} ورق ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ�ﯽ دوم{
اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮﭼیﺴﺖ؟ هﺪف و اﺻﻮل رهﻨﻤﺎیﯽ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﺎن واﻗ�� ،ﻣﺸﻮرت و ﻧﻈﺮ�ﺎت ﻣﯿﺎن �ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ره��ان ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺧﻄﺮ اﺳتﻨﺪ ) (.....اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺑیﺸ�� ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﺟﺎزﻩ ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﮐﺮدﻩ و در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﮫ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﭘیﺸﮕ��اﻧﮫ را اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﻘﺎﻣﺎت و �ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را اﺟﺎزﻩ
ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺎن �ﻮش ﻓﺮا دادﻩ و ﺑﮫ ﻧﮕﺮا�ﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی آﻧﺎن رﺳﯿﺪ�ﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻮرتهﺎی را ﮐﮫ آﻧﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﻌﺘ�� و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد هﺴتﻨﺪ.
)ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن(۲۰۱۸ ،
اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ از ﻓﻨﻮن ﻣﺘﻌﺪد ارﺗﺒﺎﻃﺎت از رﺳﺎﻧﮫهﺎ و ﺷﺒﮑﮫهﺎی اﺟﺘﻤﺎ�� ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤ�� و ﻃﺮفهﺎی ذﯾﺪﺧﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درک ﺑﺮداﺷﺖهﺎ ،ﻧﮕﺮا�ﯽهﺎ و ﺑﺎورهﺎ و هﻤﭽﻨﺎن دا�ﺶ و رﻓﺘﺎرهﺎی ﻃﺮفهﺎی ذﯾﺪﺧﻞ اﺳﺖ .اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ در اول
ً
��خﯿﺺ دهﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺷﺎ�ﻌﺎت ،اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻟﺶهﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﮐﻨﺪ ) .ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن(۲۰۲۰ ،
اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ ﯾﮏ اﻗﺪام �حﺖ ﻋﺎﻣﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ وﻗﺎﯾﮫ ،آﻣﺎد�ﯽ ،رﺳﯿﺪ�ﯽ و ﺑﻬﺒﻮدی ﯾﮏ رو�ﺪاد ﺟﺪی �حﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ ﻓﻮری ﯾ�ﯽ از هﺸﺖ وﻇﯿﻔﮫ اﺻ�� اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﻗﻮاﻧ�ن ﺑ�ن اﳌﻠ�� ﺻ�� ﻣ�ﻠﻒ ﺑﮫ
اﺟﺮای آن هﺴتﻨﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی اﺻ�� هﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﻬﺒﻮد دارﻧﺪ .اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﻋﻀﻮ ﻗﻮاﻧ�ن ﺑ�ن اﳌﻠ�� ﺻ�� ﺷﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی اﺻ�� ﻗﻮاﻧ�ن ﺑ�ن
اﳌﻠ�� ﺻ�� ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ��خﯿﺺ ،ارز�ﺎ�ﯽ ،آ�ﺎ�� د�� و ﮔﺰارش د�� ﺣﻮادث ،و هﻤﭽﻨﺎن رﺳﯿﺪ�ﯽ ﺑﮫ ﺧﻄﺮات �حﺖ ﻋﺎﻣﮫ و ﻓﻮر�ﺖ ﻧﮕﺮا�ﯽهﺎی ﻣ�� و ﺑ�ن اﳌﻠ�� اﺳﺖ
اﺳﺖ.
ﺑﮫ �ﻮﻧﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺑﺮای اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﻗﻮاﻧ�ن ﺑ�ن اﳌﻠ�� ﺻ�� ،اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﮫ ﺑﻠﮑﮫ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.
هﺪف و اﺻﻮل رهﻨﻤﺎیﯽ
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن هﺪف اﺳﺎ��ی اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ در ﺟﺮ�ﺎن ﯾﮏ رو�ﺪاد ﺻ��� ،ﺎهﺶ اﺛﺮات از ﻃﺮ�ﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔ��یهﺎی آ�ﺎهﺎﻧﮫ و ﻣﻌﺮ�� اﻗﺪاﻣﺎت
ﭘیﺸﮕ��اﻧﮫ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿ�ی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .اﯾﻦ هﺪف در ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ هﺪف اﺳﺎ��ی ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽهﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن اﺳﺖ :اراﺋﮫ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺸﻮرت ،رهﻨﻤﺎیﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔ��ﻧﺪ�ﺎن ) ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺻ��( ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪام ﻓﻮری ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ �حﺖ اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎ ،ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﺸﻮر را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺶ اﺻﻞ اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳ��اﺗ��ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﮫ ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن (۲۰۱۷ ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ
ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

.۱

ﻗﺎﺑﻞ دﺳ��س ﺑﻮدن

ﻣﺮدم ﻋﺎم ﺑﮫ ﺗﻮاﻧﺎیﯽ ﺷﺎن ﺑﺮای دﺳ����ی ﺑﮫ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد �حﺖ ﺷﺎن اﺗ�ﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻃﻼع رﺳﺎنهﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺠﺮاهﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳ��س را ﺑﺎﯾﺪ ��خﯿﺺ دادﻩ و ﻇﺮﻓﯿﺖهﺎی ﻣﻘﺎ�ﺴﮫ ای ﺷﺎن را ﺑﺮای دﺳتﯿﺎ�ﯽ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ�ﯽ ﮐﮫ در اوﻟﻮ�ﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ،
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺮای درﺳﺖ در ﺗﻘﻮ�ﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺼﺎﻣﯿﻢ آ�ﺎهﺎﻧﮫ ﺑﮕ��ﻧﺪ.
.۲

ﻋﻤ�� ﺑﻮدن

ﺗﻄﺎﺑﻖ دادن رﻓﺘﺎر ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖهﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ �حﺖ ،اﺳﺎس اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﻃﻼع رﺳﺎنهﺎ
ﺑﺎﯾﺪ دا�ﺶ ،ﮔﺮا�ﺶ و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﭘﯿﺎمهﺎ و اﻗﺪاﻣﺎ�ﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮا�ﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راﻩ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪﻩ را ﺑﺮدارد.

.۳

ﻣﻌﺘ��و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد

اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ �ﻠﯿﺪی ﺑﺮای اﯾنﺴﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ اﻓﺮاد اﻧﮕ��ﻩ ﻻزم را ﺑﺮای اﻗﺪام در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﺸﻮرت ،رهﻨﻤﺎیﯽ و ﺗﻮﺻﯿﮫ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧ��.
ارﺗﺒﺎط دهﻨﺪ�ﺎن از هﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﻮ�ﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫهﺎ اﺳﺎس ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢهﺎی آ�ﺎهﺎﻧﮫ در ﻣﻮرد �حﺖ ﺷﻮد.
.۴

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن

اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﺻ�� ﻣﺘﻮﺟﮫ آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﺎ�ﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﻬﻢ اﻧﺪ ،وﺟﻮد
دارد ﯾﺎ ﺧ�� ،اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪﻩ ﺧﻄﺮ را �ﺎهﺶ ﺑﺪهﻨﺪ.

.۵

ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺸﻮرتهﺎ و رهﻨﻤﻮدهﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺻ�� ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ در دﺳ��س ﻗﺮار ﮔ��ﻧﺪ .و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در زﻣﺎن
ﺿﺮورت آن را ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﺎﻣﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻ�� در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ داﺷﺖ.

.۶

ﻗﺎﺑﻞ درک

�ﺴﯿﺎری از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﺻ�� ﭼﮫ �ﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،هﯿﭻ ﭼ��ی ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﮫ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ�ﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﮫ درک آن ﺳﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ آﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮات ﺻ�� را ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪهﻨﺪ.

ﻣﻨﺎ�ﻊ:
•

ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن) (۲۰۲۰اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ :ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﮐﮫ هﻤیﺸﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﻣیﺸﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳ��س اﺳﺖ:

•

www.who.int/news-room/q-a-detail/risk-communication-frequently-asked-questions
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن ) (۲۰۱۸اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ در ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟ�� �حﺖ ﻋﺎﻣﮫ .رهﻨﻤﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﺧﻄﺮ ﻓﻮری،
ﭘﺎﻟی��ی و ﻋﻤﻠﮑﺮد .اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳ��س اﺳﺖ:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259807/9789241550208-eng.pdf?sequence=2
• ﺳﺎزﻣﺎن ﺻ�� ﺟﻬﺎن ) (۲۰۱۷ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺳ��اﺗ��ﯾﮏ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎ�ﯽ ﻣﻮﺛﺮ .اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﺳ��س اﺳﺖ:
www.who.int/about/what-we-do/strategic-communications-framework/en/

