتوصيةيجوزتنفيذهافيسياقاتو/أوظروفمحدَّدة.

وكانالحكمعلىنوعيةالبّيناتعسيرًا،بالنظرإلىاستخدامأدواتمختلفةلتقديرالبّينات،تبعًا
لنوعالدراساتالتياسُتمدتمنهاالبّينات)انظرقسماألساليبفيالملحق2لاطاععلىشرح
مفصللألدواتالمستخدمة(.ومعذلك،جرىتجميع"عامات"واضحةمنمختلفمجموعات
الدراسات،وكانتالثقةفيهذه"العامات"ُتستمدمنأدواتتقييمنوعيةالبّيناتالمنطبقة.وقد
استخدمفريقوضعالمبادئالتوجيهيةذلكلاتفاقعلىنوعيةالبّيناتوقوةالتوصيات.وعلى
الرغممنأنتقديرالبّيناتالداعمةكانمتوسطًاأومنخفضًابالنسبةللعديدمنالتوصيات،قرر
الفريقأنتكونالتوصيةالصادرةقويةألنالخبرةالمبلغعنها)فيالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحة
منخالالقنواتالتقليدية(وأمثلةالحاالتتشيرإلىأناإلجراءالموصىبهسيؤديإلىفوائد

واضحةوأنهمجٍدويستوفياالعتباراتالخاصةباإلنصاف.

وفيمعِرضوضعالتوصيات"سؤااًلبسؤال"،صارواضحًاأنثمةتجميعاتطبيعيةومنطقية
معّينةمنالقضاياومجاالتالممارسة،وأنالتوصياتتنقسمإلىالفئاتالثاثالتالية:

جيم
ممارسةاإلباغعنالمخاطر

فيحاالتالطوارئ

باء
إدماجاإلباغعنالمخاطر
فيحاالتالطوارئفيالنظم
الصحيةونظماالستجابة

للطوارئ

ألف
بناءالثقةوالعملمع
المجموعاتالسكانية

المتضررة
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 ألف: بناء الثقة والعمل مع
 المجموعات السكانية المتضررة

بغية بناء الثقة، ينبغي للتدخالت المتعلقة باإلبالغ عن المخاطر أن ترتبط بخدمات تؤدي وظيفتها ومتاحة، 
وأن تكون شفافة وحسنة التوقيت وسهلة الفهم، وأن تعترف باألمور المشكوك فيها وتتواصل مع 

المجموعات السكانية المتضررة وتشركها، وأن ترتبط بالنجاعة الذاتية وأن ُتنَشر باستخدام عّدة منصات 
وأساليب وقنوات.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

ألف1: الثقة
التوصية

ينبغي للبالغات الموّجهة من السلطات إلى الجمهور أن تتضمن معلومات صريحة عن األمور المشكوك 
فيها المرتبطة بالمخاطر واألحداث والتدخالت، وأن تبّين ما هو معروف وما هو غير معروف في وقت ما.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

تحديد األشخاص الذين يثق بهم المجتمع المحلي وبناء العالقات معهم. وإشراكهم في اتخاذ القرارات من 
أجل ضمان أن التدخالت تعاونية ومناسبة للسياق، وأن المجتمع المحلي هو المالك لعملية اإلبالغ.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

ألف2: اإلبالغ عن األمور
 المشكوك فيها

التوصية

لمجتمع  ا ركة  مشا  :3 لف أ
المحلي
التوصية
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياسات

والممارساتالمتبعةفياالباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

 باء: إدماج اإلبالغ عن المخاطر في حاالت
 الطوارئ في النظم الصحية ونظم االستجابة للطوارئ

يتعّينأنيؤدياإلباغعنالمخاطرلحمايةالصحةوظيفتهداخلالنظمالصحية
ونظمالتأهبللطوارئواالستجابةلها.ولهذاالسبب،رّكزفريقوضعالمبادئ
التوجيهيةعلىالنظملدىاختياربعضاألسئلةذاتاألولوية.وكانت"ركائز"
النظمالصحية-المتمثلةفيتصريفالشؤونونظمالمعلوماتوبناءالقدرات

والتمويل-هيأساساألسئلةالتيوّفرتالبّيناتوأفضتإلىالتوصيات
الخاصةبإدماجاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئفيالنظمالصحية.

ينبغي أن يكون اإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ دورًا استراتيجيًا محدَّدًا في أفرقة قيادة التأهب 
للطوارئ واالستجابة لها على المستويين العالمي والمحلي

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

باء1: تصريف الشؤون والقيادة
التوصية



xviiالموجزالتنفيذي

باء2-2تكييف نظم المعلومات واالتصاالت حسب احتياجات المستخدمين وإشراك أصحاب المصلحة 
المحليين من أجل ضمان تدفق المعلومات عبر القطاعات

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:نظرفريقوضعالمبادئالتوجيهيةفيالبّيناتعلىالفوائدالمستمدةمنإشراكأصحاب
المصلحةالمحليينفيتدفقاتالمعلومات.وكانأحداألضرارالُممكنةيتمثلفيالمخاوفالمرتبطةبإصدار
المعلوماتعبرالقطاعات،السيمافيالسياقاتالتيتحظرالسياساتوالقوانينفيهاتدفقاتالمعلوماتمن

هذاالقبيل.وقدتجّسدهذافياالعتباراتالمتعلقةبالتنفيذالواردةأدناه.

م إعداد العاملين وتدريبهم لإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ بانتظام وأن ُيرّكز على  ينبغي أن ُينظَّ
التنسيق عبر الوكاالت.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

اعتبارات بشأن التنفيذ:ُيحرص،عندتخطيطشؤونالتدريب،علىأنُيدرجالتدريبفيوسائطاإلعام،
وعلىأنتشملممارساتالتدريبممثلينعنتلكالوسائط،حسباالقتضاء.

باء3: بناء القدرات
التوصية

باء2-1تطوير شبكات أصحاب المصلحة والمنظمات ذات الصلة واالستفادة منها، وذلك عبر الحدود 
الجغرافية وعبر التخصصات، وحسب االقتضاء عبر الحدود الوطنية

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

باء2: نظم المعلومات والتنسيق
التوصية

فة ومستدامة ينبغي لها أن تكون جزءًا في  يتطلب اإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ ميزانية معرَّ
الميزنة األساسية للتأهب للطوارئ واالستجابة لها والتعافي منها.

توصيةقوية
بّيناتمنخفضةالنوعيةجدًا*

باء4: الشؤون المالية
التوصية

*وجدبحثشاملللبّيناتأنالسياساتأواآللياتأواالعتباراتالمتعلقةبأهميةوجودميزانية
محدَّدةومستدامةلإلباغعنالمخاطرحظيتبقدرضئيلمنالنقاش.ووجدفريقوضعالمبادئ
التوجيهيةأنالبّيناتالمستمدةمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليديةالتي
تبّينأناالفتقارإلىالتمويلعرقلاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئخالأزماتحدثت

مؤخرًاتدلعلىأهميةالتوصيةبوضعسياساتوآلياتمنهذاالقبيل.



xviii

اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

ينبغي أن يجري التخطيط مسبقًا لإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ، وأن يكون التخطيط عملية 
مستمرة ُترّكز على التأهب وكذلك على االستجابة. وينبغي أن يكون مراعيًا الحتياجات أصحاب المصلحة 

وتشاركيًا ومستجيبًا للسياق وأن يتضمن تعقيبات الفئات المتضررة.

أفضل ممارسات التخطيط:
 يؤديالتخطيطوظيفتهعلىأفضلنحومنخالالتعاونبينالفئاتالمعنية؛ويتعّين	

للوكاالتالمعنيةبالصحةواالستجابةللطوارئونظمالطوارئوسائرالخدماتالعامةأن
تتعاونوُتنشئشبكاتإباغاستعدادًالألحداث؛

 يتعّينأنيراعيالتخطيطلإلباغالمجتمعاتالمحليةوالثقافاتوأساليبالحياةفيمختلف	
قطاعاتالجمهوروأنيصمِّمعاوةعلىذلكالتثقيفواالستعدادبشأنالكوارثحولهذه

الهياكلاالجتماعية؛
 ينبغيأنيحدِّدالتخطيطوأنيشملقنواتوسبلمتعددةلإلباغعنالكوارثوتوجيه	

الرسائلالخاصةبالطوارئ؛
 يتعّين،قدراإلمكان،إشراكالمجتمعاتالمحليةوالمجموعاتالسكانيةالتيُيحتملتعرضها	

للمخاطرفيمرحلةالتخطيطللحصولعلىأفضلالنتائج؛
 ينبغيأنيشملالتخطيطإنشاءآلياتلرصدفّعاليةالرسائلوتقييمهاوتعديلهاحسباالقتضاء.	

بيانبشأنأفضلالممارسات

ثمة حاجة إلى البحوث إلنشاء أفضل اآلليات واألساليب لتقييم تدخالت اإلبالغ عن المخاطر في حاالت 
الطوارئ بسرعة وإدماج نتائج التقييم وتعقيبات أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية من أجل إثراء 

االستجابات الجارية والمستقبلية وتحسينها.

جيم2: الرصد والتقييم

جيم: ممارسة اإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ

يشملالتخطيطاالستراتيجيفيالمقاماألولتقديراالحتياجاتوتحديد
األغراضوتنفيذالتدخاتالمحدَّدةاألهدافعلىنحومنسق،ورصدأنشطة
التدخلوتقييمهامنأجلإذكاءوعيالجمهوروالتأثيرفيالسلوكقبلالحدث
أوالطارئالصحيالعموميوخالهوبعده.وقدبّيناستعراضالبّيناتأنه

التوجداستراتيجيةوحيدةلضماناإلباغبنجاحفيمثلهذهالحاالت.
واتفقفريقوضعالمبادئالتوجيهيةعلىأنالتخطيطممارسةفضلى
جامعةينبغيأنيكونلهاالسبقعلىأيتوصياتبممارسةجديدة.

جيم1: التخطيط
 االستراتيجي لإلبالغ

لميجداالستعراضالمنهجيبّيناتتشيرإلىأكثرأدوات/نهوجالرصدوالتقييم
فّعاليةفيتنقيحالتدخاتوتكييفها.ولهذاالسبب،أوصىفريقوضعالمبادئ

التوجيهيةبأنيكونهذاالمجالمجااًلذاأولويةفيبحوثاإلباغعنالمخاطر.

توصيةبشأنالبحوث



xixالموجزالتنفيذي

جيم4-1ال ينبغي شرح المخاطر بمصطلحات تقنية، فهذا ال يفيد في تعزيز السلوكيات المخففة للمخاطر.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

جيم4-2ينبغي للرسائل المتسقة أن تنبع من مصادر مختلفة للمعلومات وأن تصدر في مرحلة مبكرة من 
الفاشية.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

جيم4-3ينبغي للرسائل أن تشجع إجراءات محدَّدة ُيمكن للناس اتخاذها بصورة واقعية لحماية صحتهم.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

االعتبارات المتعلقة بالتنفيذ بشأن جميع التوصيات الخاصة بتوجيه الرسائل:
 يتعّينأنتكونالرسائلمستمدةمنالسياقاتالثقافيةومكيفةتبعًالهاباستخداماالختبارات	

المسبقةللفئاتالمستهدفة؛
 يتعّيناستعراضالرسائلوإعادةصياغتهادوريًامعتطّورحالةالطوارئ.	

جيم3-2ينبغيأنتكونوسائلالتواصلاالجتماعيووسائلاإلعامالتقليديةجزءًامناستراتيجيةمتكاملة
معسائرأشكالاإلباغمنأجلتحقيقالتوافقفيالمعلوماتالمتثبتمنصحتهاوالدقيقة.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

االعتبارات المتعلقة بالتنفيذ)تنطبقعلىتنفيذكلتاالتوصيتينالواردتينأعاه(:يتعّينللوكاالتالحكومية
وشركاءالتنفيذتدريبموظفينمكرسينفيمجالوسائلالتواصلاالجتماعيوتوظيفهمودفعأجورهممن
أجلبناءالعاقاتمعأصحابالمصلحة،واستخداموسائلالتواصلاالجتماعيعلىنحومتسقلبناءالثقة

والمصداقيةقبلحاالتالطوارئوخالهاوبعدها.

جيم4: توجيه الرسائل
التوصيات

جيم3-1ُيمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلشراك الجمهور وتيسير االتصال بين النظراء وإيجاد 
وعي بالوضع ورصد اإلشاعات وردود فعل الجمهور وشواغله والتصدي لها خالل حاالت الطوارئ وتيسير 

االستجابات على المستوى المحلي.

توصيةمشروطة
بّيناتمتوسطةالنوعية

جيم3: وسائل
التواصل االجتماعي

التوصيات





مقدمةومعلوماتأساسية1

.1
 مقدمة 

ومعلومات أساسية
يحتاجالناس،خالالطوارئالصحيةالعمومية،إلىمعرفةماهيالمخاطرالصحية
التييواجهونهاوماهياإلجراءاتالتييمكنهماتخاذهالحمايةأرواحهموصحتهم.
وتسمحلهمالمعلوماتالدقيقة،المتوافرةفيوقتمبكروبلغاتومنخالقنوات

يفهمهاالناسويثقونبهاويستخدمونها،باتخاذالخياراتواإلجراءاتالازمةلحماية
أنفسهموأسرهمومجتمعاتهممناألخطارالصحيةالتيتهددأرواحهمورفاههم.

اإلبالغ عن المخاطرهوتبادلالمعلوماتوالمشورةواآلراءفيالوقتالفعليبينالخبراءوقادة
المجتمعوالمسؤولينوالناسالمعرضينللمخاطر،وهوجزءاليتجزأمناالستجابةللطوارئ.
ففيحاالتاألوبئةوالجوائح،وفياألزماتاإلنسانيةوالكوارثالطبيعية،يسمحاإلباغالفّعال
عنالمخاطربأنيفهمالناسالمعرضينللمخاطرماهمبصددهوأنينتهجواسلوكياتوقائية.
وهويسمحللسلطاتوالخبراءبأنيحيطواعلمًابشواغلالناسواحتياجاتهموأنيتصدوالهالكي

تكونالمشورةالتييقدمونهامناسبةلمقتضىالحالوموثوقًابهاومقبولة.

وتؤكداللوائحالصحيةالدولية)2005()1(علىأهميةاإلباغعنالمخاطركتدخلصحي.وهي
تقضيبأنُتنشئجميعالدولاألعضاءفيالمنظمةقدراتبشأناإلباغعنالمخاطر،باعتبارها
قدراتأساسية.وبموجبهذهاللوائح،يتعّينعلىجميعالدولاألعضاءأنتقّيمقدراتهابشأن
اإلباغعنالمخاطروأنُتخضعهذهالقدراتأيضًابانتظامللتقييمبواسطةتقييماتخارجيةمن

خالأداةالمنظمةللتقييمالخارجيالمشترك)3(.

وعلىالرغممنأناإلباغعنالمخاطرتدّخلُيستخَدمفيجميعمجاالتالصحةالعمومية،فقد
ُوضعتهذهالتوجيهاتخصيصًالتوفيرأحدثالتوصياتالمسَندةبالبّيناتلإلباغعنالمخاطر
فيحاالتالطوارئالصحية.وألغراضهذهالتوجيهات،ُيقَصدباإلبالغ عن المخاطر في حاالت 
الطوارئتدخليجريقبلطارئما)كجزءمنأنشطةالتأهب(وخالهوبعده)لدعمالتعافي(
منأجلالسماحلكلالمعرضينللمخاطربأنيتخذواقراراتمستنيرةلحمايةأنفسهموأسرهم

ومجتمعاتهممناألخطارالتيتهددحياتهموصحتهمورفاههم.

وفيحينيوجدالعديدمنالمبادئالتوجيهبشأناالتصاالتبشكلعامواإلباغعنالمخاطر
علىوجهالخصوص،فإنهذههيأولتوجيهاتمسَندةبتحليلمنهجيللبّيناتبشأناإلجراءات
التينجحتوتلكالتيلمتنجحخالفاشياتوطوارئكبرىحدثتمؤخرًا،مثلفاشيةمرض
فيروساإليبوالفيغربأفريقياخالالفترة2014-2015والفاشيةالعالميةلفيروسزيكاخال
الفترة2015-2016.وقدجرتاستعراضاتمنهجيةللبّيناتالكميةوالنوعية،كماجرىتحليل
نوعيةالبّيناتباستخداممجموعةمناألدواتالمتثبتمنصحتها.وبغيةضمانعدمإغفالأي
منالخبراتالمكتسبةمؤخرًا،جرىاستعراضسريعأيضًاألحدثالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحة

منخالالقنواتالتقليدية.

وتوفِّرالتوصياتالواردةفيهذهالمبادئالتوجيهيةإطارًالعناصراإلباغالفّعالعنالمخاطرفي
حاالتالطوارئ.وهيالتهدفلتوفيرتوجيهاتمفصلةلممارسةاإلباغعنالمخاطر.وسوف
توَضعالتوجيهاتالمفصلةهذهكمنتجاتثانويةمنقبيلتوجيهاتالتنفيذأوالقوائمالمرجعيةأو

األدلةالميدانيةأوالدوراتالتدريبية.

توفرالتوصياتالواردةفي
هذهالمبادئالتوجيهيةإطارًا
لعناصراإلباغالفّعالعن

المخاطرفيحاالتالطوارئ
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

.2
لماذا

 ُوضعت هذه
المبادئ التوجيهية

لدىالمنظمةأدلةووحداتتدريبيةوأشكالأخرىمنالتوجيهاتبشأن
اإلباغعنالطوارئواإلباغعنالمخاطرمسَندةبآراءالخبراءأو
بالدروسالمستفادةمنالكوارثالبيئيةالكبري،مثلفاشيةالمتازمة
التنفسيةالحادةالوخيمةفيعام2003وجائحةاألنفلونزاH1N1في

عام2009،ولكنهاغيرمستمدةمنتحلياتمنهجيةللبّينات.

وقدأّدتطوارئصحيةعموميةحدثتمؤخرًا،مثلفاشيةمرضفيروساإليبوالفيغربأفريقياخال
الفترة2014-2015وظهورمتازمةفيروسزيكاخالالفترة2015-2016وفاشياتالحمى
الصفراءالتيأصابتعّدةبلدانفيأفريقيا،إلىتسليطالضوءعلىالتحدياتوالثغراتالكبرى
التيتعترضطريقةاإلباغعنالمخاطرخالاألوبئةوغيرذلكمنالطوارئالصحية.وتشمل
التحدياتالكبرىالدورالمتغّيرلوسائلاإلعامالتقليدية)الصحفواإلذاعةوالتلفزيون(والتحول
السريعالذيطرأعلىتكنولوجيااالتصال،بمافيذلكاالنتشارشبهالكاملللهواتفالمحمولة
واالستخدامالواسعالنطاقلوسائلاإلعامالرقميةوقوةتأثيرهاالمتزايدة.وتشملالثغراتالمهّمة
االعتباراتالمتعلقةبالسياق:العواملاالجتماعيةواالقتصاديةوالسياسيةوالثقافيةالتيتؤثرفي
تصّورالناسللمخاطروالسلوكياتالتيتخفِّفمنالمخاطر.وثمةحاجةإلىتوجيهاتبشأنأفضل
النهوجلتعزيزقدرةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوإدامةهذهالقدرةفيمواجهةأي

طارئصحي.

وكانالمجلسالتنفيذيللمنظمةقدعقد،فيكانونالثاني/يناير2015،دورةخاصةللتوصية
بإجراءاتلتحسينإدارةفاشيةمرضفيروساإليبوالالجاريةفيغربأفريقياواعتمدقرارًايسلِّم
بحاجةالبلدانالعاجلةلبناءنظمصحيةقويةوقادرةعلىالصمودومتكاملةتستطيعتنفيذاللوائح
الصحيةالدولية)2005()1(تنفيذًاكامًا.ويطلبالقرارصراحًة"منالمديرالعامأنيستمرفي
تطويروتنفيذاستراتيجيةلاتصاالتعلىنطاقالمنظمةمنأجلتحسيناالتصاالتالروتينية،
وتوجيهالرسائلبخصوصالتدابيرالوقائية،واإلباغعنالمخاطر،واالتصاالتفيالطوارئ،
وضمانأنتستتبعالسياسةالجديدةمواءمةمحتوىوشكلوأسلوبرسالةاالتصالمعوسائل
اإلعاموتوقيتوتواتروصولهاإلىالجمهورالمقصودوخدمتهاللغرضالمرجومنها...")4(

وقدطلبتأطرافوّقعتعلىاللوائحالصحيةالدولية)2005(دعمًامنالمنظمةلبناءقدراتها
وإدامتهافيمايتعلقباإلباغعنالمخاطر.وتشملهذهالقدرات:إشراكالشركاءوأصحابالمصلحة
بشأناإلباغعنالمخاطر؛وخطةحديثةلإلباغعنالمخاطريكونقدجرىتنفيذهاواختبارها
خالطوارئفعليةأوتمرينمحاكاة؛وسياساتوإجراءاتتشغيلموحدةومبادئتوجيهيةبشأن
التصريحبالمعلوماتوإصدارهاخالطارئصحيعمومي؛ومصادرمعلوماتمحدَّثةبانتظام
متاحةلوسائلاإلعاموالجمهورلنشرالمعلومات؛وموادالمعلوماتوالتثقيفواإلباغالمتاحة
والمناسبةلمقتضىالحالالمكّيفةتبعًاالحتياجاتالسكان؛واستخدامالتقييمإلثراءالتخطيطبشأن

اإلباغعنالمخاطر.

أدتطوارئصحيةعمومية
حدثتمؤخرًا]...[إلى

تسليطالضوءعلىالتحديات
والثغراتالكبرىالتي

تعترضطريقةاإلباغعن
المخاطرخالاألوبئةوغير

ذلكمنالطوارئالصحية



أغراضالمبادئالتوجيهيةونطاقها3

.3
أغراض المبادئ 

التوجيهية ونطاقها
تهدفهذهالمبادئالتوجيهيةإلىتزويدالدولاألعضاءفيالمنظمةوشركائهاوأصحابالمصلحة

فيهاالمعنيينبالتأهبللطوارئواالستجابةلهابتوجيهاتمسَندةبالبّيناتوحديثةبشأنمايلي:

 نهوجبناءالثقةوالعملمعالمجتمعاتالمحليةوالمجموعاتالسكانيةالمتضررة؛	

 نهوجإدماجاإلباغعنالمخاطرفيالهياكلالوطنيةوالمحليةالقائمةالخاصةبالتأهب	
للطوارئواالستجابةلها،بمافيذلكبناءالقدرةعلىاإلباغعنالمخاطر؛

 ممارسةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ–منالتخطيطوتوجيهالرسائلوقنوات	
اإلباغوطرائقهواإلشراكحتىالرصدوالتقييم–استنادًاإلىتقييممنهجيللبّيناتبشأن

اإلجراءاتالتينجحتوتلكالتيلمتنجحخالحاالتطوارئحدثتمؤخرًا.

.4
من الذي ينبغي له أن يستخدم 

هذه المبادئ التوجيهية
ُوضعتهذهالمبادئالتوجيهيةمنأجلراسميالسياساتوصناعالقرارالمسؤولينعنإدارة
حاالتالطوارئ،والسيماالجوانبالصحيةالعموميةمنها،والممارسينالمسؤولينعناإلباغ

عنالمخاطرقبلالطوارئالصحيةوخالهاوبعدها.

وتشملالفئاتاألخرىالتيُيتوقعلهاأنتستخدمهذهالمبادئالتوجيهيةمايلي:مستجيبوالخط
األمامي؛وشركاءالتنميةالمحليونوالوطنيونوالدوليون؛والمجتمعالمدني؛والقطاعالخاص؛

وجميعالمنظماتالخاصةوالعامةالمعنيةبالتأهبللطوارئواالستجابةلها.
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياسات

والممارساتالمتبعةفياالباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

.5
 المبادئ التوجيهية ذات الصلة

 الموجودة
وضعتالمنظمةوشركاؤهاعلىمدىالعقدينالماضيينعّدةأشكالمنالتوجيهاتبشأناإلباغ

عنالمخاطر)الجدول1(.

.6
 كيف ُوضعت 

 المبادئ التوجيهية )المنهجية( 

تحديد نطاق المبادئ التوجيهية 
بدأوضعهذهالمبادئالتوجيهيةفيتشريناألول/أكتوبر2014بإنشاءفريقتوجيهيداخلي
والتكليفبإجراءاستعراضسريعللمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية)2(
)ُيتاحالتقريرالكاملفيهذهالوصلة(منأجلتوفيرلمحةعامةعنالتوجيهاتالموجودةبشأن
اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئومجاالتالعملأوالتحسينالمحتملة.وقدوجداالستعراض
السريععددًامنالمجاالتالتيتفتقرإلىالتوجيهات،بمافيذلكتكنولوجياتالهواتفالمحمولة؛
وبحوثالتقييم؛وتقديرالعوائقالتيتعترضالتأهب؛واإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ
فيالبلدانذاتالدخلالشديداالنخفاض؛وبناءالقدراتخالمرحلةالتأهب؛وتطبيقالبّينات

والخبرةالسابقةمنأجلتحسيناإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.

وُأنشئفيأوائلعام2015فريقلوضعالمبادئالتوجيهيةمكّونمنخبراءفياإلباغعن
المخاطروالتأهبللطوارئواالستجابةلهاوالطوارئالصحية)انظرالملحق1لاطاععلىالقائمة
الكاملةباألسماءوالخبراتوجهاتاالنتساب(.وعقدفريقوضعالمبادئالتوجيهيةأولاجتماع

الجدول1-
توجيهاتالمنظمةبشأناإلباغعنالمخاطر

اإلباغمنأجلإحداثأثرسلوكي.مجموعةأدواتلإلباغالسلوكيواالجتماعيلدىاالستجابةللفاشيات)5(

اإلباغالفّعالمنخالوسائلاإلعامخالالطوارئالصحيةالعمومية–كتيبللمنظمة)6(

اإلباغالفّعالمنخالوسائلاإلعامخالالطوارئالصحيةالعمومية–توجيهاتميدانيةللمنظمة)7(توّفرمشورةعملية

اإلباغعنالفاشيات:أفضلالممارساتإلباغالجمهورخالفاشية.تقريرمشاورةخبراءمنظمةالصحةالعالميةبشأن
اإلباغعنالفاشياتالمعقودةفيسنغافورة،21–23أيلول/سبتمبر2004)8(

المبادئالتوجيهيةللمنظمةبشأناإلباغعنالفاشيات)9(،المستندةإلىنتائجمشاورةالخبراءبشأناإلباغعنالفاشيات
المذكورةأعاه

دليلمنظمةالصحةالعالميةبشأنالتخطيطلإلباغعنالمخاطر،طبعة2008)10(،كتيبمسَندبالتوجيهاتالخاصة
باإلباغعنالمخاطرالموضوعةمنخالالتشاورفيمدينةالمكسيكفيعام2008
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لهفيجنيف،سويسرا،فيالفترةمن22إلى23حزيران/يونيو2015،منأجلاستخدامنتائج
استعراضالمصنفاتالعلميةالسريعفيتحديدنطاقالمبادئالتوجيهيةواستبانةمجاالتممارسة
اإلباغعنالمخاطرالتيتحتاجمزيدًامنالبحثووضعأسئلةلتنظيمالبحثالمنهجيللبّينات.

الجدول2-
أسئلةلتوجيهاستعراضاتالبّينات

س1: القيادة وتصريف الشؤون:كيفُيمكنإدماجاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئعلىأفضلنحوفيتخطيط
القيادةالوطنيةوتنفيذهابشأناألحداثوالطوارئذاتالعواقبالصحيةالعمومية؟

س2: نظم المعلومات:ماهيأفضلأنواعاآللياتإلنشاءروابطفّعالةوعابرةللوالياتالقضائيةلتبادلالمعلوماتبشأن
اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوالتنسيقالداخلي؟

س3: الموارد البشرية:كيفُيمكنتنميةقدراتموظفياإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوالمحافظةعليهافيما
يتعلقبالتأهبواالستجابة؟

س4: التمويل:كيفُيمكنضمانالتمويلالكافيوالمستداملإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ؟

س5: الثقة:ماهيأفضلأنشطةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوأكثرهاقابليةللتعميملبناءالثقةفيالسلطات
الصحيةكمصدرلمعلوماتحمايةالصحةفيصفوفالمجتمعاتالمتضررةوغيرهامنأصحابالمصلحة؟

س6: التنسيق:ماهيأفضلالطرقلضمانتنسيقأنشطةاإلباغعنالمخاطربينالوكاالتالمستجيبةعبرمختلف
المنظماتومستوياتاالستجابة؟

س7: التخطيط االستراتيجيلإلبالغ:ماهيعناصروخطواتالتخطيطالفّعالواالستراتيجيلإلباغ؟

س8: الرصد والتقييم:ماهيأفضلالطرقوأنسباألدواتلجمعبياناتاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ
والتعقيباتعليها،وتحليلهاوتفسيرها،وإدماجالنتائجفيالتخطيطلإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوتطويره

االستراتيجيوتنفيذهوتقييمه؟

س9: المشاركة المجتمعية:ماهيأفضلالطرقإلشراكالمجتمعاتالمحليةفيأنشطةاإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئمنأجلاالستجابةلألحداث/السياقات؟

س10: وسائل التواصل االجتماعي:ماهيأفضلقنواتوسائلالتواصلاالجتماعيوممارساتهالتعزيزتدابيرحمايةالصحة
والقضاءعلىاإلشاعاتوالمعلوماتالمغلوطةخالاألحداثوالطوارئذاتالعواقبالصحيةالعمومية؟

س11: اإلبالغ عن األمور المشكوك فيها: ماهيأفضلالطرقإلباغالجمهوروالمجتمعاتالمعرضةللمخاطروأصحاب
المصلحةعناألمورالمشكوكفيها؟

س12: توجيه الرسائل:ماهيأفضلعناصرالرسائلوأفضلتوقيتلهاللتأثيرعلىمستوياتاالنشغالفيصفوف
الجمهور/المجتمعاتالمحليةمنأجلالتشجيععلىاتخاذاإلجراءاتالمناسبةلحمايةالصحة؟

وقدُوضعتاألسئلةاالثناعشرالتاليةواسُتخدمتلتوجيهاستعراضاتالبّينات)الجدول2(.
بحث األدلة وتحليلها

جرىمزيدمنالتطويرألسئلةالبحثحيثُوضعتفيالشكل"السياق،المنظور،الظاهرةموضع
االهتمام،المقارنة،تقييماألثر"،المعروفبالشكل)SPICE(،علىيدجيننويس،وهيخبيرة
المنهجياتالمعنيةبالمبادئالتوجيهيةالتيتدعمفريقوضعالمبادئالتوجيهية،بالتعاونمعأمانة
المبادئالتوجيهيةورئيسالفريق.وقداختيرالشكل)SPICE(بداًلمنالشكل"المجموعةالسكانية،
)SPICE(األكثرشيوعًا،ألنالشكل)PICO(التدخل،المقارنة،الحصيلة"،المعروفبالشكل
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

ُيعتبرأكثرقابليةللتطبيقعلىبحثبّيناتالطرائقالنوعيةوالمختلطة،وكانمنالمتوقعأنيكون
هذاالنوعمنالبّيناتهوالسائد.

واسُتخدمتأسئلةالشكل)SPICE(لتوفيرمصطلحاتالبحثلاستعراضاتالمنهجيةالتيجرى
التكليفبهافيعام2016واكتملتبنهايةكانونالثاني/يناير2017)انظرالملحق3لاطاع
علىكاملمصطلحاتأسئلةالشكل)SPICE((.وُتتاحجميعتقاريراالستعراضاتالمنهجيةفي
هذهالوصلة.كماُتتاحفيالملحق2التفاصيلالكاملةلطرائقالبحثوبّيناتتقديرالنوعية.وكانت

هناكأربعةتدفقاتمنهجيةمختلفةفيتلخيصالبّينات:

1 تدفقكّميمعفئاتالمقاَرنة.
2 تدفقكّمياسُتخدمتفيهأساليبالمسحالوصفي.
3 تدفقاألساليبالنوعية.
4 تدفقاألساليبالمختلطةودراساتحاالت..

وقدلّخصالقائمونباالستعراضالنتائجالمستمدةمنالدراساتالمتضمَّنةفيكلتدفقمنهجيثم
قّدروامدىالثقةفيالنتائجأوقطعيتها)باستخدامالتصنيف"منخفضجدًا"أو"منخفض"أو"متوسط"

أو"مرتفع"(باستخداماألدواتالواردةأدناه.

 كمّية–فئاتالمقارنة)معّشاة،غيرمعّشاة(–تصنيفتقديرالتوصياتوتطويرهاوتقييمها	
.))GRADE(النظام(

 	.)GRADE(كمّية–المسحالوصفي–بتطبيقمبادئالنظام
 	)GRADE(نوعية–الثقةفيالبّيناتالمستمدةمناستعراضاتالبحوثالنوعيةطبقًالنظام

.))CERQual(أسلوب(
 األسلوبالمختلطودراسةالحاالت–جرىتطبيقمبادئالنظام)GRADE(والثقةفيالبّينات	

.))CERQual(أسلوب()GRADE(المستمدةمناستعراضاتالبحوثالنوعيةطبقًالنظام

نتائجاألساليبالمختلطة/دراسةالحاالت
النتائجالمجّمعةباللغةاإلنكليزية• 
النتائجالمجمعةبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
النتائجالمجّمعةمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

الكّمي–نتائجالمسحالوصفي
النتائجالمجّمعةباللغةاإلنكليزية• 
النتائجالمجمعةبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
النتائجالمجّمعةمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

النتائجالنوعية
النتائجالمجّمعةباللغةاإلنكليزية• 
النتائجالمجمعةبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
النتائجالمجّمعةمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

األسلوب:األساليبالمختلطة/دراسةالحاالت
آحادالدراساتباللغةاإلنكليزية• 
آحادالدراساتبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
آحادالدراساتمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

األسلوب:الكّمي–المسحالوصفي
آحادالدراساتباللغةاإلنكليزية• 
آحادالدراساتبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
آحادالدراساتمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

األسلوب:النوعي
آحادالدراساتباللغةاإلنكليزية• 
آحادالدراساتبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
آحادالدراساتمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

األسلوب:الكّمي–فئاتالمقارنة
آحادالدراساتباللغةاإلنكليزية• 
آحادالدراساتبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
آحادالدراساتمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

الكّمي–نتائجفئاتالمقارنة
النتائجالمجّمعةباللغةاإلنكليزية• 
النتائجالمجمعةبلغاتاألممالمتحدةاألخرى• 
النتائجالمجّمعةمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية• 

النتائجالمجّمعةمنآحادتقاريروسائلاإلعامالنتائجالمستمدةمنآحادتقاريروسائلاإلعام

النتائجالمجّمعة
عبر األساليب

النتائجالمجّمعةمنآحادالدراسات
ضمن كل أسلوب

النتائجالمستمدةمنآحادالدراسات
حسب األسلوب

تقييمنوعيةآحاد
الدراسات

استخراجالبيانات/
النتائجمنآحاد
الدراسات

النتائجالمجّمعة
)معتحليلالفئات

الفرعية(

تقييمقطعيةالنتائج
المجّمعةأوالثقة

فيها
شرحتقييمالقطعية

أوالثقة

مجموعةالنتائجالنهائية
المجّمعةعبراألساليب

)معتحليلالفئاتالفرعية(
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ويتضمن الشكل 1 أدناه ملخصًا لألساليب المستخدمة من أفرقة االستعراض المنهجي لتجميع البّينات. 

وفي حين كانت االستعراضات المنهجية جارية، أّدت فاشية فيروس اإليبوال في غرب أفريقيا 
وظهور متالزمة فيروس زيكا وغير ذلك من الطوارئ الصحية العمومية إلى إنتاج قدر ال ُيستهان 
به من المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية بشأن اإلبالغ عن المخاطر. وبغية 
حصرها، جرى بحث سريع لهذه المصنفات انتهى في 31 كانون األول/ ديسمبر 2016 من أجل 

دراسة التقارير ذات الصلة باألسئلة االثني عشر الواردة في الجدول

1.6
البّينات المستخدمة لوضع التوصيات

بعد تلقي جميع االستعراضات المنهجية، أعدت األمانة وخبيرة المنهجيات ُمرتسمات للبّينات بعد 
تكييف إطار )DECIDE( لهذا الغرض. وإطار )DECIDE( هو أداة لإلطار "من البّينات إلى 
القرارات" يسمح بالنظر على نحو صريح ومنهجي في البّينات الخاصة بالتدخالت في ستة مجاالت 

وهي: اآلثار والقيم والموارد واإلنصاف والمقبولية والجدوى )11(. 

وبالنظر إلى أن بحث البّينات كان موجهًا بأسئلة الشكل )SPICE( لتحديد اإلجراءات التي نجحت 
وتلك التي لم تنجح، بداًل من الشكل )PICO( المعتاد الذي ُيرّكز على بّينات عن األثر، جرى 
تكييف جداول اإلطار )DECIDE( لتجسيد ذلك. بيد أن المجاالت األخرى – وهي القيم والموارد 

واإلنصاف والمقبولية والجدوى – ظلت كما هي في الجدول المكيَّف.

وجرى تزويد فريق وضع المبادئ التوجيهية، بالنسبة لكل سؤال، بملخص لنتائج االستعراض 
المنهجي، بما في ذلك تقدير لنوعية تلك البّينات وملخص لنتائج البحث في المصنفات العلمية غير 
المتاحة من خالل القنوات التقليدية والنتائج المستخلصة على السواء من االستعراضات المنهجية 
والمصنفات العلمية المذكورة ذات الصلة بالقيم والمقبولية والجدوى واإلنصاف واستخدام الموارد. 
وخالل اجتماع وضع المبادئ التوجيهية، عرضت أفرقة االستعراض المنهجي نتائجها، وأعقب 
ذلك عرض لنتائج البحث في المصنفات العلمية المذكورة لكل سؤال. ومن ثم، باستخدام جداول 
اإلطار )DECIDE( كدليل، ناقش فريق وضع المبادئ التوجيهية البّينات المتعلقة بالفوائد واألضرار 
والجدوى واستخدام الموارد والقيم واألفضليات واالعتبارات المتعلقة باإلنصاف. وصيغت بيانات 
تلخص نتائج البّينات، وكان فريق وضع المبادئ التوجيهية يقرر ما إذا كان باإلمكان صياغتها في 
شكل توصيات. وفي حالة االتفاق على أن مجااًل ما يتطلب توصية، كان الفريق يمضي قدمًا في 
تنقيح لغة التوصية ويحدِّد قوتها تبعًا للتوازن بين الفوائد واألضرار والقيم واألفضليات والجدوى 

والموارد واالعتبارات المتعلقة باإلنصاف.

وكانت جميع القرارات ُتتخذ في نهاية المطاف بتوافق اآلراء. بيد أنه بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح 
لالجتماع وبغية تحديد موقف الفريق بسرعة، جرى توفير نظام تصويت إلكتروني فوري خاٍف 
للهوية. وُأعطيت لكل عضو في الفريق لوحة مفاتيح فردية محمولة يدويًا وُطلب منهم التصويت على 
خيارات مختلفة – عادًة باستخدام "نعم" أو "ال". وكان النظام ال يسمح إالَّ بصوت واحد لكل شخص 
عن كل سؤال. وبعد تسجيل جميع األصوات، كان قرار الفريق يظهر على شاشة. وكان هذا يسمح 
للفريق بالمضّي قدمًا عندما يكون هناك توافق واضح في األراء أو طرح المسألة للمناقشة عندما 
يكون هناك اختالف ُيعتد به في اآلراء. وفي عّدة مناسبات، استطاع من كانت لديهم آراء مختلفة 

شرح شواغلهم بقدر كبير من اإلقناع إلى حٍد جعل باقي الفريق يغّير رأيه. 

صيغت بيانات تلخص نتائج 
البّينات، وكان فريق وضع 

المبادئ التوجيهية يقرر ما إذا 
كان باإلمكان صياغتها في 

شكل توصيات
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ



كيفُوضعتالمبادئالتوجيهية)المنهجية(9

2.6
أنواع التوصيات

التوصياتهيبياناتبشأنالتدخاتأوالممارساتالتيتشيرالبّيناتإلى
كونهاأفضلالخيارات.ولمُتَصغجميعالبياناتالصادرةعنفريقوضع
المبادئالتوجيهيةفيشكلتوصياتمعيارية.ففيإحدىالحاالتالتيلم
ُتجرفيهابحوثكافيةبشأنمجالممارسةمهّم،أصدرالفريق"توصية

بشأنالبحوث".وفيحاالتأخرىكانيوجدفيهاممارساتُفضلىواضحة
ُمسَندةبمبادئمقبولة،ولكنالبّيناتفيهاكانتنادرةأوغيرمباشرة،

أصدرالفريقالتوصيةفيشكل"بيانبشأنأفضلالممارسات".

وكماُوصفأعاه،كانتقوةالتوصية–أيماإذاكانت"قوية"أو"مشروطة"–ُتحدَّدعنطريق
دراسةنوعيةالبّيناتواألضراروالفوائدوالجدوىوالقيمواألفضلياتواستخدامالمواردواعتبارات
اإلنصافالمحيطةبالتوصية.والتوصيةالقويةهيتوصيةينبغيتنفيذهافيجميعالسياقات،في

حينأنالتوصيةالمشروطةهيتوصيةيجوزتنفيذهافيسياقاتوظروفمحدَّدة.

وبالنسبةألحداألسئلةالمتعلقةبكيفيةضمانعلىأفضلنحوالتمويلالكافيوالمستداملإلباغ
عنالمخاطرفيحاالتالطوارئ،وجدبحثشاملللبّيناتأنالسياساتواآللياتفيهذاالصدد
حظيتبقدرضئيلمنالنقاش،بيدأنفريقوضعالمبادئالتوجيهيةقررأنالبّيناتالمستمدةمن
المصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية،والتيتبّينكيفيؤدينقصالتمويل
إلىعرقلةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ،تتطلبتوصيةقوية)انظرأدناهالتوصية

باء-4:الشؤونالماليةلمزيدمنالنقاش(.

وكانالحكمعلىنوعيةالبّيناتعسيرًا،بالنظرإلىاستخدامأدواتمختلفةلتقديرالبّينات،تبعًا
لنوعالدراساتالتياسُتمدتمنهاالبّينات)انظرقسماألساليبفيالملحق2لاطاععلىشرح
مفصللألدواتالمستخدمةلتقديرالبّينات(.ومعذلك،وّفرتتجميعاتالنتائج"عامات"واضحة
مستمدةمنتقديراتالبّينات،وهيتقديراتجرتباستخداممختلفاألدواتالخاصةبنوعيةالبّينات
الموصوفةفيقسماألساليبأعاه.وقداستخدمهافريقوضعالمبادئالتوجيهيةلاتفاقعلىنوعية
البّيناتوقوةالتوصيات.وبالنسبةللعديدمنالتوصيات،كانتقديرالبّيناتالداعمةمتوسطًاأو
منخفضًابيدأنالفريققررأنتكونالتوصيةالصادرةقويةألنالخبرةالمبلغعنها)فيالمصنفات
العلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية(وأمثلةالحاالتتشيرإلىقوةالفوائدوالجدوى
واالعتباراتاإليجابيةالمتعلقةباإلنصافالناجمةعناإلجراءاتالمقترحة.ويردملخصللبّينات

وسائراالعتباراتالمستخدمةلوضعالتوصياتبعدكلتوصيةفيالقسم7.

وقدُوضعتالتوصيات"سؤااًلبسؤال"بيدأنهصارواضحًاأنتجميعاتطبيعيةومنطقيةمعّينة
منالقضاياومجاالتالممارسةتخضعلهذهالتوصيات.ومنثم،فإنالتوصياتتنقسمإلىالفئات

الثاثالتالية:

جيم
ممارسةاإلباغعنالمخاطر

فيحاالتالطوارئ

باء
إدماجاإلباغعنالمخاطر
فيحاالتالطوارئفيالنظم
الصحيةونظماالستجابة

للطوارئ

ألف
بناءالثقةوالعملمع

المجموعاتالسكانيةالمتضررة



ألف10

ألف
بصرفالنظرعنمدىجودةالتخطيطللتدخاتالمعنيةباإلباغعن

المخاطرأومدىجودةتطبيقهافإنهالنتتيحللناسالمعرضينللمخاطر
أنيتخذواالقراراتالمستنيرةلحمايةأرواحهموصحتهموأسرهم

ومجتمعاتهممنالتهديداتمالميكنلديهمثقةفيمصدرالمعلومات.
وبالتالي،فإنبناءالثقةوإدامتهاهماعلىاألرجحأولالخطواتوأهمها

فيمايتعلقباإلباغالفّعالعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.ويؤكدبحث
البّيناتأنبناءالثقةيرتبطعلىنحوالينفصمبإشراكالمجتمعالمحلي

واالعترافالصريحباألمورالمشكوكفيها.ومنثم،جرىفيهذاالقسم
تجميعالتوصياتالمسَندةببّيناتمستمدةمنأجلاألسئلةالثاثةالمتعلقة
ببناءالثقةوالعملمعالمجتمعالمحليواإلباغعناألمورالمشكوكفيها.

.7
التوصيات

ألف:
 بناء الثقة والعمل مع 
المجموعات السكانية 

المتضررة



التوصيات11

ألف1
الثقة

نتائج االستعراض المنهجي )12(
وجداالستعراضالمنهجيأنأغلبالدراساتحللتأحداثًافيبلدانمرتفعةالدخلومتوسطةالدخل
فيآسياوأوروباوأمريكاالشماليةوُأوقيانوسيا.وكانالحدثاألكثرتغطيةهواألمراضالمعدية؛
وتشملاألحداثاألخرىالشائعةنسبيًاالفيضاناتوالزالزلواالنفجاراتالبركانيةواإلرهاب
البيولوجيواألمراضالمنقولةباألطعمةوالطوارئاإلشعاعية.وقدجرتتغطيةمراحلالحدث
األربعكلها،وإنكانهناكتركيزقويعلىمرحلةاالستعداد،ويعقبهامرحلتاالبدايةواالحتواء،

فيحينتْلقىمرحلةالتعافيقدرًامنالتغطيةأقلبكثير.

ووجد االستعراض أن عّدة عوامل، بما في ذلك الرسائل واإلجراءات التنظيمية، ُيمكن أن ُتنبئ 
بمستوى مرتفع من الثقة، والسيما:

 االعتراففيالرسائلباألمورالمشكوكفيها،بمافيذلكبشأنالتنبؤاتوالتحذيرات؛	
 االلتزامبالشفافيةوعدمحجبالمعلوماتالسلبية،مثلمعدالتالضحايا؛	
 التسريعبنشرالمعلوماتوالتدخل؛	
 إنشاءإباغعلميبطريقةسهلةالفهم؛	
 التماسُمدخاتمنالجمهوروتشجيعالحوار؛	
 ضمانالتنسيقبينمختلفالسلطاتالصحيةووسائلاإلعامإلىجانبتوجيهرسائل	

موّحدة؛
 تافيالتغييراتالسريعةفيالمعلوماتوتجنبتضاربالمعلوماتالصادرةمنمختلف	

الوكاالت؛
 نشرالمعلوماتعبرمنصاتمتعددة.	


وأكدالقائمونباالستعراضعلىأنمنالمهّمللمرءأنيفهمأنهذهاإلجراءاتتحدثفيسياق
أكبريشملمكّوناتمختلفةمنالثقةومنتاريخالتعاملمعالسلطاتوالظروفالمعيشيةللجمهور/

الشخص.وُيمكنلكلهذهالعناصرأنتقّويالعاقةبينالرسائلوالثقةفيهاأوُتضعفها.

واسُتمدتنتائجأيضًامنسبعةاستعراضاتموجودةللمصنفاتالعلميةاعُتبرتذاتنوعيةمرتفعة
أومتوسطة.وقدتداخلتهذهاالستعراضاتمعتلكالمستمدةمناالستعراضالمنهجيالجاري
وأظهرتأنالثقةتتأثربمايلي:السمعةالتنظيمية؛ونوعيةالعاقاتمعأصحابالمصلحة؛وفهم
العاقاتوإدارتهامعوسائلاإلعام؛واستراتيجياتتوفيرالمعلوماتعنالمخاطر؛ودقةالمعلومات
وحسنتوقيتهاوشمولها؛والشفافيةبشأنالمعلوماتالمتاحة؛واإلنصاففيمعاملةالمجموعات
السكانية؛وبناءالثقةوالجدارةبالثقةمنخالالحوارالتشاركيوالمشاركةفيالتخطيطوالتمارين
السابقةللحدث،وفيتصميمخططاإلباغواختبارها.وترتبطالثقةالكبيرةفيقدرةالمسؤولين
والحكوماتعلىاالستجابةلطارئصحيعموميبزيادةاحتمالاعتماداإلجراءاتالموصىبها.

ملخصالبّينات
ألفواالعتبارات

بغية بناء الثقة، ينبغي للتدخالت المتعلقة باإلبالغ عن المخاطر أن ترتبط بخدمات تؤدي وظيفتها ومتاحة، 
وأن تكون شفافة وحسنة التوقيت وسهلة الفهم، وأن تعترف باألمور المشكوك فيها وتتواصل مع 

المجموعات السكانية المتضررة وتشركها، وأن ترتبط بالنجاعة الذاتية وأن ُتنَشر باستخدام عّدة منصات 
وأساليب وقنوات.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:الحظفريقوضعالمبادئالتوجيهيةأناالستعراضالمنهجيونتائجالبحثفي
المصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليديةيؤكدانفوائدالوضوحوحسنالتوقيتوفّعالية

النشروالشفافيةفياإلباغبماهومعروفخالحاالتالطوارئ،وكذلكالتدخات،والتجارباإليجابية
السابقةعندالتفاعلمعباغات

ملحوظة:
يشير مصطلح "السلطات" إلى األشخاص المسؤولين على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية.

التوصية

Recommandations
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفياالباغ

عنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
تشيرالتقاريرالواردةفيهذهالمصنفاتإلىأنمشاركةالمجتمعالمحليوبناءالثقةهماوجهان
لعملةواحدة.ولكنعلىالرغممنأنالمشاركةالمحليةضروريةإلشراكالمجتمعالمحليبنجاح،
اليتمتعجميع"المحليين"بنفساألثرفيمايتعلقببناءالثقة.فخالفاشيةفيروساإليبوالفيغرب
أفريقيا،كانالناساليثقونفيبعضالقادةواألفرادالذينتلقواأجرًاللقيامبأعمالتتعلقبالفاشية

)13(.وقداسُتخدممتطوعونمنأجلالمساعدةعلىالتصديلهذهالمسألة.

وأفادتالتقاريربأنالثقةفيالنظمالصحيةتستندإلىتصّورالناسلهذهالنظمالإلىتقديرات
موضوعية.فإذااعتقدالناسأنالنظاملنيساعدهمعلىاألرجح،فإنهملنيستخدموه.وُيمكنأن
يؤديإشراكأعضاءالمجتمعالمحليعنطريقإشراكهمفياجتماعاتتقديمالخدماتإلىالتغلب
علىهذهالمشكلة.كذلكفإنالمعاملةغيرالمتسمةباالحتراممنجانبالعاملينفيمجالالرعاية

الصحيةتؤديإلىتناقصالثقة.



التوصيات13

ينبغي للبالغات الموّجهة من السلطات إلى الجمهور أن تتضمن معلومات صريحة عن األمور المشكوك 
فيها المرتبطة بالمخاطر واألحداث والتدخالت، وأن تبّين ما هو معروف وما هو غير معروف في وقت ما.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:نظرفريقوضعالمبادئالتوجيهيةفيالبّينات)المصنفةباعتبارهامتوسطةإلىمرتفعة
النوعيةمنجانبالقائمينباالستعراض(علىاألضرارالناجمةعنعدمالوضوحفيشرحماهومعروف

وماهوغيرمعروفخالحاالتالطوارئ.وقدتداخلتبعضالمسائلالتيُأثيرتخالاستعراض
البّيناتمعالتوصيةالخاصةببناءالثقة،وبالتالياقتصرتالتوصيةعلىأفضلطريقةلإلباغالفّعالعندما

التكونجميعالمعلوماتواضحةأوأكيدة.

ألف2
اإلبالغ عن األمور المشكوك فيها

 

نتائج االستعراض المنهجي )16(
ثمةاتفاقعامبينالخبراءوالباحثينعلىأنهينبغيلباغاتالسلطاتالموّجهةإلىالجمهورأن
تتضمنمعلوماتصريحةعناألمورالمشكوكفيهاالمرتبطةباألحداث.بيدأنهمنالمهّمأنتكون

المعلوماتالمقدمةمتسقةوغيرمتضاربة،وأنُتقدَّمبوضوحوبطريقةسهلةالفهم.

ويؤثرعدماليقينمنالبياناتوالمعارففيالتفاعاتداخلأفرقةالخبراءوفيمابينهاوبينالخبراء
وصانعيالسياسات/القرارات،ويؤثربالتاليفيصنعالقراربطرقمعقدة.وتؤديالمعلومات
الناقصةأوالمتضاربةوغيرالمتسقةالصادرةمنالسلطاتإلىعدماليقينفيصفوفالعاملين
الطبيينوالعاملينفيمجالالرعايةالصحيةومقرريالسياسات،وفيمايتعلقباتخاذالقرارات
بشأنإباغالجمهور.وينبغيللسلطاتأنتنظربعنايةفياألمورالمشكوكفيهاهذهوغيرها
لدىتحديدأفضلالطرقإلباغالجمهوروالمجموعاتالسكانيةالمعرضةللمخاطرأوالضعيفة

وأصحابالمصلحةعنهذهاألمور.

وعندماتوّفرالسلطاتمعلوماتعناألمورالمشكوكفيها،فإنهاتكونعادًةمرتبطةبحصائل
مرغوبة،بيدأنهينبغيأنتظلإمكانيةحدوثبعضالحصائلغيرالمرغوبةحاضرةفياألذهان.
فالجمهورقديخطئفيفهمالمعلوماتالتيتصفاحتمالوقوعحدثما.وهذاصحيحبالنسبة

للخبراءأيضًا.

وتغطيةوسائلاإلعاملحدثعلىنحوُيبرزتغّيرالمعلوماتوتعارضهاوتضاربها،وخاصةتلك
التيتختلفعنالمعلوماتالرسميةالصادرةعنالسلطات،يزيدمنالبلبلةفيصفوفالجمهور،
وهوماقديؤديبدورهإلىعّدةحصائلغيرمرغوبة،مثلعدمالثقةفيالسلطاتوفياإلجراءات

التيتوصيبها.

التوصية

ملخصالبّينات
واالعتبارات
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

تحديد األشخاص الذين يثق بهم المجتمع المحلي وبناء العالقات معهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات من 
أجل ضمان أن التدخالت تعاونية ومناسبة للسياق، وأن المجتمع المحلي هو المالك لعملية اإلبالغ

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:وجدفريقوضعالمبادئالتوجيهيةأنهناكبّيناتمحدودةتقارنبينفّعاليةمختلف
استراتيجياتإشراكالمجتمعالمحلي.بيدأنهكانتهناكبّينات،اعُتبرتمتوسطةالنوعية،تشيرإلى

أنإدماجأعضاءالمجتمعالمحليفيأنشطةالتخطيطمفيدفيتحسينالتأهبلحدثماواالستجابةله.
وبّينقدركبيرمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليديةعنالخبراتالمكتسبةبشأن
نهوجمختلفةأنثمةفائدةمنتحديدأشخاصجديرينبالثقةداخلالمجتمعاتالمحليةوإشراكهمفياتخاذ

القرارات.وأمااألضرارالمستبانةفكانتالفشلفيفهمالسياقوالثقافةلدىإعدادالتدخات.
االعتبارات المتعلقة بالتنفيذ:توفيرالتعقيباتهوجزءأساسيمنالمشاركةالمجتمعيةالجيدة

ملحوظة:يضم"المجتمعالمحلي"فئةواسعةمنالمجموعات.

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
وجدتدراساتهذهالمصنفاتأنطريقةإباغرسالةماالتقلأهميةعنمحتوىالرسالة
ذاتها.فالهلعالذيسببهانتقالمرضفيروساإليبوالفيالوالياتالمتحدةاألمريكيةزادبسبب
الفشلاالبتدائيفياإلباغعنجميعالحقائق،فعلىسبيلالمثاللمُيذَكرأنثمةمخالفاتارُتكبت
لبروتوكوالتالوقايةمنالعداوىومكافحتها.وقدفشلالعلماءأيضًافياإلباغبوضوحعن
المستوياتالحقيقيةللمخاطرفيمختلفالقطاعات،مماأّدىإلىمبالغةالجمهورفيتقديرهذه

المخاطر)17(.

ألف3
مشاركة المجتمع المحلي التوصية
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نتائج االستعراض المنهجي )18(
درسالباحثونفيماندربطريقةمباشرةماهيأكثراالستراتيجياتأوالتكتيكاتفّعاليةإلشراك
المجتمعالمحلي.وجدتدراساتتناولتمشاركةالمجتمعالمحليفيأنشطةالتأهبأنإشراك
أعضاءالمجتمعالمحليكمخططين،وكذلكضمنالحضورفياألنشطةالسابقةلألحداث،أّدى

إلىزيادةأنشطةالتأهبواالستجابة.وكانتاألنشطةالمحدَّدةالتيخضعتللبحثهيالتالية:

 تصميمالتخطيطوتطويره	
 نشرالمعلومات	
 التدريبعلىاألدواروالمسؤولياتوالمهام	
 االضطاعبإجراءاتبشأنالتأهب	
 بناء/تعزيزالعاقات.	

ويكونالتدريبعلىاألدواروالمسؤولياتمفيدًاإذاتضمناالعتباراتالمجتمعيةوالسياقالمحلي
والخبرةالسابقة،إذأنهذااليساعدعلىالتعاونوالتعاضدفحسبوإنماقديعالجمسألةمتناِقضة

المخاطرالمرتبطةبالتصّوروالخبرة.

واليفيدبناءالعاقاتوتعزيزهافيإيجادالثقةفيالقادةواالطمئنانلهمفحسب،وإنماأيضًافي
إنشاءالصاتوالشبكاتاالجتماعية.

وثمةمؤشراتواضحةعلىأناألنشطةالسابقةلحدثماسوفتكونأكثرنجاحًافيإشراك
المجتمعاتالمحليةمنتلكالتيُتستهلخالتطّورالحدث.

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
وجدتأغلبدراساتوتقاريرهذهالمصنفاتأنإشراكالمجتمعاتالمحليةينبغيأنيكونلهدور
مركزيفياالستجابةلحاالتالطوارئ.فاإلجراءاتالمحليةكانتحاسمةاألهميةفيمكافحةفاشية
مرضفيروساإليبوالفيغربأفريقيافيالفترة2015-2014ألنالنقطةالتيبدأتالفاشية
عندهافياالنحساركانتقدُبلغتقبلأنتصلاالستجابةإلىمرحلةالتشغيلالكامل )19(.وقد
وجدهذااالستعراضتقاريرعنمختلفاألساليبالمستخدمةلتحسينالمشاركةالمجتمعية،ولكنه

لميجدأيتقييمرسميلفاعليتها.ويردفيالجدول3أكثرهاشيوعًا.

ملخصالبّينات
واالعتبارات

الجدول3-
األساليبالمستخدمةلتحسينالمشاركةالمجتمعية

عددالوثائقالمستعَرضة طريقةاإلشراك
31 إشراكالقادةواألشخاصالرئيسيينالمحليين

26 تكييفالتدخاتحسبالمجموعاتالسكانيةونوعالجنسوالظروفواللغة

16 استخدامأشخاصمحليينكمحّفزين

15 يضعالمجتمعالمحليتدخاتهالذاتية

15 إشراكمجموعاتمحلية

15 اإلنصاتواإلباغالثنائياالتجاهات

12 استخداموسائلاإلعامالمحلية

11 الرصدوالتقييمالمستمران)التعقيبات(

10 استخدامالتقييماتاألنثروبولوجية

8 استهالاإلباغمبكرًا

6 استخدامالمعيناتالبصريةوتمثيلاألدواروسردالقصص

3 يضطلعالمجتمعالمحليبتحليلهالذاتيللفاشية

3 ُتتخذالقراراتعلىالمستوىالمحلي



باء16

يتعّينأنيؤدياإلباغعنالمخاطرلحمايةالصحةوظيفتهباء
داخلالنظمالصحية.ولهذاالسبب،رّكزفريقوضعالمبادئ
التوجيهيةعلىالنظمالصحيةلدىاختياربعضاألسئلةذات
األولوية.وكانت"ركائز"النظمالصحيةالمتمثلةفيتصريف
الشؤونونظمالمعلوماتوبناءالقدراتوالتمويلهيأساس

األسئلةالتيوّفرتالبّيناتالازمةللتوصياتالخاصةبإدماج
اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئفيالنظمالصحية.

.7
التوصيات

باء:
إدماج اإلبالغ عن المخاطر 

في حاالت الطوارئ في 
النظم الصحية ونظم 
االستجابة للطوارئ



التوصيات17

باء1
تصريف الشؤون والقيادة

نتائج االستعراض المنهجي )20(
جرىتحديدستمقاالتتعرضأمثلةآللياتُيمكنأنتؤديإلىإدماجوظائفاإلباغعن
المخاطرفيحاالتالطوارئفيهيكلالقيادة.وُيمكنتلخيصهذهاآللياتضمنثاثةمواضيع/

ثاثحصائل:

 إدراجوظائفاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئفيهيكلالقيادة؛	
 إنشاءتقاربتنظيميلممارسياإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئمعالقيادةالوطنية	

المعنيةباالستجابة؛
 وضعقوانينولوائحوسياساتوأطرلدعماإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ..	


البّينات المستمدة من استعراضات مصنفات باللغة الصينية

درسالقائمونباالستعراضالمنهجيمصنفاتوتقاريرباللغةالصينيةتصفالحاجةإلىمزيدمن
التدريبوإنشاءأدوارمهنية)علىسبيلالمثالموظفونلرصدوسائلاإلعامومتحدثونرسميون(
وإلىإتاحةصدورالمعلوماتذاتالصلةعنفاشياتاألمراضوالوقايةمنهافيالوقتالمناسب.

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
تصدىعددقليلجدًامنالتقاريرالواردةفيهذهالمصنفاتلتلكالمسألة.وكانتالجمعيةالعامة
لألممالمتحدةقدأعلنتأناالمتثاللّلوائحالصحيةالدولية)2005(يشملإنشاءآلياتللتأهب
واالستجابة.وتشكلالمشاركةالمجتمعيةوشكلاإلتصالالمناسبثقافيًاجزءًااليتجزأمنهذه
اآلليات)21(.ويترتبعلىذلكأيضًاإدماجاإلباغعنالمخاطرفيالخططالصحيةالوطنية.
وإضافةإلىهذا،أشارتوزارةالصحةوالخدماتالبشريةفيالوالياتالمتحدة،فيخطتهالتحسين
االستجابةلإليبوال،إلىأهميةإياءاألولويةلإلباغعنالمخاطر.وقدتقرروضعاستراتيجية
لإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئعلىمستوىالوزارةبأكملها،بمافيذلكتدريبموظفين
علىالقيامبدورالمتحدثينالرسميينوالتخطيطلضمانتوافرعددكاٍفمنالموظفينالمدربين

علىاإلباغعنالمخاطر)22(.

التوصية

ملخصالبّينات
واالعتبارات

ينبغي أن يكون لإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ دور محدَّد استراتيجي في التأهب للطوارئ 
واالستجابة لها على المستويين العالمي والمحلي، وأن تكون هناك أدوار ومسؤوليات محدَّدة جيدًا 

للموظفين المعنيين باإلبالغ.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:وجدفريقوضعالمبادئالتوجيهيةأنثمةبّيناتعلىفائدةتحديددوراستراتيجي
لإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئألنهذاييّسرإدماجاإلباغعنالمخاطرباعتباره"ركيزة"تؤدي
وظيفةالتأهبللطوارئواالستجابةلها.ولهذهالتوصيةاعتباراتتتعلقبالموارد،بالنظرإلىأنتحديدهذا
الدوريستتبعهتوفيرالتدريبودفعأجورمهنيياإلباغعنالمخاطر.بيدأنالفريقخلصإلىأنالفائدة

تتجاوزبكثيرالعواقببالنسبةللموارد.
ملحوظة:ينطبقهذاعلىأفرقةقيادةالتأهبواالستجابةعلىالمستوياتالمحليةوالوطنيةواإلقليمية

والدولية.

التوصيات
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياسات

والممارساتالمتبعةفياالباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

باء2-2: تكييف نظم المعلومات واالتصاالت حسب احتياجات المستخدمين وإشراك أصحاب المصلحة 
المحليين من أجل ضمان تدفق المعلومات عبر القطاعات.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:نظرفريقوضعالمبادئالتوجيهيةفيالبّيناتعلىالفوائدالمستمدةمنإشراكأصحاب
المصلحةالمحليينفيتدفقاتالمعلومات.وكانأحداألضرارالُممكنةيتمثلفيالمخاوفالمرتبطةبإصدار
المعلوماتعبرالقطاعات،السيمافيالسياقاتالتيتحظرالسياساتوالقوانينفيهاتدفقاتالمعلوماتمن

هذاالقبيل.وقدتجّسدهذافياالعتباراتالمتعلقةبالتنفيذالواردةأدناه.
االعتبارات المتعلقة بالتنفيذ:يحتاجمهنيواإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئدعمًاتشريعيًا

وسياساتيًا.فإصدارالمعلوماتقديكونمحظورًاوقدتكونتدفقاتالمعلوماتمحدودةجدًابمستوياتالسلطة
فيبعضالسياقات.

ملحوظة:تشملأمثلة"المستخدمين"موظفيالحكومةوالمجتمعالمدنيوالمجتمعاتالمحليةوأفرقةاالستجابة
للطوارئووكاالتاإلغاثة،وماإلىذلك.

باء2
نظم المعلومات والتنسيق

نتائج االستعراض المنهجي  )20(
برزتثاثةمواضيعمنالمصنفاتالعلميةكآلياتلتعزيزتبادلالمعلوماتوتنسيقها

اعُتبرإنشاءأفرقةعملولجانمنأصحابالمصلحةالرئيسيينآليًةلتحسينوتيسيرتبادلالمعلومات
بينالسلطاتالوطنيةودونالوطنية،وبينالوكاالت.وجرىتحديدعددمنالمكّوناتالازمة
لتشغيلالشبكاتوأفرقةالعملواللجانبفاعلية.وهيتشمل:أهميةوجودعاقاتبينالمستجيبين
قبلوقوعحدثما؛ودوراألفرقةالمكونةمنشبكات،مقارنةباألفرقةالهرميةالهيكل،فيتحسين
أداءاالستجابةللطوارئوصنعالقرار؛وأهميةتبادلالمعلوماتوتوزيعهابينوحداتصنعالقرار.
وهيتشملأيضًا:استخداممديريالمعلوماتلتنسيقالمعلوماتبينالوكاالتمنأجلالحّدمن
الطلبعلىالمعلوماتوتحسيناإلمدادبالمعلوماتالرئيسية؛وأهميةوجودموظفلشؤوناإلعام

منأجلتحسيننشرالمعلومات.

ُيمكناالستفادةمنالمنصاتونظمالمعلوماتالموجودةلتعزيزاإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئ.فقدعرضغريشاموآخرون)23("كونسورتيومالشرقاألوسطلترصداألمراضالمعدية"
)MECIDS(،وهوشبكةإقليميةلترّصداألمراضتضمخبراءالصحةالعموميةومسؤولينمن
وزاراتالصحةفيإسرائيلوالسلطةالفلسطينيةواألردن،كمثالعلىاستخدامالشبكاتاإلقليمية
دشبكة)MECIDS(مسؤوليالصحة لترّصداألمراضكآليةمفيدةلتبادلالمعلومات.وُتوحِّ
العموميةمنجنسياتمختلفةفيالشرقاألوسطوُتسهمفيالصحةواالستقراراإلقليميينعنطريق
عقدتبادالتمنتظمةللمعلوماتعبرالحدود،وعقداجتماعاتمنتظمةلمجلسهاالتنفيذي،وتوفير

التوصيات

ملخصالبّينات
واالعتبارات

.1

.2

باء2-1: تطوير شبكات أصحاب المصلحة والمنظمات ذات الصلة واالستفادة منها، وذلك عبر الحدود 
الجغرافية وعبر التخصصات، وحسب االقتضاء عبر الحدود الوطنية.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:اتفقفريقوضعالمبادئالتوجيهيةعلىأنثمةبّيناتمتوسطةالنوعيةتشيرإلىأن
باإلمكانتحقيقتنسيقوتدفقللمعلوماتمحسنينبالفوائدعنطريقإنشاءفرقعملولجانتضمجميع
أصحابالمصلحةالرئيسيين،بصرفالنظرعنحدودالموقعالجغرافيأوالتخصصأوغيرها.ولهذه
التوصيةآثارعلىالموارد–الزمنيةوالبشريةوالمالية.بيدأنالفريقاتفقعلىأنفائدةتحسينالتنسيق

وتدفقالمعلوماتتتجاوزبكثيراألضرارواالعتباراتالمتعلقةبالموارد.



التوصيات19

التدريبفيمجالالمختبراتواإلباغعنالمخاطر،وتنفيذتكنولوجيااالتصالاالبتكارية.وبعد
التركيزفيالبدايةعلىاألمراضالمنقولةباألغذيةوالمياه،أنشأتالشراكةشبكةمنالمختبرات،
وبروتوكوالتلجمعالعّيناتوأدواتلتشخيصأمراضاإلسهال،وقدراتبشأنتبادلالبيانات

والتبليغ،منأجلتحليلالمعلوماتوتبادلهابشأنأخطاراألمراض.

إشراكأصحابالمصلحةالمحليينمهّملوضعاستراتيجيةفّعالةلإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئ.وقدجرىتحديداآللياتالتاليةإلشراكأصحابالمصلحةالمحليينفيجهوداإلباغ:

 استخدامالشبكاتاالجتماعيةالموجودةفيالبلدياتالصغيرةمنأجلأنشطةالحّدمنمخاطر	
الكوارث)24(؛

 ضرورةالتجميعالمركزيللمواردالتيُيمكنأنتستخدملتيسيرإباغالمجتمعاتالمتنوعة	
الثقافات)25(؛

 تحديدوتعيينوكالة)علىسبيلالمثالفيتايوان،الصين،الشرطة(تتسمبأفضلقدرةعلى	
الوصولإلىمختلفالمواقعالجغرافيةوالمجتمعاتالمحليةلقيادةعمليةتبادلالمعلومات

لفائدةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ)26(.

وكانمنالمهّمأيضًاالتصديللثغراتالتكنولوجيةالتيتعانيمنهاالمناطقالفقيرةالموارد،وإدماج
المنظماتغيرالحكوميةفينظامإدارةمعلوماتالطوارئ،وإنشاءقدرهعلىرصدقنواتوسائل

التواصلاالجتماعيذاتالصلةواستخدامها.

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
وثيقةإجمااًلُيحتمللهاأنتكونذاتصلةبالتنسيق:18وثيقةمنمصادرمتوسطةالمصداقية
و15وثيقةمنمصادرعاليةالمصداقية.بيدأنأغلبالتقاريرتصدىللتعاونوالتنسيقبشكل
عام،اللإلباغعنالمخاطر،حيثوصفاألنشطةالتعاونيةدونمناقشةأوتحديدطريقةلقياس
الفّعالية.وأشارتورقةإلىسوءالفهمبينمقّيميالمخاطروالمسؤولينعناإلباغعنالمخاطر
إلىدرجةتجعلهموكأنهميتكلمونلغاتمختلفة،واقترحتأنهربماكانمنالممكنالتغلبعلىهذه
الصعوباتبتمارينالمحاكاةوبتدريبموظفياإلباغعنالمخاطرعلىمبادئتقديرالمخاطر)27(.
وناقشتوثيقتانأهميةالتنسيقمعالصحفيينقبلاألحداثوبعدها،وتلبيةاحتياجاتهموالبقاءمتاحين
لهم.واعُتبرهذاالنوعمنالتنسيقمهمًاعلىنحوخاصبالنظرإلىأنالعديدمنالناسيعتمدون
علىوسائلاإلعامللحصولعلىمعلوماتهمالصحية)29،28(.وأبرزتثاثورقاتالجهود
التعاونيةالمحلية.ففيإقليممونتسيرادو،ليبريا،تولتلجنةاإلنقاذالدوليةقيادةكونسورتيوممن
أربعمنظماتغيرحكومية.وقدتبّينأنذلكأكثرفّعاليةمنعملكلمنظمةعلىنحومنفصل،
بالنظرإلىأنهسمحللمنظماتبأنُترّكزعلىمجاالتقوتهاوأنتستغلهاوأنتشاركالحكومة
بمزيدمنالفّعاليةفيأنشطةالدعوة.وساعدتبادلالمعلوماتبيناألعضاءعلىبناءالثقة،وكذلك

الحالبالنسبةللحصولعلىالمدخاتالتقنيةمنالمنظمة)19(.

.3
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

باء3
بناء القدرات

نتائج االستعراض المنهجي )30(
كانتأغلبالدراساتالمحدَّدةمستندةإلىتمارينتشملتمارينمكتبيةوعملياتمحاكاة،وفي
حاالتقليلة،مناهجدراسيةأوحلقاتعمل.وتشيرالنتائجالمجمَّعةعبرالتدفقاتالمنهجيةإلىأنه
ينبغيلهذهالتمارينأنُترّكزعلىالتنسيقعبرالوكاالتوبناءالمهاراتبشأنالتعاملمعوسائل
اإلعاموتصميمرسائلتتناسبمعاحتياجاتمنيتلقونهاوفهمهم.وثمةاتفاقعامفيالمصنفات
العلميةعلىأنالتمارينالمكتبيةوتمارينالمحاكاةُيمكنهاأنتحّسنالوعيوالفهم،وأنهافيكثير
مناألحيانتحققذلكبالفعل.بيدأنهذهالنتائجتقترنبتحذيراتقوية.فبالنسبةألغلبالنتائج،
كانتحدودالصرامةالمنهجيةوعاقةالبياناتبالموضوعوكفايتهامتوسطةإلىوخيمة.ومن
بينالنتائجالتقريريةالمستبانةفياالستعراض،كانتاالقتراحاتبأنُترّكزالتمارينعلىالتنسيق
عبرالوكاالتوأنتتضمنالتدريبفيمجالوسائلاإلعامهيوحدهاالتيُيمكناعتمادهاوإن

يكنبقدرمتوسطمنالثقة.

وُيمكنتناولالنتائجالوصفيةبشأنالمعاييرالراهنةللتدريبعلىاإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئبشيءمنالثقة.وتشيرالتجميعاتعبرجميعالتدفقاتالمنهجيةأنتمارينالتدريبات
زالتعّلمبشكلعام؛ الراهنةتتسمبأنها:التستخدمالتقاريرالتاليةلإلجراءاتعلىنحوُيمكنأنُيعزِّ
والتحتويإالَّعلىتعليماتقليلةعناستخداموسائلالتواصلاالجتماعي؛وكارثيةبشكلعام؛
وتكادالتستخدماألشكالاإللكترونيةالمختلطةأوالتدريبوجهًالوجه؛ونادرًاماُتدرجالتدريبفي
التقييم.بيدأنهبالنظرإلىأنهذهالنتائجوصفية،فإنهاالتشيرإالَّإلىاتجاهاتمقترحةللبحوث
فيالمستقبل.وسوفيتعّينإجراءبحوثمنفصلةلتحديدأثركلمنهذهالعواملعلىمهارات

اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.

وقداستبانالباحثونافتقارالدراساتالمتعلقةبالتدريبعلىالتأهبللطوارئعمومًاللصرامة.
والحظواأنهاليوجدسوىعددقليلمنأدواتالتقييمالمعيارية.وهذايجعلمنالعسيرتحديد
ماإذاكانالنجاحالسرديللتمارينأوحلقاتالعملأوالدوراتالدراسيةأوغيرذلكمنأنواع
التدريبُيمكنأنُيترَجمإلىمهاراتومعارفإضافيةفعلية)31(.وتجدرأيضًاماحظةأن
التقييماتالمنشورةللتدريبعلىالتأهبللكوارثوتنميةقدراتالموظفينفيهذاالصددتقتصر
علىالوالياتالمتحدةاألمريكية،وهومايعنيأنهحتىلوكانتتصميماتالبحوثأكثرمتانًة

فإنالنتائجالتقبلبالضرورةالتطبيقفيسياقاتوطنيةأخرى.

التوصيات

ملخصالبّينات
واالعتبارات

م إعداد العاملين وتدريبهم لإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ بانتظام وأن ُيرّكز على  ينبغي أن ُينظَّ
التنسيق عبر أصحاب المصلحة المعنيين

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:وجدفريقوضعالمبادئالتوجيهيةبّيناتمتوسطةالنوعيةتشيرإلىأنالتدريبالذي
ُيرّكزعلىالتنسيقعبرالوكاالتيؤديإلىتحسينقدراتاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.

وعلىالرغممنأنهذايقتضيتغييرتركيزالتمارينالتدريبية،لمُيرتأىأنلهأثارًاذاتشأنفيمايتعلق
بالجدوىوالمواردأواألضرار.وبّيناستعراضالبّيناتأيضًاأنإدماجالتدريبعلىوسائلاإلعام

وإشراكمهنييوسائلاإلعامفيالتدريبمفيدأيضًا.بيدأنالفريقنظرفيالبّيناتعلىحدوثأضرار
ممكنة،مثلالشواغلبشأنالجدوىواستخدامالموارد،وأّدىذلكإلىاتفاقالفريقعلىأنهينبغيأنيكون

ذلكمناالعتباراتالمتعلقةبالتنفيذ
االعتبارات المتعلقة بالتنفيذ:لدىالتخطيطللتدريب،ينبغيالنظرفيإدماجوسائلاإلعامفيالتدريب

وإشراكممثليوسائلاإلعامفيتمارينالتدريب،حسباالقتضاء.
ملحوظة:"التركيزعلىالتنسيق"يعنيضمانأنتمارينالتدريبتختبرالقدرةعلىتبادلالمعلوماتووضع

تدخاتمنسقةبشأناإلباغعنالمخاطر.



التوصيات21

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
تتفقالتقاريرعنهذاالموضوععلىأنثمةحاجةإلىبناءالقدرةعلىاإلباغعنالمخاطر
علىالمستوىالوطنيومستوىالمقاطعاتوالمستوىالمحلي.واليدلوجودخطةلإلباغعن
المخاطرأوعدموجودهابالضرورةعلىالقدرة،تمامًاكماأنوجودعناصرالبنيةالتحتيةاليدل
علىالقدراتالتشغيلية.وقدأّدىعدمإنشاءقدراتمحليةبشأناإلباغعنالمخاطرإلىاالعتماد
فونفيأوقاتاألزمات.وبداًلمناالعتمادعلىالمساعدةالخارجية، علىخبراءخارجيينيوظَّ
ينبغيأنتستندقدرةاإلباغعنالمخاطرعندكلمستوىجغرافي–محليووطنيوإقليمي
وعالمي–إلىأدوارومسؤولياتوبنيةتحتيةمحدَّدةجيدًا،معالتركيزبشكلخاصعلىتطوير
القدراتالوطنية.وينبغيتدريبكادرمنالموظفينبشأناألزماتالصحيةواإلباغعنالمخاطر
كماينبغيإتاحةالتدريبالتذكيريمّرةواحدةسنويًاعلىاألقل.وينبغيتدريبالموظفينالمعنيين

بوسائلاإلعامعلىاإلباغبشأناألزماتالعامة)32، 33، 34(.

وركزتالتقاريرعلىالقدراتالتيتحتاجإلىالتعزيز،وهي:

 مهاراتأكثررّقةبشأناإلباغوالتعاملفيمابيناألشخاصإلىجانببناءالتوافقفياآلراء	
)بمافيذلكإعدادالوثائق(؛

 التحليل،التوثيق؛	
 الرصدوالتقييم؛	
 معرفةالمتغيراتالتيُيعرفأنهاتثيرالغضب،مثلتصّورعدماإلنصافوالامباالةاألخاقية	

واآلثارالواقعةعلىالمجموعاتالسكانيةالضعيفة؛
 وضعاستراتيجياتوخططومعاييرممارسةبشأناإلباغ؛	
 اإلباغمنجانبأصحابالمصلحةوالشركاء؛	
 المشاركةالمجتمعية؛	
 التحليلاالجتماعي-السياسيواالقتصاديوالثقافيلفائدةاإلباغعنالمخاطر؛	
 ترجمةالباغاتالتقنيةإلىمادةمفهومةومناسبةللسياق.	
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التوصيات23

باء4
الشؤون المالية

نتائج االستعراض المنهجي )35(
يوجدالقليلمنالبّيناتالتيتتصدىلهذهالمسألةعلىنحومفيد.وعلىالرغممنتحديد341وثيقة
ُيمكنأنتكونذاتصلة،فإنأغلبهااليناقشتمويلاإلباغعنالمخاطربشكلمباشر.ويذكر
بعضهاآلياتللتمويل،مثلاستخدامالقروضالصغيرةوالتأمينواألموالالمجّمعةفيإدارةمخاطر
الكوارث.ويذكرالعديدمنهااإلباغعنالمخاطرأوإذكاءوعيالجمهورأوتثقيفهكجزءمن
الحّدمنمخاطرالكوارث.ويذكربعضهاأنهحتىفيحالةوجودموادالحّدمنمخاطرالكوارث
منخالإذكاءالوعيأوالتثقيف،فإنرسائلالوقايةالتصلإلىالمستوىالمحلي.وتذكروثائق
أخرىضرورةتخصيصالحكوماتأموااًل)علىسبيلالمثال%1منالميزانيةالوطنية(منأجل
الحّدمنمخاطرالكوارثأوإدارتها.وتشيرجميعالوثائقتقريبًاإلىالتمويلكتحٍدرئيسيأمام
إدارةمخاطرالكوارثأوالحّدمنها،والحظبعضهاأنالتمويليقعفيالفجوةالقائمةبينالبرامج
االنمائيةوبرامجاإلغاثةوبالتاليفإنالتمويلاليتوافرمنأيمنهما.وكانتإحدىالرسائل
األخرىالتيتكررتكثيرًاهيضرورةدمجالتمويلوالجهودالخاصةبإدارةمخاطرالكوارث

أوالحّدمنهاوالتكيُّفمعتغيرالمناخ.

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
تضمنتهذهالمصنفاتقدرًاضئيًامنالموادذاتالصلة.بيدأنثمةموضوعًاتكرركثيرًاوهو
أناالفتقارإلىالتمويلعرقلجهوداإلباغعنالمخاطرفيبدايةفاشيةمرضفيروساإليبوال

التيأصابتغربأفريقيافيالفترة2015-2014)36، 37، 38، 39(.

التوصيات

ملخصالبّينات
واالعتبارات

فة ومستدامة ينبغي لها أن تكون عنصرًا في  يتطلب اإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ ميزانية معرَّ
الميزنة األساسية للتأهب للطوارئ واالستجابة لها والتعافي منها.

توصيةقوية
بّيناتمنخفضةالنوعيةجدًا

األساس المنطقي:وجدبحثشاملللبّيناتأنالسياساتأواآللياتأواالعتباراتالمتعلقةبأهميةوجود
ميزانيةمحدَّدةومستدامةلإلباغعنالمخاطرحظيتبقدرضئيلمنالنقاش.ووجدفريقوضعالمبادئ
التوجيهيةأنالبّيناتالمستمدةمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليديةالتيتبّينأن
االفتقارإلىالتمويلعرقلاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئخالأزماتحدثتمؤخرًاتدلعلى

أهميةالتوصيةبوضعسياساتوآلياتمنهذاالقبيل



جيم24

خالاالجتماعاالبتدائيلتحديدنطاقالمبادئالتوجيهية،حدَّدجيم
فريقوضعالمبادئالتوجيهيةأسئلةذاتأولويةالستبانةأفضل
الوسائللممارسةاإلباغعنالمخاطر،ومراعاةتطّوروسائل
اإلعامالجديدةوالتغيراتاالجتماعيةوالديموغرافيةالرئيسية.
وتستندالبياناتوالتوصياتالتاليةالمتعلقةبأفضلالممارسات

إلىالبّيناتالتيجرىاستعراضهامنأجلهذهاألسئلة.

.7
التوصيات

جيم:
 ممارسة اإلبالغ عن 
المخاطر في حاالت 

الطوارئ



التوصيات25

جيم1
التخطيط االستراتيجي لإلبالغ

يشملالتخطيطاالستراتيجيفيالمقاماألولتقديرأنشطةالتدخلوتقييمهامنأجلإذكاءوعي
الجمهوروالتأثيرفيالسلوكقبلالطارئالصحيالعموميوخالهوبعده.وقدبّيناستعراض
البّيناتأنهالتوجداستراتيجيةوحيدةلضماناإلباغبنجاحفيمثلهذهالحاالت.واتفقفريق
وضعالمبادئالتوجيهيةعلىأنالتخطيطممارسةفضلىجامعةينبغيأنيكونلهاالسبقعلى

أيتوصياتمحدَّدةبشأنممارسةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.

نتائج االستعراض المنهجي )40(
بّينتالدراساتالتيجرىاستعراضهاأهميةدمجالخبرةالعلميةبالمعارفالمحلية)الخبرةالمباشرة(
للمجتمعاتالمحليةالمتضررةمنطارئصحيعمومي.وينبغيلجهودالتخطيطاالستراتيجيأن
تراعيدورالثقافةخالاالستعدادواالستجابةلكيتكونالجهودالمبذولةلتلبيةاحتياجاتمختلف
المجموعاتالسكانيةمناسبةللسياق.وينبغيللجهودالمبذولةخالمختلفمراحلالحدثأن
ُتشركأصحابالمصلحةالمحليينالذينيضطلعونبدورمهّمفيإباغالرسائلالرئيسيةوتحريك

المجموعاتالسكانيةمنمجردالوعيبالحدثإلىاتخاذاإلجراءاتبشأنه.

وقدرّكزتالبحوثعلىاالستجابةللطوارئ،بماُيساعدعلىإتاحةفهمالخطواتالازمةللتخفيف
منأوضاعالكوارث.بيدأنالدراساتفياالستعراضالراهنتشجعاتخاذالمزيدمنالجهود
االستباقيةللتأهبللكوارث.وينطبقهذابشكلخاصعلىالمناطقوالمجتمعاتالمحليةالتيربما
تكونقدفقدتاإلحساسبالمخاطرواألضرارالتيتنجمعنالكوارثألنتاريخهاالسابقبشأن
أوضاعالكوارثربمايكونقدأّدىإلىإضعافتصّورهاللمخاطر.ومنثم،فإنزيادةالمعلومات
التؤديتلقائيًاإلىتغّيرالسلوك،ومنالمهّماستخدامقنواتوسبلإباغمتعددةللوصولإلى
هذهالمجموعاتالسكانية.ويشملذلكالذهابإلىأبعدمناألشكالالتقليديةإلعامالجمهورإلى
األشكالالمحليةبدرجةأكبروالتيتشمل،علىسبيلالمثالالالحصر،استخدامأعضاءالمجتمع
المحليواألسرلنشرالرسائلاألساسية،وبرامجالتدخل،وحماتالتوعيةالطويلةاألجل،وإتاحة
المعلوماتمنخالالمراكزالمجتمعيةوالمراكزالدينيةوسائرالقنواتالمستخدمةللحصولعلى

المعلوماتفيحاالتالكوارث.

ملخصالبّينات
واالعتبارات

ينبغي أن يجري التخطيط مسبقًا لإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ، وأن يكون التخطيط عملية 
مستمرة ُترّكز على التأهب وكذلك على االستجابة. وينبغي أن يكون مراعيًا الحتياجات أصحاب المصلحة 

وتشاركيًا ومستجيبًا للسياق وأن يتضمن تعقيبات الفئات المتضررة.

مالحظات
 يؤديالتخطيطوظيفتهعلىأفضلنحومنخالالتعاونبينالفئاتالمعنيةمعتحديداألدوار	

والمسؤولياتبوضوح.ويتعّينللوكاالتالمعنيةبالصحةونظمالطوارئوسائرالخدماتالعامةأن
تتعاونوُتنشئشبكاتإباغاستعدادًالألحداث.

 يتعّينأنيراعيالتخطيطإلباغالمجتمعاتالمحليةوالثقافاتوأساليبالحياةفيمختلفقطاعات	
الجمهوروأنيصمِّمعاوةعلىذلكالتثقيفواالستعدادبشأنالكوارثحولهذهالهياكلاالجتماعية.

 ينبغيتحديدقنواتوسبلمتعددةواستخدامهاإلباغالرسائلالمتعلقةبالكوارث.	
 ينبغيأنيشملالتخطيطالتدريبوالمعلوماتالمحدَّثةلفائدةموظفياالتصاالتوآلياتللحصولعلى	

تقديراتأوليةسريعةلألوضاع.
 ينبغيأنيشملالتخطيطالتجهيزالمسبقبموارداالتصالومواده،بمافيذلكالرسائلاألساسية	

والمعلومات)علىسبيلالمثالصحائفالوقائع(ومحتوىالمناقشات.
 ينبغيأنيشملالتخطيطإنشاءآلياتلرصدفّعاليةالرسائلوتقييمهاوتعديلهاحسباالقتضاء.	
 ينبغيأنيكونالتخطيطعمليةشاملةُتلتمسفيهاجميعالفئاتالمتضررةوُتدَرجفيهاوُيصغىإليها	

وُتشَركفيهالكيتتولىملكيتها.وينبغيإشراكالمجتمعاتالمحليةالتيُيحتملتعرضهالألضرارفي
مرحلةالتخطيط.

بيانبشأنأفضل
الممارسات

التوصيات
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وتتفقنتائجاالستعراضالراهنإلىحّدكبيرمعاستنتاجاتاالستعراضاتالموجودةالواردةأدناه.

 ضرورةتعاونمختلفالوكاالتالمعنيةبالصحةونظمالطوارئوسائرالخدماتالعامة	
إلنشاءشبكاتاتصالاستعدادًالألحداث.

 يتعّينالستراتيجياتاإلباغأنتراعيالمجتمعاتالمحليةوالثقافاتوأساليبالعيشفي	
مختلفقطاعاتالجمهور،وأنتصمِّمالتثقيفبشأنالكوارثواالستعدادلهاحولهذه

الهياكلاالجتماعية.
 تصّورالمخاطرهوالمنبئالرئيسيلسلوكياتالوقايةمنالكوارثوالتخفيفمنها.	
 يتحددتصّورالمخاطرنفسهبعواملمتنوعة،بمافيذلكالمعِرفةبالكوارثوالثقةفي	

المسؤولينوالخصائصالديموغرافية.

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
طبقًالهذهالمصنفات،يبدأالتخطيطاالستراتيجيالفّعاللإلباغعنالمخاطرقبلحدوثاألزمات
بمدةطويلة،وهويشملعددًامنالخطوات:وضعاستراتيجيةوإطارلاتصالبجميعأصحاب
حأنتَثارخالاألزمة؛وتدريب المصلحة؛ووضعرسائلأساسيةوتدقيقهابشأنمسائليرجَّ
موظفياالتصاالت؛وإنشاءنظامالستعراضالرسائلوالموافقةعليهابسرعة )22، 28، 41(.
وينبغيتحديداألدواروالمسؤولياتبوضوح)28(كماينبغيإنشاءشبكةمنالشراكاتفيمجال
االتصالوصيانتها.وينبغيوضعخطةللعملمعوسائلاإلعام)42، 43(ومجموعةأدوات

متعلقةبوسائلاإلعام)29(.وينبغيضمانالتمويلالكافيوالمناسبالتوقيت)44(.

وكانتالنتيجةالثانيةهيأنهيتعّينبدءعمليةاإلباغمبكرًا)38(وأنإحدىالخطواتاألساسية
األولىتتمثلفيإجراءتقييممعقادةالمجتمعالمحليوأعضائهمنأجلتحديدقنواتاالتصال
المفضلة،والعوائقوالمشاكلالُممكنة،وكذلكالحلولالُممكنة )32، 45(.والحظتإحدىالدراسات
أنهينبغياستخدامالتقييماألنثروبولوجيالطبيعندبدايةاالستجابةلكييتسنىتكييفالرسائل
والتدخاتتبعًالذلك)46(.وينبغيلهذاالتقييمأنيتضمناالستماعإلىالشكاوىومراعاةعادات

جميعالفئاتالمعنيةوثقافاتها)28، 47(.

وقدوّفرنهج"إدارةفاشيةاإليبوالوالقضاءعليهاتحتالقيادةالمجتمعية")CLEME(مثااًلعلىهذه
الخطوات)48(.ويبدأهذاالنهجبتقييمالوضعووضعخريطةللمجتمعالمحليوجمعالمعلومات
عنرعايةالمرضىوعنالوفياتومسحالمجتمعالمحلي.ومنثم،كانالمجتمعالمحلييتخذمعًا
قراراتبشأنالتدخاتويكّيفهاحسبفئاتمحدَّدةوينفذها.وكانتالتحلياتالسياقيةوالتعقيبات

وزياراتالمتابعةُتستخدملتعديلالتدخات.

وتشملالعناصراألخرىفيالتخطيطالجيدلإلباغ:التمييزبينالرسائلالمسَندةبالبّيناتوالرسائل
غيرالمؤكدة)36(؛وضمانأنالدروسالمستفادةقداستوعبتوطبقت)44(؛وبناءقدراتمحلية

بشأناالتصال)42(.
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ثمة حاجة إلى البحوث إلنشاء أفضل اآلليات واألساليب لتقييم تدخالت اإلبالغ عن المخاطر في حاالت 
الطوارئ بسرعة وإدماج نتائج التقييم وتعقيبات أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية من أجل إثراء 

االستجابات الجارية والمستقبلية وتحسينها.

األساس المنطقي:اتفقفريقوضعالمبادئالتوجيهيةعلىأنإنشاء"أنشوطةتعقيبات"فّعالةتسمحبإدماج
نتائجالتقييمفيعمليةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئأمرأساسي،بيدأناالستعراضالمنهجي
لميجدبّيناتتدعمفّعاليةأيمنأدواتالتقييمالراهنة.ومنثم،قررالفريقأنيوصيبأنتكوناألدوات

المستخدمةإلنشاءأناشيطالتعقيبات،والتيُتستخدمكلهاحاليًا)انظرالقائمةفيالنتائجأدناه(ولكنهالمُتدَرس
بطريقةمنهجيةلبيانفاعليتها،مجااًلذاأولويةفيالبحوثالمتعلقةباإلباغعنالمخاطر.وعلىالرغم

منأنجميعمجاالتممارسةاإلباغعنالمخاطرتتطلبمزيدًامنالبحوث)انظرقسم"ثغراتالبحوث
وأولوياته"5،ارُتئيأنهذهالثغرةحاسمةاألهميةإلىدرجةجعلتالفريقيضعهذهالتوصيةكتوصية

قائمةبذاتها.

الجدول4-
أدواتجمعالبيانات

االستجابة/ التعافي )أدوات لتقييم فّعالية استراتيجيات اإلبالغ عن المخاطر في 
حاالت الطوارئ ورصدها(

االستعداد )أدوات ألغراض االستكشاف واإلشراك لدى وضع استراتيجيات اإلبالغ عن 
المخاطر في حاالت الطوارئ(

مجموعاتالتركيز مجموعاتالتركيز

المقابات المقابات

االستقصاءات االستقصاءات

رصدوسائلاإلعام/وسائلالتواصلاالجتماعي
رصدالمواقعاإللكترونية

دراساتالحاالت

النهوجالتشاركية

جيم2
أدوات الرصد والتقييم

علىالرغممنأنهلمتكنهناكبّيناتتشيرإلىاألدواتالتيأّدتوظيفتهاعلىأفضلنحو،
يتضمنالجدول4األدواتالمستخدمةلجمعوتصنيفالبياناتالمستمدةمنالمصنفاتالعلمية
حسبمرحلةاالستجابة،والتيُيمكنأنتوضعفياالعتبارلدىاالضطاعببحوثلتحديدأفضل

اآللياتلوضعأنشوطةتعقيبات.
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جيم3
وسائل التواصل االجتماعي

نتائج االستعراض المنهجي )49(
جرتمعظمالدراساتفيأسترالياوالصينواليابانوالوالياتالمتحدةاألمريكية،وكذلكفيأوروبا.وكانتالزالزل
واألعاصيرواألمراضالمعديةوالفيضاناتاألكثرخضوعًاللدراسة.وركزتأغلبالدراساتبشأناستخداموسائلالتواصل
االجتماعيفياإلباغعنالمخاطرعلىاإلعاناتالعامةوإعاناتالوكاالتالحكوميةالمنشورةفيموقعتويتروموقع
سيناويبو)وهوالموقعالمناظرلتويترفيالصين(وموقعفيسبوك.وركزتِقّلةمنالدراساتعلىمواقعأخرىلوسائل
التواصلاالجتماعيمثلموقعفليكروالرسائلالنصيةالقصيرةوالمدوناتويوتيوبوتطبيقاتوضعالخرائط.وكانت
المراحلاألكثرخضوعًاللتحليلمرحلةاالحتواءأومرحلةاالحتواءالمقترنةبمراحلاإلعدادو/أوالبدايةو/أوالتعافي.
وركَّزتأغلبالدراساتعلىالمجموعةالسكانيةالعامةأوعلىموظفيالوكاالتالمعنيةبالصحة؛وتضمنتأقليةصغيرة

فقطالسماتالديموغرافيةلعّيناتُترّكزعلىالفئاتالضعيفة.

التوصيات

ملخصالبّينات
واالعتبارات

جيم3–2ينبغي أن تكون وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية جزءًا من استراتيجية 
متكاملة مع سائر أشكال اإلبالغ من أجل تحقيق التوافق في المعلومات المتثبت من صحتها والدقيقة.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:كانتهناكبّيناتمتوسطةالنوعيةعلىأنإدماجتدخاتوسائلالتواصلاالجتماعي
ووسائلاإلعامالتقليديةيفيدفيتوافقالمعلوماتوالثقةفيها.وآثارذلكعلىالمواردضئيلة،كمالمُتستبن
أضراروالشواغلُيعتدبهابشأنالجدوى.ومنثم،اتفقفريقوضعالمبادئالتوجيهيةعلىأنتكونهذه

التوصيةقوية.
االعتبارات المتعلقة بالتنفيذ)تنطبقعلىتنفيذكلتاالتوصيتينالواردتينأعاه(:يتعّينللوكاالتالحكومية
وشركاءالتنفيذتدريبموظفينمكرسينفيمجالوسائلالتواصلاالجتماعيوتوظيفهمودفعأجورهممن
أجلبناءالعاقاتمعأصحابالمصلحة،واستخداموسائلالتواصلاالجتماعيعلىنحومتسقلبناءالثقة

والمصداقيةقبلحاالتالطوارئوخالهاوبعدها.

جيم1-3 ُيمكن استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلشراك الجمهور وتيسير االتصال بين النظراء وإيجاد 
وعي بالوضع ورصد اإلشاعات وردود فعل الجمهور وشواغله والتصدي لها خالل حاالت الطوارئ وتيسير 

االستجابات على المستوى المحلي.

توصيةمشروطة
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:توجدبّيناتمتوسطةالنوعيةتشيرإلىأنوسائلالتواصلاالجتماعيتشجعالجمهور
علىالمشاركةوأنهاوسيلةلتحقيقمايلي:إيجادوعيبالوضع؛ورصداإلشاعاتواالستجابةلها؛

والتصديلشواغلالجمهوروردودفعله؛وتيسيراالتصالبينالنظراءواالستجاباتعلىالمستوىالمحلي.
بيدأنفريقوضعالمبادئالتوجيهية،بعدتقييمهللمتطلباتمنالمواردوالجدوىواألضرارمنقبيلإساءة
االستعمالوالمخاوفالثقافيةوالقيود،قررأنتكونهذهالتوصيةمشروطةبسببالطبيعةالسياقيةالستخدام
وسائلالتواصلاالجتماعيوتطبيقها.فوسائلالتواصلاالجتماعيتشملطائفةشديدةالتنوعمناألنشطة
واألدوات،مثلالتشبيكاالجتماعيوتبادلالصور/الفيديوهاتواإلرسالالتلفزيونيالمباشروالتواصل
منخالالمدوناتاإللكترونيةالصغيرة،ولكلمنهاقيودمختلفةوجاذبيةمختلفةفيالظروفالمختلفة

ومستوياتمختلفةمنالقدرةعلىتحملتكاليفها.
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ووجداالستعراضأنوسائلالتواصلاالجتماعي،وخاصةتويتروفيسبوك،ُيمكنأنُتستخدملنشر
المعلوماتالصحيحةوالتحققمنصحةالمعلوماتمنأجلتبديدالشائعاتوالمعلوماتالمغلوطة
خالاألزماتالصحيةالعمومية.ويتسمهذابأهميةخاصةبالنسبةلوسائلالتواصلاالجتماعي
البديلةالتيالتخضعلسيطرةالحكومةالمباشرةفيالبلدانالتياليثقالناسفيهابرسائلالحكومة

وحماتها،ويلجؤونإلىنظرائهمعنطريقاإلنترنتللحصولعلىمزيدمنالمعلومات.

وُتبّينالدراساتأنمستخدميمنصاتوسائلالتواصلاالجتماعي،وخاصةتويتروفيسبوك،
يتحققونمنصحةالسواداألعظممنالرسائلمنخالالتنظيمالذاتي.وتستخدمالوكاالتبنشاط
الرسائلالتيتدحضالخرافاتمنأجلالتصديلإلشاعاتونشرالمعلوماتالصحيحة.وفيحين
يحافظمايضطلعبهالنظراءمنرصدوتصويبعلىدقةرسائلوسائلالتواصلاالجتماعي
إلىحّدبعيد،تبّينأنالوكاالتالحكوميةوشركاءالتنفيذيحتاجونإلىتدريبموظفينمكرسين
لوسائلالتواصلاالجتماعيوتوظيفهمودفعرواتبهممنأجلبناءالعاقاتمعالمجتمعاتوأصحاب
المصلحةالمعرضينللمخاطر،واستخداموسائلالتواصلاالجتماعيبطريقةمتسقةلبناءالثقة

والمصداقية،والتصديللشائعاتوالمعلوماتالمغلوطةبمجردظهورها.

وَتبّينأناستخدامالهاشتاغ)وسمالمربع(مفيدفيدحضالخرافات.وقداتضحذلكفيسلسلة
دراساتجرتفيأسترالياأثناءحدوثفيضانحيثُأشيدبالتقاريرالتينشرتهاالشرطةالمحليةفي
وسائلالتواصلاالجتماعيلدحضهاالسريعللخرافاتومصداقيتهافيإتاحةتحديثاتمتسقةوحسنة
التوقيتتوّفرمعلوماتدقيقة.وتبّينأيضًاأنهينبغيللوكاالتالحكوميةأنتستخدمالهاشتاغات
التيتطورتبطريقة"عضوية"فيوسائلالتواصلاالجتماعيويستخدمهامعظمالجمهوربالفعل
ويجريتداولهاعلىنطاقواسعبداًلمنتصميمهاشتاغاتجديدةلحدثماواإلصرارعلىأن

يستخدمهاآلخرون..

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
وجدتإحدىالدراساتأن%87مناألطباءفيالبرازيليستخدمونواتسآبللتواصلمع
المرضىوأناستخدامالهواتفالمحمولةقدفاقاللجوءإلىالتلفزيونكوسيلةأساسيةلإلعام
)50(.وفيغربأفريقيا،ُتعتبرتطبيقاتالدردشة،وخاصةواتسآب،أفضلمنخدماتالرسائل
النصيةالقصيرةألنهاأرخص.وَتبّينأنتطبيقواتسآبمفيدأيضًافيتعّقباإلشاعات)36(.
وتشملأدواتاإلعامالجديدةتطبيقرابيدبروونظمللرسائلالنصيةالقصيرة)51(.وقدتبّين
أيضًاأنوسائلالتواصلاالجتماعيُتستخدمعلىنحومتزايدلرصدمايقولهالجمهورعنقضايا

الصحةالعمومية)27(.

وقداسُتخدمتالرسائلالنصيةالقصيرةبنجاحفيتعّقباإلشاعاتومكافحتهاوفياالتصالبالناس
فيالمناطقالخاضعةللحجرالصحيخالفاشيةفيروساإليبوالفيغربأفريقيا)38، 39، 43(.
وسمحمجهودتعاونيبينشركةاإلذاعةالبريطانية)BBC(وواتسآببتوجيهرسائلمباشرةمن
منظمةالصحةالعالميةومنظمةاألممالمتحدةللطفولة)اليونيسف(ومراكزمكافحةاألمراضوالوقاية
منهافيالوالياتالمتحدةإلى20000مشتركأغلبهمفيغربأفريقيا.وفيسيراليون،كانت
النسخةالمحليةمنقناةاالتصالهذهتضم15000مشتركبحلولنهايةالفاشية)44(.واسُتخدمت
الرسائلالنصيةأيضًاللرصدفيالوقتالفعلي)34(.واستخدمتنيجيرياالهواتفالمحمولةلنشر
الرسائلعناإليبوال)52(،واختارتحكومةسيراليونتطبيقواتسآبكإحدىقنواتاستجابتها
الرسمية.وتسمحوسائلالتواصلاالجتماعيلمواطنيسيراليونالمغتربينباالضطاعبدورفي
التعبئةاالجتماعية،رغموجودهمفيالخارج،منخالاستخدامسكايبوفيسبوكوواتسآب
والهواتفالذكيةلتبادلالمعلوماتعنالفاشية.واستخدمالمغتربونمنأعضاءالمهنالطبيةوسائل

التواصلاالجتماعيلحشدمعارفهممنالمهنيينورجالاألعمالوالسياسيين،وأسرهم)53(.
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جيم4-2ينبغي للرسائل المتسقة أن تنبع من مصادر مختلفة للمعومات وأن تصدر في مرحلة مبكرة من 
حالة الطوارئ.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:يوّفرهذااالستعراضوغيرهمناالستعراضاتالتيتناولتالثقةوالشكوكبّيناتعلى
أناستخدامالرسائلالمتسقةمنخالمصادرمختلفةللمعلوماتفيحاالتالطوارئيزيدمناحتمال

تصديقهذهالرسائلوالعملبموجبها.واتفقفريقوضعالمبادئالتوجيهيةعلىأنهذهممارسةمهّمةفيما
يتعلقبالرسائل.وأكدأيضًاعلىاألضرارالُممكنةللتأخيرفيتوجيهالرسائل،حيثيؤديذلكإلىانتشار

اإلشاعاتوتحّولهاإلىأساسلمعتقداتراسخة.

جيم4
توجيه الرسائل

جيم4-1 ينبغي أن تكون وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية جزءًا من استراتيجية 
متكاملة مع سائر أشكال اإلبالغ من أجل تحقيق التوافق في المعلومات المتثبت من صحتها والدقيقة.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:اتفقفريقوضعالمبادئالتوجيهيةعلىأنثمةبّيناتعلىحدوثأضرارعندماتؤدي
اللغةالتقنيةإلىبلبلةالناسأومنعهممناعتماداإلجراءاتوالسلوكياتالوقائية.وكانهناكاتفاققوي

علىأنمنشأنتجنباستخداماللغةالتقنيةأنيخفِّفبدرجةأكبرمنالمخاطر،وأنهذاممكنوليسله
عواقبكبيرةبالنسبةللموارد.
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جيم4-3ينبغي للرسائل أن تشجع إجراءات محدَّدة ُيمكن للناس اتخاذها بصورة واقعية لحماية صحتهم.

توصيةقوية
بّيناتمتوسطةالنوعية

األساس المنطقي:أّكدهذااالستعراضوغيرهمناالستعراضاتالتيتناولتالثقةفائدةاإلجراءاتالمحدَّدة
والمناسبةثقافيًاوسياقيًاالتيُيمكنأنيتخذهاالناسلحمايةأنفسهمخالالطوارئ.وأشارفريقوضع

المبادئالتوجيهيةإلىالضررالناجمعنتوجيهرسائلمبهمةأوعامةالتعنيسوىالقليلوتثيرالبلبلة.
ويمثِّلاإلنصاف–تقديمإجراءاتواقعيةللفئاتالضعيفة،مثلالمعاقين-عنصرًامهمًافيالقرارالذي

اُتخذبجعلهذهالتوصيةقوية.

مالحظات
االعتباراتالمتعلقةبالتنفيذبشأنجميعالتوصياتالخاصةبتوجيهالرسائل:)1(يتعّينأنتكون
الرسائلمستمدةمنالسياقاتالثقافيةومكيفةتبعًالهاباستخداماالختباراتالمسبقةللفئاتالمستهدفة؛

و)2(يتعّيناستعراضالرسائلوإعادةصياغتهادوريًامعتطّورحالةالطوارئ.

نتائج االستعراض المنهجي )54(
تردأدناهنتائجاستعراض34دراسةباللغةاإلنكليزيةو33دراسةبلغاتاألممالمتحدةاألخرى.

 موظفوالصحةالعموميةهمعلىمايبدومصدرالمعلوماتعنالمخاطراألكثرمصداقية.وتبعًا	
للثقافة،تبّينأنموظفيالحكومةومصادرالمعلوماتغيرالمحليةأقلمصداقيةبوجهعام.

 علىالرغممنأنهتبّينأنوسائلاإلعامالتقليدية،وخاصةاإلذاعةوالتلفزيون،لهاأكبر	
األثر،فإنشبكاتاالتصالبيناألفرادتصيرمهّمةعندماتنطوياألحداثعلىانقطاع

اإلمداداتالكهربائيةأوفقدانها.
 ينبغيأنتنبعالرسائلمنمصادرمختلفةللمعلوماتوأنتصدرفيمرحلةمبكرةمنالفاشية؛	

فغيابالرسائلالمبكرةيسمحللشائعاتباالنتشار.
 ينبغيتوجيهالرسائلبلغةغيرتقنية.	
 سوفُتدَمجالرسائلالصادرةمنمجموعةمامنالمصادرفيالرسائلالصادرةمنمصادر	

أخرى،سواًءكانتصادرةمنوسائلاإلعامأومناألسرةواألصدقاء.وبسببهذااإلدماج
للرسائلعلىالمستوىالفردي،ينبغيوضعالرسائل"منالقاعدةإلىالقمة"لكييتسنى

مراعاةاالعتباراتالثقافيةوالسياسية.
 تسمحمراعاةفهمالثقافةالمحليةبصياغةرسائلتوصيبسلوكياتمحدَّدةلحمايةالصحة	

مناسبةللثقافة.
 منالمهّمماحظةأناألفراد،وأحيانًاالمجتمعاتالمحلية،سوفيرفضونأنواعًاعديدةمن	

الرسائلألسبابمتنوعة،وهيأسبابمشتركةأحيانًاوإنكانليسباإلمكانتعميمهابسهولة.
 علىسبيلالمثال،منالعسيرإقناعالناسباإلجاءأوباالمتثاللقيودالحجرالصحيعبر	

جميعالثقافاتوالنظمالسياسية،بيدأناألسبابمنوراءهذهالصعوبةتتفاوتبدرجةكبيرة.

نتائج استعراض المصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
وجداستعراضهذهالمصنفاتأنمنالضروريمعرفةكيفيةحصولالناسعلىمعلوماتهمالصحية
)55(.وبخافذلك،قداليكونألفضلالرسائلصياغًةأثرإذاُوضعتحيثلنياحظهاأحد.
وينبغيللفئةالمستهدفةأنتقّيمهذابالنظرإلىأنالتواصلمعوسائلاإلعاميتفاوتبدرجةكبيرة.

وتؤثرمصداقيةالمصدرومدىالثقةبهفياعتمادالتغّيراتالسلوكية.وقدوجدتعّدةدراسات
أناالستشهادبمصادرذاتمصداقية)28، 43، 56(،أوبآراءقادةالمجتمعأوأفراداألسرةأو
األصدقاءالجديرينبالثقةُيمكنأنيؤثرفيتغييرالسلوك)13(.ويشجعاستخدامالرسائلالتي
تتضمنأعدادالناجينوقصصهمأيضًاعلىاعتمادالسلوكياتالموصىبها)50(.وقدالحظأحد

التقاريرأنهينبغيفيحالةاستخدامالخبراءاإلشارةإلىمدىجدارتهمبالثقة)43(.

ملخصالبّينات
واالعتبارات
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1-7
أولويات البحوث وثغراتها

الجدول5
أولوياتالبحوثوثغراتها

الثغرات المستبانة المجال

 تغطيةغيركافيةللبلدانالمنخفضةالدخل	
 االفتقارإلىدراسةشاملةلمختلفمكّوناتالثقةإلىجانبمفاهيمقدتتداخلإلىحّدكبيرمعالثقة	

ولكنهاتختلفمعهاإلىحّدما،مثلالطمأنينة
 االفتقارإلىالدراساتالطولية	
 عدمكفايةالبحوثبشأنكيفيةتفاعلوسائلاإلعاموالشبكاتالشخصيةخالاألحداث	

ألف1:
الثقة

 ثمةحاجةإلىبحوثبشأنأثروسائلاإلعامالرقميةوتجّزؤالمشهدالمعلوماتيعلىكيفيةتقييم	
المجموعاتالسكانيةلماتراهوتسمعهوتقرؤهوثقتهافيه

 االفتقارإلىدراسةشاملةلمختلفالتصوراتالمفاهيميةلعدماليقينومكوناته	
 ندرةالدراساتالتيتتناولتصميمالرسائلالتيُيمكنأنُتزيدمنفهمالمعلوماتالمتعلقةباألمور	

المشكوكفيها
 عدمكفايةالبحوثالمقارنةعبرالبلدان،وخاصةعبرالبلدانالمرتفعةالدخلوالمنخفضةالدخل	
 عدمإياءاالهتمامالكافيللمجموعاتالسكانيةالضعيفة،التيغالبًاماتتوافرلهاأقلإمكانيةللوصول	

إلىمصادرالمعلوماتوأقلفرصةللحصولعلىالمعلوماتالرسمية
 االفتقارإلىالدراساتالطولية	

ألف2:
اإلباغعناألمور

المشكوكفيها

 االفتقارإلىدراساتبشأنالطرقالفّعالةإلشراكالمجتمعاتالمحليةفيتخطيطاألنشطةوفياألنشطة	
الخاصةبإجراءاتالتأهبواالستجابة؛وينطبقهذاعلىاألنشطةقبلالكوارث/الطوارئوخالها
وبعدها،وعلىمختلفمستوياتالمجتمعالمحليوعلىالمجتمعاتعمومًاوكافةقطاعاتالمجتمع

وعلىاألفراد/األسرفيالمجتمعالمحلي.
 يشيرعدمالتفرقةبينالمشاركةخالالتأهبوخالاالستجابةفيالمصنفاتالعلميةإلىوجود	

ثغراتتتطلباهتمامًامنفصًا؛وعلىالرغممنأنالكوارث/الطوارئتحدثدائمًاعلىالمستوى
المحلي،فثمةإمكانيةإليجادأنشطةُتشركالمجتمعاتعلىمستوىالدولةوعلىالمستوىاإلقليمي

والوطنيوالدولي
 التوجددراساتبشأنكيفيةاضطاعالمجتمعاتالمحلية)بتعريفاتهاالمتعددة(بدورفياألنشطة	

التيتجريعلىالمستوياتاألبعد

ألف3:
مشاركةالمجتمعالمحلي

 ثمةحاجةإلىالبحوثفيالسياقاتالمنخفضةالدخلوالمتوسطةالدخل	
 ثمةحاجةإلىالبحوثالتيتقيسأثرالتدخل/النشاطبداًلمنمجردوصفه	

باء1:
تصريفالشؤونوالقيادة

 ثمةحاجةإلىالبحوثفيالسياقاتالمنخفضةالدخلوالمتوسطةالدخل	
 ثمةحاجةإلىالبحوثالتيتقيسأثرالتدخل/النشاطبداًلمنمجردوصفه	

باء2:
نظمالمعلوماتوالتنسيق

 البّيناتالموجودةبشأنكيفيةتنميةقدراتاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوإدامتهانادرة،	
ومنالعسيرعدماستنتاجأنهكانهناكعدماهتمامبتحديدالعواملالتيُتسهمفيفّعاليةالتدريب

باء3:
بناءالقدرات

 أظهربحثشاملللبّيناتعدموجودنقاشللسياساتأواآللياتأواالعتباراتالمتعلقةبأهميةوجود	
ميزانيةمعّرفةومستدامةلإلباغعنالمخاطر

 ثمةحاجةملحةلبحث/تحليلالوسائلالفّعالةإلنشاءتمويلمستداملإلباغعنالمخاطر	

باء4:
الشؤونالمالية
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الثغرات المستبانة المجال

 الجغرافيا:الدراساتمنحازةإلىحّدبعيدإلىالمجموعاتالسكانيةفيالوالياتالمتحدةمعإجراءبعض	
الدراساتفيأفريقياوأسترالياوفيبعضالبلداناآلسيوية،مثلالصينواليابان،وفيأوروباالشرقية؛
ويركِّزنصفالدراساتتقريبًاعلىمرحلةالبدايةكماُيرّكزأكثرقليًامننصفهاعلىمرحلةالتقييم

 نوع الطوارئ:كانتأنواعاألحداث/الكوارثالصحيةالعموميةاألكثردراسةهياألحداثالسيزمية	
مثلالزالزلوالتسونامي؛والظواهرالجويةمثلاألعاصيروالفيضانات؛واألمراضالمعديةالناشئة؛
وكانأغلبهامستندًاإلىبياناتمستمدةمنعّيناتصغيرة،ممايجعلمنغيرالمرجحأنيكون

الباحثونقدجمعواعّيناتتمثلالمجموعاتالسكانيةالمتضررةتمثيًاكامًا
 المرحلة:رّكزعددقليلمنالدراساتعلىاستراتيجياتمحدَّدةتقيمارتباطًاواضحًابينزيادة	

المعلوماتخالمرحلةالتخطيط/االستعدادوتغييراإلجراءاتخالمراحلالبدايةواالحتواءوالتعافي

جيم1:
التخطيط

 تبّينمناالستعراضالمنهجيواستعراضالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية	
عدموجودبّيناتبشأنماإذاكانأيمنأدواتالتقييمالراهنةيحققبفاعليةأنشوطةتعقيباتتسمح

بإثراءاالستجابةالراهنةوالمستقبليةلإلباغعنالمخاطرعلىنحوأفضل
 أصدرفريقوضعالمبادئالتوجيهيةتوصيةبإجراءالبحوثبشأنأناشيطالتعقيباتالفّعالة،بما	

فيذلكتوقيتالتقييم،ووقتوطريقةإجرائه،والتحدياتالتيحالتدونإجرائه،والحاجةإلىفهم
األدواتالتيتسمحبالتقييمالسريع،والقدرةالازمتوافرهاإلجراءالتقييمالسريع

جيم2:
الرصدوالتقييم

 ُيرّكزعددقليلمنالدراساتعلىاستخداموسائلالتواصلاالجتماعيخالمرحلتّيالتعافيواالستعداد.	
ومنالناحيةالجغرافية،لمتخضعأفريقياوأمريكاالوسطىوالجنوبيةوآسياالوسطىوجنوبشرق

آسياوشبهالقارةالهنديةوكذلكأوروباالشرقيةعمومًالقدركاٍفمنالدراسة
 وحيثماخضعتوسائلالتواصلاالجتماعيللدراسة،نادرًاماتجاوزتحليلالخصائصالديموغرافية	

لمستخدميهذهالوسائلتحديدموقعهمالجغرافيوماإذاكانواداخلمنطقةالكارثةأوخارجهاومدى
تواتررسائلهمالمنشورةعبرهذهالوسائلومحتواها

 الُتجمعالخصائصالديموغرافيةو/أوُتحلَّلمنأجلالبحثبمزيدمنالتعمقفيآثاراستخدام	
وسائلالتواصلاالجتماعيللوصولإلىالمجموعاتالسكانيةالضعيفة

 منالمجاالتالتيلمُتدَرسعلىنحوكاٍفمعرفةمنهمالذينُيمكنالوصولإليهمعبرحمات	
وسائلالتواصلاالجتماعيومنهمالذينالُيمكنالوصولإليهمإالَّبوسائلأخرى؛وبالمثل،لم
يخضعأثروسائلالتواصلاالجتماعيكأحدأجزاءاستراتيجيةمتعددةاألساليبلاتصاللقدركاٍف

نسبيًامنالدراسةحتىاآلن
 ثمةدراساتتشيرإلىماقديترتبعلىاستخداموسائلالتواصلاالجتماعيمنعبءمفرطمن	

المعلوماتومنالبلبلةخالاألحداث/الكوارث؛ومعذلكمازالهناكفهممحدودللطرقالتيُيمكن
للناسأنيستخدموابهاوسائلالتواصلاالجتماعياستخدامًاجيدًاوأنيحققواتوازنًابينالمعلومات

المستمدةمناإلنترنتوتلكالمستمدةمنمصادرأخرى

جيم3:
وسائلالتواصل

االجتماعي

 ثمةنقصفيالبياناتعنأثرالتوجيهالبدئيللرسائلبشأنالمخاطرخالاألياماألولى–البدايةالمبكرة	
لمخاطرالطوارئ–وافتقارإلىالبحوثبشأنكيفيةتعزيزالتأهبالفرديلطوارئاألمراضالمعدية

 فالضعفعمومًاجغرافيًاأوحسبالعمرونوعالجنسوالعجزالبدني؛وينبغيللبحوثالجديدة	 ُيعرَّ
أنتدرسالضعفمنالمنظورينالنفسياالجتماعيأواالجتماعياالقتصادي

 لمتجردراسةتجريبيةللطريقةالتيينبغيبهاتغييرالمعلوماتعنالمخاطرخالوقوعحدثما	
)ترتبطبالتوصيةالخاصةبالبحوثالمتعلقةبالتقييم(

 وضع"معاييرجديدة"،علىسبيلالمثالغسلاليدين،قديكونأكثرفائدةمنمجردتوفيرالمعلومات،	
وهومايحتاجإلىالدراسةوالقياس

جيم4:
توجيهالرسائل
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فياالباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

2-7
تكوين األفرقة المعنية بالمبادئ التوجيهية

 الفريق التوجيهي الداخلي
يضمالفريقالتوجيهيالداخلي،الذيُأنشئفيعام2014،موظفيالمنظمة
المعنيةبالتأهبللطوارئواالستجابةلهاواالتصاالت.وقدعقدمناقشةغير
رسميةابتدائيةفيتشريناألول/أكتوبر2014أعقبهااجتماعرسميفي
آذار/مارس2015.وأشرفالفريقالتوجيهيالداخليعلىتحديدنطاق
المبادئالتوجيهيةواختيارأعضاءفريقوضعالمبادئالتوجيهيةوإدارة
االستعراضاتالمنهجيةواإلنتاجالنهائيللمبادئالتوجيهية.وتردالقائمة

الكاملةألعضاءالفريقالتوجيهيالداخليفيالجدول6،الملحق1.

3-7
فريق وضع المبادئ التوجيهية

تشاورتاألمانةمعالشركاءالرئيسيينوأصحابالمصلحةوالفريقالتوجيهي
الداخليلتحديداألفرادالذينيمتلكونالخبرةالمناسبةفيمجاالتعملمنقبيل

حاالتالطوارئ،والجوائحواألوبئة،وإدارةمخاطرالكوارث،واالتصاالت،وغير
ذلكمنالتخصصاتذاتالصلةمنقبيلاألنثروبولوجياوعلماالجتماعوالنظم
الصحية.وكانتعملياتاالختيارمحكومةأيضًابضرورةتحقيقالتوازنبين

الجنسينوالتوازناإلقليمي.وتردفيالجدول7منالملحق1القائمةالكاملةألعضاء
فريقوضعالمبادئالتوجيهيةمعجهاتانتسابهموخبراتهمومصالحهمالمعلنة.
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رؤساء فريق وضع المبادئ التوجيهية
كانتمارشافاندرفورد،التيكانتتشغلآنذاكمنصبالمديرالمشاركلاتصاالتفيمركز
الصحةالعالميةالتابعلمراكزمكافحةاألمراضوالوقايةمنها،أطانطا،جورجيا،الوالياتالمتحدة
األمريكية،هيأولرئيسلفريقوضعالمبادئالتوجيهية،حيثرأستالفريقخالاالجتماع
األوللتحديدالنطاقوصياغةاألسئلةومرحلةبحثالبّينات.بيدأنالدكتورةفاندرفوردصارت
فيكانونالثاني/يناير2016موظفةفيمنظمةالصحةالعالميةولمتعدمؤهلةلتكونعضوًافي
فريقوضعالمبادئالتوجيهية.وقدحلمحلهارئيسان،هماأمريتاجيلبيليمنبرامجاالتصال
االستراتيجي،جامعةجونهوبكنز،بالتيمور،ميرياند،الوالياتالمتحدةاألمريكية،وبيتربانغامن
كليةالبوليتكنيكلدراساتالصحافةووسائلاإلعام،بوالواغو،زيمبابوي.وقداشتركتالسيدةبيلي
والسيدبانغافيرئاسةاجتماعوضعالمبادئالتوجيهيةالمعقودفيجنيف،في16و17شباط/فبراير
2017،الذياستخدمفريقوضعالمبادئالتوجيهيةخالهالبّيناتالمجّمعةإلصدارالتوصيات.

فريق االستعراض الخارجي
شملأعضاءفريقاالستعراضالخارجيخبراءاإلباغعنالمخاطروممارسيهممنلديهمخبرة
بشأنحاالتالطوارئ،واهتماماتأكاديميةبتحليلاستراتيجياتاإلباغعنالمخاطر،وخبرة
بشأنالعملفيمناطقمنالعالممعّرضةللفاشياتوالطوارئ.وكاندورهميتمثلفياستعراض
مسّودةالمبادئالتوجيهيةللتحققمنوضوحها،والتعليقعلىمدىإمكانيةالعملبموجبالتوصيات
أومدىفائدتها،وتحديدأيمسائلسياقية،وآثارفيمايتعلقبالتنفيذ،ومسائلمتعلقةبالمستخدمين
النهائيين،وأيمجاالتأومسائلأخرىيعتبرونهامهّمة)ُيدِرجالجدول8،الملحق1،أعضاء

فريقاالستعراضالخارجيوِجهاتانتسابهموتعارضالمصالح،إنُوجد(.

إدارة حاالت تعارض المصالح
ُطلبمنجميعالخبراءالمشاركينفيوضعهذهالمبادئالتوجيهية–أعضاءفريقوضعالمبادئ
التوجيهيةوأعضاءفريقاالستعراضالخارجيوالقائمينباالستعراضالمنهجيوخبراءالمنهجيات
وسائرالخبراءاالستشاريين–أنيكملوااستمارةإعانمصالحتبّينبالتفصيلأيمصالحذات

صلةبالموضوعقبلمشاركتهم.

وأجرتاألمانةأيضًابحثًاعبرشبكةاإلنترنتألنشطةومنشوراتأعضاءفريقوضعالمبادئ
التوجيهيةوأعضاءفريقاالستعراضالخارجيالمحتملينلتحديدماإذاكانتلهممصالحتنافسية
تحولدونمشاركتهمفيوضعالمبادئالتوجيهية.وُطلبمنأعضاءفريقوضعالمبادئالتوجيهية
أيضًاتقديمسيرةذاتيةمختصرةُنشرتعلىشبكةاإلنترنتالتماسًاللتعليقاتقبلتأكيدعضويتهم.

واستعرضتاألمانةوقّيمتجميعإعاناتالمصالحقبلكلاجتماعلتحديدماإذاكانأليمشاركين
مصالحتنافسيةُيمكنأنتحولدونمشاركتهمفيالعمليةأوتحّدمنها.وكانتأيمصالحُمعلنة
ُيمكناعتبارهامصالحتنافسيةُتحالإلىمكتباالمتثالوإدارةالمخاطرواألخاقياتفيالمنظمة
الستعراضها.وقبلكلاجتماعلفريقوضعالمبادئالتوجيهية،كانُيطلبمنالمشاركينتحديث
صوتقدَّمإلىالفريقبكاملهيئتهبحيث استماراتإعانمصالحهم.وكانتهذهاالستماراتُتلخَّ

يكونالفريقمدركًالوجودأيمصالحتنافسيةممكنة.

وخالكلاجتماعلفريقوضعالمبادئالتوجيهية،كانيقدَّمتفسيرواضحلماُيعتبرتعارض
فبأنهكذلك.ويشملذلكأيمصالح)علىسبيلالمثالأكاديمية(ُيمكنتصّور مصالحأولماُيعرَّ
علىنحومعقولأنهاتؤثرفيموضوعيةفردماواستقالهخالعملهمعالمنظمة.ومنثم،كان
جميعأعضاءالفريقالحاضرينُيسألونعّماإذاكانتلهممصالحتنافسيةإلعانهاعلىالفريق

غيرتلكالواردةفياستماراتإعانمصالحهم.

وكماجاءأعاه،أكملاستماراتإعانالمصالحأيضًاجميعاألفرادالمدعوينإلىالمشاركة
بصورةجوهريةفيوضعالمبادئالتوجيهية)بمافيذلكإعداداالستعراضاتالمنهجيةومرتسمات
البّينات،أوالمساهمةفيصياغةالتوصياتوتحريرالمبادئالتوجيهية(،وقداستعرضتاألمانة
هذهاالستماراتقبلتأكيدأدوارهم.ولمُيرتأىأنأيًامنأعضاءفريقوضعالمبادئالتوجيهية
أوفريقاالستعراضالخارجيوالقائمينباالستعراضالمنهجيوخبراءالمنهجياتوالخبراء
االستشاريينالداعمينلفريقوضعالمبادئالتوجيهيةلهمصالحتنافسيةتحولدونمشاركتهأو

تحّدمنها.انظرالملحق1لاطاععلىالمصالحالمعلنة.
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.8
 خطط نشر هذه 

التوصيات وتقييم أثرها
تتسمصياغةهذهالمبادئالتوجيهيةودقةتوجيههاوتسويقهاونشرهاعلىنحو

فّعالبأنهاكلهاأمورأساسيةللوصولإلىالفئاتالمستهدفةالرئيسية–أي
إلىمتخذيالقراراتوالممارسينالمسؤولينعناإلباغعنالمخاطرقبل

حاالتالطوارئوخالهاوبعدها.ويتمثلجزءمهّممناستراتيجيةالنشرفي
استنباطأدواتتتضمنأدلةمفّصلةوكتيباتميدانيةوقوائممرجعيةودورات

تدريبيةعنطريقاإلنترنتمنأجلتيسيرتنفيذالتوصياتالشاملة.

الصياغة
سوفُتترَجمالمبادئالتوجيهيةإلىجميعلغاتاألممالمتحدةالرسمية)العربيةوالصينيةوالفرنسية
والروسيةواألسبانية(،وكذلكإلىاللغةالبرتغالية.وسوفُتترجمأيضًاإلىاللغاتالمحليةالمستخدمة

فيالبلدانالتيتعانيمنفاشياتاألمراضوأوبئتهاأوالشديدةالتعّرضلمخاطرها.

التسويق والنشر
قالمبادئالتوجيهيةمنخالالقنواتالتالية. سوفُتسوَّ

 ملخصللسياسة)باستخدامحزمةإحاطة(لجميعالدولاألعضاءوالمكاتبالقطريةللمنظمة	
منخالوحدةالشراكةوالتعاونالقطريفيالمنظمة.

 عبرالبريداإللكترونيلجميعالشركاءالعاملينداخلمنظومةاألممالمتحدةوالمنظماتغير	
الحكوميةالدوليةوشركاءالتمويلوماإلىذلك.

 كلياتالصحافةوشبكاتاإلذاعةالوطنيةوالمحليةوالمجتمعيةعبرمنظمةاألممالمتحدة	
للتربيةوالعلموالثقافة)اليونسكو(.

 إحاطةمسؤولياالتصالفيالدولاألعضاءوالشركاءوالباحثينواألكاديميينبالمعلومات	
عنالمنّصةOpenWHOالتيتتضمنالوكاالتوالخبراءالذينيشكلونحاليًاجزءًامن

شبكاتتدخاتالمنظمةبشأناإلباغعنالمخاطروالعلوماالجتماعية.
 النشرفيالموقعاإللكترونيللمنظمةونشروصاتاإلنترنتذاتالصلةبينجميعاألفراد	

والشركاءالمعنيينبوضعالمبادئالتوجيهية؛وجميعاألشخاصالعاملينفيبرامجالطوارئ
واإلباغعنالمخاطرداخلالمنظمةمنخالقوائمالتوزيع؛والشركاءالعاملينفيمجال
اإلباغعنالمخاطر/إشراكالمجتمعالمحليعبرشبكةتنسيقاإلباغعنالمخاطر؛وشبكة
المنظمةلتدريبالصحفيين؛وشبكةالمبلغينعنالطوارئالتابعةللمنظمة؛وقائمةالمنظمة

لوسائلاإلعام.
 الُنسخالمطبوعةالمتاحةفيمقرالمنظمةوالمكاتباإلقليمية،والمقدمةبناًءعلىالطلبإلى	

األفرادوالشركاءالمعنيينبوضعالمبادئالتوجيهية.
 المؤتمراتاألكاديميةواللجانواالجتماعاتالتييحضرهاالقائمونباالستعراضاتالمنهجية	

وأعضاءفريقوضعالمبادئالتوجيهيةواألمانةلمناقشةنتائجالمبادئالتوجيهيةوتوصياتها
وترويجهااعتبارًامنأيار/مايو2017.

 دةالتيستوضعمنأجلتنفيذالتوصيات	 الكتيباتوالدوراتالتدريبيةوإجراءاتالتشغيلالموحَّ
الواردةفيالمبادئالتوجيهيةبالتشاورمعالشركاءوالمستخدمينالنهائيين.
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1-8
الرصد والتقييم

رصد استخدام المبادئ التوجيهية
سوفُيرصداستخدامالمبادئالتوجيهيةبخمسطرقرئيسية.

 التعقيباتالمباشرةمنالمستخدمينخالاالضطاعبأساليبالتسويقوالنشرالموصوفةأعاه.	
 استقصاءالمستخدمينالرئيسيينمنأصحابالمصلحةعلىالمستويينالعالميواإلقليمي	

والمختارينعلىالمستوىالوطنيعنطريقاإلنترنت،بعدستةأشهرو12شهرًامنبدء
العملبالمبادئالتوجيهية.

 قياساإلشاراتإلىالمبادئالتوجيهيةفيالمنشوراتوالوثائقواستراتيجياتاالستجابة	
للطوارئوخططالعملالخاصةبهاذاتالصلة.

 	.OpenWHOتعقيباتمستخدميدوراتالمنّصة
 التعقيباتخالعملياتالتقييمالخارجيالمشتركالتيتجريبانتظاملتقييمقدراتالدول	

األعضاءاألساسيةعلىإدارةالطوارئالصحيةالعمومية،بمافيذلكاإلباغعنالمخاطر.
وسوفُيدَرجسؤالعنمدىالمعرفةباستخدامالمبادئالتوجيهيةوفائدتهافيأداةالتقييم

الخارجيالمشترك.

2-8
أقصى تاريخ لالستعراض

إناإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئهومجالسريعالتطور.وقداستبانالعديدمن
االستعراضاتالمنهجيةثغراتفيمجالالبحوث)موصوفةأعاهوموَجزةفيالجدول5(بما
يوحيبأنمنالمحتملظهوربّيناتجديدةعلىنهوجوممارساتأفضل.ومنثم،ينبغيالنظر
فياستعراضهذهالتوصياتوتحديثهابعدمرورخمسسنواتعلىنشرها)أيفيعام2022(.
وإذاأشارتبّيناتجديدةفيهذهاألثناءإلىأنثمةحاجةإلىتغييرأيمنالممارساتالموصى

بها،سيجريتحديثالمبادئالتوجيهيةتبعًالذلك.
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المالحق

الملحق1
تكوين األفرقة المعنية
 بالمبادئ التوجيهية

الجدول6:
أعضاءالفريقالتوجيهيالداخلي

الموقع االسم

المكتباإلقليميألفريقيا/منظمةاألممالمتحدةللطفولة)اليونيسيف( سورانغانيإبيسيكيرا

المكتباإلقليميلألمريكتين/التحليلالصحيلألمراضالمعدية سيلفانألديغيري

المكتباإلقليميلشرقالمتوسط/مكتبالمنظمةالقطريفيمصر هنكبيكيدام

المقرالرئيسي/إدارةاألخطارالمعدية أفالوكباتياسيفي

المقرالرئيسي/إدارةالتنسيقوالتعاونالقطريمعمنظومةاألممالمتحدة فونكهبولوجوكو

المقرالرئيسي/إدارةاألخطارالمعدية سيلفيبرياند

المكتباإلقليميلألمريكتين/العاقاتمعوسائلاإلعام ليتيسيالينكمبانا

المقرالرئيسي/التدخاتمنأجلالبيئاتالصحية زاناتكار

المقرالرئيسي/إدارةاالستجابةللطوارئ سينتيادياز-هيريرا

المكتباإلقليميألفريقيا/النظموالخدماتالصحية ديانيودوفلو

المكتباإلقليميألفريقيا/مديرالطوارئاإلقليمية إبراهيما-سوسيفال

المقرالرئيسي/إدارةاالتصاالت:حتىنهايةعام2016عندماتركتالمنظمة كريستيفايغ

المقرالرئيسي/األوبئةفيالسياقاتالضعيفة/إدارةاألخطارالمعدية بييرفورمنتي

المقرالرئيسي/تقييمالقدراتوصيانتهاوتنميتها فلورنسفوكس

المقرالرئيسي/إدارةاألخطارالمعدية غاياغامهيواغي)الرئيس(

المقرالرئيسي/إدارةاالتصاالت مونيكاغيهنر

المكتباإلقليميلجنوبشرقآسيا/الدعوةفياإلعامحتىعام2016ثمالمقرالرئيسي/إدارةاالتصاالت فيسميتاغوبتا-سميث

المقرالرئيسي/إدارةاألخطارالمعدية مارغريتهاريس

المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ/إدارةالبرنامج تاكيشيكاساي

المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ/مديرالطوارئاألقليمية ليأيان

المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ/فريقاألممالمتحدةلاتصالبينالوكاالت،فييتنام سوزانماكي

المكتباإلقليميلشرقالمتوسط/مديرإدارةالبرنامج جوادمهجور

المكتباإلقليميلألمريكتين/األمراضالمعديةوالتحليلالصحي كريستينامانا

المقرالرئيسي/مكتباالمتثالوإدارةالمخاطرواألخاقيات أندرياسمليتزكه

المكتباإلقليميألفريقيا/محدداتالصحةاالجتماعيةاالقتصادية دافيدسونمونوداوافاد

المكتباإلقليميألوروبا/استخباراتالبّيناتمنأجلرسمالسياسات تيمنغوين

المكتباإلقليميلألمريكتين/رئيسقسماالتصاالتمنأجلالتنمية،منظمةاألممالمتحدةللطفولة)اليونيسيف( رافائيلأوبريغون

المكتباإلقليميلجنوبشرقآسيا/المكتبالقطريفيبنغاديش نافاراتناساميبارانيثاران

المكتباإلقليميألوروبا/األمراضالمعديةواألمنالصحيوالبيئة كريستيناسلفي

المقرالرئيسي/سامةاألغذيةواألمراضالحيوانيةالمنشأواألمراضالمنقولةباألغذية كارمنسافيلي

المكتباإلقليميلجنوبشرقآسيا/اإلعاموالدعوة شامياشرما

المقرالرئيسي/التأهبوالترصدواالستجابة سميرةسوري

المقرالرئيسي/شؤونالمساواةبينالجنسينواإلنصافوحقوقاإلنسان ريبيكهبروسكوتوماس

المقرالرئيسي/اإلدارةالعامة هانسترودسون
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الجدول7:أعضاءفريقوضعالمبادئالتوجيهية

المصالح الُمعلنة الموقع التخصص المؤسسة/ المنظمة نوع الجنس االسم

اليوجد إثيوبيا
المكتباإلقليميألفريقيا

التثقيفواالتصاالتبشأنالصحة،الرصد
والتقييم؛التدريببشأناالتصاالت

وزارةالصحة،إثيوبيا ذكر ميسافينتآليباتشو

اليوجد سويسرا
المكتباإلقليميألوروبا

اإلباغعنالمخاطرالصحيةالعالمية/إشراك
المجتمعالمحلي/منفِّذة

االتحادالدوليلجمعياتالصليب
األحمروالهالاألحمر

أنثى أومبريتاباجيو

البحوثفيجونزهوبكنز
ممولةمنوكالةالواليات

المتحدةللتنميةالدولية

الوالياتالمتحدة
المكتباإلقليميلألمريكتين/منظمةالصحة

للبلداناألمريكية

التأهبلإلباغعنالطوارئالقطرية،أدوات
وموارداإلباغعنالتأهب،اإلباغبشأن

تغييرالسلوك

جامعةجونزهوبكنز،بالتيمور،
الوالياتالمتحدة

أنثى أمريتاجيلبيلي

اليوجد زيمبابوي
المكتباإلقليميألفريقيا

التدريبفيمجالوسائلاإلعام،الرصد
والتقييم،وسائلاإلعاماإلذاعية

كليةبوليتكنيكهاراريلدراسات
الصحافةواإلعام

ذكر بيتربانغا)رئيس
مشارك(

اليوجد سويسرا/المكتباإلقليميألوروبا العلوماالجتماعية،تصّورالمخاطروإدارتها،
البحوثالصحيةالعالمية

جامعةجنيف أنثى كلودينبرتون-جانغروس

اليوجد الهند/المكتباإلقليميلجنوبشرقآسيا االتصاالت،التأهبالصحيعلىالصعيد
العالمي،حقوقالمرأةوتمكينها

"وجهةنظر")منظمةغيرحكومية( أنثى بيشاختاداتا

اليوجد النرويج/المكتباإلقليميألوروبا وضعالمبادئالتوجيهيةالمسَندةبالبّينات،
التأهبالصحي؛الصحةالعمومية

المعهدالنرويجيللصحةالعمومية ذكر فرودفورلند

اليوجد المملكةالمتحدة/المكتباإلقليميألوروبا بحوثالنظمالصحية،التعارضوالبحوث
الصحية،التقييم

مدرسةلندنللتصححوطبالمناطق
المدارية

أنثى ناتاشاهاورد

اليوجد جمهوريةإيراناإلسامية/المكتباإلقليمي
لشرقالمتوسط

اقتصادالصحة/النمذجةفيمجالالصحة/
السياسةالصحية

جامعةكرمانللعلومالطبية أنثى أكرمخياطزاده–مهاني

اليوجد جنوبأفريقيا/المكتباإلقليميألفريقيا اإلباغاالستراتيجيبشأنالصحة،اإلباغ
الخارجيواإلباغعنالمخاطر

اإلدارةالوطنيةللصحة)جنوب
أفريقيا(

أنثى نومبوليلوليبورو

اليوجد كمبوديا/
المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ

مكافحةالفاشياتوالوقايةمنها وزارةالصحة)كمبوديا( ذكر سوفانلي

اليوجد النرويج/المكتباإلقليميألوروبا وضعأدواتمتاحةعبراإلنترنتلاتصال
وتيسيرصنعالقرارفيمجالالرعاية

الصحية

مركزالمعارفالنرويجيللخدمات
الصحية

أنثى جينيموبرغ

اليوجد قطر/المكتباإلقليميلشرقالمتوسط االتصاالت،االتصاالتمنأجلتحقيقأثر
سلوكيفيمجالالصحة

المجلساألعلىللصحة)قطر( ذكر محمدنور

اليوجد اليابان/المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ األمراضالمعدية/اللوائحالصحيةالدولية
)2005(/التأهبللجوائح

معهدمدينةكاوازاكيللصحة
العمومية

ذكر نوبوهيكوأوكابي

اليوجد باراغواي
المكتباإلقليميلألمريكتين/منظمةالصحة

للبلداناألمريكية

التخطيطلإلباغاالستراتيجي وزارةالصحة،باراغواي أنثى باتريشياليمابيريرا

متحدثيتلقىأجرًابشأن
االتصال

عضومجلسإدارة
بحوثالتستهدفالربح

هولندا/المكتباإلقليميألوروبا نظريةاالتصاالت–بحوثبشأنالمشاركة
واالتصال

جامعةشتوتغارت ذكر أورتوينرن

اليوجد الوالياتالمتحدة
المكتباإلقليميلألمريكتين/منظمةالصحة

للبلداناألمريكية

التخطيطلإلباغاالستراتيجي اللجنةاألمريكيةلحقوقاإلنسان أنثى ماريا-إيزابلريفيرو

اليوجد المكتباإلقليميألوروبا القدرةعلىالصمودواالستجابةلألزمات كبيرةالمستشارين
شركةاإلذاعةالبريطانية

أنثى ليزاروبنسون

اليوجد المملكةالمتحدة/المكتباإلقليميألوروبا اقتصادالصحة؛الجوائح،السياسةالصحية،
تصّورالمخاطر،الخياراتالصحية

مدرسةلندنلاقتصادوالعلوم
السياسية

أنثى كارولينروديسيل

اليوجد الوالياتالمتحدة/المكتباإلقليميلألمريكتين/
منظمةالصحةللبلداناألمريكية

البحوثالتطبيقيةفيمجالاإلباغعن
المخاطر،األمنالصحيالعالمي،االتصاالت

بشأناألزمات

جامعةوينالحكومية،ديترويت ذكر ماثيوسيجر

اليوجد تايلند/
المكتباإلقليميلجنوبشرقآسيا

األنثروبولوجي،منهجيةالبحوثالنوعية جامعةماهيدول،بانكوك،تايلند ذكر لوشايسرينعرنيوانغ

اليوجد سنغافورة/
المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ

منفِّذةلإلباغعنمخاطرالفاشيات،التخطيط
لإلباغاالستراتيجي

وزارةاالتصاالتوالمعلومات
)سنغافورة(

أنثى كارينتان

اليوجد تايلند/
المكتباإلقليميلجنوبشرقآسيا

االتصاالت،اإلباغعنالمخاطر،الصحافة بريدبانكوك ذكر شادينتيفافال

اليوجد الوالياتالمتحدة/المكتباإلقليميلألمريكتين/
منظمةالصحةللبلداناألمريكية

التقييم،نظريةاالتصاالت؛االتصاالتبين
األفرادوالثقافات

جامعةديتون أنثى تيريزاتومسون

تتلقىأجرًاللحديثبشأن
اإلباغعنالمخاطر

)بحدأقصى500يورو(

فرنسا/المكتباإلقليميألوروبا االتصاالت،اإلباغعنالمخاطرواألزمات،
األمنالصحيالعالمي

وزارةالشؤوناالجتماعيةوالصحة
وحقوقالمرأةالفرنسية

أنثى ماريكافالتييه

اليوجد الوالياتالمتحدة/المكتباإلقليميلألمريكتين/
منظمةالصحةللبلداناألمريكية

نظريةاإلباغعنالمخاطر،منفِّذةلاتصاالت
الصحيةالعالميةاألمنالصحي

مراكزمكافحةاألمراضوالوقاية
منها

أنثى مارشافاندرفورد

اليوجد المملكةالمتحدة/المكتباإلقليميألوروبا تصميموتنفيذتدخاتاإلباغالصحي،
التدريب

مؤسسةاإلذاعةالبريطانيةالخيرية
للتنميةالدولية

أنثى صوفياويلكينسون

اليوجد الصين/المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ اإلباغعنالمخاطر،الوبائيات،اإلحصاء،
بناءالقدرات

جامعةبيجينالدولية
المركزالصينيللتثقيفالصحي ذكر شيرويكيان

المالحق
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الجدول8:أعضاءفريقاالستعراضالخارجي

تعارضالمصالح الخبرة البلد/إقليمالمنظمة جهةاالنتساب االسم

اليوجد االستجابةللطوارئ الهند/المكتباإلقليميلجنوبشرقآسيا الينطبق سوبريابزبارواه

اليوجد الصلةبينالمجتمعاتالمحليةوالنظمالصحية؛منهجية
بحوثالعلوماالجتماعيةفيمجالالصحةالعمومية

جنوبآفريقيا/المكتباإلقليميألفريقيا ال ينطبق كريستوفركولفن

اليوجد التغطيةاإلعاميةلمخاطراألمراضالمعدية،وأنشطة
اإلباغعنالمخاطر،واستراتيجياتالجهاتالفاعلية

الرئيسيةفيمجالالصحةالعمومية

كندا/المكتباإلقليميلألمريكتين الينطبق جوشواغرينبرغ

اليوجد الوبائيات إيران/المكتباإلقليميلشرقالمتوسط جامعةكرمانللعلومالطبية،إيران علىأكبرهاغدوست

اليوجد اإلباغعناألزمات نيوزيلندا جامعةماسي ساربجوهال

اليوجد منفِّذةلإلباغعنالمخاطر المكتباإلقليميلشرقالمتوسط منظمةاألممالمتحدةللطفولة)اليونيسيف( مروةكامل

اليوجد تعزيزالصحةالعمومية المملكةالمتحدة/المكتباإلقليميألوروبا أوكسفام لوسينايت

اليوجد منفِّذلإلباغعنالمخاطر الصين/المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ المركزالصينيلمكافحةاألمراض ليريشون

اليوجد التأهبللطوارئواالستجابةلها المغرب/المكتباإلقليميلشرقالمتوسط وزارةالصحة؛المغرب عبدالرحمنمعروفي

اليوجد إشراكالمجتمعالمحلي/صنعالقرارالتشاركي بربادوس/المكتباإلقليميلألمريكتين خبيرةاستشاريةمستقلةلشؤونالتنمية إرمامانونكور

اليوجد منفِّذلإلباغعنالمخاطر كوريا/المكتباإلقليميلغربالمحيطالهادئ المركزالكوريلمكافحةاألمراض كيسوبارك

الينطبق الينطبق الينطبق الينطبق سنثياساوي

اليوجد اإلباغعنالمخاطر/مشاركةالمجتمعالمحلي الوالياتالمتحدةاألمريكية/المكتباإلقليمي
لألمريكتين

وكالةالوالياتالمتحدةللتنميةالدولية أنطونشنايدر

اليوجد النظريةاألكاديميةلإلباغعنالمخاطر المملكةالمتحدة/المكتباإلقليميألوروبا جامعةاليستر توماستوفته

 

خبيرة المنهجيات التي وّفرت الدعم لفريق وضع المبادئ التوجيهية وأشرفت على استرجاع 
البّينات: جين نويس

أفرقة االستعراض المنهجي
كلية ت. هـ. تشان للصحة العمومية في جامعة هارفارد، برنامج التأهب والبحوث والتقييم 
والممارسة بشأن حاالت الطوارئ، بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية )األسئلة 1 و2 و6 
و8(:جيورجياأرجنتيني)مستشارةالمشروعألمريكاالاتينيةوالبرازيل(؛أزانجا؛نواهكاين

)المحرر(؛ليسالين؛إليناسافويا)العضوالرئيسي(؛ساراشورت.

كلية نيكولسون لالتصاالت، جامعة وسط فلوريدا، فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية )السؤال 
3(:ريبيكافرايهاوت)البحثفيالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية(؛

ليندزينيوبرغر؛آننيفيلميلر؛تيموثيسلناو)العضوالرئيسي(،أندروتوّد.

جامعة وين الحكومية، ديترويت، ميشيغان، الواليات المتحدة األمريكية )األسئلة 5 و7 و9 و10 
و11 و12(:أشليديه؛ستينإكرت؛جولينوفاك؛دونيالباجيت؛براديبسوبوري؛ليليانلي

ولكنز)العضوالرئيسي(.

السؤال 4 والتحديث السريع للمصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية:ديبورا
توبنبرغ-بشيك،الخبيرةاالستشاريةالمستقلة.

المالحق



46

اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

الملحق2
أساليب وضع المبادئ التوجيهية

بدأوضعهذهالمبادئالتوجيهيةفيتشريناألول/أكتوبر2014بإنشاءفريقتوجيهيداخلي
والتكليفبإجراءاستعراضسريعللتوجيهاتالدوليةوالوطنيةبشأناإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئالتيُنشرتبينكانونالثاني/يناير2006وآذار/مارس2015)2(.وكانالهدفمن

االستعراضالسريعللمصنفاتالعلمية)المتاحفيهذهالوصلة(هوتوفيرمايلي:

 "خريطةلحظية"للتوجيهاتالمتاحةفيهذاالمجال	
 لمحةعنالمشورةالمقدمةفيالتوجيهاتالقائمة	
 استعراضسريعلمجاالتالعملأوالتحسينالُممكنة.	

وقدوجدالقائمونباالستعراض،وهمفريقمنمشروعEvidenceAid،128وثيقةتوجيهية،بيد
أنهلميكنمنبينهاوثيقةمسَندةصراحةبالبّينات.وقدرّكزتأغلبالتوجيهاتعلىبناءالقدرات
واالستراتيجيات،فيحينكانتأقلالمجاالتخضوعًاللبحثهياللوجيستياتوالتكنولوجيات
المحمولة.وكانتهناكثغراتأيضًافيالمجاالتالتالية:بحوثالتقييم؛وتقديرالعوائقالتيتعترض
التأهبللمخاطرواإلباغعنهافيحاالتالطوارئخالالكوارثفيالبلدانالمنخفضةالدخل؛وفهم
كيفيةبناءالقدراتعلىأفضلنحولإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئبفاعليةخالمرحلة
التأهب؛وتطبيقالبّيناتوالخبرةالسابقةلتحسينممارسةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ.

وبينماكاناالستعراضالسريعجاريًا،قامتأمانةالمبادئالتوجيهية،بدعممنالفريقالتوجيهي
الداخلي،بالبحثعنمرشحينمناسبينلفريقوضعالمبادئالتوجيهية.وُدعيإلىاالنضمامللفريق
خبراءمنجميعمناطقالعالممنالمتخصصينفياإلباغعنالمخاطرواالستجابةللطوارئ
والسياسةالصحيةالعموميةوالوبائياتوسائرالمجاالتذاتالصلةباإلباغعنالمخاطرفي
حاالتالطوارئ)انظرالقائمةالكاملةباألسماءوالخبراتوجهاتاالنتسابفيالملحقالملحق

1،الجدول7(.

وُقدمتنتائجاالستعراضالسريعلتحديدالنطاقإلىفريقوضعالمبادئالتوجيهيةخالاالجتماع
األولالمعقودفيجنيف،سويسرا،من22إلى23حزيران/يونيو2015.واسُتخدماالستعراض
كأساسلتعييننطاقالمبادئالتوجيهيةوتحديدمجاالتاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ
التيتحتاجإلىمزيدمناالستكشافعبربحثمنهجيللبّينات.وخالاالجتماعاألول،ُحدِّد12
مجااًلوَوّجهتجيننويس،خبيرةالمنهجياتالتيوّفرتالدعملفريقوضعالمبادئالتوجيهية،
صياغةاألسئلةباستخدامالشكل)SPICE(.وكانمنالمتوقعأنتستخدمغالبيةالبحوثفيهذه
المجاالتاألساليبالنوعيةالالكمية.وُيعتبرالشكل)SPICE(أكثرقابليةللتطبيقعلىاألساليب
النوعيةوالمختلطةللبحثعنالبّيناتمنالشكل)PICO(التقليدي.ويردفيالملحق3شرح

.)SPICE(مفصلألسئلةاستعراضالبّيناتطبقًاللشكل

وبمجردصياغةأسئلةالشكل)SPICE(واالتفاقعليها،فقدُأرِسلتطلباتبشأنتقديماالقتراحات،
وُكلِّفتثاثفرقمعنيةباالستعراضالمنهجي)منجامعةهارفارد،بقيادةإليناسافويا؛وجامعة
وسطفلوريدابقيادةتيمسلناو؛وجامعةوينالحكوميةبقيادةليليانليولكنز()انظرالملحق1
لاطاععلىكاملتفاصيلتشكيلالفرق(بإجراءاالستعراضاتاستنادًاإلىاألسئلةالمقدمة،

باإلضافةإلىتكليففردواحدبذلك،وهوديبوراتوبنبرغ-بشيك.

وخالفترةالبحثوالتحليلواإلباغعنالنتائج،كانتأفرقةاالستعراضتتلقىالمشورةوالدعم
مناألستاذةجيننويسوأمانةالمبادئالتوجيهيةلإلباغعنالمخاطرالتابعةللمنظمةوتوماسألن،
وهوخبيرالمعلوماتفيالمنظمةالذيوّفرالدعمبشأنالبحثفيقواعدالبياناتوالمصنفاتالعلمية
غيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية.وخالهذهالفترة،أّدتفاشيةفيروساإليبوالفيغرب
أفريقياوظهورمتازمةفيروسزيكاوغيرذلكمنالطوارئالصحيةالعموميةإلىإنتاجقدرال
ُيستهانبهمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليديةبشأناإلباغعنالمخاطر.
وبغيةحصرها،جرىبحثسريعلهذهالمصنفات)اضطلعتبهأيضًاديبوراتوبنبرغ-بشيك(
منأجلدراسةالتقاريرذاتالصلةباألسئلةاالثنيعشر،حتى31كانوناألول/ديسمبر2016.

المالحق
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وقداكتملتجميعاالستعراضاتوُقدمتإلىأمانةالمنظمةبحلولنهايةكانونالثاني/يناير
2017،ومنثمُأتيحتلجميعأعضاءفريقوضعالمبادئالتوجيهية.وبغيةتيسيروضعالفريق
للتوصياتعلىنحوشفافوُمسندبالبّينات،اسُتخدمتنتائجاالستعراضكأساسلتكييفجداول
اإلطار)DECIDE("منالبّيناتإلىالقرارات")11(،وتلخيصالبّيناتبشأناإلجراءاتالتي
نجحتوتلكالتيلمتنجح،وبشأنمسائلأساسيةأخرىمثلالقيمواألفضلياتواستخدامالموارد
واالعتباراتالمتعلقةباإلنصاف.)ُتتاحجداولاإلطار)DECIDE(التيأتيحتلفريقوضع

المبادئالتوجيهيةفيهذهالوصلة.(

واسُتخدمنظامتصويتإلكترونيابتدائيخاٍفللهويةلتحديدموقفالفريق،ثمجرتصياغة
التوصياتواالتفاقعليهابتوافقاآلراء.وكانتالتوصياتالموضوعةخالاجتماعالفريقُتجمع
ثمُترسلإلىالفريقبرمتهلمزيدمناالستعراض.وكانتهذهالمجموعةمنالتوصياتُترسل
بعدذلك،داخلوثيقةالمبادئالتوجيهية،لكييستعرضهافريقاالستعراضالخارجيالمكّونمن
ممارسياإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوالمستجيبينفيحاالتالطوارئواألكاديميين
وراسميالسياسات)تردفيالملحق1األسماءوجهاتاالنتساب(.وكانتتعليقاتهمُتستخدمفي
مواصلةتنقيحالتوصياتوتقديموثيقةالمبادئالتوجيهيةبالتشاورمعفريقوضعالمبادئالتوجيهية.

األسئلة ذات األولوية 
باستخدامالنطاقوالمجاالتالمتفقعليهاخالاالجتماعاألوللفريقوضعالمبادئالتوجيهية،
قامرئيسالفريقوخبيرةمنهجيةالمبادئالتوجيهيةواألمانة،بدعممنالفريقالتوجيهيالداخلي،
بصياغةاألسئلةذاتاألولويةاالثنيعشرالتاليةالتيتتناولالثقةومشاركةالمجتمعالمحلي،وبناء
اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئفيالنظمالصحية،وتحديدأفضلممارساتاإلباغعن

المخاطرفيحاالتالطوارئالمسَندةبالبّينات.

س1:القيادةوتصريفالشؤون:كيفُيمكنإدماجاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئعلى
أفضلنحوفيتخطيطالقيادةالوطنيةوتنفيذهابشأناألحداثوالطوارئذاتالعواقبالصحية

العمومية؟

س2:نظمالمعلومات:ماهيأفضلأنواعاآللياتإلنشاءروابطفّعالةوعابرةللوالياتالقضائية
لتبادلالمعلوماتبشأناإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوالتنسيقالداخلي؟

س3:المواردالبشرية:كيفُيمكنتنميةقدراتموظفياإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ
والمحافظةعليهافيمايتعلقبالتأهبواالستجابة؟

س4:التمويل:كيفُيمكنضمانالتمويلالكافيوالمستداملإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ؟

س5: الثقة:ماهيأفضلأنشطةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوأكثرهاقابليةللتعميم
لبناءالثقةفيالسلطاتالصحيةكمصدرلمعلوماتحمايةالصحةفيصفوفالمجتمعاتالمتضررة

وغيرهامنأصحابالمصلحة؟

س6: التنسيق:ماهيأفضلالطرقلضمانتنسيقأنشطةاإلباغعنالمخاطربينالوكاالت
المستجيبةعبرمختلفالمنظماتومستوياتاالستجابة؟

س7:التخطيطاالستراتيجيلإلباغ:ماهيعناصروخطواتالتخطيطالفّعالواالستراتيجيلإلباغ؟

س8:الرصدوالتقييم:ماهيأفضلالطرقوأنسباألدواتلجمعبياناتاإلباغعنالمخاطر
فيحاالتالطوارئوالتعقيباتعليها،وتحليلهاوتفسيرها،وإدماجالنتائجفيالتخطيطلإلباغعن

المخاطرفيحاالتالطوارئوتطويرهاالستراتيجيوتنفيذهوتقييمه؟

س9:المشاركةالمجتمعية:ماهيأفضلالطرقإلشراكالمجتمعاتالمحليةفيأنشطةاإلباغ
عنالمخاطرفيحاالتالطوارئمنأجلاالستجابةلألحداث/السياقات؟

س10:وسائلالتواصلاالجتماعي:ماهيأفضلقنواتوسائلالتواصلاالجتماعيوممارساتها
لتعزيزتدابيرحمايةالصحةوالقضاءعلىاإلشاعاتوالمعلوماتالمغلوطةخالاألحداثوالطوارئ

ذاتالعواقبالصحيةالعمومية؟

المالحق
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

س11: اإلباغعناألمورالمشكوكفيها:ماهيأفضلالطرقإلباغالجمهوروالمجتمعات
المعرضةللمخاطروأصحابالمصلحةعناألمورالمشكوكفيها؟

س12: توجيهالرسائل:ماهيأفضلعناصرالرسائلوأفضلتوقيتلهاللتأثيرعلىمستويات
االنشغالفيصفوفالجمهور/المجتمعاتالمحليةمنأجلالتشجيععلىاتخاذاإلجراءاتالمناسبة

لحمايةالصحة؟

.)SPICE(ثمخضعتهذهاألسئلةلمزيدمنالتطويرإلىمصطلحاتبحثممكنة،باستخداماإلطار
)تردفيالملحق3التفاصيلالكاملةلمصطلحاتاإلطار)SPICE(المستخدمةلكلسؤال.(

وَتبّينمناستعراضتحديدالنطاقالسريعللمصنفاتالعلميةأنأغلبتوجيهاتالمنظمةمستندة
إلىأحداثوقعتخالعام2003أوقبلذلك،ومنثمجرىتحديداإلطارالزمنيلاستعراضات
المنهجيةاعتبارًامنعام2003فصاعدًا.وبالنظرإلىحدوثعّدةطوارئصحيةعموميةكبرى،
مثلفاشيةمرضفيروساإليبوالفيغربأفريقيا)2014-2015(والفاشيةالعالميةلفيروس
زيكا)2015-2016(،مماأّدىإلىإنتاجقدركبيرمنالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخال
القنواتالتقليديةبشأناإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ،جرىالتكليف،قربنهاية
العملية،بإجراءاستعراضسريعإضافيلماصدرمؤخرًامنهذهالمصنفاتويتناولاألسئلة

االثنيعشركلها)57(.

بحث البّينات 
عملكلفريقمنأفرقةاالستعراضالمنهجيمعتوماسألن)خبيرالمعلوماتفيالمنظمة(من
أجلتصميموتنفيذعملياتبحثشاملةفيقواعدالبياناتالبحثيةباإلنكليزيةولغاتاألممالمتحدة
الرسميةاألخرى)العربيةوالصينيةوالفرنسيةوالروسيةواألسبانية(والبرتغالية،إلىجانبالبحث
فيالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية.وُيتاحبيانمفصلفيكلتقرير

منتقاريراالستعراضاتفيهذهالوصلة.

إنتاج خريطة منهجية للمعارف
بالنسبةلكلسؤال،كانُيطلبمنأفرقةاالستعراضأنتضعخريطةللمصنفاتالعلميةوأنُتحدِّد

الثغراتباستخدامالفئاتالتالية:

 نوعالكارثة	
 مرحلةالكارثة	
 موقعهاالجغرافي	
 السياقاتالمنخفضةوالمتوسطةوالمرتفعةالدخل	
 االعتباراتالمتعلقةباإلنصاف	
 نوعالدراسة)حسباألسلوب(	
 االستعراضاتالمنهجيةالمنشورة	
 المصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية.	

االستعراضات الموجودة
جرىتقييماالستعراضاتالموجودةباستخداماألداة)AMSTAR()أداةقياسلتقييماالستعراضات
المنهجية(.وُتستخدمهذهاألداةلتقييمالنوعيةالمنهجيةلاستعراضاتالمنهجية)58(.وقدجرى
فرزاالستعراضاتالمنخفضةالنوعيةوفحصدراساتهاإلمكانيةإدراجهافياالستعراضاتالتي
تجريبتكليفمنالمنظمة.وُوضعتاالستعراضاتالمتوسطةوالمرتفعةالنوعيةفيملفافتراضي

متقاَسمواسُتخدمتنتائجهاالرئيسيةلتحديدسياقنتائجاالستعراضاتالتيجرىالتكليفبها.
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تقييم نوعية الدراسات والمصنفات العلمية غير المتاحة من خالل القنوات التقليدية
جرىتقييمنوعيةالدراساتاألوليةباستخداماألدواتالواردةأدناه.

 كمّية–فئاتالمقارنة–أداةمخاطرالتحّيزالتيوضعهافريقكوكرينلممارسةالرعاية	
وتنظيمهابفاعلية)59(.

 	)60()2014(DavidsandRomanكمّية–المسحالوصفي–تكييفاألداةالواردةفي
أوأداةمماثلة.

 نوعية–برنامجمهاراتالتقييمالحاسمةلفائدةالبحوثالنوعية)61(.	
 األسلوبالمختلطودراسةالحاالت–أداةجامعةماكجيللتقييماألسلوبالمختلط)62(.	

وقدجرىتقييمالدراساتالواردةفيالمصنفاتالعلميةغيرالمتاحةمنخالالقنواتالتقليدية
باستخداماألداةالمناسبةالخاصةبكلأسلوب.ومنبينهذهالمصنفات،جرىتقييمتلكالتيلم
ُتبلغعندراسةباستخداماألداة)AACODS()"السلطة،الدقة،التغطية،الموضوعية،التاريخ،
األهمية"()63(.وُتقيِّماألداة)AACODS(كلمجالباستخدام"نعم"أو"ال"أو"الُيمكنالجزم".
وُصنِّفتالدراساتتصنيفًانهائيًاباعتبارها"رفيعةالنوعية")التوجدعيوبذاتشأن(أو"متوسطة
النوعية")عيوببسيطةتؤثرفيالمصداقية/الصاحية(أو"منخفضةالنوعية")بعضالعيوب
تؤثرعلىاألرجحفيالمصداقية/الصاحية(أو"منخفضةالنوعيةجدًا")عيوبذاتشأنتؤثر
فيالمصداقية/الصاحية(.وُيسَندعاملترجيحقويفياألداة)AACODS(لجوانبالسلطة.

استخراج البيانات 
اسُتخرجتخصائصالدراساتالتاليةمنفرادىالبياناتاستنادًاإلىدراساتأوليةلجميعأنواع
األساليب:التركيزالقطري؛ونوعالكارثة/الطارئ؛ومرحلةالكارثة/الطارئ؛وماإذاكانقد
جرىالتصديللمجموعاتالسكانيةالمعرضةللمخاطر/الضعيفة.وجرىتحديدواستخراجالبّينات
موضعاالهتمامالمناظرةللظواهرموضعاالهتماموالحصائل/اآلثارذاتالصلةبسؤالاالستعراض.
وبالنسبةللدراساتالكمّية،جرىاستخراجالبياناتالعددية،مثلالمتوسطاتواالنحرافاتالمعيارية
وقيماالحتماالت.أّمابالنسبةللدراساتالنوعية،فجرىاستخراجالعباراتوالجملواالقتباسات
المباشرةالرئيسية.وفيحالةدراساتاألسلوبالمختلطةودراسةالحاالت،جرىاستخراجالبيانات

العدديةوالعباراتوالجملواالقتباساتالمباشرةالرئيسيةحسبمايكونمناسبًالكلأسلوب.

تصميم االستعراض 
كانالغرضالعاملتصميماالستعراضيتمثلفيالسماحألفرقةاالستعراضبتجميعالبّيناتوتشكيلها
علىنحومتسلسلمنأجلالتمييزبين"اإلشارةوالضجيج"وتكوينصورةلما"حدثولإلجراءات

التينجحتوللعواقبواآلثارالتينتجتولإلجراءاتالتيكانتفّعالة".


وقدجرىفيالبدايةتنظيمالدراساتفيأربعةتدفقاتمنهجية:

 كّمي-فئاتالمقاَرنة	
 كّمي-المسحالوصفي	
 نوعي	
 األسلوبالمختلطودراساتحاالت.	

تجميع النتائج في إطار كل تدفق منهجي
لميتسنإجراءتحليلتجميعيكّميفيأيمناالستعراضاتبسببالعددالصغيرجدًامنالدراسات
التياستخَدمتفئاتالمقارنة)المعشاةأوغيرالمعشاة(وتغايرالدراسات.ومنثم،استخدمتأفرقة
االستعراضنهجالملخصالسرديإلباغالدراساتالكمّية.وبالنسبةللتدفقالمنهجيالنوعي،
اسُتخدمالنموذجالتجميعياإلطاري)11 و12(.وجرىتوليدفئاتاإلطارمنمفاهيمأغراض
االستعراضوالظواهرموضعاالهتمامالواردةفيسؤالالشكل)SPICE(.وقدجرىتعديلها
حسباالقتضاءاستنادًاإلىالمعرفةالسابقةبالموضوعوتحليلفرادىالدراسات.وبدعممنالبّينات
المستمدةمنفرادىالدراسات،جرىالتوصلإلىالنتائجالمجّمعةعنطريقوضعبياناتتحليلية

تفسيريةومنمستوياتأعلى.

قفرادىالدراسات وبالنسبةللتدفقالمنهجيالمتعلقباألسلوبالمختلطودراساتحاالت،لمُتفرِّ
عادًةبيننتائجهاالعامةعلىأساسالنوعالمنهجي.وبالنسبةلهذاالتدفق،استخدمتاألفرقةنهجًا

ملخصًاسرديًا.
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تقييم مدى قطعية النتائج المجّمعة في إطار التدفقات المنهجية والثقة فيها
جرىتقييممدىقطعيةالنتائجالمجّمعةوالثقةفيهاعلىنحومنفصللكلتدفقمنهجيباستخدام

األدواتأدناه.

 كمّية–فئاتالمقارنة)معّشاة،غيرمعّشاة(–تصنيفتقديرالتوصياتوتطويرهاوتقييمها	
.))GRADE(النظام(

 	.)GRADE(كمّية–المسحالوصفي–بتطبيقمبادئالنظام
 	)GRADE(نوعية–الثقةفيالبّيناتالمستمدةمناستعراضاتالبحوثالنوعيةطبقًالنظام

.))CERQual(أسلوب(
 األسلوبالمختلطودراسةالحاالت–جرىتطبيقمبادئالنظام)GRADE(والثقةفيالبّينات	

.))CERQual(أسلوب()GRADE(المستمدةمناستعراضاتالبحوثالنوعيةطبقًالنظام

واسُتخدمالنهج )GRADE()11، 18((لتقييمالنتائجالمجّمعةداخلالتدفقالمنهجيلفئاتالمقارنة
الكمّية.وجرىتقييمالنتائجاستنادًاإلىمايلي:سلسلةالتخصيصواإلخفاء؛وحصائلخطاألساس
وخصائصه؛والحمايةمنالتلّوث؛ووجوداإلباغاالنتقائيللحصائل؛وسائرأشكالالتحّيزالُممكنة.
وُصنِّفتكلفئةباعتبارها"منخفضةالمخاطر"أو"مرتفعةالمخاطر"أو"غيرواضحةالمخاطر".
وُتتاحمعلوماتمفّصلةعنتعاريفمستوياتالمخاطرالمستخدمةفيهذهاألداةفيالقسم2-2-12

منكتيبكوكرينبشأناالستعراضاتالمنهجيةللتدخات)13(.

وُصنفتالنتائجفينهايةالمطافبأنها:

 رفيعةالنوعية)منالمرجحجدًاأنالبحوثالجديدةلنتغّيرالنتائجبطريقةجوهرية(؛	
 أومتوسطةالنوعية)منالمرجحإلىحّدماأنالبحوثالجديدةلنتغّيرالنتائجبطريقة	

جوهرية(؛
 أومنخفضةالنوعية)منالمرجحإلىحّدماأنالبحوثالجديدةسوفتغّيرالنتائجبطريقة	

جوهرية(؛
 أومنخفضةالنوعيةجدًا)منالمرجحجدًاأنالبحوثالجديدةسوفتغّيرالنتائجبطريقة	

جوهرية(.

وفياالستعراضاتالتيجرتفيإطارالمسحالوصفيالكّميالذيأجراهفريقاجامعةوين
الحكوميةوجامعةوسطفلوريداداخلالتدفقالمنهجي،جرىتقييمقطعيةالنتائجالمجّمعةباستخدام
أداةاسُتحدثتخصيصًالهذهاالستعراضات،استنادًاإلىمبادئالنهج)GRADE(.وأجرىفريق
جامعةوينالحكوميةتعديات،بالتعاونمعخبيرةالمنهجياتالمعنيةبالنهج)GRADE(،جين
نويس،منأجلوضعأداةلتقييمقطعيةالنتائجالمستمدةمنمسوحتفتقرإلىفئاتمقارنةبشأن
الحصائل/الظواهرموضعاالهتمام.واستندالتقييمإلىتقديرالعواملالتيُيرجحلهاأنتقللمن
قطعيةنتائجالدراسات،وهي:القيودالمفروضةعلىتصميمالدراسةأوتنفيذها؛وعدماتساقالنتائج؛
وكونالبّيناتغيرمباشرة؛وعدمدقةالنتائج؛والتحيزفيالنشر.وكانتهناكأربعفئاتتقييم:

 رفيعةالنوعية-منالمرجحجدًاأنالبّيناتالجديدةلنتغّيرنتائجالدراسةبطريقةجوهرية؛	
 متوسطةالنوعية-منالمرجحإلىحّدماأنالبّيناتالجديدةلنتغّيرنتائجالدراسةبطريقة	

جوهرية؛
 منخفضةالنوعية-منالمرجحإلىحّدماأنالبّيناتالجديدةسوفتغّيرنتائجالدراسة	

بطريقةجوهرية؛
 منخفضةالنوعيةجدًا-منالمرجحجدًاأنالبّيناتالجديدةسوفتغّيرنتائجالدراسةبطريقة	

جوهرية.

وُيتاحالمزيدمنالمعلوماتعنأداةالنهج)GRADE(المكّيفةفيتذيياتتقاريراالستعراضات
المقدمةمنفريقّيجامعةوينالحكوميةوجامعةوسطفلوريدا،والمتاحةفيهذهالوصلة.واسُتخدمت
أداةالنهج)GRADE-CERQual(لتقييمالثقةفيالنتائجالمجّمعةفيإطارالتدفقالمنهجيالنوعي

المالحق



الماحق51

عنطريقبحثالقيودالمنهجيةومدىمناسبةالبياناتالداعمةللنتائجلمقتضىالحالواتساقها
وماءمتها.ثمُأعطيتصنيفلكلنتيجةعلىالنحوالتالي:

 ثقةعالية-منالمرجحجدًاأنالنتيجةممثِّلةللظاهرة؛	
 أوثقةمتوسطة-منالمرجحأنالنتيجةممثِّلةللظاهرة؛	
 أوثقةمنخفضة-منالممكنأنالنتيجةممثِّلةللظاهرة؛	
 أوثقةمنخفضةجدًا–لميكنمنالواضحأنالنتيجةممثِّلةللظاهرة.	

وُقيِّمتالنتائجالمجّمعةلدراساتاألسلوبالمختلطودراساتالحاالتفيإطارالتدفقاتالمنهجية
.)GRADE-CERQual(و)GRADE(منحيثقطعيتهاوالثقةفيهاباستخدامنهجّي

تجميع النتائج عبر التدفقات المنهجية
قوِرنتالنتائجالمجّمعةفيإطاركلتدفقمنهجيبالنتائجالمستمدةمنسائرالتدفقاتالمنهجية.
زبعضهابعضًا،كانتُتدَمجفينتائجأعلىُرتبًةتمثلتجميعات ومتىكانتالنتائجَتدعموُتعزِّ
عبرالتدفقاتالمنهجية.وكانتقييمقطعيةالنتائجالمجّمعةفيإطارالتدفقالمنهجيومدىالثقة

فيهاحاضرًافياألذهانخالهذهالعملية.

تحليالت الفئات الفرعية واإلنصاف
شملتالنتائجالمجّمعةتحلياتالفئاتالفرعية،بماانطوىعلىدراسةنوعالحدثالطارئ
ومرحلته،وبلدالحدثالطارئ،ووجودالمجموعاتالسكانيةالضعيفة.وسمحإدراجالفئتين

الفرعيتيناألخيرتينمراعاةاالعتباراتالمتعلقةباإلنصافلدىتجميعالنتائج.

عرض نتائج االستعراض
ُتعرضالنتائجالمستمدةفيإطارالتدفقاتالمنهجيةوعبرهافيجداولملخصالنتائجمعالتقييم
المناظرلمدىالثقةفيالبّيناتأوقطعيتها.وهيمتاحةفيجميعالتقاريرالكاملةلاستعراضات

المنهجيةفيهذهالوصلة.

"التحقق السريع" من تعارض المصالح لدى المرشحين لعضوية فريق وضع المبادئ التوجيهية
أجرتوحدةبناءالقدراتفيمجالاالتصاالتفيالمنظمةبحثًامخصصًاعبراإلنترنتلألفراد
الخمسةوالعشرينالذينرشحهمالفريقالتوجيهيالداخليكأعضاءمحتملينفيفريقوضعالمبادئ
التوجيهية.وَقّيمالبحث،الذيكانأساسًا"تحققًاسريعًا"منأيتعارضممكنفيالمصالح،كل
مرشحمنحيثصاتهبمصادرالتمويلمنالكياناتوالشركاتالخاصة،مثلصاتهبالمشاريع
لةمنمصادرخاصة.وقدرّكزهذاالبحثبالذاتفيالمقاماألولعلىتعارض البحثيةالمموَّ
المصالحالماليةالمرتبطبأيشركةتنتجو/أوتوزعالتبغواألسلحةالناريةومنتجاتالنفطو/أو
البترولوالمستحضراتالصيدالنيةواألغذيةوالتغذية.وطبقًاللمبادئالتوجيهيةإلعانالمصالح

فتعارضالمصالحبأنه: )لخبراءالمنظمة(الصادرةعنالمنظمة،يعرَّ

...أيمصالحيعلنهاخبيرقدتؤثرفيموضوعيتهواستقاله
فيتوفيرالمشورةللمنظمةأوُيمكنتصّورذلكبدرجةمعقولة،
و/أوتوِجدميزةتنافسيةغيرعادلةللخبيرأوألشخاصأو
مؤسساتلدىالخبيرمصالحماليةأوتجاريةمعهم)كاألبناء
البالغينأواألشقاء،أوالزماءالمهنيينالمقربين،أوالوحدة

اإلداريةأواإلدارة(.

المصادر التي خضعت للبحث
شملتمصادرالمعلوماتالمتاحةللجمهورالتيخضعتللتقييمألغراضاالستعراضمصادر

البياناتالتالية،علىسبيلالمثالالالحصر.

ResearchGate:موقعلنوعمنالتشبيكاالجتماعيللباحثينمنأجلنشراألعمالالتيساهموا
فيهاوتبادلها،وكذلكللتواصلمعسائرالباحثين.وقداسُتخِدملتقييمأعمالالمرشحينالمنشورةمن

أجلاستبانةأيتعارضفيالمصالحومصادرالتمويل.

المالحق



52
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PubMed:محركبحثمجانييتيحالوصولإلىكاملنصوصالمقاالتوالمراجعوالخاصات
بشأنعلومالحياةوالمواضيعالطبيةالحيويةالتيتحتفظبهامكتبةالطبالوطنيةفيالواليات
المتحدة.وقداسُتخدملتقييمأعمالالمرشحينالمنشورةمنأجلاستبانةأيتعارضفيالمصالح

ومصادرالتمويل.

المجالت:منمواقعوصفحاتمختلفة؛ولمتنصجميعالمنشوراتأوالمجاتصراحةعلىوجود
تعارضفيالمصالح.وقداسُتخدمتلتقييمأعمالالمرشحينالمنشورةومداخاتهمالتحريريةمن

أجلاستبانةأيتعارضفيالمصالحومصادرالتمويل.

LinkedIn:موقعللتشبيكاالجتماعيُيستخَدمأساسًاللتشبيكالمهنيوتبادلاستماراتالسَيرالذاتية
وتقديمطلباتالتوظيف.وقداسُتخدملتقييمتاريخالمرشحينالمهنيوالوظيفي.

Yasni:محركبحثألمانيلمحركاتالبحثمتاحلعامةالجمهوراسُتخدمللبحثعنتعارض
المصالحلدىالمرشحين.

المواقع اإللكترونية للجامعات والشركات والمنظمات وأعضاء هيئات التدريس أو الفريق.
اسُتخدمتللبحثعنمعلوماتبشأنأعمالالمرشحينالمنشورة،وجهاتانتسابهممهنيًاوشخصيًا،

وماحصلواعليهمنتكريموجوائزومنح،وتاريخهمالوظيفي.

المواقع اإللكترونية للحكومات والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية.
اسُتخدمتللبحثبشأنالمرشحينالذينيشغلونمناصبفيوزاراتالصحةأوغيرذلكمن
المناصبالحكوميةأوالمؤسسية.واسُتخدمتهذهالمواقعأيضًاللبحثعنمصادرالتمويل،حيثما

ُأتيحتلاطاعالعام.

مواقع أخرى متنوعةبمافيذلكالمواقعالشريكةأوالمنظماتذاتالصلةبالمرشحينأنفسهم،
أوالمنظماتأوالجامعاتأوالجمعياتالتيينتسبونإليهاوماإلىذلك.

عملية البحث
استحدثتوحدةبناءالقدراتفيمجالاالتصاالتنموذجبحثبسيطًالفحصالمعلوماتالمتاحة
عنالمرشحلاطاعالعامبفاعليةومنثماستخَدمتمحركالبحثغوغللتنفيذنموذجالبحث

هذا.وقدجرتعمليةالبحثعلىالنحوالتالي:

1 تقييمبحوثالمرشحعلىمنصاتالنشرالمتاحةلاطاعالعاممثلمنّصةPubMed؛.
2 استبانةمصدرتمويلالبحوث،وتسجيلجوانبالتعارضالمكتشفة؛.
3 تحديدماإذاكانالمرشحينتسبإلىجامعةأومنظمةحكوميةدولية/منظمةغير.

حكوميةأوحكومةأومجلة/منشورو/أوشركةتنتجو/أوتوزعالتبغواألسلحةالنارية
ومنتجاتالنفطأوالبترولوالمستحضراتالصيدالنيةو/أواألغذيةوالمشروبات؛

4 تقييمالمعلوماتالشخصيةالمتاحةعنالمرشحإمافيموقعهاإللكترونيالذاتيأوالموقع.
اإللكترونيلجامعةأوالمعلوماتالشخصيةالمتاحةفيموقعLinkedInأواستمارة
السيرةالذاتيةفيمايتعلقبجهاتاالنتسابالحاليةوالسابقةأوالِمنحأوالرابطاتأوالتحّيز؛

5 حللمدارس/المؤسسات/الخالمتاحةلاطاعالعام؛. تحديدتبرعاتالمرشَّ
6 حفظنتائجعملياتالتحققالسريعمعالمعلوماتذاتالصلة؛.
7 توزيعاستماراتالمنظمةبشأنإعانالمصالحعلىالمرشحينالمختارينبعدعملية.

التحققالسريع.

وقداضطلععضوانمنفريقبناءالقدراتفيمجالاالتصاالتبعمليةالتحققالسريعهذهعلى
مدىثاثةأيامعمل.واستخَدمتوحدةبناءالقدراتفيمجالاالتصاالتومكتباالمتثالوإدارة
المخاطرواألخاقياتفيالمنظمةالنتائجالستعراضمعلوماتالمرشحينالشخصيةوإعانات

المصالحالخاصةبهم.

المالحق



الماحق53

الملحق3
)SPICE( أسئلة الشكل 

.1
القيادة وتصريف الشؤون 

كيف ُيمكن إدماج اإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ على أفضل نحو في تخطيط 
القيادة الوطنية وتنفيذها بشأن األحداث والطوارئ ذات العواقب الصحية العمومية؟

السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية
واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنية.

الظاهرةموضعاالهتمام:إدماجوظائفاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئفيقيادة
الحكوماتالوطنيةألغراضاالستجابةلألحداثالطارئةذاتالعواقبالصحيةالعمومية.

المقارنة:الموقعالمتفاوتلوظائفاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئفيهيكلالقيادة
الوطني،والُقربالتنظيميلممارسياإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئمنقيادةاالستجابة
الصحيةالوطنية،وتوزيعتمثيلاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئعبرقطاعاتالقيادة

الوطنية؛واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىمدىثقةالجمهورفيالمعلوماتالمتعلقةبالحدث/الطارئ،وعلىوصول
المعلوماتإلىالمجموعاتالسكانيةالمتضررة،وعلىتنسيقتبادلالمعلومات،وعلىقدرةالممارسين
علىالتأثيرفيالقرارات،وعلىسرعةوصولالمعلوماتإلىالجمهورخالالحدث/الطارئ.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003.

.2
نظم المعلومات 

ما هي أفضل أنواع اآلليات إلنشاء روابط فّعالة وعابرة للواليات القضائية لتبادل 
المعلومات بشأن اإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ والتنسيق الداخلي؟

السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية
واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالاإلدارات
الصحيةعلىمستوىالدوائروالمستوىالمحلي(،والشركاءالمستجيبونوالمنفذون.

الظاهرةموضعاالهتمام:إنشاءروابطوآلياترسميةوعابرةللوالياتالقضائيةومشتركةبين
الوكاالتوخاصةباالتصاالتمنأجلتبادلالمعلوماتوتنسيقاالتصاالت؛والعوائقالتيتعترض

هذهالروابطواآللياتوعواملتيسيرعملها.

المقارنة:النهوجالمتنوعة–شبكاتوبروتوكوالتبيروقراطيةوإجراءاتتشغيلموحدة،ونماذج
االستجابةلألحداث،وسائرنهوجتنظيموتيسيرالروابطوالتنسيق؛واالعتباراتالمتعلقةباإلنصاف

مثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىسرعةاإلعاموتغطيته؛وعلىإصدارالمعلوماتالمتبادلةواتساقها؛واألثر
علىالثقةفيالمعلوماتالمتبادلة.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003.
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

.3
الموارد البشرية 

كيف ُيمكن تنمية قدرات موظفي اإلبالغ عن المخاطر في حاالت 
الطوارئ والمحافظة عليها فيما يتعلق بالتأهب واالستجابة؟

السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية
واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالالسلطات
الصحيةعلىمستوىالدوائروالمستوىالمحلي(.

الظواهرموضعاالهتمام:تنميةقدراتالموظفينوإدامتهابشأناإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئ.

المقارنة:الطرائقالمختلفة–التدريبأثناءالخدمة،والتثقيف،وبرامجالكفاءةاألساسية،وغير
ذلكمنفرصالتنمية؛واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائص

السكان.

التقييم:األثرعلىعددالموظفينذويالمهاراتبشأناإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ،
واتساعالمهاراتوعمقها،واستبقاءالموظفين.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003.

.4
التمويل 

كيف ُيمكن ضمان التمويل الكافي والمستدام لإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ؟
السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية

واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:المانحونوالمسؤولونعنالميزانياتالوطنية.

الظواهرموضعاالهتمام:نهوجتمويلاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئوتوقيتهذا
التمويل،بمافيذلكالنماذجالتيُتسندلهاألولويةوُتدِمجهفيعمليةصنعالقرارفيإطارالميزانيات
الشاملةإلدارةالطوارئواالستجابةلها؛والعوائقالتيتعترضهذاالتمويلوالعواملالتيتيّسره.
المقارنة:التجاربفيمختلفالسياقاتالسياسيةواالقتصاديةوالمتعلقةبأحداثمختلفةالجسامة
)علىسبيلالمثالالفاشياتمقارنةبالزالزل(؛واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثلالخصائص

السياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:مقدار/نسبةالتمويلالمخصصلإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئمقارنةبإجمالي
التمويلالمخصصللتأهبللطوارئوإدارتها،وتوقيتهذاالتمويل.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.
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.5
الثقة 

ما هي أفضل أنشطة اإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ وأكثرها قابلية 
للتعميم لبناء الثقة في السلطات الصحية كمصدر لمعلومات حماية الصحة 

في صفوف المجتمعات المتضررة وغيرها من أصحاب المصلحة؟ 
السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية

واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإداراتالصحة
علىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والمجموعاتالسكانيةالمتضررة،وأصحابالمصلحة.

الظواهرموضعاالهتمام:أنشطةاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالتيتبنيالثقةفي
السلطاتالصحيةكمصدرلمعلوماتحمايةالصحةفيصفوفالمجتمعاتالمحليةالمتضررة

وسائرأصحابالمصلحة.

المقارنة:اإلنصات)اإلقراربمخاوف/أسئلةالجمهورواالستجابةلها(،واإلعاناتالمبكرة،
واتساقالرسائل،وقوةالعاقاتالموجودةسلفًا،واستخداممتحدثينرسميينمهرة/جديرينبالثقة،
واالعترافباألخطاء،والتسليمباألمورالمشكوكفيها،ونشرالتقييماتواالستعراضات،واستخدام
متحدثينرسميينمحليينوأشخاصذوينفوذ،واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثلالخصائص

السياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىمستوياتدقةالمعارفواالمتثالللتوصياتالصحيةفيصفوفالمجموعات
السكانيةالمتضررة،وتصّورمصداقيةالسلطاتالصحيةفيصفوفالمجموعاتالسكانيةالمتضررة

وسائرأصحابالمصلحة.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.

.6
التنسيق 

ما هي أفضل الطرق لضمان تنسيق أنشطة اإلبالغ عن المخاطر بين 
الوكاالت المستجيبة عبر مختلف المنظمات ومستويات االستجابة؟ 

السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية
واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإداراتالصحة
علىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والشركاءفياالستجابةوالتنفيذ.

الظواهرموضعاالهتمام:آلياتونظمتنسيقأنشطةاإلباغعنالمخاطربينالحكومةالوطنية
والسلطاتالصحيةدونالوطنيةوسائرالشركاءالمستجيبين.

المقارنة:الشبكات،وإجراءاتالتشغيلالموحدة/التخطيطالمشترك،والهياكلالتنظيمية،ومراكز
المعلوماتالمشتركة،ومراكزعملياتالطوارئ،والقيادةالتعاونية،ومهاراتبناءاألفرقة؛

واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىاتساقالرسائلوتوقيتها،والحّدمناإلجراءاتغيرالازمة،وزيادةاالستفادة
منالمواردالبشريةوالمالية.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

.7
التخطيط االستراتيجي لإلبالغ 

ما هي عناصر وخطوات التخطيط الفّعال واالستراتيجي لإلبالغ؟ 
السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية

واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإداراتالصحة
علىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والشركاءفياالستجابةوالتنفيذ.

الظواهرموضعاالهتمام:نهوجالتخطيطاالستراتيجيلإلباغبمافيذلكأنواعالمشاركين
وعملياتالتخطيطوعناصرالخططالناتجة.

المقارنة:جميعاألخطارمقارنةبالمخاطرالمحدَّدة؛وعملياتالتطويرالمتنوعة،واالعتمادعلى
البياناتمقابلأفضلالممارسات،وإدراجالمقاييس/المؤشرات؛واالعتباراتالمتعلقةباإلنصاف

مثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىنطاقالخطةالناجمةوقابليةتعميمها،وجدوىتنفيذها،ودعمالقيادةوالمنّفذين.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.

.8
الرصد والتقييم 

ما هي أفضل الطرق وأنسب األدوات لجمع بيانات اإلبالغ عن المخاطر في حاالت 
الطوارئ والتعقيبات عليها، وتحليلها وتفسيرها، وإدماج النتائج في التخطيط 

لإلبالغ عن المخاطر في حاالت الطوارئ وتطويره االستراتيجي وتنفيذه وتقييمه؟ 
السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية

واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإداراتالصحة
علىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والشركاءفياالستجابةوالتنفيذ،والمجتمعاتالمحلية

المعرضةللمخاطر،وأصحابالمصلحة.

الظواهرموضعاالهتمام:ُسبلونظمجمعالبياناتذاتالصلةباإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئوتحليلهاوتطبيقها.

المقارنة:بينأنواعالبياناتوطرقجمعالبيانات،وتعليقاتالمجتمعالمحليوالفئةالمستهدفة،
واختبارالرسائل،والمسوحالعامة،ورصداألخبارووسائلالتواصلاالجتماعي،والتقييماتالسلوكية
السريعة،ومجموعاتالتركيز،والمقاباتمعالمخبرينالرئيسيين،وماإلىذلك؛واالعتبارات

المتعلقةباإلنصافمثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىمستوىإدراجالنتائجفيالخططواالستراتيجياتواألساليبالمتعلقةباإلباغ
عنالمخاطرفيحاالتالطوارئ؛وسرعةتعديلرسائلومواداإلباغعنالمخاطرفيحاالت
الطوارئاستنادًاإلىالنتائج؛ومدىاقتناعالمجتمعاتالمحليةالمعنيةبأنالسلطاتالصحية"تنصت"؛
وسرعةالتصديللشائعات؛واألثرعلىثقةالجمهورفيمعلوماتحمايةالصحة؛ومدىاقتناع
المجتمعاتالمحليةالمعرضةللمخاطروأصحابالمصلحةبأناالستجابةمناسبةلمقتضىالحال.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.
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.9
المشاركة المجتمعية 

ما هي أفضل الطرق إلشراك المجتمعات المحلية في أنشطة اإلبالغ عن 
المخاطر في حاالت الطوارئ من أجل االستجابة لألحداث/ السياقات؟

السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية
واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإداراتالصحة
علىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والشركاءفياالستجابةوالتنفيذ،والمجتمعاتالمحلية

المعرضةللمخاطر،وأصحابالمصلحة.

الظواهرموضعاالهتمام:استراتيجياتوأساليبتشجيعمشاركةالمجتمعاتالمحليةالمعرضة
للمخاطرفيتخطيطاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئواالستجابةلها.

المقارنة:األساليبالمختلفة–إدماجالمجتمعاتالمحليةالمعرضةللمخاطرفيعملياتالتخطيط،
وتوفيرالحوافزلقياداتالمجتمعاتالمحلية،واستخدامنظماإلباغالرسميةوأناشيطالتعقيبات،في
جملةأمورأخرى؛واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائص

السكان.

التقييم:األثرعلىمستوىمشاركةالمجتمعالمحليواستمرارهذهالمشاركة،وثقةالجمهورفي
معلوماتحمايةالصحة،ومستوىالمشاركةفيتبادلالمعلومات،ومدىاقتناعالمجتمعاتالمحلية

بأناالستجابةالوطنيةلألسئلة/المخاوفالمحليةمناسبةلمقتضىالحال.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.

.10
وسائل التواصل االجتماعي 

ما هي أفضل قنوات وسائل التواصل االجتماعي وممارساتها لتعزيز 
تدابير حماية الصحة والقضاء على اإلشاعات والمعلومات المغلوطة 

خالل األحداث والطوارئ ذات العواقب الصحية العمومية؟
السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية

واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإداراتالصحة
علىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والشركاءفياالستجابةوالتنفيذ،والمجتمعاتالمحلية

المعرضةللمخاطر،وأصحابالمصلحة.

الظواهرموضعاالهتمام:قدرةمختلفقنواتوممارساتوسائلالتواصلاالجتماعيعلىترويج
معلوماتحمايةالصحةوتبديدالشائعاتوالمعلوماتالمغلوطة–النطاقومستوىالتأثيروالحصائل

وأنواعالفئاتالمستهدفة.

المقارنة:مصدررسائلوسائلالتواصلاالجتماعي)السلطاتالصحية،قادةالمجتمعالمحلي،
الشخصياتالمشهورة،المنظماتغيرالحكومية،وماإلىذلك(،وأنواعوسائلالتواصلاالجتماعي
)الرسائلالنصيةالقصيرة،تويتر،فيسبوك،وماإلىذلك(؛واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثل

الخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىمدىثقةالجمهورفيمعلوماتحمايةالصحة،ومستوىالمشاركةفيتبادل
المعلومات،والعواقبالسلبيةغيرالمتوقعة،وتشويهرسائل/معلوماتحمايةالصحة،واألثرعلى

مشاركةالمجتمعالمحلي.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.
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اإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالصحيةالعمومية:
المبادئالتوجيهيةالصادرةعنالمنظمةبشأنالسياساتوالممارساتالمتبعةفي

االباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ

.11
اإلبالغ عن األمور المشكوك فيها 

ما هي أفضل الطرق إلبالغ الجمهور والمجتمعات المعرضة 
للمخاطر وأصحاب المصلحة عن األمور المشكوك فيها؟

السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية
واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإدارات
الصحةعلىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والصحفيون،والشركاءفياالستجابةوالتنفيذ،

والمجتمعاتالمحلية،وأصحابالمصلحة.

الظواهر موضع االهتمام:أساليباإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئالتيتبنيالثقةمنأجل
اإلباغعناألمورالمشكوكفيهاالمتأصلةفياألحداثوالطوارئذاتالعواقبالصحيةالعمومية.

المقارنة:مصادرالمعلوماتالمختلفة)مستوىالسلطة،المجتمعاتالمحلية،سلطاتالحكومة
الوطنية(؛وتوقيتالتوصيات،واإلعانات،واإلنذارات؛واتساقالرسائل؛وتصنيفالتوصيات
باعتبارها"مؤقتة"؛والتسليمباألمورالمجهولة؛واإلقرارباألمورالمعروفة؛واالعتباراتالمتعلقة

باإلنصافمثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.
التقييم:األثرعلىمدىثقةالجمهورفيمعلوماتحمايةالصحة،وقبولالتوصياتواالمتثاللها؛

وتغّيرالمعلوماتخالالحدث/الطارئ.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.

.12
توجيه الرسائل

ما هي أفضل عناصر الرسائل وأفضل توقيت لها للتأثير على 
مستويات االنشغال في صفوف الجمهور/ المجتمعات المحلية من 

أجل التشجيع على اتخاذ اإلجراءات المناسبة لحماية الصحة؟
السياق:فيسياقاالستعدادلألحداث/الطوارئالوطنيةوالدوليةذاتالعواقبالصحيةالعمومية

واالستجابةلهافيالبلدانالمرتفعةوالمنخفضةوالمتوسطةالدخل،وفيالدولالضعيفة.

المنظور:الحكوماتالوطنيةوالسلطاتدونالوطنيةذاتالصلة)علىسبيلالمثالإداراتالصحة
علىالمستوىالمحليأومستوىالدوائر(،والصحفيون،والشركاءفياالستجابة،والمجتمعاتالمحلية.

الظواهرموضعاالهتمام:توقيتومحتوىرسائلاإلباغعنالمخاطرفيحاالتالطوارئ
المصممةلزيادةمخاوفالجمهوروالمجتمعالمحليبشأنالمخاطرأوللتخفيفمنهذهالمخاوف.

المقارنة:مراحلالحدث/الطارئالمختلفة،ومصادرالمعلوماتالمختلفة)مستوىالسلطة،
المجتمعاتالمحلية،سلطاتالحكومةالوطنية(،واتساقالرسائلوتواترها،وأنواعالنداءاتالمختلفة؛

واالعتباراتالمتعلقةباإلنصافمثلالخصائصالسياقيةالمحليةوخصائصالسكان.

التقييم:األثرعلىمدىثقةالجمهورفيمعلوماتحمايةالصحة،وعلىمستوىالحفزعلىالعمل
بموجبالتوصياتالصحية،وعلىمستوىاالمتثالللتوصياتالصحية.

اإلطار الزمني:اعتبارًامنعام2003فصاعدًا.
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