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الفريق العامل المعني ببيانات االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية بين الوكاالت. 
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ُشكر وتقدير

منظمــة بــي بــي ســي ميديــا أكشــن )BBC Media Action(: جنفييــف 
بالمجتمعــات  االتصــال  شــبكة  غــوز.  كوشــيكي  هاتشنســون، 
المتضــررة مــن الكــوارث )CDAC(: روزي جاكســون. مراكــز مكافحــة 
واغنــر،  رايلــي  كريــغ،  كريســتينا   :)CDC( منهــا  والوقايــة  األمــراض 
التواصــل  أجــل  مــن  الجماعيــة  الخدمــة  وونــغ.  باتيســون  نانســي 
نيدربرغــر،  إيفــا   :)RCCE( المجتمعيــة  والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن 
ــن. االتحــاد  ــي، فنســنت تورمي ــل، ســيلفيا مانون ــن مــاك دومهني براي
الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر )IFRC(: كاروليــن 
رودريغيــز،  ســانتياغو  نوبــل،  بنجاميــن  بوســادا،  مونيــكا  أوســتين، 
فيفيــان فــاك، فريــد أرشــيبولد، أومبريتــا باجيــو، هيلين رايس. شــبكة 
إنترنيــوز: إيــدا جوســت، ســتين إيلبــرز، جايمــز ســبورت. تعبئــة الشــباب 
العالميــة )GYM(: هانــا باســيك. جامعــة جونــز هوبكنــز )JHU(: كاثريــن 
لإلنــذار  العالميــة  الشــبكة  بــاك.  تــوم  غيتــس:  مؤسســة  برتــرام. 
ــه ســتولو،  بحــدوث الفاشــيات واالســتجابة لهــا )GOARN(: جينــي إي
ســميرة ســوري. مركــز النظافــة الصحيــة فــي كليــة لنــدن للنظافــة 
ــر ونــش. منظمــة  ــة )LSTHM(: بيت ــة وطــب المناطــق المداري الصحي
أوكســفام )OXFAM(: كاروليــن موتــوري، رايســا عزلينــي، آبــي بانغــورا، 
 ، بــوري  آنــو   :)UNICEF( اليونيســف  منظمــة  فارنغتــون.  ميشــيل 
رانيــا العيســاوي، أومبرتــو  كارال ضاهــر؛ شــارل أنطــوان هوفمــان، 
خايمــي، أمايــا غيليســبي، ماريــو موســكيرا، رودراجيــت داس، تســميا 
بشــار، ســيرجيو تومســا، ماجدالينــا إيزورالــدي، سيباســتيان كاراســكو، 
جــان لــوك ياموغــو، ديبــا ريســال بوخاريــل، ناميتــا نيرانجــان راو، بيزيــا 
بوخيــت جيهــان. منظمــة إنقــاذ الطفولــة )Save the Children(: أريانــا 
ســيرينو. منظمــة الصحــة العالميــة: تومــاس مــوران، برايــن رايلــي، 
كــوري هندرســون، تايلــور وارن، ليــزا مينينــغ، بيغــي هانــا، فيليــب. 
بورمانــز، ســيمون فــان وردن، ســوبريات بزباريــوا، أنجيــا أورمونــدي، 
الخيريــة  الطبيــة  المنظمــة  تشــيرنياك.  كريســتين  بورنــات،  تينــا 

البريطانيــة )UK Med(: ديانــا مــداح.

نخصُّ بالشــكر المســاهمين اآلتين: جنفييف هاتشنســون وكوشيكي 
ــا أكشــن؛ روزي جاكســون مــن  ــي ســي ميدي ــي ب ــوز مــن منظمــة ب غ
شــبكة االتصــال بالمجتمعــات المتضــررة مــن الكــوارث؛ كريســتينا 
ــز مكافحــة  ــغ مــن مراك ــر، ونانســي باتيســون وون ــي واغن ــغ، ورايل كري
برايــن مــاك دومهنيــل،  نيدربرغــر،  إيفــا  والوقايــة منهــا؛  األمــراض 
ســيلفيا مانونــي، فنســنت تورميــن مــن فريــق الخدمــة الجماعيــة 
المعنــي باالتصــال بشــأن المخاطــر والخدمــة المجتمعيــة؛ كاروليــن 
ــز،  ــكا بوســادا، وبنجاميــن نوبــل، وســانتياغو رودريغي أوســتين، وموني
وفيفيــان فــاك، وفريــد أرشــيبولد، وأومبريتــا باجيــو، وهيليــن رايــس 
مــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر؛ 
إيــدا جوســت، وســتين إيلبــرز، وجايمــز ســبورت مــن إنترنيــوز؛ هانــا 
باســيك مــن تعبئــة الشــباب العالميــة؛ كاثريــن برتــرام مــن جامعــة 
جونــز هوبكنــز؛ تــوم بــاك مــن مؤسســة غيتــس؛ جينــي إيــه ســتولو، 
ــذار بحــدوث الفاشــيات  ــة لإلن وســميرة ســوري مــن الشــبكة العالمي
ــة فــي كليــة  ــر ونــش مــن مركــز النظافــة الصحي واالســتجابة لهــا؛ بيت
لنــدن للنظافــة الصحيــة وطــب المناطــق المداريــة؛ كاروليــن موتــوري، 
ورايســا عزلينــي، وآبــي بانغــورا، وميشــيل فارنغتــون مــن منظمــة 
أوكســفام؛ آنــو بــوري ، وكارال ضاهــر، وشــارل أنطــوان هوفمــان، 
وماريــو  غيليســبي،  وأمايــا  خايمــي،  وأومبرتــو  العيســاوي،  ورانيــا 
تومســا،  بشــار، وســيرجيو  ورودراجيــت داس، وتســميا  موســكيرا، 

وماجدالينــا إيزورالــدي، وسيباســتيان كاراســكو، وجــان لــوك ياموغــو، 
ــا بوخيــت جيهــان   ــا نيرانجــان راو، وبيزي ــل، وناميت ــا ريســال بوخاري وديب
مــن منظمــة اليونيســف؛ أريانــا ســيرينو مــن منظمــة إنقــاذ الطفولــة؛ 
وارن،  وتايلــور  رايلــي، وكــوري هندرســون،  برايــن  مــوران،  تومــاس 
وليــزا مينينــغ، وبيغــي هانــا، وفيليــب بورمانــز، وســيمون فــان وردن، 
ــات، وكريســتين  ــا بورن ــدي، وتين ــا أورمون ــوا، وأنجي وســوبريات بزباري
تشــيرنياك مــن منظمــة الصحــة العالميــة؛ ديانــا مــداح مــن المنظمــة 

الطبيــة الخيريــة البريطانيــة. 

الخدمة الجماعية
الخدمــة الجماعيــة هــي عبــارة عــن شــراكة تعاونيــة بيــن االتحــاد الدولــي 
األمــم  ومنظمــة  األحمــر،  والهــال  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات 
ــي  ــة الت ــة العالمي ــة )اليونيســيف(، ومنظمــة الصح ــدة للطفول المتح
تحظــى بدعــٍم نشــٍط مــن الشــبكة العالميــة لإلنــذار بحــدوث الفاشــيات 
ــْي  ــة فــي قطاَع ــة الرئيســة العامل ــات المعني ــا، والجه واالســتجابة له
الصحــة العامــة وحقــوق اإلنســان. لقــد تــم إطــاق الخدمــة الجماعيــة 
اللجنــة  رؤســاء  مــن  بعــد موافقــة   2020 حزيران/يونيــو  فــي شــهر 
الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت فــي نيســان/أبريل 2020 وبدعــٍم 
مــن مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس. وتهــدف هــذه الخدمــة إلــى 
ضمــان توفيــر الدعــم لنقــاط القــوة التكميليــة لــدى جميع الشــركاء من 
أجــل تحقيــق أكبــر قــدٍر ممكــٍن مــن التأثيــر، ومــن أجــل جمــع مجموعــة 
واســعة من المنظمات المعنية بالسياســات والممارســات واألبحاث 
فــي مجــال التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، بهــدف 

تقديــم الدعــم العملــي لمنّفــذي الخدمــات علــى أرض الواقــع.

 الهدف والفئة المستهدفة
تقــّدم الخدمــة الجماعيــة فــي هــذه الوثيقــة إرشــادات مبدئيــة لرصــد 
وتقييــم أنشــطة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة 
اســتخدام  يجــري  وقــد  كوفيــد-19.  لجائحــة  التصــدي  أجــل  مــن 
م الُمحــَرز علــى مســتوى األنشــطة  إرشــادات المؤشــرات لرصــد التقــدُّ
ــذة ولتقييــم االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 مــن خــال التواصــل  الُمنفَّ
صياغــة  تمــت  وقــد  المجتمعيــة.  والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن 
إرشــادات المؤشــرات بصــورٍة أساســية مــن أجــل التواصــل بشــأن 
ــر  ــي. وُتعتب ــى المســتوى الوطن ــة عل المخاطــر والمشــاركة المجتمعي
المتحــدة،  واألمــم  للحكومــات،  بالنســبة  مهمــة  اإلرشــادات  هــذه 
ــة  ــة األكاديمي ــة المدني ــة، والجهــات الفاعل ــر الحكومي والمنظمــات غي
المخاطــر  بشــأن  بالتواصــل  اســتخدامها  ويمكــن  والمجتمعيــة. 
والمشــاركة المجتمعيــة علــى المســتوَيْين اإلقليمــي والعالمــي. فقــد 
ُوضعــت إرشــادات المؤشــرات ضمــن قائمــة يمكــن االختيــار منهــا 
لقيــاس النتائــج فــي أي برنامــج اتصــال بشــأن المخاطــر ومشــاركة 

مجتمعيــة. 

لجائحــة  لاســتجابة  خصيصــًا  رت  ُحــرِّ الوثيقــة  هــذه  أن  حيــن  فــي 
ــرى  ــدًا لوضــع أطــٍر أخ ــًا مفي ــي أن تشــّكل مرجع ــد-19، نأمــل ف كوفي
علــى  بنــاًء  أخــرى،  أمــراض  لتفشــي  االســتجابة  بمؤشــرات  ُتعنــى 
ــة. ويوصــى بطلــب  التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعي
االستشــارة الفنيــة بشــأن الرصــد والتقييــم عنــد الســعي إلــى تطبيــق 

إرشــادات المؤشــرات علــى حــاالت تفشــي أمــراض أخــرى.
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التواصل بشأن المخاطر 
والمشاركة المجتمعية

منذ بداية أزمة كوفيد-19، شّكل التواصل بشأن المخاطر 
والمشاركة المجتمعية ركنًا أساسيًا من أركان االستجابة للجائحة، 

وُيعتبر هذا االتصال ضروريًا من أجل توفير تدخاٍت طبية وغير طبية 
ناجحة. كما أنه يشتمل على جميع عناصر االستجابة، بدءًا من تغيير 

السلوك ووصواًل إلى مكافحة المعلومات الخاطئة ودعم القيادة 
المجتمعية. يشّكل هذا االتصال أولويًة شاملة تتطلب التعاون بين 

مجموعٍة واسعة من الشركاء في مجال حقوق اإلنسان والصحة 
العامة، والحكومات، والمجتمعات المتأثرة. يعد التواصل بشأن 
المخاطر والمشاركة المجتمعية أساسًا للنجاح بينما يتابع العالم 

مواجهة التحديات المقبلة لألزمة المستمرة، بما في ذلك بدء تنفيذ 
حملة تلقيٍح عالمية غير مسبوقة.

ويتألف هذا االتصال من مساَرْين واسَعْين: التواصل بشأن المخاطر 
والمشاركة المجتمعية. يدعم هذان المساران أحدهما اآلخر في إطار 

الجهود الرامية إلى وضع المجتمعات في صلب االستجابة لجائحة 
كوفيد-19. 

ل االستراتيجية األساسية للخدمة الجماعية في االستناد إلى  تتمثَّ
البيانات لتحقيق استجابٍة مائمة عبر التواصل بشأن المخاطر 

والمشاركة المجتمعية. وُتسَتخَدُم عملية الرصد والتقييم لقياس 
ات من أجل تحليل األوضاع بصورٍة دورية وإجراء  نجاح جميع التدخُّ

ق أساليب العلوم االجتماعية لضمان وجود  التعديات الازمة. ُتطبَّ
د من مشاركتها  معرفة شاملة بالمجتمعات المتأثرة بالمرض، والتأكُّ
ب واالستعداد واالستجابة. يدّل هذا النهج  في جميع المراحل: التأهُّ

ز الثقة بين  على احترام المجتمع والخضوع للمساءلة أمامه، وُيعزِّ
المجتمع ومنّفذي البرامج، ويجعل تدابير الصحة العامة مقبولة 

عمومًا.

اإلطار المبدئي لمؤشرات 
ق  الخدمة الجماعية الُمتعلِّ
بالتواصل بشأن المخاطر 

والمشاركة المجتمعية

وضعــت الخدمــة الجماعيــة ســنة 2020 إطــار تغييــر الســلوك الخــاص 
الســلوكية  كات  الُمحــرِّ نمــوذج  الُمســتمد مــن  بجائحــة كوفيــد-19 
)اليونيســف(.  للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  عــن  الصــادر 
ويرتكــز هــذا اإلطــار علــى حوالــي ســتة أبعــاد ســلوكية اجتماعيــة هــي 
رات،  التاليــة: المعلومــات واالتصــاالت، المعرفــة والفهــم، التصــوُّ
الممارســات، البيئــة االجتماعيــة، العوامــل البنيويــة. وتوّفــر األبعــاد 
ــر الســلوكيات الصحيــة  الســلوكية االجتماعيــة إطــارًا لفهــم كيــف تتأثَّ
راتهــم، ومعارفهــم، وممارســاتهم،  ــدى األشــخاص بتصوُّ ــة ل اإليجابي
واآلليــات االجتماعيــة، والعوامــل البنيويــة. يترافق إطار تغيير الســلوك 

التــي  المؤشــرات  مــن  مــع مجموعــٍة  كوفيــد-19  بجائحــة  الخــاص 
ــة والســلوكية للتواصــل بشــأن المخاطــر  ــب االجتماعي ــس الجوان تقي
كوفيــد-19،  لجائحــة  التصــدي  أجــل  مــن  المجتمعيــة  والمشــاركة 
رت  وهــذه المؤشــرات غالبــًا مــا تتنــاول مســتوى النواتــج. لقــد طــوَّ
ــات  ــة جمــع البيان ــة الئحــة أســئلة بهــدف دعــم عملي الخدمــة الجماعي
ــاول الئحــة األســئلة هــذه العوامــل  الخاصــة بهــذه المؤشــرات،  وتتن
ــة وجائحــة كوفيــد-19. لقــد قــام فريــق الخدمــة  الســلوكية االجتماعي
الجماعيــة المعنــي بالتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة 
ــراء فــي  بوضــع هــذه األســئلة، بالتشــاُور مــع شــركاء االســتجابة وخب
هــذا المجــال، وهــي تشــكل جــزءًا مــن االســتراتيجية العالميــة للخدمــة 
الجماعيــة المعنيــة بالتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعية. 
اجتماعــي  علمــي  تشــغيلي  بحــٍث  لتطويــر  اســتخدامها  ويمكــن 
الكميــة  االســتقصائية  الدراســات  )مثــال  مجتمعــي  محيــٍط  فــي 
والمناقشــات النوعيــة لمجموعــات التركيــز(. وتشــتمل علــى أســئلًة 
رات والممارســات والعوامــل  رئيســية بشــأن أبعــاد المعرفــة والتصــوُّ
ر أن يحــّدد الشــركاء المجــاالت  الُمقــرَّ االجتماعيــة والبنيويــة، ومــن 
األساســية للبحــث بحســب أولوياتهــم العمليــة، وأن يختــاروا األســئلة 
األكثــر صلــة ويحّدثوهــا لماءمــة الســياقات الوطنيــة ودون الوطنيــة.

تعهــدت الخدمــة الجماعيــة فــي ســنة 2021 بوضــع هــذه الوثيقــة، 
اإلرشــادات المبدئيــة لمؤشــرات التواصــل بشــأن المخاطر والمشــاركة 
ــم بمؤشــرات واضحــة  ــن إطــار رصــد وتقيي ــة، بهــدف تأمي المجتمعي
للمخرجــات والنواتــج مــن أجــل دعــم إدارة البرنامــج.1 وتجمــع الوثيقــة 
بيــن مؤشــرات النواتــج مــن إطــار تغييــر الســلوك الخــاص بـــجائحة 
مؤشــرات  وبيــن  الجماعيــة،  الخدمــة  وضعتــه  الــذي  كوفيــد-19 
مؤشــرات  وضــع  تــم  وقــد  والمدخــات.  واألنشــطة  المخرجــات 
المعاييــر  علــى  باالعتمــاد  والمدخــات  واألنشــطة  المخرجــات 
وضعتهــا  التــي  ومؤشــراتها  المجتمعيــة  المشــاركة  لجــودة  الدنيــا 
اليونيســف.2 وتوفــر اإلرشــادات مجموعــًة كاملــة مــن المؤشــرات 
المخاطــر  بشــأن  بالتواصــل  المتعلقــة  األنشــطة  وتقييــم  لرصــد 
لجــودة  الدنيــا  المعاييــر  إلــى  وباإلضافــة  المجتمعيــة.  والمشــاركة 
المشــاركة المجتمعيــة ومؤشــراتها وإطــار تغييــر الســلوك الخــاص 
المعاييــر  اآلتيــة:  المؤشــرات  أطــر  راجعنــا  كوفيــد-19،  بجائحــة 
اإلنســانية األساســية؛ إطــار منظمــة الصحــة العالميــة لرصــد وتقييــم 
كوفيــد-19؛  لجائحــة  واالســتجابة  للتأهــب  االســتراتيجية  الخطــة 
المحــّركات الســلوكية واالجتماعيــة للتطعيــم؛ إطــار رصــد وتقييــم 
األوروبــي/ االتحــاد  فــي  كوفيــد-19  لجائحــة  االســتجابة  أنشــطة 

المنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة وفــي المملكــة المتحــدة، المركــز 
األوروبــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا؛ إطــار الرصــد والتقييــم 
وأدوات التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة وجائحــة 
كوفيــد-19، ســيناريوهات االســتعداد؛ خطــة االســتجابة اإلنســانية 
مــن أجــل التصــدي لجائحــة كوفيــد-19، مكتــب تنســيق الشــؤون 

اإلنســانية.

الخدمــة الجماعيــة، اســتراتيجية االســتجابة العالميــة لجائحــة   1
المجتمعيــة،  والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن  التواصــل  عبــر  كوفيــد-19 
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، اليونيســف، 

2020 جنيــف،  العالميــة،  الصحــة  منظمــة 
المجتمعيــة  المشــاركة  لجــودة  الدنيــا  المعاييــر  اليونيســف،   2

ومؤشراتها،2019 

https://www.rcce-collective.net/resource/covid-19-behaviour-change-framework/
https://www.rcce-collective.net/resource/covid-19-behaviour-change-framework/
https://www.unicef.org/mena/reports/behavioural-drivers-model
https://www.unicef.org/mena/reports/behavioural-drivers-model
https://drive.google.com/drive/folders/1XmmA9vGTAKy1FjnshtTHVEg3RMM5BvmR
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS-Guidance-Notes-and-Indicators.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand_planning-template-2021.1
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بالتعــاون  اإلرشــادات  هــذه  الجماعيــة  الخدمــة  ســر  أمانــة  وضعــت 
الوثيــق مــع الــوكاالت األعضــاء األساســية فــي الخدمــة الجماعيــة. 
ــم  ــي برصــد وتقيي ــق العمــل العالمــي المعن ــرى استشــارة فري ــد ج وق
التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة أثنــاء وضــع هــذه 
اإلرشــادات، وقــد قــدم األعضــاء مدخــات جوهريــة عليهــا. ويتألــف 
المخاطــر  بشــأن  التواصــل  وتقييــم  برصــد  المعنــي  العمــل  فريــق 
والوقايــة  األمــراض  مكافحــة  مراكــز  مــن  المجتمعيــة  والمشــاركة 
منهــا، واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر، 
الفاشــيات  العالميــة لإلنــذار بحــدوث  ومؤسســة غيتــس، والشــبكة 
واالســتجابة لهــا، ومنظمــة جوهنايتــر الخيريــة، ومنظمــة أوكســفام، 
والمنظمــة الطبيــة الخيريــة البريطانيــة )UK Med(، وشــبكة إنترنيــوز، 
ومنظمــة اليونيســف، ومنظمــة الصحــة العالميــة. وقــد نّســقت أمانــة 
ســر الخدمــة الجماعيــة مــع فريــق عمــل الخدمــة الجماعيــة العالميــة 
المعنــي بالشــباب، وفريــق عمــل الخدمــة الجماعيــة العالميــة المعنــي 
ــق عمــل  ــة وبالمواقــع منخفضــة المــوارد، وفري بالمشــاركة المجتمعي
الخدمــة الجماعيــة العالميــة الفرعــي المعنــي بالمهاجريــن والاجئيــن 

والمجتمعــات المضيفــة وغيرهــا مــن المجموعــات الضعيفــة، وفريــق 
عمــل الخدمــة الجماعيــة العالميــة المعنــي باإلعــام لمناقشــة إرشــادات 
المؤشــرات ووضعهــا. كذلــك، جــرت مشــاورات وتفاعــات مــع زمــاء 
فــي الخدمــة الجماعيــة يعملــون علــى مســتوى إقليمــي فــي آســيا، 
والمحيــط الهــادئ، والشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وشــرق أفريقيــا 
الوســطى،  وآســيا  وأوروبــا،  ووســطها،  أفريقيــا  وغــرب  وجنوبهــا، 

وأمريــكا الاتينيــة. 

ســيجري توزيــع اإلرشــادات علــى الشــركاء المحلييــن واإلقليمييــن فــي 
خــال ســنة 2021. وســتتولى الخدمــة الجماعيــة مراجعــة الوثيقــة فــي 
ســنة 2022. وبنــاًء علــى هــذه المراجعــة، ســُيعاد النظــر فــي إرشــادات 
مؤشــرات  إرشــادات  مــن  األخيــرة  النســخة  نشــر  يليــه  المؤشــرات، 
التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة مــن أجــل التصــدي 

ــد-19. ــة كوفي لجائح
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يشرح هذا الفصل هيكلية اإلرشادات المبدئية بشأن المؤشرات. 

خــال وضــع اإلرشــادات المبدئيــة بشــأن المؤشــرات، جــرى إعــداد 
نظريــة تغييــٍر عامــة للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة 
كخطــوٍة أولــى. وقــد جــرى تطويــر نظريــة التغيير لبرنامٍج ُقطري شــامل 
مبنــي علــى التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعية من أجل 
ــد  ــى تحدي ــر عل ــة التغيي ــد-19. وتشــتمل نظري التصــدي لجائحــة كوفي
النتائــج األساســية للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة 
والتــي تســاهم فــي تخفيــض معــدالت االعتــال والوفيــات بســبب 
جائحــة كوفيــد-19. فــي الجــدول 1، تقســم االســتنتاجات إلــى تأثيــرات 

ونواتــج ومخرجــات ومعالــم وأنشــطة ومدخــات. 

يجــري رصــد االفتراضــات للمســاعدة علــى ضمــان ماءمــة البرنامــج 
االفتراضــات  علــى  األمثلــة  تشــتمل  قــد  ســياقه.  مــع  وتناســبه 

المجتمعيــة: والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن  بالتواصــل  المتعلقــة 

يســتطيع الجمهــور الحصــول علــى الســلع والخدمــات الموصــى  	
بهــا لاســتجابة مــن أجــل مواجهــة جائحــة كوفيــد-19

تنفيــذ  	 أجــل  مــن  المتواصــل  الحكومــي  الدعــم  تقديــم  يجــري 
كوفيــد-19،  بجائحــة  المتعلقــة  بهــا  الموصــى  السياســات 

الجائحــة. فتــرة  طــوال  اســتمرارها  وضمــان 

ــر الســياق وتماشــيًا مــع أهــداف البرنامــج.  ســتتغير االفتراضــات بتغيُّ
لذلــك، ال تشــمل هــذه t أي مؤشــرات لرصــد االفتراضــات.
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الجدول 1 | نظرية التغيير الخاصة بجائحة كوفيد-19 في التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19

انخفاض انتقال عدوى كوفيد-19 واالعتال منه والوفيات بسببهاألثر

ما األفراد األكثر ضعفًاالنواتج وصول المجتمع إلى الخدمات والعمل بالتوصيات األساسية المتعلقة بالصحة العامة، ال سيَّ

دعم األعراف االجتماعية لالتزام بالتوصيات المتعلقة بالصحة العامة

تعزيز الفعالية الذاتية لدى األفراد من أجل دعم استيعاب التوصيات بشأن الصحة العامة

تضاُمن المجتمع في العمل من أجل دعم االلتزام بتوصيات الصحة العامة

ثقة المجتمع في استجابة قطاع الصحة العامة لجائحة كوفيد-19

قة بالصحة العامةتجري االستجابة بقيادة المجتمع وتخضع للمساءلة من الجمهور فهم المجتمع للمعلومات والتوصيات الُمتعلِّ

تعزيز أنظمة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية من أجل تقديم االستجابة للحاالت الطارئة في قطاع الصحة العامةالمخرجات

مشاركة المجتمع في صنع القرارات بشأن استجابة قطاع
 الصحة العامة

ما مشاركة المجتمعات في استجابة قطاع الصحة العامة، ال سيَّ
 األفراد األكثر ضعفًا

توفير معلومات دقيقة بشأن المخاطر للجمهور

اإلطار القانوني 
والسياسي يدعم 

التواصل بشأن المخاطر 
والمشاركة المجتمعية 

من أجل التصدي لجائحة 
كوفيد-19

ن المجتمع   إنشاء آليات ُتمكِّ
من المشاركة في صنع القرار

 توفيــر الدعــم الازم لتمكين أفراد 

المجتمــع من االضطاع بدوٍر 

فاعــٍل في تقديم الخدمات

قيام العاملين في 

الخدمات المحلية 

بإشراك األشخاص في 

مجتمعاتهم وبالعمل 

على توعيتهم

اســتحداث منصات إعامية 
وشــخصية إلتاحة الحوار 
بشــأن الصحة العامة في 

المجتمع

إبــاغ دقيق بالمعلومات 
عــن المخاطر من إعداد 
وســائل اإلعام وقطاع 

الصحة العامة 

إدارة المعلومات 
الصحية الخاطئة 
والوباء المعلوماتي

وضع آلية الستقاء اآلراء من أفراد المجتمع، تشكل صلة وصٍل بين المجتمع والحكومة ووسائل اإلعام وجهات فاعلة أخرى النشاط

رصد الشائعاترصد الرسائلإجراء بحوث اجتماعية وسلوكية

تعزيز التعاون مع الشركاء المجتمعيين

توفير التدريب الازم لبناء قدرات الشركاء

تأمين الدعم التقني لدعم تنفيذ التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

الدعوة لتعزيز االستيعاب وعملية التنفيذ للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

وضع خطة وطنية قائمة على األدلة لاستجابة لجائحة كوفيد-19 عبر التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةالُمدخالت

إجراء تقييم لحاجات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

وضع آلية تنسيق وطنية ومحلية قيد التشغيل للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

وجود موظفين أكفاء في المهارات األساسية للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية

تخصيص ميزانية كافية لبرنامج التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية
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تــّم اختيــار المؤشــرات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة بهــدف قيــاس نتائــج 
نظريــة التغييــر هــذه. ويــدل كل مؤشــر علــى بيــاٍن مــن بيانــات النتيجــة 
فــي نظريــة التغييــر. فالنتيجــة رقــم 6 فــي الجــدول 1، علــى ســبيل 
المثــال، ’ثقــة المجتمــع فــي اســتجابة قطــاع الصحــة العامــة لجائحــة 
ــن يثقــون بالســلطات  ــا المؤشــر ’نســبة األفــراد الذي ــد-‘ يقابله كوفي
والشــركاء لاســتجابة لجائحــة كوفيــد-19‘. وقــد ُتقَتــَرح مؤشــرات عــدة 
ــة مــن  ــن الجهــات الفاعل ــى تتمّك ــى أمكــن، وذلــك حت ــكلِّ نتيجــٍة مت ل
اختيــار المؤشــرات األكثــر ماءمــة لســياقها. قــد تختــار الجهــات الفاعلــة 

اســتخدام مؤشــرات عــدة لقيــاس نتيجــٍة واحــدة.

ــاًء علــى  ــار علــى المؤشــرات الخاصــة بهــذه اإلرشــادات بن وقــع االختي
تناســبها واّتســاقها وموثوقيتهــا. وتأكدنــا متــى أمكــن مــن تناســق 
المؤشــرات مــع نظيراتهــا فــي الوثائــق العالمية األساســية، وخصوصًا 
إطــار التغييــر الســلوكي التابــع للخدمة الجماعيــة والمعايير الدنيا لجودة 
المشــاركة المجتمعيــة ومؤشــراتها التــي وضعتهــا اليونيســف. وجــرى 
اســتخاص المؤشــرات التــي تتعلــق بالتطعيــم مــن وثيقــة منظمــة 
للتطعيــم.  واالجتماعيــة  الســلوكية  المحــّركات  العالميــة:  الصحــة 
ــٌع للنصــوص مــن أجــل إيجــاد مؤشــراٍت أخــرى  وجــرى اســتعراٌض موسَّ
تتعلــق بالتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. يجــري 
اســتخدام بعــض المؤشــرات الجديــدة لقيــاس النتائــج التــي لــم تتوفــر 

لهــا مؤشــرات قابلــة للتكييــف مــن قبــل. 

يعتبــر توافــر البيانــات عامــًا مهمــًا الختيــار المؤشــرات، ويتغّيــر توافــر 
البيانــات المتعلقــة بالتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة 
ــداًل مــن حصــر إطــار المؤشــرات بحســب  ــر الزمــان والمــكان. وب بتغيُّ
ر إدراج مؤشــرات ال تتوّفــر لهــا أي بيانــات حاليــًا،  توافــر البيانــات، تقــرَّ
ولكننــا نوصــي بإعطائهــا األولويــة عندمــا توضــع الُطــُرق المائمــة 

لجمــع البيانــات الخاصــة بهــا. 

ــاء  ــر المعلومــات الازمــة إلدارة االســتجابة مــع مــرور الوقــت أثن تتغّي
الجائحــة. ففــي المراحــل األولــى مــن االســتجابة، علــى ســبيل المثــال، 
ــى المعلومــات  ــى ضمــان حصــول الســكان عل ــز عل ــد يكــون التركي ق
قــد  الحقــة،  مرحلــٍة  وفــي  بالفيــروس.  اإلصابــة  لتفــادي  الازمــة 
ينَصــّب التركيــز علــى التفاعــل مــع الجمهــور بشــأن التطعيــم. ويوصــى، 
حــال اختيــار مؤشــٍر مــا، بمواصلــة العمــل بــه فــي إطــار برنامــج الرصــد 
وتحديثــه فــي جميــع مراحــل االســتجابة. ويمكــن إضافــة مؤشــرات 
ر الوضــع. يمكــن مثــًا  جديــدة إلــى إطــار رصــد البرنامــج مــع تطــوُّ
إضافــة مؤشــرات بشــأن قبــول اللقــاح عندمــا يصبــح اللقــاح متوّفــرًا.

ــى الجمهــور بشــأن المخاطــر  ــي تصــل إل قــد تختلــف المعلومــات الت
وفيمــا  الوقــت  مــرور  مــع  ــر  وتتغيَّ المعديــة  باألمــراض  المتعلقــة 
ــر مفهــوم  بيــن المناطــق الحكوميــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يتغيَّ
ر الفهــم العلمــي للجائحــة.  ــن األشــخاص مــع تطــوُّ ــد اآلمــن بي التباُع
وقــد تعتمــد الحكومــات أيضــًا توصيــاٍت صحيــة بحســب تفضياتهــا 
ــات  ــك بعــض التحدي ــى الســياق أو السياســة. ويطــرح ذل ــة عل المبني
علــى مســتوى تجميــع البيانــات. وقــد اســتخدمنا فــي هــذه اإلرشــادات 
دة عمومــًا للتعاُمــل مــع هــذا االختــاف. علــى ســبيل  مؤشــرات ُمحــدَّ
المثــال، بــداًل مــن مؤشــر ’نســبة األشــخاص الذيــن يحافظــون علــى 
تباعــٍد اجتماعــي بمســافة متــر ونصــف المتــر‘، اســتخدمنا مؤشــر 
غــون عــن تطبيــق التدابيــر الموصــى بهــا  ’نســبة األفــراد الذيــن ُيبلِّ

لحمايــة أنفســهم مــن جائحــة كوفيــد-19‘. يســتند المؤشــر الثانــي 
كمرجــٍع  المعنيــة  الحكومــة  عــن  الصــادرة  الصحيــة  التوصيــة  علــى 
فــة عمومــًا مقارنــة نســبة  لقياســه. كمــا وتتيــح هــذه المؤشــرات الُمعرَّ
األشــخاص الذيــن يطبّقــون التدابيــر الموصــى بهــا محليــًا بيــن البلــدان 

والمواقــع الجغرافيــة.
  

تجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة 
المجتمعيــة فــي نظريــة التغييــر مــن أجــل تحقيــق التأثيــرات المرجــوة 
لناحيــة انخفــاض العــدوى وتقليــل نســبة االعتــال والوفيــات بســبب 
كوفيــد-19. ومــن المعلــوم أن التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة 
المجتمعيــة يســاهمان فــي تحقيــق هــذه التأثيــرات. وضعــت منظمــة 
الصحــة العالميــة إرشــادات المؤشــرات لقيــاس نتائــج التأثيــرات فــي 

ــب واالســتجابة.  الخطــة االســتراتيجية للتأهُّ

والجديــر بالذكــر أيضــًا أنَّ هــذه اإلرشــادات ال تشــمل أي مؤشــر لقيــاس 
ــز  ــار المؤشــرات بالتركي ــر. لقــد جــرى اختي ــة التغيي كل نتيجــٍة فــي نظري
والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن  للتواصــل  األساســية  النتائــج  علــى 
المجتمعيــة. كذلــك، لــم ُتذكــر بعــض النتائــج فــي هنــا مــن أجــل 
قياســها، ألنهــا تتطلــب جهــدًا إضافيــًا لناحيــة منهجيــة جمــع البيانــات 
تفاصيــل   2 الجــدول  يعــرض  اإلرشــادات.  هــذه  فــي  إدراجهــا  قبــل 

بالمؤشــرات. المتعلقــة  إرشــادات 

الئحة المؤشرات

يظهر الجدول 3 الائحة الكاملة للمؤشرات في هذه اإلرشادات.

المؤشرات الرئيسية

لرصــد  الرئيســية  المؤشــرات  مــن  مجموعــًة   4 الجــدول  يعــرض 
وتقييــم التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. وتشــمل 
قــة فــي كل مــن التواصــل  المجموعــة مؤشــرات لقيــاس النتائــج الُمحقَّ
بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. تقيــس المؤشــرات النتائــج 
الُمحــَرزة علــى مســتوى النواتــج والمخرجــات. ويمكــن النظــر إلــى هــذه 
ــع  المؤشــرات الرئيســية باعتبارهــا مجموعــة مؤشــرات أساســية لتتبُّ
التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة  ر فــي جميــع مراحــل  التطــوُّ
ُأُطــر  جميــع  فــي  بإدراجهــا  الجماعيــة  الخدمــة  توصــي  المجتمعيــة. 
ــة  ــة بالتصــدي لجائح ق ــم الُمتعلِّ المؤشــرات الخاصــة بالرصــد والتقيي
كوفيــد-19. كمــا ويفضــي اســتخدام مجموعــة المؤشــرات الرئيســية 
هــذه إلــى تحســين التنســيق فــي اإلبــاغ والتحليــل داخــل البلــدان وفــي 

مــا بينهــا.  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand_planning-template-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02
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االسم الكامل للمؤشرالمؤشر

االسم الكامل للنتيجة التي سيرصدها المؤشرالنتيجة

مستوى النتائج - راجع نظرية التغيير )األثر، النواتج، إلخ.(مستوى النتيجة

الوثيقة التي ُأخذ منها المؤشرالمرجع

األساس المنطقي الستخدام هذا المؤشرالغرض

تعريف فني للمؤشرالتعريف

توصية بكيفية تصنيف بيانات المؤشرالتصنيف

كيفية احتساب الرقم النهائي للمؤشراالحتساب

وتيرة جمع البيانات وتحليلها واإلقرار بهاالوتيرة

توصية بنوع البيانات التي يجب استخدامها للمؤشرمصادر البيانات

اعتبارات يجب مراعاتها عند استخدام هذه اإلرشاداتالقيود
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الجدول 2 | تفصيل نسق اإلرشادات المتعلقة بالمؤشرات
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الصفحةالمؤشراتالمستوى

تج
وا

الن

24ممارسة تدابير الصحة العامة الموصى بها

غون عن تطبيق التدابير الموصى بها لحماية أنفسهم من كوفيد-19 24نسبة األفراد الذين ُيبلِّ

غون عن تطبيق التدابير الموصى بها للحد من انتقال عدوى كوفيد-19 في مجتمعهم 26نسبة األفراد الذين ُيبلِّ

28نسبة األفراد الذين يلجأون إلى الحصول على الرعاية الطبية الفورية إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19

30نسبة األفراد الذين سيحصلون على لقاح كوفيد-19 إذا توّفر لهم

31مراعاة المعايير االجتماعية

31نسبة السكان الذين يتوقعون أن يلتزم معظم األشخاص في مجتمعهم باألعراف االجتماعية المتعلقة بجائحة كوفيد-19

33التضامن االجتماعي

33نسبة األفراد الذين يعتبرون أن اإلصابة بفيروس كوفيد-19 تؤدي إلى الوصم

ــق بفيــروس كوفيــد-19 مــن العائلــة أو األصدقــاء أو الجيــران فــي األشــهر  نســبة األفــراد الذيــن حصلــوا علــى الدعــم االجتماعــي الُمتعلِّ
الثاثة األخيرة

34

35الثقة في السلطات

35نسبة األفراد الذين يثقون بالسلطات والشركاء لاستجابة لجائحة كوفيد-19

37الخضوع للمساءلة أمام المجتمع

37نسبة األفراد الذين يظنون أن التدابير الموصى بها محليًا من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19 هي تدابير عادلة

38نسبة األفراد الذين يعرفون كيفية إبداء الرأي

قة بمخاطر فيروس كوفيد-19 39معرفة المعلومات الُمتعلِّ

39نسبة األفراد الذين يعتقدون أنهم ُعرضًة لخطر اإلصابة بفيروس كوفيد-19

40نسبة األفراد الذين يعرفون ما هي األعراض الصحيحة لفيروس كوفيد-19

41نسبة األفراد الذين يعرفون ما هي الطرق الصحيحة النتقال عدوى فيروس كوفيد-19

43نسبة األفراد الذين يعرفون كيف يحمون أنفسهم من فيروس كوفيد-19

44نسبة البالغين/العاملين في مجال الصحة الذين يعرفون مكان الحصول على لقاح ضد كوفيد-19 

45وصول المعلومات

45نسبة األفراد الذين يبحثون بانتظام عن معلوماٍت بشأن كوفيد-19 

46نسبة األفراد الذين يحصلون على المعلومات عبر إحدى قنوات االتصال التي يثقون بها

47نسبة األفراد الذين يحصلون على معلوماٍت صحية عامة بشأن كوفيد-19

49نسبة األفراد الراضين عن محتوى المعلومات التي تصلهم بشأن جائحة كوفيد-19 

الجدول 3 | الئحة بمؤشرات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية
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50المشاركة في إدارة االستجابة

قة بالصحة العامة 50نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث يضطلع األفراد بدوٍر فاعٍل في عمليات صنع القرار الُمتعلِّ

ت
جا

خر
لم

ا

52إشراك المجتمع

نســبة الفئــات المجتمعيــة الُمســتهَدفة التــي تشــّجع علــى االلتــزام بتوصيــات الصحــة العامــة بهــدف الحــد مــن انتشــار فيــروس 
كوفيد-19

52

نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث يضطلــع أفــراد المجتمــع بــدوٍر فاعــٍل فــي تقديــم خدمــات الصحــة العامــة لاســتجابة لفيــروس 
كوفيد-19

53

54نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث تجري حوارات مجتمعية بشأن الصحة العامة

نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث يجــري دعــم أفــراد المجتمــع للقيــام بــدوٍر فاعــٍل فــي تقديــم خدمــات الصحــة العامــة لاســتجابة 
لفيروس كوفيد-19

55

56القوانين والسياسات

ــدة للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة  نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث اعتمــد الشــركاء الحكوميــون علــى إجــراءات تشــغيٍل ُموحَّ
المجتمعية

56

57نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث جرى اعتماد سياسات وإجراءات لمشاركة المجتمعات المحلية

ط
شا

الن

59إدارة الوباء المعلوماتي

ع الوباء المعلوماتي والمعلومات الصحية الخاطئة ر القدرات لتتبُّ 59توفُّ

61آراء المجتمع

61نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث ُوضعت آليات استقاء آراء المجتمع موضع التنفيذ وجرى االستفادة منها

نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث جــرى تعديــل خطــط االســتجابة لفيــروس كوفيــد-19 بنــاًء علــى آراء المجتمــع ضمــن مهلــٍة زمنيــٍة 
دة. ُمحدَّ

63

64البحوث وتقييم االحتياجات

ل اللقاح ضد كوفيد-19 وتلّقيه قة بتقبُّ كات السلوكية واالجتماعية الُمتعلِّ 64البلدان التي أجرت تقييمًا للُمحرِّ

65بناء القدرات

65عدد المشاركين في دورات التدريب على التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية 

تج
وا

الن

66آلية التنسيق

66تنشيط آلية التنسيق للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وتنفيذها رسميًا

67الخطة والميزانية

67اعتماد خطة للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية من أجل التصّدي لجائحة كوفيد-19

ر ميزانية كافية ألنشطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية 68توفُّ
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الصفحةالمؤشرات الرئيسية

غون عن تطبيق التدابير الموصى بها لحماية أنفسهم من كوفيد-19 24نسبة األفراد الذين ُيبلِّ

30نسبة األفراد الذين سيحصلون على لقاح كوفيد-19 إذا توّفر لهم

41نسبة األفراد الذين يعرفون ما هي الطرق الصحيحة النتقال عدوى فيروس كوفيد-19

نســبة الفئــات المجتمعيــة الُمســتهَدفة التــي تشــّجع علــى االلتــزام بتوصيــات الصحــة العامــة بهــدف الحــد مــن انتشــار 
فيروس كوفيد-19

52

47عدد األشخاص الذين يحصلون على معلوماٍت صحية عامة بشأن كوفيد-19
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كيفيــة تطبيــق إرشــادات 
المؤشرات

كمــا ذكرنــا أعــاه، ننصــح بتطبيــق اإلرشــادات المبدئيــة لمؤشــرات 
مــع  بالتعــاون  المجتمعيــة  والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن  التواصــل 
ــقة. ونــورد أدنــاه  األطــراف المعنيــة والشــركاء لدعــم اســتجابٍة ُمنسَّ
ــد إعــداد البرامــج. ــة تطبيــق هــذه اإلرشــادات عن وصفــًا موجــزًا لكيفي

   وضع نظرية التغيير

تكمــن الخطــوة األولــى فــي وضــع نظريــة التغييــر الخاصــة بالتواصــل 
ــر  ــة التغيي ــّررت نظري ــة. لقــد ُح بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعي
ــٍط عــام يمكــن تعديلــه لماءمــة  المطروحــة فــي هــذه الوثيقــة كُمخطَّ
بصلــة  ــٍن  ُمعيَّ لبرنامــٍج  تمــتُّ  ال  التــي  فالنتائــج  نــة.  ُمعيَّ ســياقاٍت 
يمكــن إزالتهــا مــن نظريــة التغييــر، كمــا يمكــن إضافــة نتائــج أخــرى إلــى 
النظريــة. مــن المهــم ضمــان المحافظــة علــى منطــق نظريــة التغييــر 

فــي وضــع  المبــذول  والجهــد  الُمســتثَمر  الوقــت  أمــا  ووضوحهــا. 
ل أســاس الرصــد والتقييــم  نظريــة التغييــر فســَيجني ثمــاره ألنــه ُيشــكِّ

للبرنامــج.

   اختيار المؤشرات

الثانيــة فــي اختيــار  النتائــج الرئيســية، تكمــن الخطــوة  بعــد تحديــد 
المؤشــرات لقياســها. يشــير كلُّ مؤشــٍر فــي هــذه اإلرشــادات إلــى 
ــر، فالنتيجــة 8 فــي الجــدول 1، علــى ســبيل  ــة التغيي نتيجــٍة فــي نظري
قــة بالصحــة  المثــال، ’فهــم المجتمــع للمعلومــات والتوصيــات الُمتعلِّ
العامــة‘ ُتقــاس باســتخدام ثاثــة مؤشــرات: ’نســبة األفــراد الذيــن 
يعرفــون مــا هــي األعــراض الصحيحــة لفيــروس كوفيــد-19‘؛ و’نســبة 
األفــراد الذيــن يعرفــون مــا هــي الطــرق الصحيحــة النتقــال عــدوى 
فيــروس كوفيــد-19‘؛ و’نســبة األفــراد الذيــن يعرفــون كيــف يحمــون 
أنفســهم مــن فيــروس كوفيــد-19‘. يقيــس كل مؤشــر مــن هــذه 
نــًا مــن النتيجــة. يجــب اختيــار المؤشــرات األكثــر  المؤشــرات ُبعــدًا ُمعيَّ

ــة بالبرنامــج. صل

ق    اختيار وسيلة التحقُّ

ــق أو مصــادر البيانــات لــكل  د هــذه اإلرشــادات وســائَل التحقُّ ُتحــدِّ
ُمقترحــة  بديلــة  مصــادَر  أيضــًا  وتشــمل  المؤشــرات،  مــن  مؤشــٍر 
ــق بنــاًء علــى ســياق البرنامــج  للبيانــات. يجــب اختيــار وســائل التحقُّ
ومــوارِده. وبالنســبة إلــى بعــض البرامــج، مــن الممكــن إجــراء مســٍح 
عالــي الجــودة وإجــراء بحــٍث نوعــيٍّ لتثليــث البيانــات. أمــا بالنســبة إلــى 
البرامــج األخــرى، فقــد تكــون خيــارات جمــع البيانــات أكثــر محدوديــة. 
دة لجمــع  ــة ُمحــدَّ ل ــات ُمتنقِّ ــة اســتخدام تقني يجــب النظــر فــي إمكاني
البيانــات بســرعة أو لرصــد األنشــطة. وفــي كل حالــة، يكمــن الهــدف 
فــي توفيــر قاعــدة أدلــة تكــون متينــة بقــدر مــا هــي عمليــة فــي هــذا 

الســياق. 

   تحديد وتيرة اإلبالغ

ــرة اإلبــاغ لــكلِّ مؤشــٍر مــن المؤشــرات، ويجــب أن  ــد وتي يجــب تحدي
ــرة عندمــا يحتــاج إليهــا مديــرو البرنامــج. قــد  تكــون البيانــات ُمتوفِّ
فعلــى  االســتجابة،  ظــروف  بحســب  اإلبــاغ  إلــى  الحاجــة  تختلــف 
رة  ســبيل المثــال، قــد تكــون الحاجــة إلــى معلومــاٍت عــن الجائحــة متكــرِّ
ــٍة الحقــة. كمــا  ــا فــي مرحل ــر مــن الحاجــة إليه ــرة أكث ــٍة مبك فــي مرحل
ــرة لجمــع البيانــات  وتختلــف وتيــرة اإلبــاغ بحســب المــوارد الُمتوفِّ

وظــروف العمــل. 

ــر نظريــة التغييــر الخاصــة  عنــد اســتكمال هــذه الخطــوات كاّفــة، تتوفَّ
بالبرنامــج وإطــار المؤشــرات المناســبة لقياِســه. يجــب جمــع البيانــات 
ــق الُمختــارة وبحســب وتيــرة اإلبــاغ. تكمــن  بحســب وســائل التحقُّ
رة ومناقشــتها وتفســيرها.  الخطــوة األهــم فــي تحليــل البيانات الُمتوفِّ
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موارد إضافية

تتوفر الموارد اإلضافية التالية المتعلقة باالتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في ظل جائحة كوفيد-19.

   مكتب المساعدة التابع للخدمة الجماعية

يتوفر الدعم التقني من خال مكتب المساعدة التابع للخدمة الجماعية. ويهدف مكتب المساعدة إلى تعزيز قدرات الموظفين على 
الصعيَدْين الوطني والمحلي للمشاركة جماعيًا مع المجتمعات المتضررة. ويستند مكتب المساعدة إلى خبرات  االتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب األحمر والهال األحمر، والشبكة العالمية لإلنذار بحدوث الفاشيات واالستجابة لها، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، 
لتقديم اإلرشادات والدعم التقني للعاملين في مجال االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. يمكن االتصال بمكتب المساعدة 

helpdesk@rcce-collective.net :التابع للخدمة الجماعية لطلب البيانات والمشورة على العنوان التالي

   لوحة المتابعة التابعة للخدمة الجماعية

تستعرض الخدمة الجماعية بصورٍة ناشطة الدراسات الكمية المتعلقة باالتصال بشأن المخاطر والخدمة المجتمعية التي يجريها الشركاء 
واألوساط األكاديمية ميدانيًا أو على المستوى العالمي. وقد ُأجَريت مطابقة البيانات الواسعة النطاق بشكٍل يتيح تجميع البيانات من هذه 

عت أكثر من 340 دراسة كمية في لوحة المتابعة. ويمكن استخدام  الدراسات في لوحة متابعة المؤشرات السلوكية. وحتى اليوم، تجمَّ
ع البيانات االجتماعية السلوكية بشأن االستجابة لحاالت الطوارئ على الصعيد العالمي واإلقليمي والُقطري.  لوحة المتابعة لقياس وتتبُّ

وتتوفر لوحات متابعة فردية لـ 187 بلد. 

   حزمة التدريب على العلوم االجتماعية في الخدمة الجماعية

ت الخدمة الجماعية حزمة تدريٍب تتعلق باستخدام أدلة العلوم االجتماعية من أجل المشاركة المجتمعية وأنشطة االتصال. تتألف حزمة  أعدَّ
التدريب من 7 وحدات و24 دورة تغطي النطاق الكامل لتشغيل العلوم االجتماعية خال حالة الطوارئ. لاطاع على محتوى هذا التدريب، 

ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني للخدمة الجماعية.

   استقاء اآلراء

أعدَّ  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر مجموعًة من التوجيهات واألدوات لاستفادة بشكٍل تلقائي من آراء المجتمع 
من أجل تحسين البرامج والعمليات والُمساءلة على نطاٍق أوسع. وتشمل الوجيهات الخطوات األولى إلنشاء آلية أساسية الستقاء اآلراء، 

رات المجتمع، وكيفية تحليل التعليقات النوعية، وكيفية تناول اآلراء  واإلرشادات بشأن كيفية إجراء دراساٍت استقصائية تتناول تصوُّ
د من التعاُمل بمسؤولية مع جميع اآلراء. تتوفر ثروٌة من اإلرشادات واألدوات في مركز المشاركة المجتمعية التابع  الحساسة، والتأكُّ

للصليب األحمر.

   الدليل اإلرشادي لبيانات الخدمة الجماعية من أجل العمل

تحتفظ الخدمة الجماعية بالدليل اإلرشادي لبيانات الخدمة الجماعية من أجل العمل. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم وصٍف موجٍز للعمليات 
المشمولة في استخدام البيانات من أجل االتصال بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. ويشمل العلوم االجتماعية، وآراء المجتمع، 

م الروابط إلى الموارد الموصى بها في هذه المجاالت. ُتجري الخدمة الجماعية  والرصد والتقييم، واستخدام البيانات، وإدارة المعلومات. ُتقدَّ
تحديث الدليل اإلرشادي بانتظام. كما ويجري حاليًا إعداد نسخة إلكترونية منه سُتتاح على اإلنترنت. في غضون ذلك، يمكن الوصول إلى 

هذا الدليل هنا.

https://www.rcce-collective.net/data/behavioural-indicators/
https://www.rcce-collective.net/
https://communityengagementhub.org/guides-and-tools/complaints-and-feedback
https://docs.google.com/document/d/1xgRGf3E7i0fBkfIrh7LZTZyTqg6fm3tG/edit
helpdesk@rcce-collective.net
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األخالقيات

دة ُتعنــى بأخاقيات  ال تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى تقديــم إرشــاداٍت ُمحدَّ
الرصــد والتقييــم للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، 
ــى  ــد تســاعد عل ــي ق ــى المــوارد األساســية الت ــل ُتســّلط الضــوء عل ب

توجيــه الشــركاء فــي عمليــة الرصــد والتقييــم هــذه.

والهــال  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد  يســتخدم 
األحمــر مبادئــه األساســية الســبعة كأســاٍس لعمــل الحركــة فــي جميــع 
ــٍد مــن  ــّم توضيــح أخاقيــات العمــل اإلنســاني بمزي األوقــات. لقــد ت
نــة قواعــد الســلوك الخاصــة باالتحــاد الدولــي  التفاصيــل فــي ُمدوَّ
غيــر  والمنظمــات  األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات 

الحكوميــة المضطلعــة باإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ.

ــادرة  ــورك مب طــّورت منظمــة اليونيســف بالتعــاون مــع جامعــة نيوي
بيانــات مســؤولة مــن أجــل األطفــال )RD4C(. تهــدف المبــادرة إلــى 
تطويــر أدوات المنافــع العامــة باالســتناد إلــى المعلومــات الميدانيــة 
واألدّلــة، وبنــاًء علــى اإلرشــادات بشــأن أفضــل الممارســات، مــن 
أجــل تمكيــن العامليــن فــي الخطــوط األماميــة ومديــري البرامــج مــن 
ــن  قــة باألطفــال. وتتضمَّ اتخــاذ قــراراٍت واعيــة بشــأن البيانــات الُمتعلِّ
ــق بكيفيــة تصميــم البرامــج ودعمهــا  المبــادرة هــذه إرشــاداٍت تتعلَّ
للُنُظــم  الترويــج  وبكيفيــة  المخاطــر،  هــذه  مراعــاة  مــع  وتنفيذهــا 
ــات مســؤولة  ــادرة بيان ــات. تشــمل مب والممارســات المائمــة للبيان
مــن أجــل األطفــال قطاعــاٍت عــّدة، وهــي تعمــل مــع جميــع األقســام 

فــي منظمــة اليونيســف.

فــي شــباط/فبراير 2020، أنشــأت منظمــة الصحــة العالميــة فريــق 
ــى  ــد-19. ُيعن ــروس كوفي ــات وفي ــي باألخالقي ــي الَمعن العمــل الدول
ــٍة  ــة عــن أســئلٍة أخاقي ــق بإســداء المشــورة الازمــة لإلجاب هــذا الفري
معالجتهــا.  إلــى  المنظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  تحتــاج  أساســية 
ويســتند فريــق العمــل إلــى إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة لعــام 
2017 بشــأن مراقبــة شــؤون الصحــة العموميــة. ُتعتبــر هــذه الوثيقــة 
األولــى مــن نوعهــا ويوصــى باســتخدامها كمرجــٍع مفيــٍد للتواصــل 
قــة  الُمتعلِّ واألخاقيــات  المجتمعيــة  والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن 

بجمــع البيانــات. 

مصادر البيانات

لــكل  بالنســبة  للبيانــات  ُمتــاح  مصــدر  أفضــل  باســتخدام  يوصــى 
مؤشــٍر مــن المؤشــرات الــواردة فــي هــذه اإلرشــادات. علــى ســبيل 
غــون عــن  ــن ُيبلِّ ــراد الذي ــق بمؤشــر ’نســبة األف ــال، فــي مــا يتعل المث
تطبيــق التدابيــر الموصــى بهــا لحمايــة أنفســهم مــن كوفيــد-19‘، 
يوصــى باالســتناد إلــى الدراســات االســتقصائية الُســّكانية باعتبارهــا 
ــة  ــاٍت بديل ــات. وقــد اقُتِرَحــت أيضــًا مصــادر بيان أفضــل مصــدر للبيان

ــرة. فبالنظــر  يمكــن اســتخدامها عندمــا ال تكــون أفضــل المصــادر ُمتوفِّ
إلــى المؤشــر نفســه مثــًا، يمكــن اســتخدام بيانــات المراقبــة باعتبارهــا 
بيانــات غيــر مباشــرة لرصــد بعــض تدابيــر الصحــة العامــة مثــل ارتــداء 
قــة بالعمليــات اإلداريــة،  الكمامــة. أمــا بالنســبة إلــى المؤشــرات الُمتعلِّ
فيوصــى باســتخدام مصــدر البيانــات اآلتــي مــن الحكومــة أو مــن 
الهيئــات التابعــة لهــا فــي المجتمــع. علــى ســبيل المثــال، بالنســبة 
لمؤشــر ’نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث جــرى اعتمــاد سياســات 
وإجــراءات لضمــان مشــاركة المجتمعــات المحليــة‘، يوصى باســتخدام 
مصــدر البيانــات اآلتــي مــن المكاتــب الحكوميــة أو مــن الممثليــن 
المجتمعييــن. يمكــن اللجــوء إلــى مصــادر بيانــات بديلــة عندمــا ال 
تتوفــر البيانــات لــدى المكاتــب الحكوميــة أو الممثليــن المجتمعييــن. 
ولكــن عنــد اســتعمال البيانــات غيــر المباشــرة، يجــدر االنتبــاه إلــى أنهــا 
ــل مصــادر  ــة مث ــة أو الموثوقي ــدر مــن الدق ــع بنفــس الق ــد ال تتمتَّ ق

ــة. ل ــات الُمفضَّ البيان

ــع مــن مصــدِر بيانــاٍت واحــد أن يوّفــَر كل المعلومــات  ال يمكــن أن نتوقَّ
الازمــة لفهــم النتيجــة التــي يجــري قياســها. لذلــك، نوصــي بتثليــث 
مصــدر البيانــات عنــد إجــراء التحاليــل. ويعنــي التثليــث مثــًا فــي ســؤال 
’هــل يطّبــق األشــخاص التدابيــر الموصــى بهــا لحمايــة أنفســهم مــن 
فيــروس كوفيــد-19؟‘ أن ُينَظــر فــي الســؤال بنــاًء علــى وجهــات نظــٍر 
مختلفــة، مــا يضيــف تفاصيــًا بســيطة وعمقــًا إلــى التحليــل. َيجــري 
دة للمعلومــات،  تثليــث المصــادر مــن خــال تحليــل مصــادر ُمتعــدِّ
مثــًا مــن خــال الدمــج بيــن بيانــات المراقبــة وبيانــاٍت ناتجــة عــن 

دراســٍة اســتقصائية.

بقيــادة  المجتمعيــة  والمشــاركة  المخاطــر  بشــأن  التواصــل  َيجــري 
رائــٍد فــي جمــع  بــدوٍر  المجتمعــات  أن تضطلــع  المجتمــع. ويجــب 
القــرار  صنــع  عمليــات  فــي  إشــراكها  ويجــب  وتحليلهــا  البيانــات 
بالبرامــج، مــا يســاعد علــى ضمــان ماءمــة االســتجابة  قــة  الُمتعلِّ
الصحيــة العامــة وخضوعهــا للمســاءلة. ُيمكــن اســتخدام مشــاركة 
قــة للمســاءلة، إذ  المجتمــع لقيــاس مــدى خضــوع االســتجابة الُمحقَّ
ُتعتبــر هــذه المعلومــات مفيــدة فــي عمليــات المســاءلة الداخليــة. 

قــة  يقــّدم هــذا الفصــل إرشــاداٍت تقنيــة لجمــع البيانــات الُمتعلِّ
بالتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، بمــا فيهــا 

األخاقيــات ومصــادر البيانــات وتصنيفهــا. 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/p1067.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/p1067.htm
https://rd4c.org/
https://www.who.int/groups/working-group-on-ethics-and-covid-19
https://www.who.int/groups/working-group-on-ethics-and-covid-19
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وفــي الوقــت عينــه، ُتشــّكل مشــاركة المجتمــع ِبحــدِّ ذاتهــا فعــًا يــؤدي 
إلــى المســاءلة. فالمشــاركة تعنــي أن المجتمــع علــى درايــة بنتائــج 
البرنامــج وأنــه أكثــر قــدرة علــى مســاءلة مديريــه. يوصــى بشــّدة أن 
يشــارك ممثلــو المجتمــع فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا وعمليــات 

صنــع القــرار فــي جميــع مراحلهــا.

التصنيف والوتيرة

ــف  ــد وتوصي ــري تحدي ــة أن يج ــد االســتجابة للجائح مــن الضــروري عن
العوامــل التــي تبطــئ أو تســّرع انتقــال عــدوى فيــروس كوفيــد-19 
والســكان األكثــر ُعرضــًة لإلصابــة بــه. ُيعتبــر تصنيــف البيانــات مهّمــًا 

ــك.3 ــام بذل ــد المعلومــات الازمــة للقي مــن أجــل تولي

غالبــًا مــا يتطّلــب تصنيــف البيانــات بحســب الســكان كميــًة كبيــرًة مــن 
المعلومــات. ولذلــك، يوصــى بجمــع البيانــات علــى نطــاٍق واســٍع متــى 

ــدة فــي  ــع المــوارد مــن وكاالٍت ع ــك تجمي أمكــن. وقــد يســتدعي ذل
الوقــت نفســه. فمثــًا، بــداًل مــن إجــراء دراســاٍت اســتقصائية صغيــرة 
ــل جمــع المــوارد وإجــراء دراســٍة اســتقصائية واحــدة  دة، قــد ُيفضَّ ُمتعــدِّ
رئيســية.  فئــاٍت  البيانــات ضمــن  تتيــح تصنيــف  النطــاق،  واســعة 
يمكــن إعــداد نمــاذج جمــع البيانــات مــع الشــركاء لتســهيل المشــاركة 

فــي التحاليــل.

لــكل مؤشــٍر  الحــد األدنــى للتصنيــف بالنســبة  نوضــح بالتفصيــل 
مــن المؤشــرات، مــع مراعــاة التحديــات التــي يواجههــا كل بلــٍد فــي 

تصنيــف بياناتــه. 

العمر
يوصــى بالتصنيــف بحســب الفئــات العمريــة التاليــة )14-0 ســنة، 
لجميــع  فــوق(  ومــا  ســنة  و60  ســنة،  و25-59  ســنة،  و15-24 

بالســكان. قــة  الُمتعلِّ المؤشــرات 

الجنس
يوصــى بالتصنيــف بحســب الفئَتْيــن الجنســيَتْين )ذكــر أو أنثــى( لجميــع 

قــة بالســكان. المؤشــرات الُمتعلِّ

التعليم
غيــر  التعليــم  التعليــم:  بحســب مســتوى  البيانــات  تصنيــف  يجــب 
النظامــي، والتعليــم المبكــر، والتعليــم االبتدائــي، والتعليــم الثانــوي 
اإلعــدادي العــام، والتعليــم الثانــوي العالــي العــام، والتعليــم التقنــي 
والمهنــي. ويمكــن أن يشــمل هــذا التصنيــف أيضــًا األشــخاص الذيــن 
اســتحصلوا علــى التعليــم الجامعــي عندمــا تتوّفــر سياســٌة عامــة ُتعنــى 

ــات التعليــم. ببيان

الموقع الجغرافي
يجــري تصنيــف البيانــات بحســب المناطــق اإلداريــة فــي البلــد، مثــًا 
بحســب الواليــة، المقاطعــة، البلديــة، إلــخ. و/أو بحســب المناطــق 

ــة. ــة والَحَضري الريفي

ويجــري تصنيــف الكثيــر مــن المؤشــرات بحســب المناطــق الحكوميــة 
ف المناطــق اإلداريــة الحكومية  الوطنيــة أو اإلداريــة دون الوطنيــة. ُتعــرَّ
دون الوطنيــة بحســب ماءمتهــا للســياق، فيمكــن مثــًا اســتخدام 
المناطــق اإلداريــة الحكوميــة المحليــة أو المناطــق اإلداريــة الصحيــة.

اإلعاقة
ــة األســئلة  ــات بحســب اإلعاقــة فــي مجموع ــف البيان يوصــي بتصني

ــق واشــنطن حــول اإلعاقــة. ــرة الخاصــة بفري القصي

ــات  ــر تصنيــف البيان ــة )PAHO(، لمــاذا ُيعَتب ــدان األمريكي 3 منظمــة الصحــة للبل
ــًا خــال الجائحــة، 2021،  مهّم

<iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52002/Data-
Disaggregation-Factsheet-eng.pdf?sequence=17>

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/
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الهجرة
دين داخليــًا  يجــري تقســيم البيانــات عــن الاجئيــن والمهاجريــن والُمشــرَّ
إلــى ’مــن مواليــد البلــد األصلــي‘ أو ’مــن مواليــد بلــد أجنبــي‘، أي 

ُولــدوا فــي البلــد أو ُولــدوا خــارج البلــد. 

إذا دعــت الحاجــة إلــى المزيــد مــن التحليــل، يجــري حينئــٍذ تقســيم 
’غيــر  )يشــتمل مصطلــح  مواطــن‘  و’غيــر  ’مواطــن‘  إلــى  البيانــات 

أيضــًا(. الجنســية  عديمــي  علــى  مواطــن‘ 

أمــا البلــدان التــي ترغــب فــي تحليــل البيانــات بنــاًء علــى حالــة الهجــرة 
الاجئيــن،  اآلتيــة:  الفئــات  اســتخدام  تســتطيع  فهــي  القانونيــة، 
الدولييــن،  والمهاجريــن  داخليــًا،  دين  والُمشــرَّ اللجــوء،  وملتمســي 
لهــذه  البلــدان  تعريفــات  اســتخدام  ينبغــي  الداخلييــن.  والمهاجريــن 

5 ــرت.4  توفَّ إذا  الفئــات 

ر الفيروس ُمتحوِّ
ر فيــروس  قــد ترغــب البلــدان فــي تصنيــف المؤشــرات بحســب ُمتحــوِّ
رات  ــواع التصــوُّ ــف أن ــن فهــٍم أفضــل لُمختل ــد-19 بهــدف تكوي كوفي
قــة بالمخاطــر. وقــد يتيــح ذلــك فهمــًا أوســع لنظــرة المجتمــع  الُمتعلِّ
إلــى للمخاطــر، ومعرفــة صلــة الوصــل بيــن ســوء الفهــم والمعلومــات 
تصنيــف  تتنــاول  إرشــادات  أي  الوثيقــة  هــذه  تطــرح  ال  الخاطئــة. 

ــد-19. ر كوفي المؤشــرات بحســب ُمتحــوِّ

الوتيرة
تشــمل هــذه الوثيقــة إرشــادات بشــأن وتيــرة جمــع البيانــات،  ويوصــى 
ــطة«. وهــذا  بــأن ُتجمــع البيانــات بـ»وتيــرٍة عاليــة« أو بـ»وتيــرٍة ُمتوسِّ
ــكل مؤشــٍر  ــات الخاصــة ِب ــة لجمــع البيان ــّرات المطلوب ــي عــدد الَم يعن
بشــأن  التواصــل  لبرنامــج  ناجحــة  إدارٍة  أجــل  مــن  المؤشــرات  مــن 
المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. علــى ســبيل المثــال، يوصــى بجمــع 
كات  ــي أجــرت تقييمــًا للُمحــرِّ ــدان الت ــات الُمرتبطــة بمؤشــر ’البل البيان
اللقــاح ضــد كوفيــد-19  ــل  قــة بتقبُّ الُمتعلِّ الســلوكية واالجتماعيــة 
وتلّقيــه‘ بـ»وتيــرٍة متوســطة«، إذ ليــس مــن الضــروري تقديــم تحديثات 
رة بشــأن إجــراء التقييــم أو عــدم إجرائــه مــن أجــل إدارة البرنامــج.  ُمتكــرِّ
’نســبة  بمؤشــر  الخاصــة  البيانــات  بجمــع  يوصــى  المقابــل،  وفــي 
غــون عــن تطبيــق التدابيــر الموصــى بهــا لحمايــة  األفــراد الذيــن ُيبلِّ
ــى  ــدان ســتحتاج إل ــة، ألنَّ البل ــرٍة عالي ــد-19‘ بوتي أنفســهم مــن كوفي
أجــل  العامــة مــن  الصحــة  بتدابيــر  المجتمــع  ــد  لتقيُّ رصــٍد ُمســتمرٍّ 

ــة. ــى انتشــار الجائح الســيطرة عل

مالحظة بشأن تعريف ›المجتمع‹

ُيســتخَدم مصطلــح »المجتمــع« فــي هــذه اإلرشــادات وقــد 
يصُعــب تعريفــه فــي ســياق االســتجابة للجائحــة. 6 ولكــن عندما 
ُيشــار إلــى األشــخاص والمجتمعــات فــي هــذه الوثيقــة، ُيقَصــد 
ضيــن  الُمعرَّ أو  الضعفــاء  األشــخاص  مــن  أي مجموعــة  بهــا 
ع األفــراد داخل  ريــن باألزمــة، مــع االعتــراف بتنــوُّ للخطــر أو الُمتأثِّ
المجتمــع الواحــد، والــدور الــذي يضطلــع بــه النــوع االجتماعــي 
االجتماعيــة  والديناميكيــات  ع  والتنــوُّ واإلعاقــة  والعمــر 
رة وأنمــاط  واالقتصاديــة وديناميكيــات القــوة الحاليــة والُمتطــوِّ
ــاط الضعــف  ــادة المخاطــر ونق اإلدمــاج أو االســتبعاد، فــي زي
المجتمــع  الفئــات ضمــن  بعــض  إلــى  بالنســبة  والتهميــش 

الواحــد. 7

الحكوميــة  الصحيــة  التوصيــات  اســتخدام  بشــأن  مالحظــة 
مرجعيــة كنقطــٍة 

بشــأن  غــة  الُمبلَّ الحكوميــة  المعلومــات  باســتخدام  يوصــى 
المخاطــر كنقطــٍة مرجعيــة بالنســبة إلــى الكثيــر مــن المؤشــرات. 
ولكــن فــي بعــض البلــدان أو المناطــق، قــد ال تكــون هــذه 
المعلومــات ُمناســبة لاســتخدام. فــي هــذه الحالــة، يوصــى 
ــره الخدمــة الجماعيــة مــن معلومــاٍت بشــأن  باســتخدام مــا توفِّ

المخاطــر كمرجــٍع للمؤشــر ذي الصلــة.

بيدســون وآخــرون، ’إشــراك المجتمــع فــي االســتجابة لتفشــي   6
إيبــوال فــي ســيراليون فــي  الوبــاء: دروس ُمســتفادة مــن تفّشــي وبــاء 
2016-2014‘، المجلــة الطبيــة البريطانيــة )BMJ( للصحــة العالميــة، 2019 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال   7
األحمر، دليل المشاركة المجتمعية والمساءلة، 2021، 

</communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide>

الخاصــة  المؤشــرات  بشــأن  إرشــادات  اليونيســف،  منظمــة   4
باألطفال المتنقلين، نيويورك، 2020   

ــي بشــأن  ــر تقن ــعبة اإلحصــاءات فــي األمــم المتحــدة، تقري ُش  5
قة بالهجرة )مســودة(،  رصــد مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة الُمتعلِّ
كانــون الثاني/ينايــر 2019، صفحــة 7. راجــع أيضــًا ُشــعبة اإلحصــاءات 
ــة  فــي األمــم المتحــدة، ’تعريــف وضــع الهجــرة فــي ســياق خطــة التنمي

 2017  ،‘2030 لســنة  المســتدامة 
unstats.un.org/unsd/demographic-social///>

meetings/2017/new-york--egm-migration-data/
>Session%204/Session%204%20UNSD.pdf
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تطبيق تدابير الصحة العامة الموصى بها 

غون عن تطبيق التدابير الموصى بها لحماية أنفسهم من كوفيد-19المؤشر نسبة األفراد الذين ُيبلِّ

قــة النتيجة  ما األفــراد األكثــر ضعفــًا، إلــى الخدمــات، وتطبيــق التوصيــات الرئيســية الُمتعلِّ وصــول المجتمــع، وال ســيَّ
بالصحة العامة

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي الخاص بالخدمة الجماعيةالمرجع

ِدهــم بالتدابيــر لحمايــة أنفســهم كأفــراد مــن اإلصابــة الغرض يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األشــخاص الذيــن أبَلغــوا عــن تقيُّ
بفيــروس كوفيــد-19. يجــري تصنيــف البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر لمعرفــة مــا إذا كانــت الفئــات االجتماعيــة، وال 
ضهــا لإلصابــة بفيــروس  ما األشــخاص األكثــر ضعفــًا، تأخــذ احتياطاتهــا لتخفيــف المخاطــر الشــخصية التــي تعرُّ ســيَّ
نــة، لــم تلتــزم بالتدابيــر  ــن أنَّ نســبًة قليلــًة مــن الســكان، أو أنَّ فئــات اجتماعيــة ُمعيَّ كوفيــد-19. وفــي حــال تبيَّ
ت إلــى ذلــك والتشــجيع علــى االلتــزام بشــكٍل  الموصــى بهــا، ينبغــي اّتخــاذ إجــراءاٍت فورّيــة لتحليــل األســباب التــي أدَّ

أفضل.

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، يجــب اســتخدام التوصيــات الصــادرة عــن الحكومــة بشــأن تدابيــر حمايــة األفــراد مــن  التعريف
اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19. يرتبــط هــذا المؤشــر بالتدابيــر التــي تســاعد علــى حمايــة الفــرد مــن اإلصابــة بفيــروس 
ــب  ــب لمــس األســطح، وتجنُّ كوفيــد-19، وهــي تشــمل نظافــة اليَدْيــن، وارتــداء الكمامــة، والمســافة البدنيــة، وتجنُّ

ب األماكن الُمغلقة غير الُمهّواة.   األماكن الُمزدحمة، وتجنُّ

نــة.  وقــد ال تكــون بعــض التدابيــر الُمدرجــة فــي هــذه اإلرشــادات مناســبة للحمايــة الشــخصية فــي ســياقاٍت ُمعيَّ
وفي هذه الحالة، ننصح بتعديل اإلرشادات كي تتاءم مع السياق الَمعني. 

هــة للجمهــور.  ــق بالتدابيــر الوقائيــة الُمَوجَّ ــف الحكومــة دون الوطنيــة بإصــدار توصيــاٍت تتعلَّ ففــي بلــداٍن عــدة، ُتكلَّ
ضة في المنطقة التي ُتجَمع فيها البيانات. ينبغي استخدام التوصيات الصادرة عن الوكالة الحكومية الُمفوَّ

ــد الشــخص بالتدابيــر الموصــى بهــا عندمــا ُيطّبــق جميــع التدابيــر التــي توصــي بهــا الحكومــة فــي معظــم  يتقيَّ
األوقات أو جميعها.

يوصــى بالحــد األدنــى لتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. وينبغــي تصنيــف التصنيف
البيانات بحسب نوع التدبير الوقائي على النحو المذكور أعاه. 

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع 
الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

غــون عــن تطبيــق جميــع التدابيــر الموصــى  البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن ُيبلِّ
بها لحماية أنفسهم من كوفيد-19 في معظم األوقات أو جميعها.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.
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يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

قة بالسكان كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر.مصادر البيانات يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُمتعلِّ

ــرة، يمكــن اســتعمال أنــواٍع أخــرى مــن البيانــات. يمكــن مثًا اســتخدام  ولكــن عندمــا ال تكــون هــذه المعلومــات ُمتوفَّ
هــا بيانــات غيــر مباشــرة لرصــد االلتــزام ببعــض التدابيــر مثــل ارتــداء  قــة بالســلوك المرصــود علــى أنَّ البيانــات الُمتعلِّ

الكمامة. 

ُيعــدُّ فهــم محــّركات الســلوك االجتماعــي مهمــًا جــّدًا فــي االســتجابة للجائحــة. فالبيانــات الُمتأّتيــة مــن هــذا المؤشــر القيود
نــة. ولمحاولــة تفســير ذلــك، يحتــاج الباحثــون إلــى  لــن تشــرح مــا الــذي يحّفــز األشــخاص علــى اّتخــاذ إجــراءاٍت ُمعيَّ
قــة بمــا يحّفــز األشــخاص علــى اّتخــاذ تدابيــر وقائيــة، تحديــدًا عبــر  دمــج تحليــل المؤشــر هــذا والبيانــات الُمتعلِّ

استخدام البحث النوعي. 
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غون عن تطبيق التدابير الموصى بها للحد من انتقال عدوى كوفيد-19 في مجتمعهمالمؤشر نسبة األفراد الذين ُيبلِّ

قــة النتيجة  ما األفــراد األكثــر ضعفــًا، إلــى الخدمــات، وتطبيــق التوصيــات الرئيســية الُمتعلِّ وصــول المجتمــع، وال ســيَّ
بالصحة العامة

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

ــر الموصــى بهــا للحــد مــن انتقــال عــدوى الغرض ــق التدابي غــون عــن تطبي ــن ُيبلِّ يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األفــراد الذي
كوفيــد-19 فــي مجتمعهــم. قــد يعكــس هــذا المؤشــر إرادة المجتمــع لناحيــة اّتخــاذ اإلجــراءات الازمــة كــي يحمــي 
األفــراد بعضهــم البعــض. وبالتالــي، يمكــن النظــر إلــى هــذا المؤشــر باعتبــاره مقياســًا للتضاُمــن االجتماعــي. يجــري 
ما األشــخاص األكثــر  تصنيــف البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر لتحديــد مــا إذا كانــت الفئــات االجتماعيــة، وال ســيَّ
ــن أن نســبًة قليلــًة مــن الســكان  خــذ اإلجــراءات الازمــة للحــد مــن انتقــال عــدوى كوفيــد-19. وفــي حــال تبيَّ ضعفــًا، تتَّ
نــة لــم تلتــزم بالتدابيــر الموصــى بهــا للحــد مــن انتقــال العــدوى فــي المجتمــع، ينبغــي اّتخــاذ  أو فئــات اجتماعيــة ُمعيَّ

ت إلى ذلك والتشجيع على االلتزام بشكٍل أفضل. اإلجراءات الازمة لتحليل األسباب التي أدَّ

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، يجــب اســتخدام توصيــات الحكومــة بشــأن التدابيــر الازمــة للحــد مــن انتقــال عــدوى التعريف 
ــر الضــروري، وتفــادي  ــود الســفر الموصــى بهــا، وتفــادي الســفر غي ــزام بقي ــل االلت ــد-19 فــي المجتمــع، مث كوفي
المشــاركة فــي الفعاليــات االجتماعيــة، وتغطيــة الســعال والعطــس بالكــوع المثنــي أو بمنديــٍل ورقــي، ورمــي 

المناديل الورقية الُمستعَملة في سلة مهماٍت ُمغلقة على الفور.

نــة. وفــي  قــد ال تكــون بعــض التدابيــر الُمدرجــة فــي هــذه اإلرشــادات مناســبة للحمايــة الشــخصية فــي ســياقاٍت ُمعيَّ
هذه الحالة، ننصح بتعديل اإلرشادات كي تتاءم مع السياق الَمعني. 

هــة للجمهــور.  ــق بالتدابيــر الوقائيــة الُمَوجَّ ــف الحكومــة دون الوطنيــة بإصــدار توصيــاٍت تتعلَّ ففــي بلــداٍن عــدة، ُتكلَّ
ضة في المنطقة التي ُتجَمع فيها البيانات. ينبغي استخدام التوصيات الصادرة عن الوكالة الحكومية الُمفوَّ

ــد الشــخص بالتدابيــر الموصــى بهــا للحــد مــن انتقــال عــدوى كوفيــد-19 فــي مجتمعــه عندمــا ُيطّبــق جميــع  يتقيَّ
التدابير التي توصي بها الحكومة في معظم األوقات أو جميعها.

يوصــى بالحــد األدنــى لتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. وينبغــي تصنيــف التصنيف
البيانات بحسب نوع التدبير الوقائي للحّد من انتقال عدوى كوفيد-19 على النحو المذكور أعاه.

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب اإلعاقــة، ومســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، 
والموقع الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة. 

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية. االحتساب

دهــم بجميــع التدابيــر  غــون عــن تقيُّ البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن ُيبلِّ
الموصى بها للحّد من انتقال عدوى كوفيد-19 في مجتمعهم في معظم األوقات أو جميعها.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.
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يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

قة بالسكان كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر.مصادر البيانات يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُمتعلِّ

ــرة، يمكــن اســتبدالها بأنــواٍع أخــرى مــن البيانــات. يمكــن مثــًا  ولكــن عندمــا ال تكــون هــذه المعلومــات ُمتوفَّ
ها بيانات غير مباشرة. قة بالسلوك المرصود على أنَّ استخدام البيانات الُمتعلِّ

ُيعــدُّ فهــم محــّركات الســلوك االجتماعــي مهمــًا جــّدًا فــي االســتجابة للجائحــة. فالبيانــات الُمتأّتيــة مــن هــذا المؤشــر القيود
نــة. ولمحاولــة تفســير ذلــك، يحتــاج الباحثــون إلــى  لــن تشــرح مــا الــذي يحّفــز األشــخاص علــى اّتخــاذ إجــراءاٍت ُمعيَّ
قــة بمــا يحّفــز األشــخاص علــى اّتخــاذ تدابيــر وقائيــة، تحديــدًا عبــر  دمــج تحليــل المؤشــر هــذا والبيانــات الُمتعلِّ

استخدام البحث النوعي.
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نسبة األفراد الذين يلجأون إلى الحصول على الرعاية الطبية الفورية إذا ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19المؤشر

قــة النتيجة ما األفــراد األكثــر ضعفــًا، إلــى الخدمــات، وتطبيــق التوصيــات الرئيســية الُمتعلِّ وصــول المجتمــع، وال ســيَّ
بالصحة العامة

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي الخاص بالخدمة الجماعيةالمرجع

ــن علــى األفــراد طلــب الرعايــة الطبيــة فــور ظهــور أعــراض كوفيــد-19 عليهــم بهــدف ضمــان اإلدارة الفعالــة الغرض يتعيَّ
لإلصابــات الفرديــة بالفيــروس والتخفيــف مــن انتقــال العــدوى. يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األشــخاص الذيــن 
ــن أنَّ نســبًة قليلــًة مــن الســكان  يلتمســون الرعايــة الطبيــة عنــد ظهــور أعــراض كوفيــد-19 عليهــم. وفــي حــال تبيَّ
ــة لتحليــل األســباب  ــة الطبيــة عنــد ظهــور أعــراض كوفيــد-19 عليهــم، ينبغــي اّتخــاذ إجــراءاٍت فوري التمســوا الرعاي

ت إلى ذلك والتشجيع على االلتزام بشكٍل أفضل. التي أدَّ

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، ُتســَتخَدم إرشــادات الحكومــة التــي تشــير إلــى دواعــي التمــاس الرعايــة الطبيــة فــي حــال التعريف 
ُأصيــَب الشــخص بفيــروس كوفيــد-19. علــى ســبيل المثــال، توصــي مراكــز مكافحــة األمــراض والوقايــة منهــا أن 
يلجــأ األشــخاص إلــى الرعايــة الطبيــة الطارئــة علــى الفــور إذا ظهــرت عليهــم أي عامــة مــن عامــات اإلنــذار التاليــة: 
ــس؛ أو ألــم أو ضغــط ُمســتمّر فــي الصــدر؛ أو ارتبــاك جديــد؛ أو عــدم القــدرة علــى االســتيقاظ أو  صعوبــة فــي التنفُّ
ــون البشــرة.8 قــد تشــتمل  ــاء، بحســب ل ــة أو زرق ــر شــاحبة أو رمادي ــاء مســتيقًظا؛ أو بشــرة أو شــفاه أو أظاف البق
ــغ عنهــا ذاتيــًا لســلوٍك يكفــل التمــاَس الصحــة بســبب أعــراض فيــروس كوفيــد-19، االتصــال بالخــط  التدابيــر الُمبلَّ

ص للمصابين باألعراض، واستشارة الطاقم الطبي، والخضوع لاختبار والعاج. الساخن الُمخصَّ

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، ُتســَتخَدم إرشــادات الحكومــة التــي تشــير إلــى دواعــي التمــاس الرعايــة الطبيــة فــي حــال 
ــف  ُأصيــَب الشــخص بفيــروس كوفيــد-19 ونــوع الرعايــة الطبيــة التــي يلــزم التماســها. ففــي بلــداٍن عــدة، ُتكلَّ
ــه  ــر علي ــا تظه ــة عندم ــة الطبي ــي التمــاس الشــخص للرعاي ــاٍت بشــأن دواع ــة بإصــدار توصي ــة دون الوطني الحكوم
أعــراض كوفيــد-19 ونــوع الرعايــة طبيــة التــي يلــزم التماســها. ينبغــي اســتخدام التوصيــات الصــادرة عــن الوكالــة 

ضة في المنطقة التي ُتجَمع فيها البيانات. الحكومية الُمفوَّ

ــه ســيلتمس الرعايــة الطبيــة باتخــاِذِه تدبيــرًا واحــدًا  والحتســاب شــخٍص واحــٍد فــي المؤشــر، ينبغــي لــه اإلبــاغ بأنَّ
على األقل من التدابير الموصى بها إذا ظهرت عليه أعراض كوفيد-19. 

يوصــى بالحــد األدنــى لتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. نشــّجع البلــدان التصنيف
تحديدًا على تصنيف هذا المؤشر بحسب اإلثنيات وحالة الهجرة. 

ــات بحســب اإلعاقــة، ومســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، والموقــع الجغرافــي  يمكــن أيضــًا تصنيــف البيان
لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة. 

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

غــون عــن التمــاس الرعايــة الطبيــة علــى  البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن ُيبلِّ
الفور إذا ظهرت عليهم أعراض فيروس كوفيد-19 في معظم األوقات أو جميعها.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق الذين يستطيعون الوصول إلى مرفٍق صحي.

مركز مكافحة األمراض والوقاية منها، “ماذا تفعل إذا ُأِصبت بالمرض”، 2021   8
>cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-youare-sick/steps-when-sick.html>
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يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

قة بالسكان كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر.مصادر البيانات يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُمتعلِّ

ــن حاليــًا، مقارنــَة نســبة األفــراد الذيــن يلجــأون إلــى الرعايــة الطبيــة الفوريــة إذا القيود يتيــح هــذا المؤشــر، علــى النحــو الُمبيَّ
ــة  ــل التمــاس الصح ــذي يكف ــل الســلوك ال ــه ال يســمح بتحلي ــد-19. ولكن ــروس كوفي ــراض في ــم أع ــرت عليه ظه

دة.  بسبب ظهور أعراض ُمحدَّ

قــة بهــذا المؤشــر عنــد تفســيرها، علــى ســبيل المثــال، قــد يتافــى  وينبغــي أن ُينَظــر فــي ســياق البيانــات الُمتعلِّ
ر عليهــم الوصــول إلــى خدماتهــا. وثمــة عوامــل أخــرى أيضــًا قــد ال تســاعدهم  األفــراد التمــاس الرعايــة الطبيــة إذا تعــذَّ
ــذا،  ــدوى. ل ــال الع ل خطــرًا بانتق ــز الصحــي ُيشــكِّ ــارة المرك ــار البعــض أنَّ زي ــل اعتب ــة، ِمث ــة الطبي ــب الرعاي ــى طل عل

قة بالوصول إلى الرعاية الطبية.  يوصى بتفسير هذا المؤشر بموازاة بياناٍت أخرى كتلك الُمتعلِّ
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نسبة األفراد الذين سيحصلون على لقاح كوفيد-19 إذا توّفر لهمالمؤشر

قــة النتيجة ما األفــراد األكثــر ضعفــًا، إلــى الخدمــات، وتطبيــق التوصيــات الرئيســية الُمتعلِّ وصــول المجتمــع، وال ســيَّ
بالصحة العامة

النواتجمستوى النتيجة

كات السلوكية واالجتماعية للتطعيمالمرجع الُمحرِّ

يهــدف هــذا المؤشــر إلــى اســتنتاج نوايــا الُمشــارك وقراراتــه بشــأن اللقــاح، ويقيــس نســبة األفــراد الذيــن يعتزمــون الغرض
ــن أن نســبًة قليلــًة مــن الســكان أو أنَّ بعــض المجموعــات  ــر لهــم. وفــي حــال تبيَّ أخــذ لقــاح كوفيــد-19 إذا توفَّ
ت إلــى  الفرعيــة الُســّكانية تنــوي الحصــول علــى لقــاح ضــد كوفيــد-19، يجــب بــذل الجهــود لتحليــل األســباب التــي أدَّ

ذلك والتشجيع على االلتزام به بشكٍل أفضل.

يشــير هــذا المؤشــر إلــى الّلقاحــات ضــد فيــروس كوفيــد-19 الُمعتَمــدة واآلمنــة لاســتخدام، ويشــمل األشــخاص التعريف 
ــه لــن يجــري تقديــم أنــواع  الذيــن ينــوون أخــذ اللقــاح أو يرغبــون بذلــك. لتحقيــق أهــداف هــذا المؤشــر، ُيفَتــرض أنَّ

أخرى من اللقاحات للجمهور. لذا، ُتحصر اإلجابة ِبـ ’نعم أو ال‘.  

يوصى بالحد األدنى لتصنيف هذا المؤشر بحسب: الجنس، والعمر، والتعليم، واإلعاقة. التصنيف

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب اإلعاقــة، ومســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، 
والموقع الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

وقد يفيد في بعض السياقات تصنيف هذا المؤشر بحسب نوع اللقاح ضد كوفيد-19. 

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن ســيحصلون علــى اللقــاح ضــد كوفيــد-19 إذا 
توّفر لهم. 

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق. 

د الموافقة على استخداِم لقاٍح في البلد.الوتيرة يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية بُمجرَّ

قة بالسكان كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر.مصادر البيانات يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُمتعلِّ

هــم القيود ســين لتلّقــي اللقــاح ضــد فيــروس كوفيــد-19، إال أنَّ ــه فــي حيــن قــد يبــدو األشــخاص متحمِّ تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ
قــد يواجهــون بعــض العقبــات للحصــول عليــه - مثــل التكلفــة، وصعوبــة الحصــول علــى إجــازة مــن العمــل، 
ــل إلــى موقــع التطعيــم، ومــا إلــى ذلــك. لــذا، عنــد تفســير هــذا المؤشــر، ينبغــي التمييــز بيــن  والتحديــات فــي التنقُّ

الدوافع التي تشّجع األشخاص على تلّقي اللقاح، وقدرتهم الفعلية على الحصول عليه. 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand-planning-2021.1
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مراعاة األعراف االجتماعية

نسبة السكان الذين يتوقعون أن يلتزم معظم األشخاص في مجتمعهم باألعراف االجتماعية المتعلقة المؤشر
بجائحة كوفيد-19

دعم األعراف االجتماعية اللتزام المجتمع بتوصيات الصحة العامةالنتيجة

النواتجمستوى النتيجة

ــة )DHS( أو المســح العنقــودي المرجع ــة والصحي ــة مــن الدراســة االســتقصائية الديمغرافي مؤشــرات اليونيســف الُمتأّتي
)C4D( ق باالتصال بشأن التنمية د المؤشرات )MICS( الُمتعلِّ ُمتعدِّ

ن لــدى األشــخاص الغرض ــر ســلوك األشــخاص باألعــراف االجتماعيــة. والُعــرف االجتماعــي هــو االنطبــاع الــذي يتكــوَّ يتأثَّ
ــه مقبــوٌل أو مرفــوٌض ِبنظــر اآلخريــن.9 وفــي ظــلِّ جائحــٍة مــا،  رون مــا يفعلــه اآلخــرون أو مــا يظّنــون أنَّ حيــن يتصــوَّ
ُتســاعد األعــراف االجتماعيــة علــى إرســاء بعــض الســلوكيات فــي المجتمــع وضمــان التــزام الجميــع بهــا. وقــد 
قــة بفيــروس كوفيــد-19 ارتــداء الكمامــة فــي األماكــن العامــة، والتباُعــد البدنــي،  تشــمل األعــراف االجتماعيــة الُمتعلِّ

وما إلى ذلك. 

دون باألعراف  يتيــح هــذا المؤشــر رصــد نســبة األشــخاص الذيــن يعتقــدون أن معظــم النــاس في مجتمعهــم ســيتقيَّ
ــرف االجتماعــي، وفــي  ــخ الُع ــة إلــى عــدم ترسُّ قــة بفيــروس كوفيــد-19. تشــير النســبة المتدني ــة الُمتعلِّ االجتماعي
ت إلــى عــدم قبــول الُعــرف فــي المجتمــع،  هــذه الحالــة، ينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود لفهــم األســباب التــي أدَّ

والتشجيع على االلتزام بالتدابير األساسية للصحة العامة.

ــرٍف ُيســاهم فــي الحــد مــن انتقــال عــدوى كوفيــد-19 فــي التعريف  ــار أفضــل ُع بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، يوصــى باختي
البلــد. ُيقَصــُد بمصطلــح ’المجتمــع‘ مجموعــة الســكان التــي يعيــش فيهــا الفــرد. ويمكــن تعديــل تعريــف ’المجتمع‘ 
بحســب الســياق الَمعنــي. )انظــر الفصــل الثالــث للمزيــد عــن تعريــف ’المجتمــع‘.( وُيقَصــُد بكلمــة ’المراعــاة‘ 
ــل الُعــرف االجتماعــي علــى ســبيل  فــون بطريقــٍة تتطابــق مــع الُعــرف االجتماعــي. فــإذا تمثَّ األشــخاص الذيــن يتصرَّ
المثــال فــي الحفــاظ علــى مســافٍة بدنيــة بيــن شــخٍص وآخــر فــي األماكــن العامــة، ُيقَصــُد بعبــارة ’مراعــاة العــرف 
االجتماعــي‘ األشــخاص الذيــن يحافظــون علــى مســافٍة بدنيــة بينهــم وبيــن غيرهــم فــي األماكــن العامــة. وُيحَتســب 

ع أن جميع األشخاص في مجتمعه ُيراعون الُعرف االجتماعي المذكور. الفرد في المؤشر إذا توقَّ

يوصى بتصنيف هذا المؤشر بحسب: الجنس، والعمر، والتعليم، واإلعاقة.التصنيف

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب اإلعاقــة، ومســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، 
والموقع الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق، الذيــن يتوقعــون أن يلتــزم معظــم األشــخاص فــي 
قة بجائحة كوفيد-19. مجتمعهم باألعراف االجتماعية الُمتعلِّ

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

Annual Review Psychology، 2004 سيالديني وآخرون، “التأثير االجتماعي واالمتثال والمطابقة”، صدرت في المجلة األكاديمية  9
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قــة بالســكان كمصــدٍر للبيانــات فــي هــذا المؤشــر. بالنســبة إلــى مصادر البيانات يوصــى باســتخدام الدراســات االســتقصائية الُمتعلِّ
ل استخدام بيانات الرصد كمصدٍر للبيانات )انظر أدناه(. بعض األعراف االجتماعية مثل ارتداء الكمامة، ُيفضَّ

ــن قياســه. وُيَعــدُّ العــرف االجتماعــي الــذي القيود بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، تختــار البلــدان الُعــرف االجتماعــي الــذي يتعيَّ
ــد مــن أن التعميــم يحصــل  ــه مؤشــٌر علــى تعميــم ُمراعــاة األعــراف االجتماعيــة فــي البلــد. يجــب التأكُّ يتــمُّ اختيــاره أنَّ
ــد العــام باألعــراف االجتماعيــة بشــأن  فعــًا فــي كل ســياق. فيحتمــل أال يشــير العــرف االجتماعــي المختــار إلــى التقيُّ

ها إلى مصادر أخرى للمعلومات. كوفيد-19. وكالعادة، يفّضل تثليث هذه البيانات ِبَضمِّ

ويجــدر الذكــر أيضــًا بــأن هــذا المؤشــر يتيــح المقارنــة بيــن البلــدان التــي تجــري فيهــا ’مراعــاة األعــراف االجتماعيــة‘ 
دة.  ه قد ال ُيتيح المقارنة بين أعراٍف اجتماعيٍة ُمحدَّ عمومًا، ولكنَّ

قــة  ــر األعــراف االجتماعيــة الُمتعلِّ ــر. َفَعلــى ســبيل المثــال، قــد تتغيَّ والجديــر بالذكــر أيضــًا أنَّ األعــراف االجتماعيــة تتغيَّ
بالتباُعد البدني كّلما ازداد فهمنا لطريقة انتقال عدوى كوفيد-19.  

ــد  ــدة. وق ــة الواح ــات ضمــن البقع ــن المجموع ــن المناطــق وبي ــة بي ــراف االجتماعي ــاة األع ــر مــدى ُمراع ــد يتغيَّ وق
نة. ع بعض المجموعات الفرعية بأعراٍف مختلفٍة بشأن سلوكياٍت ُمعيَّ تتمتَّ
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التضاُمن االجتماعي

نسبة األفراد الذين يعتبرون أن اإلصابة بفيروس كوفيد-19 ُيؤّدي إلى الوصمالمؤشر

قة بالصحة العامةالنتيجة تضاُمن المجتمع في العمل من أجل دعم االلتزام بالتوصيات الُمتعلِّ

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي الخاص بالخدمة الجماعيةالمرجع

ُيعــدُّ التضامــن االجتماعــي أحــد أهــم المــوارد لمواجهــة األزمــات الصحيــة العامــة. وإنَّ وصــم الُمصابيــن بفيــروس الغرض
كوفيــد-19 قــد يــؤّدي إلــى انخفــاٍض فــي الســلوكيات التــي تكفــل التمــاس الصحــة. يقيــس هــذا المؤشــر نســبة 
األشــخاص الذيــن يعتقــدون أنَّ إصابتهــم ِبَمــرض فيــروس كوفيــد-19 ســيؤدي إلــى وصِمهــم. فــي حــال تــمَّ وصــم 
ت إلــى ذلــك بصــورٍة َأوَضــح وتعزيــز  الُمصابيــن بشــكٍل فــاِدح، ينبغــي بــذل الجهــود الازمــة لفهــم األســباب التــي أدَّ

ثقافة قائمة على الدعم والتضاُمن.

ــق باألشــخاص الذيــن ُأصيبــوا بفيــروس كوفيــد-19. التعريف  الوصــم هــو عبــارة عــن مواقــف وُمعتقــدات ســلبية تتعلَّ
والحتســاب الفــرد باعتبــاره يعتقــد أنَّ اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19 تــؤدي إلــى الوصــم فعــًا، ينبغــي لــه أن يحــّدد 
هــا ناتجــة عــن اإلصابــة بهــذا المــرض. والجديــر بالذكــر أنَّ  شــكًا واحــدًا علــى األقــل مــن أشــكال الوصــم التــي يظــنُّ أنَّ
ــروس  ــاس بطريقــٍة مختلفــة بســبب إصابتهــم بفي ــة الن ــى ُمعامل ــدلُّ عل ــز ي ــز، فالتميي الوصــم يختلــف عــن التميي

كوفيد-19. 10

يوصى بالحد األدنى لتصنيف هذا المؤشر بحسب: الجنس، والعمر، والتعليم، واإلعاقة.التصنيف

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب اإلعاقــة، ومســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، 
والموقع الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يعتبــرون أن اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19 
تؤدي إلى الوصم.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

أفضل مصدر للبيانات هو الدراسات االستقصائية الُسّكانية. القيود

ال قيودالقيود

ُانُظر على سبيل المثال، مركز مكافحة األمراض والوقاية منها، “الوصم والتمييز بسبب مرض اإليدز”،  10
>cdc.gov/hiv/basics/hiv-stigma/index.html>
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المؤشر
ق بفيروس كوفيد-19 من العائلة أو األصدقاء أو  نسبة األفراد الذين حصلوا على الدعم االجتماعي الُمتعلِّ

الجيران في األشهر الثالثة األخيرة

قة بالصحة العامةالنتيجة تضاُمن المجتمع في العمل من أجل دعم االلتزام بالتوصيات الُمتعلِّ

النواتجمستوى النتيجة

مؤشر جديد المرجع

ــد-19 مــن الغرض ــروس كوفي ــق بفي ــم االجتماعــي الُمتعلِّ ــى الدع ــوا عل ــن حصل ــراد الذي ــس هــذا المؤشــر نســبة األف يقي
العائلــة أو األصدقــاء أو الجيــران فــي األشــهر الثاثــة األخيــرة. وُيعــدُّ مؤشــرًا مفيــدًا لقيــاس مــا إذا كان الُمصابــون 
ــر هــذه الثقافــة  يتلّقــون الدعــم االجتماعــي أم ال، ويشــير إلــى وجــود أو غيــاب ثقافــة داعمــة لهــم. وعندمــا ال تتوفَّ
ما فــي صفــوف األشــخاص األكثــر ضعفــًا، ينبغــي حينئــٍذ العمــل  الداعمــة للتعاُمــل مــع فيــروس كوفيــد-19، ال ســيَّ
م والجهــة التــي قّدمتــه لوضــع  علــى تعزيــز الدعــم االجتماعــي. يتــمُّ االسترشــاد بتحليــل نــوع الدعــم االجتماعــي الُمقــدَّ

الُنهج المناسبة للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية من أجل دعم من هم في أمس الحاجة إليه. 

يشــتمل الدعــم االجتماعــي ألغــراض هــذا المؤشــر علــى الدعــم العاطفــي والمــادي واإلعامــي والتقييمــي.11 التعريف 
ــورة فــي خــال  ــة المذك ــم األربع ــواع الدع ــن أن ــى األقــل مــن بي ــدًا عل ــًا واح ــرد تلقــى دعم وينبغــي احتســاب كل ف

األشهر الثاثة الماضية. 

ــر المنفعــة السياســية التصنيف يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. وحيثمــا تتوفَّ
قــة بالسياســة العامــة بحســب مســتوى الدخل أو الوضــع االقتصادي،  لذلــك، يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات الُمتعلِّ

واألصل اإلثني، والموقع الجغرافي، وحالة الهجرة. 

قــد ُتبــدي البلــدان اهتمامهــا بتصنيــف البيانــات بحســب الدعــم االجتماعــي الــذي يتلّقــاه الفــرد طــوال فتــرة تعاُيشــه 
مــع فيــروس كوفيــد-19 علــى مــدى األشــهر الثاثــة الســابقة، مثــًا إذا كان الفــرد قــد خضــع لاختبــار أو العــاج أو 

العزل الذاتي.

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البسط: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق الذين تلّقوا الدعم االجتماعي.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

قة بالسكان كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر. مصادر البيانات يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُمتعلِّ

يقيــس هــذا المؤشــر مــا إذا كان الشــخص قــد تلّقــى دعمــًا اجتماعيــًا مــن العائلــة أو األصدقــاء أو الجيــران، ولكّنــه ال القيود
يقيس مدى كفاية هذا الدعم.

Health Behavior and Health Education، 2008 ُانُظر: غانز وآخرون، “الدعم االجتماعي”، من كتاب  11
>med.upenn.edu/hbhe4/part3-ch9-key-constructs-social-support.shtml> 
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الثقة في السلطات 

نسبة األفراد الذين يثقون بالسلطات والشركاء في االستجابة لجائحة كوفيد-19المؤشر

أن يثق المجتمع في استجابة قطاع الصحة العامة لجائحة كوفيد-19النتيجة

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

ينبغــي بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع وســلطات الصحــة العامــة بهــدف الحــد مــن انتقــال فيــروس كوفيــد-19. يقيــس الغرض
ــن أنَّ  هــذا المؤشــر نســبة األفــراد الذيــن يثقــون باســتجابة قطــاع الصحــة العامــة لجائحــة كوفيــد-19. وفــي حــال تبيَّ
ثقــة المجتمــع بالمســؤولين عــن االســتجابة للجائحــة قــد انخفضــت، ينبغــي حينئــٍذ اّتخــاذ اإلجــراءات الازمة لتحســين 

العاقة مع الجمهور.

يقيــس هــذا المؤشــر نســبة الســكان الذيــن يثقــون بالســلطات والشــركاء المســؤولين عــن االســتجابة لجائحــة التعريف 
كوفيد-19. 

ــم، واإلعاقــة. وبمــا أنَّ أعضــاء المجتمــع قــد التصنيف ــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعلي يوصــى بتصني
يثقــون ببعــض الســلطات أو الشــركاء دون ِســواهم، يوصــى بتصنيــف البيانــات بحســب الســلطات الحكوميــة 

والشركاء والعاملين في مجال الرعاية الطبية وما إلى ذلك، مع مراعاة ما يتماشى مع السياق ذي الصلة.

ويمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع 
الجغرافي، واإلعاقة، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يثقــون بالســلطات والشــركاء المســؤولين 
عن االستجابة لجائحة كوفيد-19. 

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

قة بالسكان كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر. مصادر البيانات يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُمتعلِّ
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قــة بمــدى ثقــة الُمشــاركين بالســلطات والشــركاء المســؤولين عــن القيود فــي بعــض الســياقات، قــد تبــدو األســئلة الُمتعلِّ
ل علــى  االســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 مســألًة حساســة ومحرجــة مــن الناحيــة السياســية. وبالتالــي، قــد ال ُيعــوَّ
عــة فــي ســياقاٍت ُمماثلــة ألن الُمشــارك قــد ال ُيجيــب علــى الســؤال بصراحــة. لــذا، مــن الُمفيــد فــي  البيانــات الُمجمَّ
قــة بالثقــة بمقيــاِس »أوهانيــان« الــذي يقيس مصداقيــة المصدر.  هــذه الحــاالت اســتبدال األســئلة المباشــرة الُمتعلِّ

ِصل(، والجدارة بالثقة، والخبرة. يتألف مقياس »أوهانيان« من العناصر الثاثة التالية: الجاذبية )جاذبية الُمتَّ

ــق بالثقــة، ويقــررون حينئــٍذ اإلشــارة إلــى نزاهــة  وثّمــة قيــود أخــرى مثــًا، عندمــا ُيطــَرح علــى المشــاركين ســؤااًل يتعلَّ
’الســلطات والشــركاء‘ المســؤولين عــن االســتجابة، أو قــد يقــررون اإلشــارة إلــى مهــارة المســؤولين عــن االســتجابة. 
يــة مــن دراســاٍت اســتقصائية بشــأن ثقــة الجمهــور بالســلطات الصحيــة  وغالبــًا مــا يجــري الخلــط بيــن البيانــات الُمتأتِّ
قــة بثقــة الجمهــور فــي الحكومــة. يجــب االنتبــاه إلــى عــدم الوقــوع فــي هــذا االلتبــاس. وُينَصــح  وبيانــات أخــرى ُمتعلِّ
ــب االلتبــاس مــع أســئلة تتنــاول  دة قــدر الُمســتطاع مــن أجــل تجنُّ باعتمــاد عمليــة دقيقــة ِلجمــع بيانــاٍت ُمحــدَّ

قة بالحكومة.  رات العامة الُمتعلِّ التصوُّ

ويجــب أال ننســى أن انعــدام الثقــة فــي الحكومــة فــي بعــض البلــدان قــد يرتكــز علــى معرفــة جيــدة بــأداء الحكومــة 
وقــد يعكــس التفكيــر الناقــد الســليم. ال يجــب تفســير هــذا المؤشــر مــن دون اعتبــار الســياق.وتجدر اإلشــارة أيضــًا 
إلــى أنَّ عــدم الثقــة بالحكومــة فــي بعــض البلــدان قــد يرتكــز علــى معرفــٍة جيــدة بأدائهــا وقــد يعكــس تفكيــرًا نقديــًا 

سليمًا.

ــر بالذكــر أنَّ هــذا المؤشــر يقيــس الثقــة فــي  ــذا، ينبغــي عــدم تفســير هــذا المؤشــر دون مراعــاة ســياِقه.  والجدي ل
السلطات التي ُتدير جهود االستجابة. ُتقاس الثقة في مصدر المعلومات بحسب المؤشر: 
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الخضوع للُمساءلة أمام المجتمع

نسبة األفراد الذين يظنون أن التدابير الموصى بها محليًا من أجل التصدي لجائحة كوفيد-19 هي تدابير عادلةالمؤشر

تجري االستجابة في مجال الصحة العامة بقيادة المجتمع وتخضع للُمساَءلة من الجمهورالنتيجة

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي الخاص بالخدمة الجماعيةالمرجع

ــن علــى الجهــات الغرض د المعاييــر اإلنســانية علــى االســتجابة لحــاالت الطــوارئ بطريقــٍة مناســبة ذات صلــة. لــذا، يتعيَّ ُتشــدِّ
الفاعلــة اإلنســانية أن تضمــن خضوعهــا للُمســاءلة أمــام المجتمــع مــن حيــث ماءمــة أفعالهــا وارتباطهــا بالوضــع. 
وإنَّ مشــاركة أعضــاء المجتمــع فــي اســتجابة قطــاع الصحــة العامــة للجائحــة مــن شــأنها أن تســاهم فــي ضمــان 
الُمســاءلة مــن الجمهــور علــى نطــاٍق أوســع. ولكــن ينبغــي التفكيــر فــي إتاحــة خطــط االســتجابة للجائحــة، ومؤشــرات 
ــن الجمهــور مــن مراجعتهــا  غــات المحليــة، كــي يتمكَّ األداء، وبيانــات األداء، والبيانــات الوبائيــة واالجتماعيــة باللُّ
ومناقشــتها متــى أمكــن. ويجــب أن يكــون قطــاع الصحــة العامــة وغيــره مــن الســلطات علــى اســتعداٍد للتفاُعــل مــع 
الجمهــور عبــر الهيــاكل الحكوميــة الرســمية وقنــوات االتصــال، مثــل المناقشــات العامــة ووســائل اإلعــام المحليــة 
وغيرهــا مــن المنصــات بمــا يتناســب مــع الســياق المــدروس. يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األشــخاص الذيــن يظنــون 
ــن أنَّ نســبًة كبيــرة مــن الســكان أو أنَّ فئــات اجتماعيــة  أنَّ التدابيــر الموصــى بهــا محليــًا هــي تدابيــر عادلــة. أمــا إذا تبيَّ
نــة تظــنُّ أن تدابيــر قطــاع الصحــة العامــة ليســت عادلــة، فهــذا يدعــو إلــى القلــق. وقــد يــؤدي ذلــك بالتالــي إلــى  ُمعيَّ
تراُجــع التــزام الجمهــور بهــا، وهــذا يســتدعي المزيــد مــن التفاُعــل مــع األفــراد لمناقشــة االســتجابة ومقاربــة المجتمع 

بأسره من أجل السيطرة على جائحة كوفيد-19. 

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، يوصــى باســتخدام التدابيــر الموصــى بهــا محليــًا للتصــّدي لجائحــة كوفيــد-19. قــد يعنــي التعريف 
ــة بإصــدار  ــف الحكومــة دون الوطني ــرة، ُتكلَّ ــداٍن كثي ــة. وفــي بل ــة الوطني ــا الحكوم ــي َأْوَصــت به ــر الت ــك التدابي ذل
هــة للجمهــور. ينبغــي اســتخدام التوصيــات الصــادرة عــن الوكالــة الحكومية  ــق بالتدابيــر الوقائيــة الُمَوجَّ توصيــاٍت تتعلَّ

ضة في المنطقة التي ُتجَمع فيها البيانات. الُمفوَّ

يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات التصنيف
بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع الجغرافــي، واإلعاقــة، وحالــة الهجــرة 

لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة. 

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يظنــون أن التدابيــر الموصــى بهــا محليــًا مــن 
أجل التصدي لجائحة كوفيد-19 هي تدابير عادلة

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

أفضل مصدر للبيانات في هذا المؤشر هو الدراسات االستقصائية الُسّكانية.مصادر البيانات

قــة بثقــة الجمهور القيود قــد يجــري الخلــط بيــن االعتقــاد ِبَعــدل تدابيــر الصحــة العامــة الموصــى بهــا مــع مســائل أخــرى ُمتعلِّ
فــي الحكومــة. يجــب االنتبــاه إلــى عــدم الوقــوع فــي االلتبــاس عنــد تفســير البيانــات. وُينَصــح باعتمــاد عمليــة دقيقــة 
قــة  رات العامــة الُمتعلِّ ــب االلتبــاس مــع أســئلة تتنــاول التصــوُّ دة قــدر الُمســتطاع مــن أجــل تجنُّ ِلجمــع بيانــاٍت ُمحــدَّ

بالحكومة. 
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نسبة األفراد الذين يعرفون كيفية إبداء الرأي المؤشر

تجري االستجابة في مجال الصحة العامة بقيادة المجتمع وتخضع للُمساَءلة من الجمهور النتيجة 

النواتج مستوى النتيجة 

إطــار مؤشــرات الُمســاءلة أمــام الســكان المتضرريــن الصــادر عــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر المرجع 
والهال األحمر 12

ُيعــدُّ إنشــاء اآلليــات المناســبة لجمــع اآلراء فــي المجتمــع مــن الوســائل التــي تضمــن المســاءلة وتعــزز المشــاركة الغرض 
د. وينبغــي تمكيــن األفــراد فــي المجتمــع مــن التعبيــر  ــٍن أو قطــاٍع ُمحــدَّ المجتمعيــة، وهــي ال تنحصــر بموضــوٍع ُمعيَّ
ــل قطــاع الصحــة العامــة،  ــد-19 والقطــاع، ومث ــل جائحــة كوفي ــا بالموضــوع المناســب مث عــن مخاوفهــم وربطه
ل خطــوًة مهمــة بحــد ذاتهــا، إال أنَّ هــذه  وذلــك عبــر آليــٍة مائمــة الســتقاء اآلراء. ورغــم أنَّ إنشــاء هــذه اآلليــات ُيشــكِّ
الخطــوة وحدهــا ال تكفــي. لــذا، مــن الضــروري أيضــًا إبــاغ المجتمــع بآليــة اســتقاء اآلراء، وتفســير طريقــة الوصــول 
ــرار  ــع الق ــات صن ــات اســتقاء اآلراء فــي عملي ــة مــن آلي ي ــات الُمتأتِّ ــي االسترشــاد بالبيان ــا واســتخدامها. وينبغ إليه
بشــأن البرامــج، مــا يتيــح تطبيــق اســتراتيجيات المشــاركة المجتمعيــة وتصحيــح المســار. كمــا أنَّ تصنيــف المؤشــر 
ما لــدى األفــراد  يتيــح تحليــل المعرفــة بآليــات رفــع الشــكاوى واســتقاء اآلراء لــدى المجموعــات األكثــر ضعفــًا، ال ســيَّ
ــي المعلومــات.  ــًا أساســيًا أمــام تلّق ل عائق ــا ُتشــكِّ ــف بحســب اللغــة ألنه ــا. ُينَصــح بالتصني ــٍة م ــن بإعاق المصابي
وعندمــا ال يكــون أفــراد المجتمــع علــى درايــٍة بكيفيــة إبــداء الــرأي، ينبغــي العمــل علــى نشــر المعلومــات بطريقــٍة 

أوضح.    

للحصــول علــى تعريــٍف آلليــة اســتقاء اآلراء فــي المجتمــع، ُيرجــى مراجعــة المؤشــر: ’نســبة المناطــق الُمســتهَدفة التعريف
ــاره  التــي وضعــت آليــات اســتقاء آراء المجتمــع موضــع التنفيــذ وجــرى االســتفادة منهــا‘. والحتســاب الفــرد باعتب

ُمدِركًا بكيفية تقديم الشكوى أو إبداء الرأي، ينبغي له أن ينجح في: 

ن؛ ضة أو شريٌك ُمعيَّ تحديد آلية الستقاء اآلراء وضعتها وكالٌة حكومية ُمفوَّ  
رة الستقاء اآلراء. تحديد كيفية إبداء الرأي عبر آلية ُمقرَّ  

يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. ويجــب تصنيــف البيانــات بحســب التصنيف
لها الشخص لتلّقي المعلومات.   غة التي ُيفضِّ اللُّ

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخل/الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثني، والموقــع الجغرافي، 
وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة. 

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية. االحتساب

البسط: نسبة األفراد الذين يعرفون كيفية إبداء الرأي 

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.  

طة. الوتيرة  يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة ُمتوسِّ

أفضــل مصــدر للبيانــات فــي هــذا المؤشــر هــو الدراســات االســتقصائية الُســّكانية. ويوصــى باســتخدام البيانــات مصادر البيانات 
النوعية من أجل استكمال تحليل البيانات الكمية. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ جمــع البيانــات بشــأن هــذا المؤشــر يســتوجب أن تكــون آليــات اســتقاء اآلراء قيــد التنفيــذ فــي القيود 
المنطقة الجغرافية وفي وقت جمع البيانات.

مجموعة أدوات استقاء اآلراء، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر.  12
/https://communityengagementhub.org/resource/cea-toolkit

ودليل الُمساَءلة والُمشاركة المجتمعية، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر.
/https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide
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معرفة المعلومات بشأن مخاطر فيروس كوفيد-19

نسبة األفراد الذين يعتقدون أنهم ُعرضًة لخطر اإلصابة بفيروس كوفيد-19المؤشر

قة بالصحة العامة النتيجة فهم المجتمع للمعلومات والتوصيات الُمتعلِّ

النواتجمستوى النتيجة

راتالمرجع إطار التغيير السلوكي واالجتماعي الخاص بالخدمة الجماعية - تصوُّ

خــذ اإلجــراءات الازمــة للحــد مــن هــذا الخطــر. يقيــس هــذا المؤشــر الغرض ــه بخطــر ُيَعــدُّ شــرطًا ضروريــًا كــي يتَّ إدراك المــرء أنَّ
نســبة األفــراد الذيــن يعتقــدون أنهــم ُعرضــًة لخطــر اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19. وينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود 
الراميــة إلــى توصيــل المعلومــات بشــأن المخاطــر فــي البلــدان التــي يفتقــر فيهــا الســكان إلــى فهــٍم دقيــٍق بالمخاطــر 

التي يواجهونها. 

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، يجــب احتســاب جميــع األفــراد الذيــن يعتقــدون أنهــم ُعرضــًة لخطــر اإلصابــة بفيــروس التعريف 
كوفيد-19. 

يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات التصنيف
بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع الجغرافــي، واإلعاقــة، وحالــة الهجــرة 

لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة. 

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

ــة  ــن يعتقــدون أنهــم ُعرضــة لخطــر اإلصاب ــا فــوق الذي ــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة وم ــي ع البســط: إجمال
بفيروس كوفيد-19.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

ُتعدُّ الدراسات االستقصائية الُسّكانية أفضل مصدٍر للبيانات. مصادر البيانات

يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األفــراد الذيــن يعتقــدون أنهــم عرضــة لخطــر اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19. وال يقيــس القيود
راتهم لمستوى المخاطر التي تطرحها جائحة كوفيد-19.  تصوُّ
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نسبة األفراد الذين يعرفون ما هي األعراض الصحيحة لفيروس كوفيد-19المؤشر

قة بالصحة العامة النتيجة  فهم المجتمع للمعلومات والتوصيات الُمتعلِّ

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي واالجتماعي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

ــن عليــه الغرض مــن المهــم أن يعــرف الشــخص مــا هــي األعــراض الصحيحــة لفيــروس كوفيــد-19 لكــي ُيــدرك كيــف يتعيَّ
ف إليقــاف انتقــال العــدوى والمحافظــة علــى صحتــه الشــخصية. ويقيــس هــذا المؤشــر نســبة األشــخاص  التصــرُّ
فــي المجتمــع الــذي يعرفــون مــا هــي األعــراض التــي تظهــر عنــد اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19. ويتيــح تصنيــف هــذا 
ما األفــراد المصابيــن  المؤشــر تحليــَل مــدى المعرفــة بأعــراض كوفيــد-19 لــدى المجموعــات األكثــر ضعفــًا، ال ســيَّ
ُل عائقــًا أساســيًا أمــام تلّقــي المعلومــات وتطويــر  غــة ألنهــا ُتشــكِّ بإعاقــٍة مــا. ُيوصــى باعتمــاد تصنيــٍف قائــٍم علــى اللُّ
المعرفــة الدقيقــة. وينبغــي تكثيــف جهــود التواصــل بشــأن المخاطــر فــي البلــدان التــي يفتقــر ســكانها إلــى معرفــٍة 

كافية بأعراض كوفيد-19.

ــعال الجــاف واإلرهــاق. أّمــا األعــراض األقــل شــيوعًا التعريف األعــراض األكثــر شــيوعًا لفيــروس كوفيــد-19 هــي الُحّمــى والسُّ
فتشــمل األوجــاع واآلالم، والتهــاب الحلــق، واإلســهال، والتهــاب الملتحمــة، والصــداع، وفقــدان حاّســَتْي التــذّوق 
ــر لــون األصابــع أو أصابــع القدَمْيــن. واألعــراض األكثــر خطــورة تكمــن فــي  أو الشــم، والطفــح الجلــدي، وتغيُّ

م أو الحركة. س، وألٍم أو ضغٍط في الصدر، وفقدان القدرة على التكلُّ صعوبٍة أو ضيٍق في التنفُّ

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، بنبغــي اســتخدام المعلومــات الُمتأتيــة مــن مصــادر حكوميــة بشــأن أعــراض كوفيــد-19. 
ــن حينئــٍذ اســتخدام  قــة بالمخاطــر، يتعيَّ ــف الحكومــة دون الوطنيــة بنشــر المعلومــات الُمتعلِّ ولكــن عندمــا ُتكلَّ

فة في المنطقة التي ُتجَمع فيها البيانات.  المعلومات الصادرة عن الوكالة الحكومية الُمكلَّ

ُيحَســب الفــرد باعتبــاره يعــرف مــا هــي األعــراض الصحيحــة لفيــروس كوفيــد-19 فــي هــذا المؤشــر، ينبغــي لــه أن 
فــة ضمــن إرشــادات الصحــة العامــة.  ــن مــن تحديــد األعــراض الرئيســية التــي أدرجتهــا الوكالــة الحكوميــة الُمكلَّ يتمكَّ
ــن حينئــٍذ علــى المنظمــة التــي  ضــة الئحــًة باألعــراض األساســية، يتعيَّ وفــي حــال لــم تصــدر الوكالــة الحكوميــة المفوَّ

تجري عملية جمع البيانات أن تعّد الئحًة باألعراض لغرض قياس هذا المؤشر.

يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. ويجــب تصنيــف البيانــات بحســب التصنيف
لة لدى الشخص لتلّقي المعلومات.  غة الُمفضَّ اللُّ

وكلما أمكن، ينبغي أيضًا تصنيف البيانات بحسب درجة المعرفة بكلِّ عارِض من أعراض كوفيد-19.

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع 
الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يعرفــون مــا هــي األعــراض الصحيحــة 
لفيروس كوفيد-19.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة
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ُتعدُّ الدراسات االستقصائية الُسّكانية أفضل مصدٍر للبيانات. مصادر البيانات

ــؤ القيود ــه للتنبُّ ــًا بذات ل مؤشــرًا قائم ــد-19 ُتشــكِّ ــروس كوفي ــة لفي ــراض الصحيح ــة األع ــأنَّ معرف ــراض ب ال ينبغــي االفت
كات  بتغييــر الســلوك. لــذا، يوصــى بالنظــر فــي بيانــات هــذا المؤشــر ضمــن اإلطــار المفاهيمــي لنهــج الُمحــرِّ

السلوكية واالجتماعية بهدف تحليل تغيير السلوك. 

نسبة األفراد الذين يعرفون ما هي الطرق الصحيحة النتقال عدوى فيروس كوفيد-19المؤشر

قة بالصحة العامة النتيجة فهم المجتمع للمعلومات والتوصيات الُمتعلِّ

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي واالجتماعي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

ينبغــي حصــول الجمهــور علــى معرفــٍة دقيقــة بُطــُرق انتقــال عــدوى فيــروس كوفيــد-19 للحــد مــن انتشــاره. ويقيــس الغرض
هــذا المؤشــر نســبة األشــخاص فــي المجتمــع الــذي يعرفــون مــا هــي ُطــُرق انتقــال عــدوى فيــروس كوفيــد-19. 
وينبغــي تكثيــف جهــود التواصــل بشــأن المخاطــر فــي البلــدان التــي يفتقــر ســكانها إلــى معرفــٍة كافيــة بُطــُرق انتقــال 

عدوى فيروس كوفيد-19. 

تشــير األدلــة الحاليــة إلــى أن الفيــروس ينتشــر بشــكٍل أساســي بيــن األشــخاص الذيــن يقتربــون كثيــرًا مــن بعضهــم التعريف 
البعــض، وغالبــًا مــا تكــون المســافة بينهــم فــي حــدود المتــر الواحــد )مســافة قصيــرة(. قــد ُيصــاب شــخص بالعدوى 
عنــد استنشــاق رذاٍذ أو قطــراٍت تحتــوي علــى الفيــروس، أو عنــد مامســتها العيــن أو األنــف أو الفــم. وكذلــك، قــد 
ثــت بالفيــروس يليــه لمــس العيــن أو األنــف أو  ُيصــاب األشــخاص بالعــدوى مــن خــال لمــس األســطح التــي تلوَّ

الفم قبل غسل اليَدْين.13

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر،  ينبغــي اســتخدام المعلومــات الُمتأتيــة مــن مصــادر حكوميــة بشــأن أعــراض كوفيد-19. 
ــن حينئــٍذ اســتخدام  قــة بالمخاطــر، يتعيَّ ــف الحكومــة دون الوطنيــة بنشــر المعلومــات الُمتعلِّ ولكــن عندمــا ُتكلَّ

فة في المنطقة التي ُتجَمع فيها البيانات.  المعلومات الصادرة عن الوكالة الحكومية الُمكلَّ

ُيحَســب الفــرد باعتبــاره يعــرف مــا هــي الُطــُرق الصحيحــة النتقــال عــدوى فيــروس كوفيــد-19 فــي هــذا المؤشــر، 
ضــة فــي  ينبغــي لــه أن يتمّكــن مــن تحديــد الُطــرق الرئيســية النتقــال العــدوى التــي أدرجتهــا الوكالــة الحكوميــة المفوَّ
ضــة الئحــًة بالُطــُرق األساســية  إرشــاداتها المتعلقــة بالصحــة العامــة. وفــي حــال لــم تصــدر الوكالــة الحكوميــة الُمفوَّ
ــٍذ علــى المنظمــة التــي تجــري عمليــة جمــع البيانــات أن تعــّد هــذه الائحــة لغــرض  ــن حينئ النتقــال العــدوى، يتعيَّ

قياس هذا المؤشر.

يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. وكلمــا أمكــن، ينبغــي أيضــًا التصنيف
تصنيــف البيانــات بحســب درجــة المعرفــة بــكلِّ طريقــٍة مــن ُطــُرق انتقــال عــدوى كوفيــد-19. يمكــن أيضــًا تصنيــف 
ــة الهجــرة  ــات بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع الجغرافــي، وحال البيان

لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

ُانُظر: منظمة الصحة العالمية، “مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(: كيف تنتقل العدوى؟” 2020  13
>who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted>
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يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يعرفــون مــا هــي الُطــُرق الصحيحــة النتقــال عــدوى 
فيروس كوفيد-19.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

ُتعدُّ الدراسات االستقصائية الُسّكانية أفضل مصدٍر للبيانات.مصادر البيانات

ــؤ القيود ــه للتنبُّ ــد-19 ُتعــدُّ مؤشــرًا قائمــًا بذات ــُرق الصحيحــة النتقــال عــدوى كوفي ــأنَّ معرفــة الُط ــراض ب ال ينبغــي االفت
بتغييــر الســلوك. ولتحليــل تغييــر الســلوك، يوصــى بالنظــر فــي بيانــات هــذا المؤشــر مــن خــال اإلطــار المفاهيمــي 

كات السلوكية واالجتماعية. لنهج الُمحرِّ
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نسبة األفراد الذين يعرفون كيف يحمون أنفسهم من فيروس كوفيد-19المؤشر

قة بالصحة العامة النتيجة فهم المجتمع للمعلومات والتوصيات الُمتعلِّ

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي واالجتماعي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

ل الغرض مــن الضــروري أن يعــرف الشــخص مــا هــي الطريقــة المناســبة لحمايــة نفســه والمجتمــع مــن أجــل تخفيــض ُمعــدَّ
االعتــال ونســبة الوفيــات بســبب فيــروس كوفيــد-19. يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األفــراد الذيــن يعرفــون كيــف 
يحمــون أنفســهم مــن فيــروس كوفيــد-19. وفــي البلــدان التــي يفتقــر فيهــا الســكان إلــى المعرفــة الكافيــة بكيفيــة 

حماية النفس من فيروس كوفيد-19، ينبغي تعزيز جهود التواصل بشأن المخاطر.

توصــي منظمــة الصحــة العالميــة باتخــاذ التدابيــر الوقائيــة التاليــة للوقايــة مــن فيــروس كوفيــد-19: غســل اليَدْيــن التعريف 
بانتظــام بالمــاء والصابــون، أو تنظيفهمــا بمطّهــر كحولــي لليَدْيــن؛ المحافظــة علــى مســافة متــر واحــد علــى األقــل 
ــب لمــس الوجــه؛ تغطيــة الفــم واألنــف أثنــاء الســعال أو العطــس؛ البقــاء فــي  مــن شــخٍص َيســُعل أو َيعُطــس؛ تجنُّ
ــاة  ــن؛ ُمراع ــف الرئَتْي ــرى ُتضِع ــدم ممارســة أنشــطة أخ ــن وع ــن التدخي ــاع ع ــك؛ االمتن ــد الشــعور بالتوعُّ ــزل عن المن

عات الكبيرة.14 ب السفر غير الضروري واالبتعاد عن التجمُّ التباُعد البدني عن طريق تجنُّ

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، يؤخــذ بالمعلومــات التــي أصدرتهــا الحكومــة بشــأن التدابيــر الازمــة لحمايــة األفــراد مــن 
ــن  قــة بالمخاطــر، يتعيَّ ــف الحكومــة دون الوطنيــة بنشــر المعلومــات الُمتعلِّ فيــروس كوفيــد-19. ولكــن عندمــا ُتكلَّ

فة في المنطقة التي ُتجَمع فيها البيانات.  حينئٍذ استخدام المعلومات الصادرة عن الوكالة الحكومية الُمكلَّ

ــد-19 فــي هــذا  ــروس كوفي ــة نفســه مــن في ــر الازمــة لحماي ــاره يعــرف مــا هــي التدابي ــرد باعتب لكــي ُيحَســب الف
ضــة  المؤشــر، ينبغــي لــه أن يتمّكــن مــن تحديــد التدابيــر الوقائيــة األساســية التــي أدرجتهــا الوكالــة الحكوميــة الُمفوَّ
ضــة الئحــًة بالتدابيــر  قــة بالصحــة العامــة. وفــي حــال لــم تصــدر الوكالــة الحكوميــة الُمفوَّ فــي إرشــاداتها الُمتعلِّ
ــن حينئــٍذ علــى المنظمــة التــي تجــري عمليــة جمــع البيانــات أن تعــّد هــذه الائحــة لغــرض  الوقائيــة األساســية، يتعيَّ

قياس هذا المؤشر.

يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. وكلمــا أمكــن، ينبغــي أيضــًا التصنيف
تصنيــف البيانــات بحســب درجــة المعرفــة بــكلِّ تدبيــٍر مــن التدابيــر الوقائيــة، مثــل غســل اليَدْيــن، وارتــداء الكمامــة، 

وما إلى ذلك. 

يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع 
الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة. 

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب
البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يعرفــون كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن 

فيروس كوفيد-19.
المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

ُتعدُّ الدراسات االستقصائية الُسّكانية أفضل مصدٍر للبيانات.مصادر البيانات

ل مؤشــرًا قائمــًا القيود ال ينبغــي االفتــراض بــأنَّ معرفــة التدابيــر المناســبة لحمايــة النفــس مــن فيــروس كوفيــد-19 ُتشــكِّ
ــؤ بتغييــر الســلوك. ولتحليــل تغييــر الســلوك، يوصــى بالنظــر فــي بيانــات هــذا المؤشــر مــن خــال اإلطــار  بذاتــه للتنبُّ

كات السلوكية واالجتماعية. المفاهيمي لنهج الُمحرِّ

ُانُظر: منظمة الصحة العالمية، “مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(”، 2021  14
>who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_2>
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نسبة البالغين/العاملين في مجال الصحة الذين يعرفون أين يمكنهم الحصول على لقاح ضد فيروس كوفيد-19المؤشر

قة بالصحة العامة النتيجة فهم المجتمع للمعلومات والتوصيات الُمتعلِّ

النواتجمستوى النتيجة

كات السلوكية واالجتماعية للتطعيم المرجع الُمحرِّ

يقيــس هــذا المؤشــر نســبة البالغين/العامليــن فــي مجــال الصحــة الذيــن يعرفــون أيــن يمكنهــم الحصــول علــى لقــاح الغرض
ــن  ــن فــي مجــال الصحــة و الســكان البالغي ــدى العاملي ــل درجــة المعرفــة ل ــح تحلي ــد-19. ويتي ــروس كوفي ضــد في
ض لإلصابة بفيــروس كوفيد-19  بالمــكان الُمناســب لتلّقــي اللقــاح. يواجــه العاملــون فــي مجــال الصحــة خطــر التعــرُّ
بون أيضــًا بنشــر العــدوى بســبب عملهــم المباشــر مــع المرضــى. لذلــك، ينبغــي  بســبب عملهــم، وقــد يتســبَّ
االهتمــام بتطعيــم العامليــن فــي مجــال الصحــة كأولويــٍة فــي جميــع البلــدان. وقــد ال يكــون جميــع الســكان البالغيــن 
صــة لتلّقــي اللقــاح. فاألشــخاص الذيــن يواجهــون بعــض العقبــات فــي الوصــول  علــى درايــٍة تامــة باألمكنــة الُمخصَّ
إلــى المعلومــات قــد تكــون معرفتهــم ضعيفــة. يمكــن اســتخدام البيانــات اآلتيــة مــن هــذا المؤشــر لتصميــم 
حمــات التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة التــي تســتهدف الســكان البالغيــن والعامليــن فــي مجــال 

َقْين بخدمات التطعيم. الصحة، مع التركيز على تعزيز المعلومات بشأن المكان والزمان الُمتعلِّ

يشــير هــذا المؤشــر إلــى الّلقاحــات ضــد فيــروس كوفيــد-19 الُمعتَمــدة واآلمنــة لاســتخدام. ولغــرض قيــاس هــذا التعريف 
ه لن يجري تقديم أنواع أخرى من الّلقاحات للجمهور.  المؤشر، ُيفترض أنَّ

د للتطعيــم، أي أن يعــرف بوجــود المرفــق الصحــي أو  ُيحَســب الُمشــارك عندمــا يكــون علــى علــٍم بالمــكان الُمحــدَّ
عيادة التطعيم والموقع ذي الصلة.  

ــر. يشــمل  وفــي هــذا المؤشــر، ينبغــي اســتخدام التعريــف الوطنــي لعبــارة ’العامــل فــي مجــال الصحــة‘ حيثمــا توفَّ
ــي أو المســتجيب األول والموظــف  ــون فــي مجــال الصحــة وظائــف الطبيــب والممــرض والمســاعد الطب العامل
شــبه الطبــي، والعامــل الصحــي المجتمعــي والمعالــج التقليــدي وأي عامــل طبــي آخــر. توّفــر منظمــة الصحــة 

العالمية التصنيف الدولي الموّحد للعامل في مجال الصحة الذي يمكن الرجوع إليه أيضًا. 

يوصى بتصنيف هذا المؤشر بحسب: الجنس، والعمر، والتعليم. التصنيف

ل تصنيفه بحسب اإلعاقة وحالة الهجرة. ومن الُمفضَّ

ويمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع 
الجغرافي لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة. 

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يعرفــون أيــن يســتطيعون الحصــول علــى 
لقاٍح ضد كوفيد-19 ألنفسهم.

المقام: إجمالي عدد الُمشاركين من عمر 15 سنة وما فوق.

د الموافقة على استخداِم لقاٍح في البلد.الوتيرة يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية بُمجرَّ

ُتعدُّ الدراسات االستقصائية الُسّكانية أفضل مصدٍر للبيانات.مصادر البيانات

ال قيودالقيود

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand-planning-2021.1
https://www.who.int/hrh/statistics/Health_workers_classification.pdf
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الوصول إلى المعلومات

نسبة األفراد الذين يبحثون بانتظام عن معلوماٍت بشأن كوفيد-19 المؤشر

توفير معلومات دقيقة بشأن المخاطر للجمهور النتيجة

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي واالجتماعي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

مــن المهــم أن يســعى األفــراد بانتظــام للحصــول علــى المعلومــات بشــأن فيــروس كوفيــد-19 للمحافظــة علــى الغرض
صحتهــم والحــد مــن انتقــال العــدوى. يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األفــراد الذيــن يبحثــون بانتظــام عــن معلومــاٍت 
بشــأن كوفيــد-19. وُيشــّكل قياســًا لتحديــد مــا إذا كان المجتمــع يشــارك بصــورٍة كافيــة فــي التمــاس المعلومــات 
نــة ال تلتمــس المعلومــات  قــة بالمخاطــر. فــإذا تبّيــن أنَّ نســبًة قليلــة فــي المجتمــع أو أنَّ فئــات اجتماعيــة ُمعيَّ الُمتعلِّ

ن حينئٍذ بذل الجهود الازمة إلشراك السكان من جديد.  بانتظام، يتعيَّ

تــزداد حاجــة المجتمــع للحصــول علــى معلومــات كّلمــا تطــّورت الجائحــة. وعمومــًا، يكــون المجتمــع بحاجــٍة ماّســة التعريف 
ف  إلــى المعلومــات فــي المراحــل األولــى مــن االســتجابة، وقــد ُينصــح بالتماســها بوتيــرٍة أكبــر. وبينمــا يتعــرَّ
المجتمــع علــى فيــروس كوفيــد-19 والتدابيــر الموصــى بهــا للوقايــة منــه، بمــا فيهــا التطعيــم، ُينَصــح بتغييــر وتيــرة 
ــن علــى البلــدان تعريــف مــا ُيقصــد بكلمــة ’بانتظــام‘ فــي كل مرحلــة مــن مراحــل  التمــاس المعلومــات. لذلــك، يتعيَّ

الجائحة.

ــات بحســب التصنيف ــف البيان ــم.  يمكــن أيضــًا تصني ــس، والعمــر، والتعلي ــف هــذا المؤشــر بحســب: الجن يوصــى بتصني
الموضــوع الــذي يلتمــس األفــراد معلومــات بشــأنه لاسترشــاد بهــا فــي السياســة العامــة. ويمكــن أيضــًا تصنيــف 

البيانات بحسب الدخل أو الوضع االقتصادي، واألصل اإلثني، والموقع الجغرافي، واإلعاقة، وحالة الهجرة. 

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد األفــراد مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يبحثــون بانتظــام عــن معلومــاٍت بشــأن فيــروس 
كوفيد-19.

المقام: إجمالي عدد األفراد من عمر 15 وما فوق.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُسّكانية كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر.مصادر البيانات

وقــد ُتســتخدم البيانــات الُمتأّتيــة مــن حركــة الزيــارة فــي الموقــع اإللكترونــي ومصــادر الرصــد اإلعامــي كمصــدٍر 
للبيانات غير المباشرة. 

ال قيودالقيود
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نسبة األفراد الذين يحصلون على المعلومات عبر إحدى قنوات االتصال التي يثقون بهاالمؤشر

توفير معلومات دقيقة بشأن المخاطر للجمهور النتيجة

المخرجاتمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي واالجتماعي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

يــدل هــذا المؤشــر علــى األفــراد الذيــن )1( تلّقــوا المعلومــات بشــأن فيــروس كوفيــد-19 فــي األشــهر الثاثــة الغرض
ــر  ــاة االتصــال هــذه. ينبغــي تواُف ــة عــن قن ــوات االتصــال و)2( يثقــون بالمعلومــات الُمتأّتي ــر إحــدى قن ــرة عب األخي
ــاة اتصــاٍل يثــق بهــا. قــد  ــر قن ــاره حصــل فعــًا علــى معلومــات عب ــن الشــرَطْين معــًا كــي ُيحَســب الفــرد باعتب هَذْي
تشــمل قنــوات االتصــال العامليــن فــي مجــال الصحــة، وأفــراد العائلــة، واألصدقــاء، وقــادة المجتمــع، واإلعــام 
المرئــي والمســموع، والمصــادر اإللكترونيــة بمــا فيهــا وســائل التواصــل االجتماعــي و/أو تطبيقــات المراســلة ومــا 

إلى ذلك.

يــدل هــذا المؤشــر علــى األفــراد الذيــن )1( تلّقــوا المعلومــات بشــأن فيــروس كوفيــد-19 فــي األشــهر الثاثــة التعريف 
ــر  ــاة االتصــال هــذه. ينبغــي تواُف ــة عــن قن ــوات االتصــال و)2( يثقــون بالمعلومــات الُمتأّتي ــر إحــدى قن ــرة عب األخي
ــاة اتصــاٍل يثــق بهــا. قــد  ــر قن ــاره حصــل فعــًا علــى معلومــات عب ــن الشــرَطْين معــًا كــي ُيحَســب الفــرد باعتب هَذْي
تشــمل قنــوات االتصــال العامليــن فــي مجــال الصحــة، وأفــراد العائلــة، واألصدقــاء، وقــادة المجتمــع، واإلعــام 
المرئــي والمســموع، والمصــادر اإللكترونيــة بمــا فيهــا وســائل التواصــل االجتماعــي و/أو تطبيقــات المراســلة ومــا 

إلى ذلك.

ــات بحســب التصنيف ــم. وينبغــي أيضــًا تصنيــف البيان يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعلي
قنــاة االتصــال الُمســتخَدمة. يجــري تصنيــف قنــوات االتصــال بحســب الفئــات التاليــة الُمقترحة: القنــوات اإلعامية 
ــن علــى البلــدان تســميتها(، والعامليــن فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة، والسياســيين والزعمــاء  الوطنيــة )يتعيَّ
الدينييــن، وجهــات أخــرى معنيــة بالســياق المــدروس. يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو 
الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع الجغرافــي، واإلعاقــة، وحالــة الهجــرة لاسترشــاد بهــا في السياســة 

العامة عند الحاجة.

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن يبلغــون عــن ثقتهــم بقنــاة االتصــال التــي 
يحصلون من خالها على المعلومات المتعلقة بفيروس كوفيد-19.

المقــام: إجمالــي عــدد الُمشــاركين مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن تلّقــوا معلومــات بشــأن فيــروس كوفيــد-19 
في خال األشهر الثاثة األخيرة.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

يوصى باستخدام الدراسات االستقصائية الُسّكانية كمصدٍر للبيانات في هذا المؤشر. مصادر البيانات

قــة بمصداقيــة قنــوات  ويمكــن أيضــًا رصــد وســائل التواصــل االجتماعــي بهــدف مراقبــة النقاشــات العامــة الُمتعلِّ
ــل اســتخدام هــذه  االتصــال. وبمــا أن وســائل التواصــل االجتماعــي قــد ال تمّثــل الســكان خيــر تمثيــل، مــن الُمفضَّ

البيانات بموازاة تلك الُمتأّتية من الدراسات اإلقصائية السكانية.

ــق بحصولهــم علــى القيود قــد يتــرّدد أعضــاء المجتمــع فــي بعــض الســياقات فــي اإلجابــة بصراحــة عــن أســئلة تتعلَّ
معلومــات عبــر إحــدى قنــوات االتصــال التــي يثقــون بهــا. لــذا، مــن الُمفيــد فــي هــذه الحــاالت اســتبدال األســئلة 
قــة بالثقــة بمقيــاِس »أوهانيــان« الــذي يقيــس مصداقيــة المصــدر. يتألــف مقيــاس »أوهانيــان«  المباشــرة الُمتعلِّ

ِصل(، والجدارة بالثقة، والخبرة. من العناصر الثاثة التالية: الجاذبية )جاذبية الُمتَّ
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نسبة األفراد الذين يحصلون على معلوماٍت صحية عامة بشأن كوفيد-19المؤشر

توفير معلومات دقيقة بشأن المخاطر للجمهورالنتيجة

المخرجاتمستوى النتيجة

مؤشر جديد المرجع

ــًا، الغرض ــول المناســبة محلي ــد الحل ــى تحدي ــاغ الجمهــور بمعلومــاٍت دقيقــة لمســاعدة األشــخاص عل مــن الضــروري إب
واّتخــاذ التدابيــر الوقائيــة المائمــة، ومواصلــة االلتــزام بهــا. يحســب هــذا المؤشــر عــدد األشــخاص الذيــن حصلــوا 
علــى معلومــاٍت دقيقــة بشــأن فيــروس كوفيــد-19، ويشــّكل قياســًا لقــدرة رســائل الصحــة العامــة علــى الوصــول 
إلــى  المعلومــات تصــل  إذا كانــت  الــازم لمعرفــة مــا  التحليــل  التصنيــف إمكانيــة  يتيــح هــذا  الجمهــور.  إلــى 
ما األفــراد الذيــن قــد يواجهــون عقبــاٍت فــي الوصــول إلــى المعلومــات.  المجموعــات األكثــر ضعفــًا أم ال، ال ســيَّ
ــواع  ــوات التــي تســتخدمها المجموعــات الســكانية للحصــول علــى مختلــف أن ــد القن ــح التصنيــف أيضــًا تحدي ويتي
ر علــى  المعلومــات. تســاعد البيانــات الُمتأّتيــة مــن هــذا المؤشــر علــى تعديــل أســاليب التواُصــل، خاصــًة عندمــا يتعــذَّ

الفئات االجتماعية األساسية تلّقي المعلومات التي تحتاج إليها للحماية الذاتية من كوفيد-19.

يقيــس هــذا المؤشــر نســبة األفــراد الذيــن تــمَّ الوصــول إليهــم عبــر خدمــة معلومــات الصحــة العامــة بشــأن التعريف 
ــة  ــة الزمني ــد المهل ــّدد البل ــة. يح ــر ظــروف الجائح ــاس بتغيُّ ــى الن ــرة إيصــال المعلومــات إل ــر وتي ــد-19. وتتغي كوفي

للمؤشر، أي إذا تم الوصول إلى األفراد في األسبوع الماضي، أو قبل أسبوَعْين أو شهر وما إلى ذلك. 

قــة بالصحــة العامــة  بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، ينبغــي اســتخدام توصيــات الحكومــة بشــأن نــوع المعلومــات الُمتعلِّ
قــة  ــف الحكومــة دون الوطنيــة بنشــر المعلومــات الُمتعلِّ التــي يجــب إيصالهــا إلــى الجمهــور. ولكــن عندمــا ُتكلَّ
ــي  ضــة فــي المنطقــة الت ــة الُمفوَّ ــة الحكومي ــٍذ اســتخدام المعلومــات الصــادرة عــن الوكال ــن حينئ بالمخاطــر، يتعيَّ

ُتجَمع فيها البيانات. 

ــر المعلومــات التــي يلــزم إيصالهــا إلــى الجمهــور مــع مــرور الزمــن كّلمــا تطــّورت الجائحــة. مــن المهــم مواصلــة  تتغيَّ
قــة بالصحــة العامــة، مثــًا عبــر تحديــث  تحديــث أدوات جمــع البيانــات بمــا يعكــس التغييــرات فــي المعلومــات الُمتعلِّ
األســئلة التــي ُتطــرح فــي الدراســات االســتقصائية بشــأن المعلومــات التــي تصلنــا عــن التدابيــر الوقائيــة فــي 

ر اللقاح في مراحل الحقة من الجائحة. المراحل األولى من الجائحة، وبشأن المعلومات عن توفُّ

يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعليــم، واإلعاقــة. وينبغــي تصنيــف البيانــات أيضــًا التصنيف
ــى األفــراد، بمــا فــي ذلــك لغــة التواُصــل. ويجــب تصنيــف  ــي اســُتخِدمت للوصــول إل ــاة االتصــال الت بحســب قن
البيانــات بحســب نــوع المعلومــات كلمــا أمكــن )معلومــات تتعلــق بالتدابيــر الوقائيــة، والحصــول علــى الخدمــات، 
واللقاحــات، إلــخ.(. يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو الوضــع االقتصــادي، واألصــل 

اإلثني، والموقع الجغرافي، وحالة الهجرة لاسترشاد بها في السياسة العامة عند الحاجة.

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: إجمالــي عــدد األفــراد مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن تواصــل معهــم فريــق المعلومــات بشــأن 
دة(. قة بفيروس كوفيد-19 )ضمن المهلة الزمنية الُمحدَّ المخاطر الُمتعلِّ

المقام: إجمالي عدد األفراد من عمر 15 سنة وما فوق.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة
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ُتعدُّ الدراسات االستقصائية الُسّكانية أفضل مصدٍر للبيانات. مصادر البيانات

ــرة. ينبغــي  يمكــن اســتخدام طرائــق الرصــد اإلعامــي أيضــًا حيــن ال تكــون بيانــات الدراســات االســتقصائية ُمتوفِّ
استخدام المقاييس التالية للرصد اإلعامي:

وسائل التواصل االجتماعي: عدد المرات التي ظهر فيها المنشور أمام الجمهور؛

الشبكة اإللكترونية: عدد المشاهدات الفريدة للصفحة؛

اإلعام المرئي والمسموع: عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم عبر شاشة التلفزيون أو البث اإلذاعي؛

الصحافة المكتوبة: عدد األشخاص الذين تم الوصول إليها عبر الصحافة المكتوبة أو اإللكترونية. 

هــا تســاوي عــدد األشــخاص  ــغ عنهــا عبــر الرصــد اإلعامــي ينبغــي فهمهــا علــى أنَّ الجديــر بالذكــر أنَّ البيانــات الُمبلَّ
دة إليصــال معلومــاٍت بشــأن الصحــة العامــة، علــى ســبيل المثــال  الذيــن تــم الوصــول إليهــم عبــر قنــاٍة إعاميــة ُمحــدَّ
عــدد األشــخاص الذيــن تــم الوصــول إليهــم عبــر محطــٍة إذاعيــة، ومــا إلــى ذلــك. والكثيــر مــن األشــخاص الذيــن تــم 
نــة، مثــال المحطــة اإلذاعيــة، قــد يتــّم الوصــول إليهــم عبــر وســيلة إعاميــة أخــرى،  الوصــول إليهــم عبــر قنــاٍة ُمعيَّ
مثــال الموقــع اإللكترونــي. وال يجــوز إضافــة عــدد األشــخاص الذيــن وصلــت إليهــم كل قنــاة مــن القنــوات ألنَّ هــذه 

العملية تجعل القياس غير صالح إذ تنطوي على عّداٍد مضاعف.

يكثــر اســتخدام المؤشــرات التــي تقيــس عــدد األشــخاص الذيــن وصلــت إليهــم المعلومــات فــي مجــال التواصــل القيود
قــة بالوصــول مــع مراعــاة القيود ذات  بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. وينبغــي اســتخدام المؤشــرات الُمتعلِّ
الصلــة. فمثــًا، علــى الرغــم مــن ’الوصــول‘ إلــى شــخٍص مــا عبــر وســيلة إعاميــة واحــدة، إال أنَّ معنــى ذلــك ليــس 
معروفــًا تمامــًا، إذ ال يمكــن مثــًا تحديــد مــا إذا كان الشــخص قــد فهــم الرســالة أم ال. باإلضافــة إلــى ذلــك، حتــى 
ــة  كات ســلوكية واجتماعي ــٍر فــي الســلوك بســبب وجــود ُمحــرِّ ــي المعلومــات وفهمهــا قــد ال يــؤدي إلــى تغيي تلّق

أخرى قد تؤثر في سلوك الشخص أيضًا.15

اليونيسف، نموذج المحركات السلوكية: إطار مفاهيمي لبرمجة التغيير االجتماعي والسلوكي، األردن، 2019  15
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نسبة األفراد الراضين عن محتوى المعلومات التي تصلهم بشأن جائحة كوفيد-19 المؤشر

توفير معلومات دقيقة بشأن المخاطر للجمهورالنتيجة

النواتجمستوى النتيجة

إطار التغيير السلوكي واالجتماعي الخاص بالخدمة الجماعية المرجع

ــن كّل فــرٍد مــن تطبيقهــا فــي ظروفــه الغرض يجــب إيصــال المعلومــات بشــأن المخاطــر بطريقــٍة يفهمهــا الجمهــور ليتمكَّ
ــي تصلهــم  ــوى المعلومــات الت ــن عــن محت ــراد الراضي ــس هــذا المؤشــر نســبة األف ــة. يقي الشــخصية والمجتمعي
ــن حينئــٍذ إجــراء تحليــٍل إضافــي  بشــأن جائحــة كوفيــد-19. ولكــن عندمــا ال يكــون الجمهــور راضيــًا بالمعلومــات، يتعيَّ

لفهم أسباب هذا االستياء. وينبغي بذل الجهود الازمة لتعديل محتوى المعلومات من أجل إرضاء الجمهور. 

يقيــس هــذا المؤشــر مــدى رضــا األفــراد عــن محتــوى المعلومــات التــي تصلهــم بشــأن جائحــة كوفيد-19. ويشــتمل التعريف 
القياس على المحتوى الذي تمَّ تلّقيه من جميع قنوات المعلومات في خال األشهر الثاثة األخيرة. 

ــات أيضــًا بحســب التصنيف ــم. وينبغــي تصنيــف البيان يوصــى بتصنيــف هــذا المؤشــر بحســب: الجنــس، والعمــر، والتعلي
غــة الُمســتخدمة إلبــاغ المعلومــات. يمكــن أيضــًا تصنيــف البيانــات بحســب مســتوى الدخــل أو  قنــاة االتصــال واللُّ
الوضــع االقتصــادي، واألصــل اإلثنــي، والموقــع الجغرافــي، واإلعاقــة، وحالــة الهجــرة لاسترشــاد بهــا في السياســة 

العامة عند الحاجة.

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

ــوى المعلومــات التــي وصلتهــم  ــن عــن محت ــي عــدد األفــراد مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الراضي البســط: إجمال
بشأن كوفيد-19 في خال األشهر الثاثة األخيرة.

المقــام: إجمالــي عــدد األفــراد مــن عمــر 15 ســنة ومــا فــوق الذيــن تلّقــوا معلومــات بشــأن كوفيــد-19 فــي خــال 
األشهر الثاثة األخيرة.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

ُتعدُّ الدراسات االستقصائية الُسّكانية أفضل مصدٍر للبيانات.مصادر البيانات
 

قد تشتمل بعض طرائق الرصد اإلعامي على معلوماٍت بشأن الرضا عن المعلومات التي جرى إباغها.

ال قيودالقيود
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المشاركة في إدارة االستجابة 

قة بالصحة العامةالمؤشر نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث يضطلع األفراد بدوٍر فاعٍل في عمليات صنع القرار الُمتعلِّ

ــب األفــراد النتيجة ما مــن جان قــة باســتجابة الصحــة العامــة، ال ســيَّ ــع القــرار الُمتعلِّ ــات صن مشــاركة المجتمــع فــي عملي
األكثر ضعفًا

المخرجاتمستوى النتيجة

مؤشر جديد المرجع

ُتعــدُّ مشــاركة المجتمــع غايــًة فــي األهميــة لتحقيــق اســتجاباٍت ُمائمــة وخاضعــة للُمســاءلة وقابلــة للتغييــر، ذلــك الغرض
هــا تضــع األشــخاص فــي محــور االهتمــام وتدعــم الحلــول المقترحــة بقيــادة المجتمــع. ينبغــي أن تضطلــع  أنَّ
المجتمعــات بــأدواٍر ُمعتــرف بهــا، تتيــح لألفــراد فرصــة إبــداء الــرأي بشــأن إدارة االســتجابة.16 يقيــس هــذا المؤشــر 
نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث يجــري تفعيــل عمليــات صنــع القــرار القائمــة علــى المشــاركة فــي خــال األشــهر 
ــن حينئــٍذ بــذل الجهــود  الثاثــة األخيــرة. ولكــن عندمــا ال يجــري تفعيــل المشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار، يتعيَّ
الازمــة لتنشــيطها. إنَّ مشــاركة المجتمــع فــي عمليــة صنــع القــرار بشــأن الصحــة العامــة يســاعد علــى التــزام 

المجتمع ودعمه. 

إنَّ عمليــة صنــع القــرار الفاعلــة والتشــاركية بشــأن فيــروس كوفيــد-19 هــي عبــارة عــن عمليــة قائمــة علــى مشــاركة التعريف 
ــن   ــن جديري ــادة مجتمعيي ــد ق ــط األنشــطة وتنفيذهــا. ينبغــي تحدي ــرار بشــأن تخطي ــع الق ــراد المجتمــع فــي صن أف
ــر  ــًا ُتعتب ــادة وتعزيزهــا لــدى الفئــات األكثــر حرمان بالثقــة للمشــاركة فــي هــذه العمليــة.17 فالعمــل علــى دعــم القي
ضروريــة لتحقيــق عمليــٍة تشــاركية حقيقيــة. يجــري تعريــف مكّونــات ’المشــاركة المجتمعيــة‘ علــى المســتوى 
الُقطــري، يوصــى بتحديــد تعريــٍف واضــح لهــا كلمــا أمكــن. وعلــى نحــٍو مماثــل، يجــري تعريــف مكّونــات ’المشــاركة 
قــة بالصحــة العامــة علــى المســتوى  الناشــطة‘ مــن جانــب أعضــاء المجتمــع فــي عمليــة صنــع القــرارات الُمتعلِّ
الُقطــري. يمكــن مثــًا تعريــف ’المشــاركة الناشــطة‘ بأنهــا تعنــي: وجــود أعضــاء المجتمــع مــع إمكانيــة إبــداء آرائهــم 
بشــأن القــرارات المتعلقــة بالتخطيــط والتصميــم والتنفيــذ واإلدارة لاســتجابة لفيــروس كوفيــد-19 فــي المنطقــة 

اإلدارية خال األشهر الثاثة الماضية. 

ــة  ــة الحكومي ــًا اســتخدام المناطــق اإلداري ــا للســياق، فيمكــن مث د المنطقــة الُمســتهَدفة بحســب ماءمته ُتحــدَّ
المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية. 

يجري تصنيف البيانات بحسب المنطقة الجغرافيةالتصنيف

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: عــدد المناطــق الُمســتهَدفة حيــث يشــارك أفــراد المجتمــع بطريقــٍة فاعلــة فــي عمليــات صنــع القــرار 
قة بالصحة العامة.  الُمتعلِّ

المقــام: إجمالــي عــدد المناطــق الُمســتهَدفة لمشــاركة أفــراد المجتمــع بطريقــٍة فاعلــة فــي عمليــات صنــع القــرار 
قة بالصحة العامة. الُمتعلِّ

ُانُظر منظمة الصحة العالمية، كوفيد-19: كيفية اختيار وتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير االجتماعية، التحديث رقم 44 بشأن فيروس كورونا، 2020  16
>who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update44-public-healthand-social-measures.pdf?sfvrsn=1bcdd00f_5>

اليونيسف، المؤشرات والمعايير الدنيا للجودة في المشاركة المجتمعية، 2019  17
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يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

أفضــل وســيلة لجمــع البيانــات فــي هــذا المؤشــر هــي عبــارة عــن عمليــة تشــاركية تشــمل أعضــاء المجتمــع مصادر البيانات
فــق أعضــاء المجتمــع والمســؤولين فــي خطــة  والمســؤولين فــي خطــة االســتجابة المتعلقــة بالصحــة العامــة. ويتَّ
ــه فــي خطــة اســتجابة الصحــة  ــد جــرى تطبيق ــور أعــاه ق ــف المشــاركة المذك ــا إذا كان تعري ــد م االســتجابة لتحدي

العامة لفيروس كوفيد-19 في المنطقة المعنية. 

ال قيودالقيود
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إشراك المجتمع

نسبة الفئات المجتمعية الُمستهَدفة التي تشّجع على االلتزام بتوصيات الصحة العامة بهدف الحد من انتشار المؤشر
فيروس كوفيد-19

ما األفراد األكثر ضعفًاالنتيجة مشاركة المجتمعات في استجابة قطاع الصحة العامة، وال سيَّ

المخرجاتمستوى النتيجة

مؤشر جديدالمرجع

ــق اســتجابٍة الغرض ل عامــًا أساســيًا يضمــن تحقي ــة ُتشــكِّ ــرة أن المشــاركة المجتمعي ــة مــن الجائحــات األخي ــر األدل تظه
فاعلــة وشــاملة مــن المجتمــع بأســره. يقيــس هــذا المؤشــر نســبة الفئــات المجتمعيــة الُمســتهَدفة التــي تشــّجع 
علــى االلتــزام بتوصيــات الصحــة العامــة بهــدف الحــد مــن انتشــار فيــروس كوفيــد-19 فــي خــال األشــهر الثاثــة 
الحــد مــن فيــروس  إلــى  الراميــة  الجهــود  لبــذل  الُمســتهَدفة  المجتمعيــة  الفئــات  األخيــرة. وعندمــا ال تنشــط 

كوفيد-19، ال ُبد حينئٍذ من إشراكها من جديد.

عــات. التعريف  قــد تشــمل المجموعــات المجتمعيــة هيئــات رياضيــة أو جماعــات اجتماعيــة أو منظمــات دينيــة محليــة أو تجمُّ
وينبغــي تحديــد الفئــات المجتمعيــة الُمســتهَدفة ضمــن خطــة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة 
مــن أجــل تعزيــز التوصيــات المتعلقــة بالصحــة العامــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كوفيــد-19. ُتحَســب الفئــة 
خــذت اإلجــراءات الازمــة لتعزيــز التدابيــر المتعلقــة بالصحــة العامــة  االجتماعيــة فــي هــذا المؤشــر عندمــا تكــون قــد اتَّ
فــي خــال األشــهر الثاثــة األخيــرة، مثــل نشــر رســائل أساســية عــن كوفيــد-19 ألعضــاء المجتمــع، وتنظيــم 

مجموعات المناقشة، وما إلى ذلك.

يجــري اإلبــاغ عــن هــذه البيانــات علــى صعيــد الوطــن - ُتحَســب الفئــات المجتمعيــة علــى المســتوى الوطنــي - أو التصنيف
على صعيد المناطق دون الوطنية - ُتحَسب المجموعات المجتمعية على المستوى دون الوطني.

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: عــدد الفئــات المجتمعيــة الُمســتهَدفة التــي تعــّزز نشــر الرســائل المتعلقــة بالصحــة العامــة للحــد مــن انتشــار 
فيروس كوفيد-19 في المنطقة الجغرافية.

المقــام: إجمالــي عــدد الفئــات المجتمعيــة التــي اســُتهِدفت لتعزيــز نشــر الرســائل المتعلقــة بالصحــة العامــة للحــد 
من فيروس كوفيد-19 في المنطقة الجغرافية.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

يمكن جمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر عبر الحكومة أو الوكاالت التابعة لها في المجتمع.مصادر البيانات

ال قيودالقيود
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نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث يضطلع أفراد المجتمع بدوٍر فاعٍل في تقديم خدمات الصحة العامة لالستجابة المؤشر
لفيروس كوفيد-19

ما األفراد األكثر ضعفًاالنتيجة مشاركة المجتمعات في استجابة قطاع الصحة العامة، وال سيَّ

المخرجات مستوى النتيجة

مؤشر جديدالمرجع

ــم الخدمــات. الغرض ــدوٍر فاعــٍل فــي تقدي ــع أفــراد المجتمــع ب ــة عندمــا يضطل ــر فعالي تكــون اســتجابة الصحــة العامــة أكث
ويقيــس هــذا المؤشــر نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث يضطلــع أفــراد المجتمــع بــدوٍر فاعــٍل فــي تقديــم خدمــات 
الصحــة العامــة لاســتجابة لفيــروس كوفيــد-19. وعندمــا ال ينشــط المجتمــع بــدوٍر فاعــٍل، ال ُبــد حينئــٍذ مــن إشــراك 
أفــراده مــن جديــد مــن أجــل تشــجيعه علــى االلتــزام والمشــاركة. والبديــل عــن ذلــك هو تحليــل أداء القيــادة المجتمعية 

دة بسبب المنظمة التي تدير حملة االستجابة في المنطقة. التي قد تكون ُمقيَّ

لتحليــل دور المجتمــع فــي اســتجابة الصحــة العامــة، يمكــن اســتخدام هــذا المؤشــر مقترنــًا بمؤشــرات أخــرى تتنــاول 
المشاركة المجتمعية في صنع القرارات وفي تعزيز توصيات الصحة العامة.

بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، ينبغــي أن يكــون أفــراد المجتمــع قــد اضطلعــوا بــدور فاعــٍل فــي تقديــم خدمــات الصحــة التعريف
ــراد المجتمــع هــم أشــخاص ال  ــرة. وأف ــة األخي ــد-19 فــي خــال األشــهر الثاث ــروس كوفي العامــة لاســتجابة لفي
ــل أفــراد المجتمــع  يعملــون فــي قطــاع الصحــة لاســتجابة لفيــروس كوفيــد-19. أّمــا ’الــدور الفاعــل‘ فهــو يعنــي تحمُّ
ــن. وقــد يشــمل ذلــك مجموعــًة واســعة مــن الخدمــات  نــة أو نشــاٍط ُمعيَّ دة فــي تقديــم خدمــٍة ُمعيَّ مســؤوليًة ُمحــدَّ
ــد-19. وتشــتمل  ــروس كوفي ــة فــي خطــة االســتجابة لفي أو األنشــطة. ينبغــي إدراج الخدمــة أو النشــاط ذي الصل
األنشــطة والخدمــات ذات الصلــة: مبــادرات الحمايــة علــى مســتوى المجتمــع، والمســاعدة فــي الوصــول الفــوري 
عــات الغذائيــة للفئــات  إلــى المستشــفى - علــى ســبيل المثــال مــن خــال توفيــر الوقــود فــي المناطــق النائيــة، والتبرُّ
ــع االتصــال  نــوا مــن الوصــول إلــى مواقــع التطعيــم، وتتبُّ األكثــر ضعفــًا، ومســاعدة الشــباب للُمســّنين كــي يتمكَّ

المجتمعي، وتنبيهات اإلباغ عن تفشي المرض، إلخ. 

يجــري تعريــف المنطقــة الُمســتهَدفة بحســب ماءمتهــا للســياق، فيمكــن مثــًا اســتخدام المناطــق اإلداريــة 
الحكومية المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية. 

يجري تصنيف البيانات بحسب المنطقة الجغرافيةالتصنيف

يجري حساب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

ــم خدمــات الصحــة  ــٍل فــي تقدي ــدوٍر فاع ــراد المجتمــع ب ــع أف ــث يضطل البســط: نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حي
العامة لاستجابة لفيروس كوفيد-19.

المقــام: إجمالــي عــدد المناطــق الُمســتهَدفة  والتــي يضطلــع أفــراد المجتمــع فيهــا بــدوٍر فاعــٍل فــي تقديــم خدمــات 
الصحة العامة لاستجابة لفيروس كوفيد-19.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

أفضــل وســيلة لجمــع البيانــات فــي هــذا المؤشــر هــي عبــارة عــن عمليــة تشــاركية تشــمل أعضــاء المجتمــع مصادر البيانات
فــق أعضــاء المجتمــع والمســؤولين فــي خطــة  والمســؤولين فــي خطــة االســتجابة المتعلقــة بالصحــة العامــة. ويتَّ

االستجابة لتحديد ما إذا كان أفراد المجتمع قد اضطلعوا بدوٍر فاعٍل في تقديم خدمات الصحة العامة. 

ال قيودالقيود
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نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث تجري حوارات مجتمعية بشأن الصحة العامةالمؤشر

ما األفراد األكثر ضعفًاالنتيجة مشاركة المجتمعات في استجابة قطاع الصحة العامة، وال سيَّ

المخرجاتمستوى النتيجة

مؤشر جديدالمرجع

ينبغــي تحقيــق اســتجابة تشــمل المجتمــع بأســره لمواجهــة التحديــات التــي يطرحهــا فيــروس كوفيــد-19. تســعى الغرض
جهــود التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، مــن خــال فهــم البيئــة االجتماعيــة، إلــى إنشــاء مســاحة 
لحــواراٍت مجتمعيــة تعــزز االنتبــاه واالســتماع إلــى وجهــات نظــر مختلفــة دون أي انحيــاز. ُتســاعد الدروس الُمســتفادة 
مــن هــذه الحــوارات علــى ت عديــل الُنُهــج القائمــة فــي قطــاع الصحــة العامــة. ويجــب أن تكــون الحــوارات المجتمعيــة 
مفتوحــة لجميــع مكّونــات المجتمــع، بمــا فــي ذلــك ممثليــن تجارييــن و دينييــن واجتماعييــن ورياضييــن وشــبابيين 
وحكومييــن وسياســيين خاصيــن. وترحــب الحــوارات بمشــاركة قــادة قطــاع الصحــة العامــة بشــكٍل خــاص. وينبغــي 
بــذل جهــوٍد اســتثنائية مــن أجــل إشــراك األفــراد األكثــر ضعفــًا فــي المجتمــع. يقيــس هــذا المؤشــر عــدد المجتمعــات 
التــي تجــري فيهــا حــوارات فاعلــة ورســمية ومنتظمــة بشــأن كوفيــد-19. وفــي المجتمعــات التــي ال تجــري فيهــا هذه 

الحوارات، قد تدعو الحاجة إلى إعادة تفعيل عملية إشراك المجتمع.

الحــوارات المجتمعيــة مــن حيــث التعريــف هــي عمليــات تجمــع بيــن أفــراد المجتمــع، تتيــح مناقشــًة صريحــة بشــأن التعريف 
ــق بالصحــة العامــة. قــد تجــري الحــوارات المجتمعيــة عبــر اإلنترنــت أو وجهــًا لوجــه. وُتحَســب  مخــاوف محليــة تتعلَّ
هــا تســهل المناقشــات بشــأن  ضمــن المؤشــر مــا دامــت مفتوحــة لمشــاركة جميــع أفــراد المجتمــع وطالمــا أنَّ
فيــروس كوفيــد-19. وُتحَســب أيضــًا الحــوارات أو المنتديــات المجتمعيــة القائمــة التــي تشــمل مناقشــاٍت بشــأن 
الحــد مــن انتشــار كوفيــد-19. وُتحَســب الحــوارات المجتمعيــة عندمــا ُتعَقــد مــرًة كل ثاثــة أشــهر علــى األقــل فــي 

المنطقة الُمستهَدفة.

ــة  ــًا اســتخدام المناطــق اإلداري يمكــن تعريــف المنطقــة المســتهدفة بحســب تناســبها مــع الســياق، فيمكــن مث
الحكومية المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية. 

يجري تصنيف هذا المؤشر بحسب المنطقة دون الوطنية.التصنيف

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البسط: المناطق الُمستهَدفة حيث تجري حوارات مجتمعية بشأن الصحة العامة. 

المقام: إجمالي عدد المناطق المستهدفة للحوار المجتمعي بشأن الصحة العامة. 

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة عالية.الوتيرة

يمكن جمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر عبر الحكومة أو السلطات التابعة لها في المجتمع.مصادر البيانات

ال قيودالقيود
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نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث يجري دعم أفراد المجتمع للقيام بدوٍر فاعٍل في تقديم خدمات الصحة العامة المؤشر
لالستجابة لفيروس كوفيد-19 

توفير الدعم الازم لتمكين أفراد المجتمع من االضطاع بدوٍر فاعٍل في تقديم الخدماتالنتيجة

المخرجاتمستوى النتيجة

مؤشر جديدالمرجع

يجــري توفيــر الدعــم ألفــراد المجتمــع للقيــام بــدوٍر فاعــٍل فــي اســتجابة قطــاع الصحــة العامــة لفيــروس كوفيــد-19. الغرض
يتغّيــر نــوع الدعــم الــازم بحســب الســياق وخطــط االســتجابة. عمومــًا، يوَضــع الدعــم قيــد التنفيــذ لضمــان مشــاركة 
مــة، ويكــون الدعــم مســتمرًا طــوال فتــرة االســتجابة، ويســتهدف األشــخاص األكثــر ضعفــًا. يقيــس  مجتمعيــة ُمنظَّ
هــذا المؤشــر مــدى تواُفــر الدعــم ألفــراد المجتمــع متوفــرًا للقيــام بــدوٍر فاعــٍل فــي تقديــم خدمــات الصحــة العامــة 

لاستجابة لفيروس كوفيد-19. 

م ألعضــاء المجتمــع للقيــام بــدوٍر فاعــٍل فــي تقديــم خدمــات الصحــة العامــة بعــض التعريف  قــد يشــمل الدعــم الُمقــدَّ
األنشــطة مثــل التســجيل والتدريــب واإلرشــاد والدعــم المــادي، إلــخ. وُتحَســب المنطقــة فــي هــذا المؤشــر عندمــا 

تقّدم أنشطة الدعم المذكورة في عملية جمع البيانات. 

يجــري تعريــف المنطقــة الُمســتهَدفة بحســب ماءمتهــا للســياق، فيمكــن مثــًا اســتخدام المناطــق اإلداريــة 
الحكومية المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية. 

يجري تصنيف هذا المؤشر بحسب المنطقة دون الوطنية.التصنيف

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

ــم خدمــات  ــدوٍر فاعــٍل فــي تقدي ــام ب البســط: عــدد المناطــق الُمســتهَدفة حيــث يجــري دعــم أفــراد المجتمــع للقي
الصحة العامة لاستجابة لفيروس كوفيد-19. 

المقــام: العــدد اإلجمالــي للمناطــق المســتهدفة حيــث يضطلــع دعــم أفــراد المجتمــع بــدوٍر فاعــٍل فــي تقديــم 
خدمات الصحة العامة لاستجابة لفيروس كوفيد-19.

يجب اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة في جميع مراحل االستجابة.الوتيرة

أفضــل وســيلة لجمــع البيانــات فــي هــذا المؤشــر هــي عبــارة عــن عمليــة تشــاركية تشــمل أعضــاء المجتمــع مصادر البيانات
فــق أعضــاء المجتمــع والمســؤولين فــي خطــة  قــة بالصحــة العامــة. ويتَّ والمســؤولين فــي خطــة االســتجابة الُمتعلِّ
االســتجابة لتحديــد مــا إذا كان الدعــم المنشــود قــد جــرى توفيــره مــن أجــل تمكيــن أفــراد المجتمــع مــن االضطــاع 

بدوٍر فاعٍل في تقديم خدمات الصحة العامة.

ال قيودالقيود
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القوانين والسياسات

دة للتواصل بشأن المؤشر نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث اعتمد الشركاء الحكوميون على إجراءات تشغيل ُموحَّ
المخاطر والمشاركة المجتمعية

اإلطــار القانونــي والسياســي يدعــم التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة مــن أجــل التصــدي لجائحــة النتيجة
كوفيد-19

النشاط مستوى النتيجة

مؤشر جديد )ُانظر، المعايير الدنيا لجودة المشاركة المجتمعية ومؤشراتها، اليونيسف، ج 13.3(المرجع

طت الضــوء علــى الغرض إنَّ تجربــة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة خــال تفشــي فيــروس ايبــوال قــد ســلَّ
ــدة الخاصــة بهــذا المجــال.18 يقيــس هــذا المؤشــر  أهميــة اعتمــاد المنظمــات الشــريكة إلجــراءات التشــغيل الُموحَّ
ــدة للتواصــل بشــأن  نســبة المناطــق الُمســتهَدفة حيــث اعتمــد الشــركاء الحكوميــون علــى إجــراءات تشــغيٍل ُموحَّ
ــن بــذل  المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. فعندمــا ال يعتمــد الشــركاء الحكوميــون هــذا النــوع مــن اإلجــراءات، يتعيَّ

الجهود الازمة للتواصل مع السلطات وتأمين المساعدة الازمة العتماد اإلجراءات المذكورة. 
والجديــر بالذكــر أنَّ هــذا المؤشــر ُيســتخدم كمؤشــر تكميلــي للمؤشــر 16.10.2لقيــاس أهــداف التنميــة الُمســتدامة: 
عــدد البلــدان التــي تتبّنــى وتطّبــق الضمانــات الدســتورية والقانونيــة و/أو المتعلقــة بالسياســات لوصــول الجمهــور 

إلى المعلومات. 

ــه مجموعــة مــن التعريف  يجــري تعريــف إجــراء التشــغيل الموحــد للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة علــى أنَّ
قــة بالتواصــل بشــأن المخاطــر  التعليمــات المفّصلــة لمســاعدة العامليــن علــى تنفيــذ عمليــات روتينيــة ُمتعلِّ
والمشــاركة المجتمعيــة. وتشــير هــذه إجــراءات تحديــدًا إلــى التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة خــال 
ــد الخــاص بالتواصل بشــأن المخاطر والمشــاركة المجتمعية  تفشــي مــرض أو جائحــة. ُيحَســب إجــراء التشــغيل الُموحَّ
قــة بالتواصــل بشــأن المخاطــر أو بالمشــاركة المجتمعيــة. ويمكــن  عندمــا يحــّدد مجموعــة األفعــال والمعاييــر الُمتعلِّ
احتســاب جميــع الشــركاء الحكومييــن المعنييــن. ُتحســب المنطقــة باعتبارهــا ُمعتِمــدة علــى إجــراءات التشــغيل 
الموحــدة للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة عندمــا يعتمــد شــريٌك حكومــيٌّ واحــد علــى األقــل إجــراء 

ٍد واحٍد على األقل في المنطقة اإلدارية ذات الصلة. تشغيٍل ُموحَّ
ــه يجــري تعريــف المناطــق الحكوميــة بحســب الظــروف المحليــة أو الوطنيــة، علــى ســبيل المثــال،  والجديــر بالذكــر أنَّ

يمكن استخدام المناطق اإلدارية الصحية حيثما يكون ذلك مناسبًا.
يجــري تعريــف المنطقــة الُمســتهَدفة بحســب ماءمتهــا للســياق، فيمكــن مثــًا اســتخدام المناطــق اإلداريــة 

الحكومية المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية. 

يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

ــدة للتواصــل  البســط: عــدد المناطــق الُمســتهَدفة حيــث اعتمــد الشــركاء الحكوميــون علــى إجــراءات تشــغيٍل ُموحَّ
بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية 

ــدة للتواصــل بشــأن المخاطــر  المقــام: العــدد اإلجمالــي للمناطــق الُمســتهَدفة العتمــاد إجــراءات تشــغيل ُموحَّ
والمشاركة المجتمعية

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة في جميع مراحل االستجابة.الوتيرة

جيليسبي وآخرون، “التعبئة االجتماعية والمشاركة المجتمعية في محور االستجابة لفيروس إيبوال في غرب أفريقيا”، الصحة العالمية، 2016  18
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ضة من الحكومة.مصادر البيانات يمكن جمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر عبر السلطات الُمفوَّ

ال قيودالقيود

نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث جرى اعتماد سياسات وإجراءات لمشاركة المجتمعات المحليةالمؤشر

وضع آليات لمشاركة المجتمع في صنع القرارات بشأن إدارة االستجابة لفيروس كوفيد-19.النتيجة

المخرجاتمستوى النتيجة

مؤشر جديد )ُانظر، المعايير الدنيا لجودة المشاركة المجتمعية ومؤشراتها، اليونيسف(المرجع

قــة بمشــاركة المجتمعــات المحليــة مشــمولة فــي الغرض فــي الكثيــر مــن البلــدان، ال تكــون السياســات واإلجــراءات الُمتعلِّ
إطــار التخطيــط لاســتجابة لطــوارئ الصحــة العامــة. إنَّ وضــع هــذه السياســات واإلجــراءات يتيــح إشــراك الســكان 
والمشــاركة المجتمعيــة. يقيــس هــذا المؤشــر مــدى االعتمــاد علــى السياســات واإلجــراءات إلشــراك المجتمعــات 

المحلية، ويعكس مدى التزام الحكومة بوضع اآلليات التشاركية قيد التنفيذ.

تحــّدد البلــدان السياســات واإلجــراءات المناســبة لمشــاركة المجتمعــات المحليــة. وبالحــد األدنى، توَضع السياســات التعريف 
قة بمشاركة المجتمعات مع ُمراعاة ما يلي: واإلجراءات الُمتعلِّ

االعتــراف بالمشــاركة الهادفــة باعتبارهــا حــق مــن الحقــوق وعامــل أساســي التخــاذ قــرارات ُمســتنيرة وتقريــر  	
المصير الجماعي. 

تعريــف مســتوى المشــاركة الُمقترحــة بالتفصيــل، مــع ُمراعــاة النــوع االجتماعــي والعمــر وماءمــة الســياق  	
وأنشطة التخطيط. 

ضمان ربط المشاركة بالعناصر األساسية لتصميم األنشطة وإدارتها.  	

ضمان استخدام نهج وأساليب تشاركية معتمدة للحرص على فعالية العمليات التشاركية.  	

ضمــان ماءمــة نهــج المشــاركة القائمــة للســياق المحلــي، ومراعاتهــا للنــوع االجتماعــي والعمــر والثقافــة،  	
وتوافرها بلغاٍت وصيٍغ مفهومة من جميع أفراد المجتمع.19

يجــري تعريــف المنطقــة الُمســتهَدفة بحســب ماءمتهــا للســياق، فيمكــن مثــًا اســتخدام المناطــق اإلداريــة 
الحكومية المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية.

يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ل عن اليونيسف، المؤشرات والمعايير الدنيا للجودة في المشاركة المجتمعية، 2019 ُمعدَّ  19

www.unicef.org%2Fmena%2Fmedia%2F8401%2Ffile%2F19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf&clen=1757075&chunk=true&pdffilename=19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf
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ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البسط: عدد المناطق الُمستهَدفة حيث جرى اعتماد سياسات وإجراءات لمشاركة المجتمعات المحلية. 

المقام: إجمالي عدد المناطق الُمستهَدفة العتماد سياسات وإجراءات لمشاركة المجتمعات المحلية. 

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

يمكــن جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر مكاتــب الحكومــة. ويشــارك ممّثلــو المجتمــع كلمــا أمكــن فــي مصادر البيانات
عملية جمع  البيانات. 

يقيس هذا المؤشر ما إذا كانت اآلليات التشاركية قائمة أم ال، ولكنه ال يقيس جودة المشاركة. القيود
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إدارة الوباء المعلوماتي

ع الوباء المعلوماتي والمعلومات الصحية الخاطئةالمؤشر ر القدرات الالزمة لتتبُّ توفُّ

وضع آلية لرصد الشائعات بشأن كوفيد-19 النتيجة 

النشاطمستوى النتيجة

ُانظر خطة التأهب واالستجابة االستراتيجية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، أيار/مايو 2021المرجع

ــن مــن الغرض ــر متأكدي ــون الســكان غي ــا يك ــة تفشــي المــرض عندم ــف أو إطال ــى تكثي ــي إل ــاء المعلومات ــؤدي الوب ــد ي ق
ــع  التدابيــر الازمــة لحمايــة صحتهــم وصحــة األشــخاص مــن حولهــم. ومــع تنامــي الرقمنــة حــول العالــم )أي التوسُّ
فــي اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي واإلنترنــت( أصبحــت المعلومــات تنتشــر بســرعٍة أكبــر، مــا قــد يســاعد 
قــة بالمعلومــات بســرعٍة أكبــر، ولكنــه قــد يترافــق أيضــًا مــع انتشــاٍر أوســع للرســائل  علــى ســد الثغــرات الُمتعلِّ
ــع ومعالجــة الوبــاء المعلوماتــي والمعلومــات الصحية  الضــاّرة. يهــدف هــذا المؤشــر إلــى رصــد القــدرات القائمــة لتتبُّ
الخاطئــة، ويمكــن اســتخدامه علــى المســتوى الوطنــي ودون الوطنــي. وفــي حــال أظهــر المؤشــر أنَّ هــذه القــدرات 

غير متوّفرة، توصى البلدان بمضاعفة جهودها الرامية إلى إدارة الوباء المعلوماتي.

والجديــر بالذكــر أنَّ هــذا المؤشــر مأخــوذ عــن خطــة التأهــب واالســتجابة االســتراتيجية التــي وضعتهــا منظمــة الصحــة 
المعلوماتــي  الوبــاء  ومعالجــة  ــع  لتتبُّ القــدرات  لديهــا  ــر  تتوفَّ التــي  البلــدان  ’نســبة   :2021 أيار/مايــو  العالميــة 
قــة بــإدارة الوبــاء المعلوماتــي، ُيرجــى مراجعــة الصفحــة  والمعلومــات الصحيــة الخاطئــة‘. للمزيــد مــن المــوارد الُمتعلِّ

اإللكترونية التابعة لمنظمة الصحة العالمية عن إدارة الوباء المعلوماتي.

ــر كــم هائــل مــن المعلومــات علــى شــبكة اإلنترنــت وخارجهــا، ويشــمل محــاوالٍت التعريف  الوبــاء المعلوماتــي هــو توفُّ
ــدة لنشــر معلومــاٍت خاطئــة مــن أجــل تقويــض جهــود االســتجابة فــي قطــاع الصحــة العامــة، وإعطــاء األولويــة  ُمتعمَّ
ــي فهــي االســتخدام الُممنهــج  ــاء المعلومات ــا إدارة الوب ــن. أّم ني ــراد ُمعيَّ ــات أو أف ــة خاصــة بمجموع ــدات بديل ألجن
ــى  ــا عل ــد مــن تأثيره ــة والح ــل إدارة المعلومــات الخاطئ ــة مــن أج ــى المخاطــر واألدل ــج القائمــة عل ــل والنه للتحالي
الســلوكيات الصحيــة فــي أثنــاء الطــوارئ الصحيــة. وتهــدف إدارة الوبــاء المعلوماتــي إلــى ضمــان وصــول األشــخاص 
نــوا مــن تبّنــي ســلوكيات مائمــة للمحافظــة  إلــى معلومــاٍت صحيحــة ومفهومــة فــي الوقــت المناســب، كــي يتمكَّ
علــى صحتهــم وصحــة اآلخريــن فــي أثنــاء الوبــاء. يجــري دعــم إدارة الوبــاء المعلوماتــي عــن طريــق العلــم، وباالســتناد 
ــم  ــاٍت قائمــة علــى األدلــة وباالسترشــاد مــن أفضــل الممارســات، بمــا فــي ذلــك تبــاُدل الخبــرات والتعلُّ إلــى تدخُّ

المستمر.

ــع ومعالجــة الوبــاء المعلوماتــي والمعلومــات الصحية الخاطئة الُمنتشــرة  ُتحَســب المنطقــة باعتبارهــا قــادرة علــى تتبُّ
وفًقا للمقياس اآلتي:

نعم، هناك قسم َمعني بمكافحة المعلومات الخاطئة في وزارة الصحة أو ما يعادلها 	
نعم، هناك قسم َمعني بمكافحة المعلومات الخاطئة في الحكومة، ولكن في وزارٍة أخرى 	
نعم، هناك قسم َمعني بمكافحة المعلومات الخاطئة في وكالٍة شريكة 	
ال، ليــس هنــاك أي قســم معنــي بمكافحــة المعلومــات الخاطئــة، ولكــن الموظفيــن فــي الــوزارة أو فــي  	

الوكالة الشريكة يقومون بتأدية هذه المهام
ليــس هنــاك أي قســم معنــي بمكافحــة المعلومــات الخاطئــة وليــس هنــاك موظفيــن يقومــون بتأديــة هــذه  	

المهــام فــي الــوزارة أو فــي الوكالــة الشــريكة، ولكــن يجــري التخطيــط إلنشــاء وحــدة داخــل الــوزارة أو الوكالــة 
شريكة

ليــس هنــاك أي قســم معنــي بمكافحــة المعلومــات الخاطئــة وليــس هنــاك موظفيــن يقومــون بتأديــة هــذه  	
المهام في الوزارة أو في الوكالة الشريكة، وال يجري التخطيط إلنشاء وحدة داخل الوزارة أو وكالة شريكة 

ال أعلم 	
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يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ُيرجى اختيار الفئة المناسبة في التعريف الوارد أعاه. االحتساب

يهدف هذا المؤشر إلى اإلباغ الفصلي )كل ثاثة أشهر(.الوتيرة

ــة بالتواصــل بشــأن مصادر البيانات ضــة الَمعنيَّ يجــري جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر الحكومــة أو الســلطات المفوَّ
المخاطر والمشاركة المجتمعية.

ال قيودالقيود
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آراء المجتمع

نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث ُوضعت آليات استقاء آراء المجتمع موضع التنفيذ وجرى االستفادة منهاالمؤشر

آليــات اســتقاء اآلراء مــن أفــراد المجتمــع تشــكل صلــة وصــٍل بيــن المجتمــع والحكومــة ووســائل اإلعــام وجهــات النتيجة
فاعلة أخرى

النشاطمستوى النتيجة

مؤشــر جديــد )ُانظــر دليــل المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهال المرجع
األحمر20 والمعايير الدنيا لجودة المشاركة المجتمعية ومؤشراتها، اليونيسف(

ــل إحــدى ركائــز المســاءلة أمــام الســكان المتضرريــن فــي تعزيــز أســاليب االســتماع وفــي إنشــاء وســائل آمنــة الغرض تتمثَّ
قــة بالخدمــات  رة لتمكيــن أفرادهــا مــن إبــداء آرائهــم بشــأن التجــارب واالنطباعــات الُمتعلِّ للمجتمعــات الُمتضــرِّ
ــن أو مســألة خاصــة باالســتجابة. وقــد تشــتمل اآلراء أيضــًا  والبرامــج واالســتجابات، أو آرائهــم بشــأن موضــوٍع ُمعيَّ
رات، أو أســئلة مرتبطــة  ــة، أو أســئلة مرتبطــة ببعــض الشــائعات والتصــوُّ ــة العام ــاوف مرتبطــة بالصح ــى مخ عل
المخــاوف. كمــا وتشــمل شــكاوى خطيــرة بشــأن االســتغال  العامليــن والموظفيــن، وغيرهــا مــن  بســلوك 
قــة بالعنــف أو بمخــاوف الحمايــة. ويمكــن تلّقــي اآلراء  ْين والفســاد واآلراء الحساســة الُمتعلِّ واالنتهــاك الجنســيَّ
عيــن، أو بطريقــة رســمية عبــر  بطريقــٍة غيــر رســمية عبــر محادثــات تجــري بيــن أفــراد المجتمــع والموظفيــن والمتطوِّ
بعــض القنــوات مثــل الخطــوط الســاخنة أو مكتــب تقديــم الشــكاوى أو لجنــة مجتمعيــة )ُانظــر ’التعريــف‘ أدنــاه(. 
والجديــر بالذكــر أنَّ آليــات اســتقاء اآلراء ال تكــون محصــورة بموضــوٍع معّيــن أو قطــاٍع محــدد. وينبغــي تمكيــن 
األفــراد فــي المجتمــع مــن التعبيــر عــن مخاوفهــم وربطهــا بالموضــوع المناســب مثــل جائحــة كوفيــد-19 والقطــاع، 
خــذ اإلجــراءات الازمــة بنــاًء علــى  ومثــل قطــاع الصحــة العامــة، وذلــك عبــر آليــٍة مائمــة الســتقاء اآلراء. واألهــم أن ُتتَّ
اآلراء الُمســتقاة وأن يجــري اإلجابــة عنهــا. وتشــتمل نهــج اســتقاء اآلراء تمكيــن المجتمعــات واألفــراد مــن التعبيــر 
إليهــا، واإلجابــة عــن أســئلتهم، والتعبيــر عــن  التــي يحتاجــون  عــن معتقداتهــم، والحصــول علــى المعلومــات 
زة  مخاوفهــم، أو تقديــم الشــكاوى عنــد الضــرورة. وهــذا مــا يعــزز الدمــج فــي المجتمــع ويتيــح توفيــر اســتجابٍة ُمعــزَّ
لحاجــات المجتمــع. ويجــري نقــل آراء المجتمــع عبــر قنــواٍت حكوميــة وغيــر حكوميــة. ومــن المهــم أيضــًا أن يجــري 
ربــط آراء المجتمــع بوســائل اإلعــام باعتبارهــا طريقــة لإلبــاغ بالواقــع الــذي يعيشــه المجتمــع وطريقــة للمســاءلة 

االجتماعية. يقيس هذا المؤشر ما إذا ُوضعت آليات استقاء آراء المجتمع موضع التنفيذ .

مجموعة أدوات استقاء اآلراء، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر.  20
/https://communityengagementhub.org/resource/cea-toolkit

ودليل الُمساَءلة والُمشاركة المجتمعية، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر.
/https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide

www.unicef.org%2Fmena%2Fmedia%2F8401%2Ffile%2F19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf&clen=1757075&chunk=true&pdffilename=19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf
www.unicef.org%2Fmena%2Fmedia%2F8401%2Ffile%2F19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf&clen=1757075&chunk=true&pdffilename=19218_MinimumQuality-Report_v07_RC_002.pdf.pdf
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ــن التعريف ــن المجتمعيي ــن أفــراد المجتمــع والعاملي ــات بي ــي ُتجمــع مــن المحادث ــات الت ــات اســتقاء اآلراء البيان تشــمل آلي
والمتطّوعيــن، أثنــاء الزيــارات المنزليــة، وعلــى الخطــوط الســاخنة، ومــن مراكــز المعلومــات، ومنصــات المشــاركة 
الرقميــة )وتطبيــق U-Report، ومنصــة برمجيــات RapidPro، وإنترنــت األشــياء الجيــدة، وغيرهــا(، ومنصــات 
ــزة، والمشــاركة فــي البحــث عــن  الرســائل التفاُعليــة )فيســبوك وتويتــر وواتســاب(، ومناقشــات المجموعــات الُمركَّ
رؤى المجتمــع، واالتصــاالت المكتوبــة )البريــد اإللكترونــي والرســائل(، منتديــات األســئلة واألجوبــة، جلســات 
االســتماع، المكالمــات اإلعاميــة )البرامــج التلفزيونيــة واإلذاعيــة(، المنصــات المجتمعيــة، وأكشــاك إبــداء اآلراء، 
االجتماعــات المجتمعيــة، وشــبكات المتطوعيــن الصحييــن، إلــخ. يجــري اســتخدام أســاليب جمــع البيانــات ألغــراض 
ــة اســتقاء آراء  ــة، ويمكــن أيضــًا النظــر فــي اســتخدامها كجــزٍء مــن آلي ــوم االجتماعي ــم ودراســة العل الرصــد والتقيي
المجتمــع. يركــز هــذا المؤشــر علــى االنتظــام فــي جمــع المعلومــات وتحليلهــا ودمجهــا فــي عمليــات صنــع القــرار 

واتخاذ اإلجراءات الازمة بناًء عليها. وتشمل آلية استقاء آراء المجتمع اإلجراءات التي تضمن:

ما مــن جانــب األشــخاص الضعفــاء وذوي  	 توفيــر آليــة مفتوحــة لاســتخدام المأمــون مــن ِقبــل الجميــع، ال ســيَّ
االحتياجات الخاصة.

ــي  	 ــا الت ــارة القضاي ــا تســجيل معارضتهــم وإث مــة وشــفافة يســتطيع األشــخاص مــن خاله ــة ُمنظَّ إنشــاء آلي
تعنيهم.

وضــع خطــوط واضحــة ووظيفيــة للتواصــل باالتجاَهْيــن بهــدف تفعيــل عمليــٍة روتينيــة الســتقاء آراء المجتمــع،  	
ونقل القضايا أو المخاوف ذات الصلة إلى المسؤولين المعنّيين على المستوى المحلي أو الوطني.

ــى  	 ــا مــن الوصــول إل ــم وتمكينه ــم والتعلُّ ــة مــن أنشــطة الرصــد والتقيي ــج الُمتأّتي ــات بالنتائ ــاغ المجتمع إب
المعلومات.

ُتحَســب المنطقــة الُمســتهَدفة باعتبارهــا تملــك آليــًة الســتقاء آراء المجتمــع إذا كانــت ُتفّعــل آليــًة واحــدة علــى األقــل 
تلّبي المعايير األربعة المذكورة أعاه الستقاء آراء المجتمع.

يجــري تعريــف المنطقــة الُمســتهَدفة بحســب ماءمتهــا للســياق، فيمكــن مثــًا اســتخدام المناطــق اإلداريــة 
الحكومية المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية.

يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب
البســط عــدد المناطــق الُمســتهَدفة حيــث ُوضعــت آليــات اســتقاء آراء المجتمــع موضــع التنفيــذ وجــرى االســتفادة 

منها.
المقــام: إجمالــي عــدد المناطــق الُمســتهَدفة لوضــع اآلليــات الازمــة موضــع التنفيــذ من أجــل اســتقاء آراء المجتمع 

واالستفادة منها.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

ــة بالتواصــل بشــأن مصادر البيانات ضــة الَمعنيَّ يجــري جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر الحكومــة أو الســلطات المفوَّ
ــد مــن وجــود آليــات مخصصــة الســتقاء  المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. يجــب استشــارة أعضــاء المجتمــع للتأكُّ

آراء المجتمع.

ال قيودالقيود
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نسبة المناطق الُمستهَدفة حيث جرى تعديل خطط االستجابة لفيروس كوفيد-19 بناًء على آراء المجتمع ضمن المؤشر
دة. مهلٍة زمنيٍة ُمحدَّ

إنشاء آلية الستقاء آراء المجتمعالنتيجة

النشاطمستوى النتيجة

مؤشر جديدالمرجع

ــاة االتصــال بيــن المجتمــع ككل واإلدارة المســؤولة عــن اســتجابة قطــاع الغرض تعمــل آليــات اســتقاء اآلراء باعتبارهــا قن
الصحــة العامــة. تعمــل اإلدارة علــى اســتعراض المعلومــات التــي تتلّقاهــا عبــر آليــة اســتقاء اآلراء وُتجــري التعديــات 
الازمــة علــى االســتجابة ذات الصلــة. ويجــري اّتخــاذ اإلجــراءات الازمــة واالســتجابة المائمــة بنــاًء علــى اآلراء 
مشــاركة  أو  المجتمعيــة،  المشــاركة  اســتراتيجيات  أو  الخدمــات  تعديــل  عبــر  المثــال  ســبيل  علــى  الُمســتقاة، 
ــات اإلبــاغ عــن المخاطــر للتصــّدي للشــائعات.  المعلومــات الصحيحــة وفــي الوقــت المناســب، مــن خــال تدخُّ
ــل االســتجابة. ويمكــن اســتخدام  ــات اســتقاء آراء المجتمــع ُتســتخَدم لتعدي ــت آلي يقيــس هــذا المؤشــر مــا إذا كان

المؤشر لقياس مدى دمج آراء المجتمع في التخطيط لاستجابة على المستوى الوطني ودون الوطني. 

ــات التعريف  ــى آلي ــاًء عل ــد-19 بن ــروس كوفي ــت خطــط االســتجابة لفي ل هــا قــد عدَّ ــار أنَّ ُتحَســب المنطقــة الُمســتهَدفة باعتب
اســتقاء آراء المجتمــع، عندمــا تكــون اإلدارة المســؤولة عــن االســتجابة فــي المنطقــة ذات الصلــة قــادرة علــى الرجــوع 
دة الســتقاء آراء المجتمــع، ضمــن  دة طالــت خطــة االســتجابة بنــاًء علــى آليــاٍت ُمحــدَّ إلــى تغييــراٍت أو تعديــاٍت ُمحــدَّ

فترٍة زمنية محددة، على سبيل المثال خال فترة ستة أشهر. 

يجــري تعريــف المنطقــة الُمســتهَدفة بحســب ماءمتهــا للســياق، فيمكــن مثــًا اســتخدام المناطــق اإلداريــة 
الحكومية المحلية أو المناطق اإلدارية الصحية.

يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

البســط: عــدد المناطــق الُمســتهَدفة حيــث جــرى تعديــل خطــط االســتجابة لفيــروس كوفيــد-19 بنــاًء علــى آراء 
دة. المجتمع ضمن مهلٍة زمنيٍة ُمحدَّ

المقام: إجمالي عدد المناطق حيث ُوضعت آليات استقاء آراء المجتمع موضع التنفيذ.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

أفضــل وســيلة لجمــع البيانــات فــي هــذا المؤشــر هــي عبــارة عــن عمليــة تشــاركية تشــمل أعضــاء المجتمــع مصادر البيانات
ــى المســؤولين عــن اســتجابة الصحــة  ــن عل قــة بالصحــة العامــة. يتعيَّ والمســؤولين فــي خطــة االســتجابة الُمتعلِّ
ت إلــى تعديلهــا أم ال. وينبغــي استشــارة  العامــة اإلبــاغ بشــأن تأثيــر آراء المجتمــع علــى الخطــط، ومــا إذا كانــت قــد أدَّ
ت فعــًا إلــى تعديــل خطــط  الممثليــن عــن المجتمــع لمعرفــة مــا إذا كانــوا موافقيــن علــى أنَّ آراء المجتمــع قــد أدَّ

االستجابة. 

ــل القيود تجــدر اإلشــارة إلــى أنَّ صلــة الوصــل قــد ال تكــون بســيطة بيــن آراء المجتمــع وتعديــل خطــة االســتجابة. وُيفضَّ
استخدام هذا المؤشر إلى جانب مصادر أخرى للمعلومات. 
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البحوث وتقييم االحتياجات

ل اللقاح ضد كوفيد-19 وتلّقيهالمؤشر قة بتقبُّ كات السلوكية واالجتماعية الُمتعلِّ البلدان التي أجرت تقييمًا للُمحرِّ

إجراء بحوث اجتماعية وسلوكية النتيجة

الُمدخاتمستوى النتيجة

كات السلوكية واالجتماعية للتطعيمالمرجع الُمحرِّ

كات الســلوكية واالجتماعيــة للتطعيــم بصــورٍة روتينيــة مــن أجــل تقييــم ومعالجــة الغرض مــن المهــم أن يجــري قيــاس الُمحــرِّ
قــة بالمحــركات  أســباب االنخفــاض فــي نســبة تلّقــي اللقــاح. وتســتفيد البرامــج مــن جمــع البيانــات الدقيقــة الُمتعلِّ
ــات مــن أجــل تحقيــق تأثيــٍر  الســلوكية واالجتماعيــة للتطعيــم، إذ تســتخدمها لتصميــم واســتهداف وتقييــم التدخُّ

رة بمرور الوقت. أكبر بمزيٍد من الكفاءة، ولتحليل وفهم االتجاهات الُمتغيِّ

ــل اللقــاح  قــة بتقبُّ كات الســلوكية واالجتماعيــة الُمتعلِّ يقيــس هــذا المؤشــر عــدد البلــدان التــي أجــرت تقييمــًا للُمحــرِّ
ــن العمــل علــى  ضــد كوفيــد-19 وتلّقيــه. فــي البلــدان التــي لــم ُتجــِر تقييــم الُمحــّركات الســلوكية واالجتماعيــة، يتعيَّ

توفير الموارد من أجل إجراء هذا التقييم. 

يجــري اســتخدام هــذا المؤشــر أيضــًا لرصــد اســتخدام الُمحــّركات الســلوكية واالجتماعيــة فــي حمــات التطعيــم دون 
الوطنية.

يوصــى بــأن يشــمل تقييــم المحــّركات الســلوكية واالجتماعيــة المجــاالت األربعــة التــي تؤثــر علــى تلقــي اللقــاح، التعريف 
وهــي: مــا يفكــر فيــه األشــخاص ومــا يشــعرون بــه تجــاه اللقاحــات؛ والعمليــات االجتماعيــة التــي تشــّجع علــى تلّقــي 
قــة بطلــب اللقــاح  د( لطلــب التطعيــم؛ والعوامــل العمليــة الُمتعلِّ اللقــاح أو تثنــي عنــه؛ والدوافــع الفرديــة )أو التــردُّ
ــه أجــرى تقييمًا للمحــّركات الســلوكية واالجتماعية  وتلقيــه.21 بالنســبة إلــى هــذا المؤشــر، قــد ُيحَســب البلــد باعتبــار أنَّ
بعــة إلجــراء  ــن األســاليب الُمتَّ إذا كان قــد أجــرى تقييمــًا يشــمل المجــاالت األربعــة. التعريــف الــذي نعرضــه ال يتضمَّ
ــر بالذكــر أنَّ هــذا المؤشــر يــدّل علــى توليــد  ــل تحديدهــا علــى المســتوى الُقطــري. والجدي التقييــم، إذ مــن المفضَّ

واستخدام البيانات االجتماعية بشأن تلّقي اللقاح، وينبغي عدم الخلط بينه وبين استخدام أداة محددة واحدة.

يجري اإلباغ عن هذه البيانات بحسب البلد.التصنيف

ُيحتَسب هذا المؤشر بالنسبة المئوية.االحتساب

ــل اللقــاح ضــد  قــة بتقبُّ كات الســلوكية واالجتماعيــة الُمتعلِّ البســط: عــدد البلــدان التــي أجــرت تقييمــًا للُمحــرِّ
كوفيد-19 وتلّقيه.

المقام: إجمالي عدد البلدان التي أجرت حمات تطعيم ضد كوفيد-19.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

ــة بالتواصــل بشــأن مصادر البيانات ضــة الَمعنيَّ يجــري جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر الحكومــة أو الســلطات المفوَّ
المخاطر والمشاركة المجتمعية.

ال قيودالقيود

اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، بيانات للعمل: إرشادات بشأن نشر اللقاحات لكوفيد-19، إرشادات مبدئية، شباط/فبراير 2021  21

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccination-demand-planning-2021.1
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بناء القدرات

عدد المشاركين في دورات التدريب على التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية المؤشر

النشاطمستوى النتيجة

توفير التدريب الازم لبناء قدرات الشركاءالنتيجة

مؤشر جديدالمرجع

عنــد تنفيــذ التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، مــن الضــروري أن يتــم بنــاء القــدرات ذات الصلــة علــى الغرض
المســتوَيْين الوطنــي ودون الوطنــي. يقيــس هــذا المؤشــر عــدد األشــخاص الذيــن تدّربــوا علــى ُنُهــج التواصــل بشــأن 
المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. ويمكــن اســتخدام هــذا المؤشــر لرصــد بنــاء القــدرات علــى المســتوَيْين الوطنــي 

ودون الوطني.

ــة علــى التواصــل بشــأن المخاطــر التعريف  َيحســب هــذا المؤشــر عــدد المــرات التــي شــارك فيهــا األفــراد فــي دورٍة تدريبي
والمشــاركة المجتمعيــة فــي خــال األشــهر الثاثــة األخيــرة. والجديــر بالذكــر أنَّ هــذا العــدد يــوازي عــدد المــرات التــي 
شــارك فيهــا األفــراد وال يعنــي عــدد األفــراد )ُانظــر فقــرة القيــود أدنــاه(. والــدورة التدريبيــة مــن حيــث التعريــف هــي 
قــة بالتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة.  ــم األمــور األساســية الُمتعلِّ عبــارة عــن أي تدريــب يشــمل تعلُّ
صــة للتعليــم أو التدريــس أو التطويــر مهنــي. ُتحَســب الــدورة  ف الــدورة التدريبيــة بأنهــا فتــرة زمنيــة ُمخصَّ وُتعــرَّ

التدريبية باعتبارها دورة واحدة أّيًا كانت مّدتها الزمنية، أي إذا كانت دورة من يوٍم واحٍد أو ثاثة أيام.

يوصــى بجمــع البيانــات التفصيليــة عــن نــوع التدريــب الجــاري. ويمكــن جمــع البيانــات بشــأن موضــوع التدريــب، علــى التصنيف
ســبيل المثــال، تدريــب علــى االتصــال، وإشــراك وســائط اإلعــام، وإدارة الوبــاء المعلوماتــي، إلــخ. وينبغــي أيضــًا 
ب،  قــة بعــدد المشــاركين الذيــن تلّقــوا التدريــب، مــع تصنيفهــا بحســب الجنــس وانتمــاء الُمتــدرِّ جمــع البيانــات الُمتعلِّ
ب ينتمــي إلــى منظمــة غيــر الحكوميــة أو منظمــة تابعــة لألمــم المتحــدة أو موظــف فــي  علــى ســبيل المثــال ُمتــدرِّ

قة باللغة الُمستخَدمة في التدريب والموارد ذات الصلة. الحكومة، إلخ. ويمكن أيضًا جمع البيانات الُمتعلِّ

ــى التواصــل بشــأن االحتساب ــة عل ــراد فــي دورٍة تدريبي ــا األف ــي شــارك فيه ــدد المــرات الت ــي ع يحســب هــذا المؤشــر إجمال
المخاطر والمشاركة المجتمعية في خال األشهر الثاثة األخيرة.

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

ــة بالتواصــل بشــأن مصادر البيانات ضــة الَمعنيَّ يجــري جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر الحكومــة والســلطات المفوَّ
المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. ومــن المهــم أن يتــم جمــع البيانــات مــن جميــع الشــركاء الذيــن يجــرون التدريــب 
ــة مــن أجــل ضمــان  ــة ذات الصل ــة فــي المنطقــة الجغرافي ــى التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعي عل

شمولية البيانات. 

معظــم أنظمــة جمــع البيانــات الخاصــة بالتدريبــات ال ُتحصــي عــدد األفــراد الذيــن شــاركوا فــي الــدورات التدريبيــة عبــر القيود
شــركاء ُمتعّدديــن. لهــذا الســبب، ال يحتســب هــذا المؤشــر عــدد األفــراد الذيــن شــاركوا فــي الــدورات التدريبيــة عــن 
التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. بــل يحســب عــدد المــرات التــي شــارك فيهــا األفــراد فــي دورات 
تدريبيــة عــن التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة. علــى ســبيل المثــال، إذا شــارك شــخٌص واحــد فــي 
ثــاث دوراٍت تدريبيــة عــن التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة فــي خــال األشــهر الثاثــة األخيــرة، 

ُيحسب ذلك باعتباره ثاث مشاركات فردية في تدريٍب على التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.
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آلية التنسيق

تنشيط آلية التنسيق للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية وتنفيذها رسميًاالمؤشر

وضع آلية تنسيق وطنية ومحلية قيد التشغيل للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةالنتيجة 

الُمدخاتمستوى النتيجة

مؤشر جديد المرجع

إنَّ وضــع آليــات تنســيق قيــد التشــغيل فــي مجــال التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة ُيســاعد فــي الغرض
فــة باالســتجابة والحكومــات والشــركاء،  ضمــان اعتمــاد خطــٍط واســتراتيجياٍت متزامنــة مــن جانــب المنظمــات الُمكلَّ
ويكفــل االتســاق فــي التوصيــات واإلرشــادات الصحيــة، ويضمــن إعدادهــا فــي الوقــت المناســب وإمكانيــة تعديلهــا 
لماءمــة الظــروف المختلفــة وســيناريوهات االنتقــال واالحتياجــات الســكانية.22 يقيــس هــذا المؤشــر مــا إذا كانــت 
ســم  ــذة رســميًا. وعندمــا ال تتَّ آليــة التنســيق القائمــة للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة فعالــة وُمنفَّ
آليــات التنســيق بالفعاليــة، وعندمــا ال يجــري تنفيذهــا رســميًا، قــد تدعــو الحاجــة إلــى الدعــم لوضــع آليــة تنســيٍق 

جديدة أو إلعادة تنشيط اآللية القائمة.

تخضــع آليــة التنســيق فــي التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة إلدارة الحكومــات و/أو الهيئــات التعريف 
ضــة بذلــك، وينبغــي أن تشــمل ممثليــن مــن الحكومــة ومــن كيانــاٍت ُمتعــددة القطاعــات، ومــن المجتمــع  الُمفوَّ
ــذة رســميًا  ــة التنســيق ُمنفَّ ــر المؤشــر أنَّ آلي ــة. يعتب ــة ومؤسســات محلي ــر حكومي المدنــي و/أو مــن منظمــات غي
عندمــا تشــمل معاييــر مرجعيــة وافــق عليهــا جميــع األعضــاء المشــاركين رســميًا. ويعتبــر آليــة التنســيق فاعلــة عندمــا 

تعقد اجتماعًا واحدًا على األقل في خال األشهر الثاثة األخيرة.  

يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ُتحصر اإلجابة ِبـ ’نعم أو ال‘ في هذا المؤشراالحتساب

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

ــة بالتواصــل بشــأن مصادر البيانات ضــة الَمعنيَّ يجــري جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر الحكومــة أو الســلطات المفوَّ
المخاطر والمشاركة المجتمعية.

ال قيودالقيود

ب واالستجابة االستراتيجية في التصّدي لجائحة كوفيد-19، أيار/مايو 2021 منظمة الصحة العالمية، إرشادات مؤشرات الرصد والتقييم لخطط التأهُّ  22
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اعتماد خطة للتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية من أجل التصّدي لجائحة كوفيد-19المؤشر

وضــع خطــة وطنيــة قائمــة علــى األدلــة لاســتجابة لجائحــة كوفيــد-19 عبــر التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة النتيجة 
المجتمعية

الُمدخاتمستوى النتيجة

مؤشــر جديــد )ُانظــر إرشــادات منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن مؤشــرات خطــة التأهــب واالســتجابة االســتراتيجية المرجع
لفيروس كوفيد-19 - أيار/مايو 2020(

ــز الغرض تضــع خطــة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة األســاس القانونــي واالســتراتيجية الازمــة لتركي
عــة خــال تقييــم الحاجــات، وينبغــي أن تأخــذ  االســتجابة علــى المجتمــع. توَضــع الخطــة باالســتناد إلــى األدلــة الُمجمَّ
ــر عنهــا المجتمــع، مــع إيــاء اهتمــاٍم خــاص لحاجــات المجموعــات األكثــر ضعفــًا. يقيــس هــذا  بالتفضيــات التــي عبَّ
ــة للتصــدي  ــة للتواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعي ث المؤشــر مــا إذا كان قــد جــرى اعتمــاد خطــة ُمحدَّ
المخاطــر والمشــاركة  التواصــل بشــأن  التشــغيلي فــي  لقيــاس االســتعداد  لجائحــة كوفيــد-19. وهــو مؤشــر 

المجتمعية.

ينبغي لخطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية أن:التعريف 

تسترشد بتقييم االحتياجات الذي ُيحّدد ويشمل وجهات نظر الفئات األكثر ضعفًا. 	
تضــع آليــة التنســيق للخطــة وُتحــّدد األدوار والمســؤوليات التــي ســيضطلع بهــا الشــركاء، وتوضــح أوجــه  	

د معالــم التنســيق والتحســين الواحــدة تلــَو األخــرى  الُمســاَءلة بيــن الحكومــات والشــركاء والمجتمعــات، وُتحــدِّ
بمرور الزمن. 

ــب واالســتجابة على  	 ــر المعلومــات )بشــأن الوقايــة والتأهُّ ــرة، وتوفِّ تحــّدد الجمهــور الُمســتهَدف والجهــات المؤثِّ
ن تنفيذها. مستوى الفرد والمجتمع والنظام( واألنشطة يتعيَّ

ــرة فــي المجتمــع،  	 ُتحــّدد األســاليب األساســية للمشــاركة المجتمعيــة بمــا فــي ذلــك الشــبكات والجهــات المؤثِّ
ع بعض المعلومات الخاصة ودواعي المشاركة لدى الُمعوقينَّ أو اأُلميين.  وتتوقَّ

تضع مخطط البحوث االجتماعية. 	
تضع خطة تفصيلية للتعاون مع وسائل اإلعام. 	
تحسب تكلفة جميع األنشطة الرئيسية بما فيها العلوم االجتماعية والرصد والتقييم.  	
ر الوبــاء وســيناريوهات  	 ينبغــي تعديــل خطــة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة بحســب تطــوُّ

االنتقال في المنطقة اإلدارية الحكومية الَمعنّية. وينبغي أيضًا تحديث الخطة كل ستة أشهر على األقل.

يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ُتحصر اإلجابة ِبـ ’نعم أو ال‘ في هذا المؤشراالحتساب

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

ــة بالتواصــل بشــأن مصادر البيانات ضــة الَمعنيَّ يجــري جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر الحكومــة أو الســلطات المفوَّ
المخاطر والمشاركة المجتمعية.

ال قيودالقيود

خطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية 
والميزانية المخصصة لها
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توفير ميزانية كافية ألنشطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةالمؤشر

تخصيص ميزانية كافية لبرنامج التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعيةالنتيجة

الُمدخاتمستوى النتيجة

مؤشر جديد )ُانظر، المعايير الدنيا لجودة المشاركة المجتمعية ومؤشراتها، اليونيسف، B.7.2/ D.16.4.(المرجع

وواقعــي الغرض شــامٍل  تحليــٍل  إلــى  المجتمعيــة  للمشــاركة  المخصصــة  والميزانيــات  المــوارد  تعبئــة  إســناد  ينبغــي 
للُمدخــات المطلوبــة مــن أجــل تحقيــق األهــداف، بمــا فــي ذلــك أجــور جميــع الموظفيــن وتكاليــف عمليــات 
ــر الميزانيــة الكافيــة إلجــراء أنشــطة التواصــل بشــأن  التنســيق والتشــغيل. يقيــس هــذا المؤشــر مــا إذا كانــت تتوفَّ
ــة االســتعداد التشــغيلي للتواصــل بشــأن المخاطــر  ــاس درج ــة. وهــو مؤشــر لقي المخاطــر والمشــاركة المجتمعي

والمشاركة المجتمعية.

صــة ألنشــطة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، مثــل توفيــر التعريف  يتنــاول هــذا المؤشــر الميزانيــة الُمخصَّ
ــن علــى البلــدان تحديــد الميزانيــة الكافيــة ألنشــطة  المــوارد الماليــة للجهــات الفاعلــة فــي هــذا المجــال. ويتعيَّ
التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، بنــاًء علــى الظــروف والســياقات المحليــة. يجــب مراعــاة المعاييــر 

التالية: 

تحديــد التكاليــف الفعليــة ألنشــطة التواصــل بشــأن المخاطــر والمشــاركة المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك المــوارد  	
الازمة للعمالة والمواد والنقل وأي موارد تكميلية. 

ــع التكاليــف الفعليــة للموظفيــن والمتطوعيــن، بمــا فــي ذلــك التدريــب، واإلشــراف، واإلبــاغ، واإلدارة،  	 توقُّ
واألجور أو الحوافز. 

ضمــان وجــود مــوارد كافيــة لدعــم الحضــور والمشــاركة فــي االجتماعــات القطاعيــة والعنقوديــة والحكوميــة،  	
واالجتماعــات بيــن الــوكاالت، واجتماعــات الركيــزة والقســم. وهــذا يشــمل األنشــطة التعاونيــة مثــل مشــاركة 

المعلومات والتنسيق مع الجهات الفاعلة اإلقليمية والمحلية.

يجري تصنيف هذه البيانات بحسب المنطقة اإلدارية الحكومية.التصنيف

ُتحصر اإلجابة ِبـ ’نعم أو ال‘ في هذا المؤشراالحتساب

يجري اإلباغ عن هذا المؤشر بوتيرٍة متوسطة.الوتيرة

ــة بالتواصــل بشــأن مصادر البيانات ضــة الَمعنيَّ يجــري جمــع البيانــات الخاصــة بهــذا المؤشــر عبــر الحكومــة أو الســلطات المفوَّ
المخاطر والمشاركة المجتمعية.

ال قيودالقيود
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