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التأهب واالستجابة المبدئية في مجال اإلبالغ عن  بشأنتحتوي هذه الوثيقة على قوائم مرجعية وضعتها منظمة الصحة العالمية 
شراك المجتمعات المحلية فيما يتعلق ب مؤخرًا في يوهان  اكُتشفالذي ( nCoV-2019) 2019فيروس كورونا المستجد المخاطر وا 

استراتيجيات اإلبالغ عن  اتباع لبلدانلتتيح بمقاطعة هوباي بالصين. ويتمثل الغرض من هذه الوثيقة في تقديم إرشادات قابلة للتنفيذ 
شراك المجتمعات المحلية الفّعالة التي تساعد على حماية صحة  ا أثناء االستجابة المبكرة ألي من فيروسات كورون الناسالمخاطر وا 

شراك المجتمعات المحلية واإلجراءات التي  المستجدة. وتشمل هذه الوثيقة ما يوصى به من أهداف بشأن اإلبالغ عن المخاطر وا 
والبلدان التي لديها حاالت مؤكدة بالفعل للعدوى بفيروس  ،ينبغي أن تتخذها البلدان استعدادًا لحاالت العدوى بفيروس كورونا المستجد

 . 2019كورونا المستجد 
وستقوم المنظمة بتحديث هذه التوصيات كلما وردت معلومات جديدة. وقد اقُتبست هذه اإلرشادات المبدئية من إرشادات المنظمة 

شراك المجتمعات المحلية والمواد التدريبية الخاصة بذلك.بشأن   اإلبالغ عن المخاطر وا 
شراك المجتمعات   المحلية كجزء من استجابة الصحة العمومية الوطنية للطوارئ؟ما أهمية إدراج اإلبالغ عن المخاطر وا 

بما في ذلك فاشيات  -ن و القرن الحادي والعشر  التي شهدهاالعمومية  األحداث الصحيةيتمثل أحد الدروس الرئيسية المستفادة من 
في أن اإلبالغ عن المخاطر  -، واإليبوال A (H1N1)ا المتالزمة التفسية الحادة الوخيمة، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية، واألنفلونز 

شراك المجتمعات المحلية ضروريان لنجاح االستجابة للطوارئ الصحية. وتواجه كل طارئة صحية عمومية تحديات جديدة فيما  وا 
تحديًا أمام  . وقد طرحت فاشية فيروس كورونا المستجدالدروس المستفادة في الماضيمن  فيها االسترشاديتعلق باالتصاالت ويمكن 

 التحديات مثل وقد تؤديوسوف يستمر هذا التحدي.  ،مع المجموعات السكانية الفّعالُنظم الصحة العمومية وقدرتها على التواصل 
 تشمل نتائجالمخاطر وتبديد مخاوف الجمهور في الوقت ذاته، إلى عن اإلبالغ عن أوجه عدم اليقين و  تلك التي تنطوي عليها محاولة
 وسيظل هناك مجال للتعلم دومًا، غير أن ثمةواآلثار االقتصادية، وفي أسوأ الحاالت، إزهاق األرواح.  فقدان الثقة واإلضرار بالسمعة

شراك  إدراجدعوة موجهة إلى القادة لضمان  اإلرشادات أنها ستكون ناجحة. وُتعد هذه من المعروفإجراءات  اإلبالغ عن المخاطر وا 
 من أنشطة التأهب واالستجابة للطوارئ الصحية لألسباب التالية. كعنصر أساسيية المجتمعات المحل

 
عما هو معروف وما  اإلبالغ إلىيتمثل أحد التدخالت األشد أهمية وفّعالية في استجابة الصحة العمومية ألي حدث في المبادرة و 

تخذ في سبيل الحصول على المزيد من المعلومات، بغرض إنقاذ األرواح والحد إلى أدنى هو غير معروف، وعن اإلجراءات التي تُ 
 قدر من اآلثار السلبية. 

شراك المجتمعات المحلية في منع "أوبئة المعلومات" )فرط المعلومات عن المشكلة الذي يؤدي إلى  ويساعد اإلبالغ عن المخاطر وا 
كما أنهما يحدان إلى أدنى قدر  ي االستجابة وزيادة احتماالت اّتباع النصائح الصحية.بناء الثقة ففي صعوبة التوصل إلى حل(، و 

 ا.نتشار المرض، ويمّكنان من إدارتها وتزيد احتماالتاالستجابة  التي تقوضسوء الفهم حاالت من الشائعات و 
ية المعرضة للمخاطر أن يساعدا على مع الجمهور والمجموعات السكان ومن شأن التواصل والمشاركة على نحو منتظم واستباقي

 االرتباك وتالفي سوء الفهم.  الحد من
 . هايستوعبوا أبعاد، وأن وأحباؤهمعن المخاطر الصحية التي يواجهونها هم  أن يطلعوا على المعلومات للناسويحق 

الجهود الفّعالة ومن شأن  والسلطات.المخاطر عن تصورات الخبراء  بشأنوعادة ما تختلف تصورات المجموعات السكانية المتضررة 
شراك المجتمعات المحلية أن عإلبالغ ل سد هذه الفجوة بتحديد ما الذي يعرفه الناس، وكيف يشعرون تجاه فاشيات تن المخاطر وا 

هود الفّعالة الجلها، وما الذي ينبغي أن يعرفوه وأن يفعلوه من أجل السيطرة على الفاشية. وتساعد  لالستجابة وماذا يفعلون المرض 
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شراك المجتمعات المحلية على تحويل المعلومات العلمية المعقدة وتقديمها ل لمجموعات السكانية ليتيح  في شكلإلبالغ عن المخاطر وا 
 والحصول عليها واالطمئنان إليها. فهمها والمجتمعات المحلية 

شراك المجتمعات المحلإلبالغ عن االفّعالة لالُنهج وتستخدم  في االستجابة  استراتيجيات إلشراك المجتمعات المحلية يةلمخاطر وا 
 مقبولة ومفيدة لوقف المزيد من انتشار الفاشية وضمان اتخاذ األفراد والجماعات تدابير الحماية.  وتدخالت

شراك المجتمعات المحلية ضروريوُيعد اإلبالغ عن المخاطر  وتتبع مخالطي المرضى ورعاية  هاواإلبالغ عنالحاالت لترصد  ينوا 
 المرضى وتقديم الرعاية السريرية وحشد الدعم المحلي الالزم لتلبية االحتياجات اللوجيستية والتشغيلية الخاصة باالستجابة. 

شراك المجتمعات المحلية أن تحد إلى أدنى قدر من االضطرابات االجتماعيةالجهود الفّعالة لومن شأن   .إلبالغ عن المخاطر وا 
 لوظائف والسياحة واالقتصاد فضاًل عن الصحة.تكفل الحماية لومن ثم، فإنه من شأنها أن 

شراك المجتمعات المحلية للبلدان التي تستعد لحاالت فيروس  القائمة المرجعية للتأهب في مجال اإلبالغ عن المخاطر وا 
 (تأي حاال فيها بعدُتكتشف لم التي الوافدة ) 2019كورونا المستجد 

 األهداف
 الخاصة بالصحة العمومية في بلدك النصائحعن و تدابير التأهب  عن غل  بأ . 
 الجوانب  الذي يكتنفعدم اليقين مدى و  الجوانب التي مازالت مجهولة وحددبلدك،  يشهدهالإلبالغ عن أول حالة  استعد

 .المعروفة
  ّوالموارد(.م القدرات الوطنية ودون الوطنية الخاصة باالتصاالت )األشخاص قي 
 الشراكات معها. وأبرمالجهات الفاعلة الرئيسية  حدد 
 شراك المجتمعات المحلية. لتفعيل وتنفيذ خطط  خطة اإلبالغ عن المخاطر وا 
 شراك المجتمعات المحلية في الطوارئ والموظفين الالزمين لتلبية  حدد الموظفين المعنيين باإلبالغ عن المخاطر وا 

 الخطط واإلجراءات.على  ودربهماالحتياجات المفاجئة المحتملة 
 خطوات العمل

 ُنظم اإلبالغ عن المخاطر
 شراك المجتمعات المحلية موافقة المستويات العليا للحكومة على إدراج اإلبالغ عن  تأكد من أنشطة  ضمنالمخاطر وا 

تاحتهاشفافية و بسرعة و التأهب واالستجابة، واستعدادها لإلفصاح عن المعلومات   . عامة الناسمن أجل حماية صحة  ا 
 شراك المجتمعات المحلية القائمة  راجع فاشية  لمالءمةفي مدى الحاجة إلى تعديلها  وانظرخطط اإلبالغ عن المخاطر وا 

 عدوى فيروس كورونا المستجد.
 على اإلجراءات المتعلقة بضمان اإلفصاح عن المعلومات في الوقت المالئم، مثل اإلجراءات الخاصة بتصاريح  اتفق

 الخطوات الالزمة إلصدار التصاريح. واختصرإصدار الرسائل والمنتجات المعلوماتية، 
 (.إمكانية توسيعها تشملميزانية لالتصاالت ) ضع 
  ّشراك المجتمعات المحلية،  اً فريق ن كو  ومسؤولياتهم. أعضائهأدوار  وحددُيعنى باإلبالغ عن المخاطر وا 

 التنسيق الداخلي والتنسيق بين الشركاء
 مثل سائر الوكاالت والمنظمات، والجهات المجتمعية المعنية بالتخطيط والعاملين في الرعاية الصحية  -الشركاء  حدد- 

وزارات الزراعة والسفر والسياحة  إشراكفي  انظرال الخاصة بهم )في حال تفشي فيروس كورونا المستجد، وبيانات االتص
إخطار هؤالء الشركاء والعمل معهم كفريق  سينبغي لكوُنظم المستشفيات على سبيل المثال(؛ وفي حال تفشي المرض 

شراك المجتمعات المحلية.  متعدد القطاعات ُيعنى باالستجابة الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 
 التي يستخدمهاالجماهير المستهدفة وقنوات االتصاالت  وحددقدرات جميع الشركاء المعنيين الخاصة باالتصاالت،  قّيم 

 .عادةً  الشركاء
 التي  ةمثاًل الوكال حدديلية موحدة )عليها باستخدم إجراءات تشغ واتفقر والمسؤوليات الخاصة باالتصاالت لألدوا خطط

، والمواضيع والجماهير المحددة التي ُيفضل أن تتولى العمل بشأنها وكاالت معينة أو كل موضوعستتحدث أواًل بشأن 
 شركاء معينون، وكيفية مواءمة الرسائل الموّجهة(. 
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 االت العامةاالتص
  مجاالت خبراتهم في سياق فاشية فيروس كورونا المستجد؛  وحددض قائمة المتحدثين المرشحين على جميع المستويات؛ استعر

 .لتدريب عند اللزوموزودهم با
 واختبرها  ،المتابعةورسائل  ائل الخاصة باإلعالن عن أول حالة واإلجراءات المتخذة ونصائح الصحة العموميةنماذج للرس أعد

 .مسبقاً 
 العالقات الجيدة مع وسائل اإلعالم بتزويدها بانتظام  وعززقائمة الصحفيين،  ثحدّ و/ أو  وأعدّ وسائل اإلعالم الرئيسية؛  حدد

 .بلدكفي تأهب حالة الت عن تطور الفاشية وعن بالمعلوما
 واستخدمقدرتها على الوصول إلى الجماهير المستهدفة،  وقّيموسائل اإلعالم وسائر قنوات االتصال والجهات المؤثرة،  حدد 

بانتظام. وفي سياق فيروس كورونا  وتستخدمها الجماهير المستهدفة تفضلهاالقنوات والجهات المؤثرة الجديرة بالثقة التي 
اص بالنصائح الجمهور وتدريبهم على تزويد األشخ قلقالمستجد، من األهمية الحاسمة إدراك المهنيين الصحيين لمصادر 

 الخاصة بالصحة العمومية.
 المجتمعات المحلية إشراك
  الجماهير الرئيسية ومواقفها ومعتقداتها. قلقضع أساليب لفهم مصادر 
 التي غالبًا ما  والوسائلجمع المعلومات عن معارفها وسلوكياتها )مثل الجهات التي تثق فيها، االجماهير المستهدفة، و  حدد

 المعلومات، وعاداتها اليومية، ومصادر قلقها(.على  من خاللهاتحصل 
 رد الاألسئلة و  وتلقي جميعد الجماهير بالمعلومات على نحو استباقي يو تز ب من خالل وسائل التواصل االجتماعي شارك

 عليها.
 وطرح األسئلة.   من خالل برامج اإلذاعة حتى يتسنى لألشخاص االتصال شارك 
 الجهات المجتمعية المؤثرة )مثل القيادات المجتمعية، والقيادات الدينية، والعاملين الصحيين، والمعالجين الشعبيين،  حدد

ومقدمي خدمات الطب البديل( والشبكات )مثل الجمعيات النسائية، والمتطوعين المجتمعيين في مجال الصحة، ورابطات 
صائيي التعبئة المجتمعية المعنيين بشلل األطفال والمالريا وفيروس العوز الشباب، والجماعات الدينية، واالتحادات، وأخ

 المناعي البشري( التي يمكنها المساعدة على إشراك المجتعات المحلية.
 واستعد لها المعلومات والمشاركةفيما يتعلق باالحتياجات الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة أو األميين وقع ت . 

 
دارة المعلومات الخاطئة   معالجة عدم اليقين والتصورات وا 

  ًفيروس كورونا المستجد قبل اتضاح الصورة بأكملها، بضمان موافقة القادة على عدوى بلإلبالغ عن أول حالة  كن مستعدا
التي يمكن أن  اإلجراءات تنفيذالتواصل مع المجموعات السكانية المتضررة ومعالجة مصادر القلق والرد على األسئلة، و 

 تتخذ لحماية صحتها. 
 عن طريق رصد مثاًل لكشف عن الشائعات والمعلومات الخاطئة، االستماع إلى تصورات الجمهور و ن من ايمكّ  اً نظام ضع

الخطوط الساخنة، القائمين على وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي واستقاء آراء العاملين في الرعاية الصحية و 
 للرد على الشائعات والمعلومات الخاطئة واألسئلة المتكررة. نظاماً عند اللزوم ع ض  و 
 األسئلة التي يطرحها  لكلمنهجي الجمع ال من أجل كل نشاط من األنشطة التي ُتجرى  إطار حوار في فتححرص دائماً على ا

 الجمهور والرد عليها.
 بناء القدرات

 شراك المجتمعات المحلية، فيما يتعلق الالزم للقائمين على في التدريب  انظر االستجابة في مجال اإلبالغ عن المخاطر وا 
واالستعدادات الالزمة على الصعيد  الخطط واإلجراءات الحاليةفي فيروس كورونا المستجد، و بالجوانب المعروفة والمجهولة ل

شراك المجتمعات حشد ادون الوطني ل   المحلية.الستجابة الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 
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شراك المجتمعات المحلية للبلدان التي ُحددت فيها  القائمة المرجعية لالستجابة المبدئية الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 
 2019حالة أو أكثر من حاالت فيروس كورونا المستجد 

 األهداف
 أعاله، إن لم يكن ذلك قد استكمل خطوات العمل المدرجة في القائمة المرجعية الخاصة بالتأهب الواردة  تكييف وتطبيق

 بالفعل.
  عليها، عن طريق االتصاالت المستمرة التي ترسيخها و/أو الحفاظ الثقة المتبادلة مع المجموعة السكانية و/ أو  ضع أسسو

 تسير في كال االتجاهين والمشاركة التي تتصدى بانتظام لسوء الفهم والمعلومات الخاطئة والشائعات وترد على األسئلة
 المتكررة.

 األشخاص على اتباع سلوكيات تكفل الحماية. تشجيع 
 أوجه عدم اليقين.بوالتعريف التوقعات  إدارة 
 التعاون بين الشركاء في االستجابة. تنسيق وتشجيع 
 التصور المبدئي للمخاطر في أوساط المجموعات السكانية المتضررة والمتعرضة للمخاطر. تقييم 
 تالمعلومات واإلرشادا تقديم. 

 خطوات العمل
  ُنظم اإلبالغ عن المخاطر

 شراك المجتمعات المحلية القائمة بحيث تالئم االستجابة،  كّيف الفريق المعني باالستجابة  وفّعلخطة اإلبالغ عن المخاطر وا 
شراك المجتمعات المحليةالخاصة باإلبالغ عن الم  ضع الخطة الخاصة بذلك موضع التشغيل.و  ،خاطر وا 

  لهذه الطارئةالمتحدثين المحددين  نشاطفّعل . 
  زمنية لألنشطة والمنتجات الخاصة باالتصاالت. الطر األُ ضع 
 شراك المجتمعات المحلية بتحديد العمليات التي تؤخر اإلفصاح عن ا رصد االستجابة الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 

 المجموعات السكانية المتضررة. ًا بينارتباك وُتحدثالمعلومات 
 التنسيق الداخلي والتنسيق بين الشركاء

 شراك المجتمعات المحلية فّعل بالتعاون مع  ،اإلجراءات التشغيلية الموحدة لتنسيق األنشطة الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 
 سائر الوكاالت والجهات الشريكة المعنية باالستجابة.

 شراك المجتمعات المحلية. اربط  بين العمليات الوطنية واإلقليمية والمحلية المتعلقة باإلبالغ عن المخاطر وا 
 المسؤوليات الخاصة باالتصاالت الداخلية )داخل كل وكالة من الوكاالت المعنية باالستجابة وفيما بينها( واالتصاالت  وزع

 الخارجية )مع الجمهور(.
 ها وبثها.إعداد الرسائل واتساق نسق 

 االتصاالت العامة
 المخاطر وتحليل تصور  تقييمالمعلومات بعد إجراء  وحّدثمبكرًا عن أول حالة عدوى بفيروس كورونا المستجد،  أعلن

 المخاطر.
 ن لم تكن كاملة،  قدم  وزودصراحة درجة عدم اليقين بشأنها )إدارة عدم اليقين(؛  وضحأو المعلومات فور تلقيها، حتى وا 

 بقنوات منتظمة يمكنه الحصول من خاللها على أحدث المعلومات )مثل الخطوط الساخنة والمواقع اإللكترونية(. الجمهور 
 رها، بما في ذلك الرسائل الخاصة بالنصائح الصحية العمومية.اائل واختبالرس قم بإعداد 
 من اتساق الرسائل على نطاق القطاعات والمستويات. تأكد 
 الجديرة بالثقة والفّعالة التي تستخدمها الجماهير بانتظام.م قنوات االتصال استخد 
 نشاطها، والسيما العاملون الصحيون.  ابدأو  ودربهاالجهات الجديرة بالثقة المؤثرة على الجماهير  أشرك 

 مشاركة المجتمعات المحلية
   لتصور المخاطر باالستناد إلى المعلومات الرسمية وغير الرسمية المتاحة. اً سريع تحليالً  أجر 
 رصد العقبات المحتملة التي قد تعترض األخذ بالسلوكيات التي تكفل الحماية.ا 
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 الجماهير إلى قطاعات ألغراض استجابة االتصاالت )مثل األشخاص المتضررين، والعاملين في الرعاية الصحية،  قّسم
 والقيادات السياسية، والجهات المانحة(.

 بحيث تالئم مستويات التعليم السائدة. وكّيفهاالمواد إلى اللغات ذات الصلة  ترجم 
   المرض وأعراضه وطرق انتقاله،  مسبباتعرض المعلومات الرئيسية )مثل توضيح ترسائل إعالمية متعددة الوسائط  دأعد

وسبل الحماية منه واإلجراءات التي ينبغي اتخاذها عند إصابة أي شخص بالمرض(، ويمكن المشاركة في نشرها على شبكة 
 اإلنترنت وبثها عبر التلفاز.

دارة المعلومات الخاطئة   معالجة عدم اليقين والتصورات وا 
 بشأنهادرجة عدم اليقين  عن الجوانب المعروفة والجوانب المجهولة ووضح أبلغ . 
  ،تحديد المسائل التي تثير الشائعات. وحاولضع آليات رصد الشائعات واالستجابة لها موضع التشغيل 
 الصحية بشأن رصد وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، والخطوط الساخنة، وتعليقات العاملين في الرعاية ا

مراعاة التعليقات باستمرار عند تعديل االستراتيجية الخاصة باإلبالغ عن المخاطر مع المجتمعية،  المرضى، ومصادر القلق
شراك المجتمعات المحلية.   وا 

 بناء القدرات
  ّشراك المجتمعات  طخط لتقديم إرشادات منتظمة ومحدثة إلى جميع المعنيين باالستجابة في مجال اإلبالغ عن المخاطر وا 

 المحلية.
  ّالموظفين الالزمين لتلبية االحتياجات المفاجئة. بدر 
 شراك المجتمعات في تدريب القادة والجهات المستجيبة والمتحدثين على اإلرشادات الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا   انظر

 المحلية.
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 2019سريان فيروس كورونا المستجد تشهد القائمة المرجعية الخاصة باألزمة ومكافحتها للبلدان التي 
 األهداف
 إن لم يكن  خطوات العمل المدرجة في القوائم المرجعية الخاصة بالتأهب واالستجابة المبدئية الواردة أعاله، تكييف وتطبيق

 بالفعل. تمّ ذلك قد 
 خطة اإلبالغ عن المخاطر وفقًا لتصورات األشخاص وما  وتعديل المجموعة السكانيةعلى الثقة باالستماع إلى  الحفاظ

 يطرحونه من أسئلة.
 القدرة على الصمود. زيعز تو األفراد والجماعات والمجتمعات المحلية  تمكين 
 تكييفه وفقًا الحتياجات المجموعات السكانية المتضررة.  ليتسنىتقديم الدعم المستمر والسريع الالزم لالستجابة  الحرص على 
 يتسنى تقييمها.لالعملية  رصد 

 
 خطوات العمل

  ُنظم اإلبالغ عن المخاطر
 القدرة على تلبية االحتياجات المفاجئة من أخصائيي االتصاالت والخبراء في مجال إشراك المجتمعات المحلية. عزز 
  شراك المجتمعات المحلية وفقًا الحتياجات  ونشرهاتحديثها  وواصلضع االستراتيجيات الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 

 االستجابة.
o  الموظفين مثل الخبراء في مجال اإلبالغ عن المخاطر والتوعية الصحية/ تعزيز  وتفعيل دورينبغي تشغيل الُنظم

الصحية على مستوى المحافظات والمستوى الوطني، وفي أماكن الرعاية الصحة والعلوم االجتماعية، في اإلدارات 
 الصحية والمستشفيات، وفي المعابر وسائر أماكن التجمع في المجتمعات المحلية.

 شراك المجتمعات المحلية.ا  رصد الحمالت الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 
 التنسيق الداخلي والتنسيق بين الشركاء

 ما يلي:  لتحقيق شركاءالمشاركة مع ال عزز 
 

o لتالفي عدم اتساق اإلرشادات واحتماالت تضاربها؛ في الوقت المناسبالمعلومات  تبادل 
o لبث الرسائل الصحية المهمة؛ المالئمةالقنوات  تنويع 
o المزيد من الجماهير بربط مواد االتصاالت ببعضها البعض؛ بااجتذ 
o من الموارد المالية والبشرية لآلخرين؛  االستفادة 
o حسب االقتضاء )مثل البيانات الصحفية وتقارير الحالة واإلرشادات الخاصة ، نشر المواد على نحو مشترك

 بحماية الصحة(؛ 
o نطاق أنشطة المشاركة المجتمعية باالستفادة من مواطن القوة لدى الشركاء وقدراتهم في مجال التوعية. توسيع 

 
 ت العامةاالتصاال
 المتحدثين باالستناد إلى ثقة المجموعة السكانية فيه، و/ أو نوع الرسالة التي يلزم بثها )بشأن االلتزام السياسي أو الخبرة  حدد

 التقنية أو حماية الصحة مثاًل( و/ أو مدى وخامة الحالة. 
 من اتساق الرسائل على نطاق القطاعات والمستويات. تأكد 
 نشر المعلومات بانتظام )ُيحبذ أن يكون ذلك يوميًا وفي الموعد نفسه(. ا 
 جراءات قرارات القيادالنشر ا لقرارات لاألسباب المنطقية  لتوضيحفي رسائل موّجهة إلى الجمهور المقررة االستجابة ية وا 

 الصعبة.
 نشر القصص والصور ومقاطع الفيديو التي توضح الرسائل الرئيسية.ا 
 المعلومات )مثل المواقع اإللكترونية، أحدث حاطة الجمهور علمًا بالمصادر التي تتيح الحصول بانتظام على إ تأكد من

 والجلسات اإلعالمية، والخطوط الساخنة(.
 الرسائل المنتظمة والشفافة من خالل القنوات التي تستخدمها الجماهير المستهدفة. قدم 
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 اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي والخطوط الساخنة وخدمة الرسائل القصيرة م وسائل اإلعالم التقليدية وشبكة استخد
 حسب االقتضاء.

 
 مشاركة المجتمعات المحلية

 على االتصاالت التي تسير في كال االتجاهين مع الجماهير المتضررة لفهم مصادر قلقها ومعتقداتها والعقبات التي  حافظ
  من قبيل ما يلي:لها عن طريق آليات  واستجبتحول دون اتباعها لإلرشادات الصحية، 

o  الخطوط الساخنة التي يتولى إدارتها طالب الطب الذين يمكنهم الرد على المكالمات والمشاركة على وسائل التواصل
  االجتماعي، 

o .برامج اإلذاعة التي يمكن االتصال بها والتي تقدم المعلومات وتتيح الفرصة أمام الجمهور لطرح األسئلة 
 لسلوكيات التي تكفل الحماية.االعقبات التي تحول دون اتباعهم  وحددإلرشادات الصحية، ارصد المتضررين لضمان اتباعهم ا 
 مع الجهات المؤثرة الجديرة بالثقة، والسيما العاملين في الرعاية الصحية، من أجل التواصل مع المجموعات السكانية  اعمل

 الوصول إليها.المتضررة، وخاصة تلك التي يصعب 
 إرشادات قابلة  وقدمآليات مستمرة الستقاء اآلراء على نحو متبادل بين المجتمع المحلي وفريق االستجابة للطوارئ،  أنشئ

للتنفيذ لصالح القائمين على االستجابة للطوارئ من أجل تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من الحماية الصحية على نحو 
 أفضل.
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دارة المعلومات الخاطئة   معالجة عدم اليقين والتصورات وا 
 آلية الستقاء اآلراء بانتظام وتسجيل األسئلة وحاالت سوء الفهم والمعلومات الخاطئة الشائعة عن طريق الخطوط  أنشئ

 الساخنة المخصصة للصحة، والعاملين في الرعاية الصحية، والمجتمعات المحلية.
 نتائج رصد وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل التواصل االجتماعي على أيدي الفريق الذي ُينشأ لهذا لالتقييم السريع  تأكد من

 الغرض.
 مع الجهات المؤثرة لتسجيل تصورات األشخاص من خالل تعليقاتهم. شارك 
 بث اإلرشادات عن طريق عدد من قنوات  وكرر، مصادر للقلقو اإلرشادات وفقًا لما لدى األشخاص من تصورات  ضع

 المعلومات.
 

 بناء القدرات
 المصّرح بهاتزويد القائمين على االستجابة بمعجم للمصطلحات وبرسائل اإلرشادات  تأكد من. 
 شراك المجتمعات المحلية، ل قّدم تدريباً محدثًا على المهارات الالزمة لقائمين على االستجابة الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 

 المنهجيات والحمالت الجديدة.تطبيق مع بدء 
 شراك  والقائمين على االستجابةفي تدريب القادة  انظر والمتحدثين على اإلرشادات الخاصة باإلبالغ عن المخاطر وا 

 المجتمعات المحلية.
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