]دو�ﻤﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺎڼﮫ[
د ﺧﻄﺮﺧ��اوی څﮫ ��ی دي؟ ﻣﻮﺧﮫ او ﻻرښﻮد اﺻﻮل
د ﻣﺘﺨﺼﺼیﻨﻮ ،ځﺎیﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ،ﯾﺎ ﭼﺎروا�ﻮ او هﻐﻮ ﺧﻠ�ﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ �� ﻟﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﻣﺸﻮرو او ﻧﻈﺮوﻧﻮ هﻢ ﻣﻬﺎﻟﮫ ﺗﺒﺎد�� ﺗﮫ و�ﻞ ﮐ��ي )(...
د ﺧﻄﺮ ﭘﻮهﺎوی ﻟﮫ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﻠ�ﻮ ﺗﮫ اﺟﺎزﻩ ور�ﻮي �� د ﺧﻄﺮ ﭘﮫ ه�ﻠﮫ ﭘﻮﻩ ��ي او ﺧﻮﻧﺪي �ﻮوﻧ�ﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي ،او ﭼﺎروا�ﻮ او ﻣﺘﺨﺼﺼیﻨﻮ ﺗﮫ
اﺟﺎزﻩ ور�ﻮي �� د ﺧﻠ�ﻮ اﻧﺪ�ښﻨﻮ او اړﺗﯿﺎوو ﺗﮫ ﻏﻮږ وﻧی��ي او دا اﻧﺪ�ښ�ې او اړﺗﯿﺎوې ﺣﻞ �ﻮي ،ﻧﻮ هﻐﮫ ﻣﺸﻮرې �� دوی یﯥ ور�ﻮي اړوﻧﺪې ،د ﺑﺎور وړ او د ﻣﻨﻠﻮ وړ
دي )د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن.(۲۰۱۸ ،
د ﺧﻄﺮ ﺧ��اوی د رﺳنﯿﻮ او ټﻮﻟﻨ��و رﺳنﯿﻮ څخﮫ ﻧﯿﻮ�� ﺗﺮ ډﻟﮫ ﯾ��و رﺳنﯿﻮ ،ښﮑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ او د ټﻮﻟﻨ�� ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﮫ ګډون ګڼ ارﺗﺒﺎﻃﺎ�ﻲ ﺗﺨﻨﯿ�ﻮﻧﮫ �ﺎروي .د ﺧﻄﺮ
ﺧ��اوی د ښﮑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د اﻧګ��ﻧﻮ ،اﻧﺪ�ښﻨﻮ او ﺑﺎوروﻧﻮ او دﻏﮫ راز د دوی د ﭘﻮ�� او ﮐړﻧﻮ درک ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .د ﺧﻄﺮ اﻏ��ﻣﻦ ﺧ��اوی ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژرﻩ آوازې ،ﻧﺎﺳﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او د ﭘﻮهﺎوي ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧﻮرې ﻧﻨ�ﻮ�ﯥ ﭘﮫ �ﻮﺗﮫ او ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﮐړي )د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن.(۲۰۲۰ ،
د ﺧﻄﺮ ﭘﻮهﺎوی د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯿﺎ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﺣﻞﻻرﻩ دﻩ �� د ﺟﺪي روﻏﺘﯿﺎیﻲ ﭘېښﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ،ﭼﻤﺘﻮوا�� ،ﻏ���ﻮن او ﺑ��ﺗﮫ ﺟﻮړ�ﺪو ﭘﮫ ﭘړاووﻧﻮ �ﯥ اړ�ﻨﮫ دﻩ.
د ﺑ���ﻲ ﺧﻄﺮ ﭘﮫ ه�ﻠﮫ ﺧ��اوی ﯾﻮﻩ ﻟﮫ هﻐﻮ  ۸اﺳﺎ��ي دﻧﺪو څخﮫ دﻩ �� د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻏړي هﯧﻮادوﻧﮫ یﯥ ﺑﺎﯾﺪ د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧیﻨﻮ د ﻻﺳﻠﯿﮏ
�ﻮوﻧ�ﻮ ﭘﮫ ﺗﻮګﮫ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي .اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﭘﮫ � ۲۰۰۷ﺎل �ﻲ د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧیﻨﻮ ﻏړ�ﺘﻮب ﺗﺮﻻﺳﮫ ﮐړ .د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧیﻨﻮ اﺻ�� ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﮫ ﻟﮫ هﻐﻮ
ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﮫ د ﭘېښﻮ د ﭘ��ﻧﺪ�ﯥ ،ارزو�ﯥ ،ﺧ��اوي او راﭘﻮر ور�ﻮﻟﻮ ،او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺘﯿﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻄﺮوﻧﻮ او ﻣ�� او ﻧړ�ﻮاﻟﻮ ﺑ��ﻧﯿﻮ اﻧﺪ�ښﻨﻮ ﺗﮫ د ﻏ���ﻮن ﻟﭙﺎرﻩ اړ�ﻦ دي.
ﭘﮫ ﻟﻨډو ټ�ﻮ �ﯥ ،د ﺧﻄﺮ ﺧ��اوی د هﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﺧﺘﯿﺎري ﻧﮫ ،ﺑﻠ�ﯥ اﺟﺒﺎري �ﺎر دی.
ﻣﻮﺧﮫ او ﻻرښﻮد اﺻﻮل
د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﮫ ﺑ���ﻲ روﻏﺘﺎیﻲ ﺣﺎﻟﺖ �ﯥ د ﺧ��اوي اﺻ�� ﻣﻮﺧﮫ ،د آ�ﺎهﺎﻧﮫ ﭘﺮ�ﮑړو او د اﻏ��ﻣﻨﻮ ﺷﻮو ﺧﻠ�ﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺧﻮﻧﺪي �ﻮوﻧ�ﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ د
�څﻮ�ﯥ ﻟﮫ ﻻرې د ﻧﺎوړﻩ اﻏ��و راﮐﻤﻮل دي .دا ﻣﻮﺧﮫ د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن د ټﻮﻟﻮ ﺧ��او�ﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮ�� ﺳﺮﻩ ﺳﻤﮫ دﻩ �� ﻋﺒﺎرت دﻩ ﻟﮫ :د ﭘﺮ�ﮑړې �ﻮوﻧ�ﻮ
)ﻣهﻤﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒیﻨﻮ( ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ،ﻣﺸﻮرو او ﻻرښﻮد ﺑﺮاﺑﺮول ﺗﺮڅﻮ ﺳﻤﻼ��ي اﻗﺪام وﮐړي او د اﻓﺮادو� ،ﻮرﻧﯿﻮ ،ټﻮﻟﻨﻮ او ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ روﻏﺘﯿﺎ وﺳﺎ�ﻲ.
د اﻏ��ﻣﻦ ﺧ��اوي  ۶ﻣهﻢ اﺻﻮل د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن دﺳ��اﺗ��ﯾ�ﻮ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ ﭘﮫ ﭼﻮ�ﺎټ )د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن� (۲۰۱۷ ،ﯥ �ﺸﺮ�ﺢ ﺷﻮي او د ﺧﻄﺮ ﺧ��اوي
ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ د ﭘ�� ﮐﯧﺪو وړ دي.

.۱

د ﻻﺳﺮ��ي وړ :ډﯦﺮ ﻋﺎم ﺧﻠﮏ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او روﻏﺘﯿﺎ ﺳﺎﺗ�ې ﻟﭙﺎرﻩ د اړ�ﻨﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺮﻻﺳﮫ �ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﮫ وړﺗﯿﺎ ﺗﮑﯿﮫ
�ﻮي .ﺧ�� ور�ﻮوﻧ�ﯽ ﺑﺎﯾﺪ ټﻮل ﺷﺘﮫ ﭼﯿﻨﻠﻮﻧﮫ و����ﻲ او ﻟﻮﻣړ�ﺘﻮب ﻟﺮوﻧ�ﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒیﻨﻮ ﺗﮫ د رﺳﯧﺪ�ﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﮫ ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﮫ ﭘﮫ �ﺎر
واﭼﻮي .د ﭼﯿﻨﻠﻮﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ �ﺎرول ﻣﺨﺎﻃﺒیﻨﻮ ﺗﮫ د هﻐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ وړاﻧﺪې �ﻮﻟﻮ �ﯥ ﻣﺮﺳﺘﮫ �ﻮي �� دوی د آ�ﺎهﺎﻧﮫ ﭘﺮ�ﮑړو
�ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﺗﯿﺎ ورﺗﮫ ﻟﺮي.

.۲

د اﻗﺪام وړ :اﻏ��ﻣﻦ ﺧ��اوی د ﺳﺎﳌﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻏﻮرﻩ �ﻮﻟﻮ او د روﻏﺘﯿﺎ ﺳﺎﺗ�ې د ﭘﺎﻟیﺴﯿﻮ ﭘﺮ ﭘ�� ﮐﯧﺪو ﻻړ دی .د دې ﻟﭙﺎرﻩ �� ﺧ��
ور�ﻮوﻧ�ﯽ ﺑﺮ�ﺎ�� ��ي ،ﺑﺎﯾﺪ د هﺪ�� ﻣﺨﺎﻃﺒیﻨﻮ ﭘﻮهﮫ ،اﻧګ��ﻧﮫ او ﭼﻠﻨﺪوﻧﮫ درک ﮐړي ﺗﺮڅﻮ دا��ې ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﮫ راﻣﻨځﺘﮫ ﮐړي �� د وړاﻧﺪﯾﺰ
ﺷﻮو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺮاﺗﮫ ﺧﻨډوﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﻨځﮫ ﯾﻮ��ي.

.۳

د ﺑﺎوروړ:ﺑﺎور هﻐﮫ ﻣهﻢ ﻓﮑټﻮر دی �� دا ښيي �� آﯾﺎ ﻓﺮد د ﻣﺸﻮرو ،ﻻرښﻮوﻧﻮ او ﺳﭙﺎرښتﻨﻮ ﭘﮫ اړﻩ اﻗﺪام �ﻮي ﮐﮫ ﻧﮫ .ﺧ�� ور�ﻮوﻧ�ﯽ
ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﺎور د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﮫ ﻣﻮﺧﮫ ﻟﮫ هﺮ ﻓﺮﺻﺖ څخﮫ ګټﮫ واﺧ�� ﺗﺮڅﻮ د ﺳﭙﺎرښتﻨﻮ ﭘﺮ ﺑنﺴټ آ�ﺎهﺎﻧﮫ روﻏﺘﯿﺎیﻲ ﭘﺮ�ﮑړې و��ي.

.۴

اړوﻧﺪ :ﺧ��اوی ﺑﺎﯾﺪ و�ﻮﻻی ��ي ﻟﮫ هﺪ�� ﻣﺨﺎﻃﺒیﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﮫ وﮐړي ﭘﮫ دې ﭘﻮﻩ ��ي �� د دوی ﯾﺎ د هﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې روﻏﺘﯿﺎیﻲ
ﺧﻄﺮ ﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ �� دوی ﺗﮫ ګﺮان دي ،آﯾﺎ دا ﺧﻄﺮ ﺟﺪي دی ﮐﮫ ﻧﮫ او آﯾﺎ �ﻮﻻی ��ي د وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮو اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻟﮫ ﻻرې دا ﺧﻄﺮ را
ﮐﻢ ﮐړي ﮐﮫ ﻧﮫ.

.۵

ﭘﺮوﺧﺖ :د ټﻮﻟﻮ روﻏﺘﺎیﻲ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﭘﮫ اړﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﺸﻮرې او ﻻرښﻮو�ﯥ ﭘﺮ وﺧﺖ ﭼﻤﺘﻮ او د ﻻﺳﺮ��ي وړ وګﺮ�� ﺗﺮڅﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒ�ن
د اړﺗﯿﺎ وړ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺮ وﺧﺖ ﺗﺮﻻﺳﮫ او ﻣﻨﺎﺳ�ې روﻏﺘﯿﺎیﻲ ﭘﺮ�ﮑړې او اﻗﺪاﻣﺖ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.

.۶

د ﭘﻮهﯧﺪو وړ :ډﯦﺮ هﺪ�� )ټﺎ�ﻞ ﺷﻮي( ﻣﺨﺎﻃﺒ�ن ﭘﺮ هﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﻧﮫ ﭘﻮه��ي �� ﺑﺎﯾﺪ یﯥ د ﮐړﮐﯧﭽﻦ ﯾﺎ ﺑ���ﻲ روﻏﺘﯿﺎیﻲ ﺣﺎﻟﺖ �ﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ
ﮐړي .دوی دا��ې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﮫ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي �� ﭘﮫ آﺳﺎ�ۍ د ﭘﻮهﯧﺪو وړ وي ﺗﺮڅﻮ روﻏﺘﯿﺎیﻲ ﺧﻄﺮوﻧﮫ درک ﮐړي او و�ﻮﻻی ��ي ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي.

اخځﻠﯿﮑﻮﻧﮫ:
•
•

•

د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) ،(۲۰۲۰د ﺧﻄﺮ ﺧ��اوی :ډﯦﺮ ځﻠﮫ ﭘﻮښﺘﻞ ﺷﻮې ﭘﻮښﺘ�ې .ﭘﮫ دې ﺗړو�ﻲ �ﯥ د ﻻﺳﺮ��ي وړ ديwww.who.int/news- :
room/q-a-detail/risk-communication-frequently-asked-questions
د روﻏﺘﯿﺎ ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) ،(۲۰۱۸د روﻏﺘﯿﺎ ﭘﮫ ﺑ��ﻧﯿﻮ ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻮ �ﯥ د ﺧﻄﺮ ﺧ��اوی .ﻟﮫ ﺑ���ﻲ ﺧﻄﺮ څخﮫ د ﺧ��اوي د ﭘﺎﻟی��� او اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﭘﮫ ه�ﻠﮫ د
روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻻرښﻮد .ﭘﮫ دې ﺗړو�ﻲ �ﯥ د ﻻﺳﺮ��ي وړ دی:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259807/9789241550208eng.pdf?sequence=2
د روﻏﺘﯿﺎ د ﻧړ�ﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ) ،(۲۰۱۷د اﻏ��ﻣﻦ ﺧ��اوي ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳ��اﺗ��ﯾ�ﻮ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ ﭼﻮ�ﺎټ .ﭘﮫ دې ﺗړو�ﻲ �ﯥ د ﻻﺳﺮ��ي وړ دی:
www.who.int/about/what-we-do/strategic-communications-framework/en/

