طقم أدوات اتصال الس ّكان عبر الحدود ()POPCAB
االستعداد واالستجابة لفيروس كوفيد19-

فريق الصحة العالمي للحدود وقسم شؤون الهجرة والحجر الصحي

طقم أدوات اتصال الس ّكان عبر الحدود ()PopCAB

طقم أدوات مخصص للتعرف على أنماط حركة الس ّكان إلفادة برمجة الصحة العامة

ملخص
طقم أدوات اتصال السكّان عرب الحدود ( )PopCABهو طقم أدوات لجمع وتحليل املعلومات حول حركة السكّان إلفادة تدخالت صحة الجمهور .إنه يحدد أنواع املسافرين الذين يتنقلون عرب
منطقة ما واملسارات التي اتخذوها وأسباب سفرهم .من شأن فهم أمناط الحركة هذه أن يساعد يف إفادة اسرتاتيجية االستعداد واالستجابة لألمراض املعدية ومنها كوفيد.19-

معلومات أساسية
وقد أسهمت الحركة العاملية وحركة عبور الحدود يف تزايد رسعة انتشار كوفيد 19-عىل مستوى العامل .وقد غريت إجراءات إغالق الحدود والقيود عىل الحركة وسياسات التخفيف من
خصيصا .يستطيع مسؤولو الصحة العامة تنفيذ طقم
كوفيد 19-األخرى ،من أماكن تنقل األفراد وكيفية وصولهم .من املهم للغاية متييز أمناط الحركة هذه إلفادة تدخالت الصحة العامة املصممة
ً
خصيصا للوقاية
أدوات  PopCABالخاص مبراكز التحكم يف األمراض والوقاية منها ( )CDCلتصور أمناط حركة السكان وتحديد املناطق التي يستطيع فيها املسؤولون تقوية التدخالت املصممة
ً
من األمراض املعدية واكتشافها والتصدي لرسعة انتشارها .عىل سبيل املثال ،ميكن أن توجه هذه املعلومات كيفية تخصيص املوارد لالستجابة لكوفيد ،19-مبا يف ذلك توجيه األولوية إىل نقاط
الدخول ( )POEذات الصلة العالية مبناطق التفيش .كام ميكن أن تسهم هذه املعلومات يف تجهيز الرشكاء متعددي القطاعات إلعادة فتح الحدود أمام السفر الدويل.

الغاية
تتمثل الغاية العامة لتنفيذ  PopCABيف جمع وتحليل وتطبيق املعلومات عن حركة السكان إلفادة تدخالت الصحة العامة.

النهج
يتكون  PopCABمن مناقشات مجموعة الرتكيز ( )FGDومقابالت مع املخربين الرئيسيني
( ،)KIIلكل منها مكون تخطيط تشاريك .يقوم مامرسو الصحة العامة بتنفيذ طقم أدوات
 PopCABلتيسري األنشطة مع أصحاب املصلحة الرئيسيني عىل املستويات الوطنية ودون الوطنية
واملجتمعية .وهم يطبقون هذه األنشطة يف املناطق املهمة القريبة من أي منطقة تفيش أو نقاط
عبور الحدود أو نقاط التجمعات الضخمة أو مسارات النقل املزدحمة .يستطيع الفريق استكامل
جمع وتحليل البيانات يف غضون أيام قليلة لدعم االستجابة للتفيش ،أو يف فرتات زمنية ممتدة من
أجل عمليات التحليل الطوالنية.
تتضمن عملية  PopCABنهج جمع البيانات املرتبة الذي يستخدم الوسائل الكيفية والكمية ويعتمد عىل املعلومات الحالية
(امللحق  ،1امللحق  .)2يعمل فريق التنفيذ عىل تكييف محتويات طقم أدوات  PopCABودليل األسئلة النموذجية لتحقيق
أهداف املشاريع املحددة (امللحق  .)3بنا ًء عىل أهداف  PopCABهذه ،ميكن للفريق املشاركة مع ممثلني من العديد من
القطاعات ،منها االقتصاد ،الصحة ،النقل ،إلخ.

محتويات طقم أدوات PopCAB
•وحدات التدريبات
•أدوات مساعدة للوظيفة
•أدلة نموذجية لمناقشات مجموعة التركيز
( )FGDوالمقابالت مع المخبرين الرئيسيين
()KII
•مخطوطات التوجيه
•ورقة تسجيل المشارك
•مثال لقاعدة بيانات مكانية
•مثال لخريطة مشروحة

األثر
يستطيع مامرسو الصحة العامة استخدام املعلومات والبيانات املكانية التي ت ُجمع من خالل أنشطة  PopCABلتصور أمناط حركة السكان وتحديد املناطق التي يستطيع فيها املسؤولون تقوية
خصيصا للوقاية من األمراض املعدية مثل كوفيد 19-واكتشافها والتصدي لرسعة انتشارها (امللحق .)4
التدخالت املصممة
ً
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تكيفات  PopCABمن أجل كوفيد19-
تستطيع قيادة الصحة العامة تكييف وسائل  PopCABإلفادة اسرتاتيجيات التخفيف من كوفيد.19-

إجراءات التخفيف للحد من خطر انتقال المرض أثناء األنشطة
الميدانية
يستطيع فريق التنفيذ تعديل األنشطة امليدانية من خالل إلزام التباعد االجتامعي وارتداء
األقنعة أثناء مناقشات مجموعة الرتكيز ومامرسات التخطيط التشاريك وغريها من أنشطة
املشاركة املجتمعية .إن أمكن ،يستطيع الفريق تنفيذ أنشطة  PopCABيف األماكن
املفتوحة أو يف أماكن مغلقة جيدة التهوية .أو يف حالة توفر القدرة واملوارد للجلسات التي
ت ُعقد عن بُعد ،فمن املمكن إجراء مناقشات مجموعة الرتكيز ( )FGDواملقابالت مع
املخربين الرئيسيني ( )KIIعرب اإلنرتنت.

االعتبارات األساسية لتصميم تنفيذ PopCAB
يستطيع فريق التنفيذ تصميم طقم أدوات  PopCABلجمع معلومات عن أمناط
الحركة وسلوكيات سكان معينني يتمتعون بأهمية خاصة يف األماكن التي يرتفع فيها خطر
انتقال عدوى كوفيد .19-يجب أن تفكر قيادة الصحة العامة يف تنفيذ  PopCABيف
األماكن التي يرتفع فيها خطر انتقال عدوى كوفيد 19-أو القريبة من تفشيه .من املناطق
األخرى التي متثل أهمية بالنسبة لتنفيذ  ،PopCABاملناطق الحدودية ذات نقاط
العبور الرسمية أو غري الرسمية ،أو مسارات النقل املزدحمة ،أو األسواق املزدحمة .بطرح
أسئلة متنوعة عىل فئات سكان ذات أولوية حول االنتقال ،يستطيع فريق التنفيذ املساعدة
ليس فقط يف إفادة قرارات الصحة العامة ،ولكن أيضً ا يف تقييم التغريات يف أمناط الحركة
واالتصال بعد تنفيذ سياسات االستجابة لكوفيد.19-

مثال لتصميم تنفيذ  PopCABلتناول االستجابة لكوفيد19-

مثال ألهداف  PopCABفي التصدي لكوفيد19-

•وصف سلوك السعي للرعاية الصحية المتعلقة بكوفيد19-
•تخطيط الصلة بين المدن القريبة من تفشي كوفيد19-
•تحديد أفضل أماكن وضع نقاط تفتيش الفحص الصحي
•وضف توفر الموارد في نقاط االهتمام
•تخطيط مسارات النقل بعد إغالق الحدود
•تحديد نقاط االهتمام لزيادة التواصل بشأن خطر كوفيد19-
•التعرف على المجتمعات عالية الخطورة لتعزيز الرقابة داخل المجتمع
•وصف موسمية الحركة
•تحديد نقاط االهتمام ذات األولوية لرقابة كوفيد19-

مثال لمجموعات أصحاب المصلحة المشاركين
•العاملون في القطاع الصحي
•المعالجون بالطب التقليدي
•عمال النقل
•جهات البيع في األسواق
•القادة الدينيون
•السائحون

تم تحديد سائقي الشاحنات ملسافات طويلة باعتبارهم فئة سكان مهمة بالنسبة لبعض الدول
األفريقية ألن هؤالء السائقني يعربون يف العادة العديد من الحدود الدولية أثناء سريهم .يقدم
سائقو الشاحنات خطر انتقال كوفيد 19-دول ًيا ومحل ًيا ،وميكنهم أن يقدموا معلومات قيمة أثناء أنشطة  PopCABحول النقاط الساخنة لنقل العدوى .ميكن أن تؤدي مناقشات مجموعة
الرتكيز مع سائقي الشاحنات إىل نقاشات حول املسارات التي يتخذونها ،وأماكن توقفهم ،ومدد توقفهم يف تلك املحطات ،ومقدار تفاعلهم مع املجتمع املحيل يف كل محطة توقف ،وأين
يتوجهون للحصول عىل الرعاية الطبية العاجلة أثناء سريهم ،وكيف تغريت حركتهم بسبب قيود كوفيد ،19-واألماكن عىل مساراتهم التي يُطلب منهم فيها الخضوع للفحص للتأكد من خلوهم
من كوفيد.19-
ميكن استخدام النتائج التي تُجمع خالل أنشطة  PopCABمع سائقي الشاحنات لتصميم حمالت تواصل حول املخاطر يف محطات الشاحنات الرئيسية لتثقيف السائقني حول األعراض
املحتملة ومتطلبات االختبار يف نقطة االهتامم وخطر انتقال عدوى كوفيد.19-
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الملحق 1
مصادر بيانات النزوح والحركة
ٍ
ملزيد من فهم حركة السكان يف منطقة معينة ،ميكن استخدام مصادر بيانات حركة إضافية بالتتابع مع بيانات  .PopCABمن خالل تجميع مصادر بيانات حركة متعددة يف تحليل واحد ،ميكن
للدولة أو املنطقة التوصل إىل فهم أشمل ألمناط االتصال داخل حدودها وخارجها .مصادر البيانات الواردة يف الجدول أدناه توفر مجموعة متنوعة من املعلومات حول أمناط حركة السكان حول
العامل.

الجدول :مصادر بيانات النزوح والحركة

الوصف

مجموعة البيانات
التصوير الجوي واألقمار االصطناعية
موقع الصراع المسلح وبيانات الفعالية
()ACLED
شبكة حركة كوفيد
تصوير األقمار االصطناعية اليومي
بيانات  Facebookلألبد
خرائط  Facebookالخاصة بالكوارث
بيانات الثروة الحيوانية الشبكية لمنظمة الفاو
()FAO
Flowminder
قاعدة بيانات النزوح الداخلي العالمية
مشروع التخطيط العالمي الريفي/الحضري
Google Mobility
شبكة  - 3الموارد األساسية الحرجة
شبكة  - 3حدود المستعمرات
مصفوفة تتبع النزوح IOM
برنامج بيانات صراع Uppsala
لوحة بيانات كوفيد الخاصة بمنظمة الصحة
العالمية ()WHO
WorldPop

4

التصوير الجوي واألقمار االصطناعية
التواريخ ،والممثلون ،والمواقع ،والوفيات ،وطرائق كل العنف السياسي العالمي المذكور وفعاليات االحتجاجات
المستودعات ،واألدوات ،ودليل استخدام بيانات الحركة المجمعة لدعم استجابة كوفيد19-
تصوير األقمار االصطناعية
كثافة السكان؛ خرائط شبكية لتوزيع الكهرباء؛ الدخول إلى اإلنترنت
جمّع أنماط استخدام تطبيقات الوسائل االجتماعي بعد وقوع كارثة طبيعية
الخطوط األفقية (بيانات المصفوفة الشبكية) للتوزيع المكاني العالمي للماشية وغيرها من الحيوانات
الموارد واألدوات المعدة الستخدام بيانات الهاتف الخلوي لدعم اتخاذ القرار
أداة الستكشاف وتصور منظومات مخاطر النزوح المتعلق بالكوارث ولتقييم مدى احتمالية حدوث فعاليات نزوح
معينة
يحدد المناطق الحضرية على مستوى العالم
تقارير وبيانات االنتقال لبلدان متعددة
مجموعة بيانات مكانية مجموعة لالستجابة لكوفيد 19-في أفريقيا؛ وتشمل بيانات حول السكان والمستعمرات
ونقاط االهتمام والحدود
امتدادات المستعمرات لبلدان معينة في أفريقيا
بيانات حول انتقال وضعف واحتياجات النازحين والسكان المتنقلين
بيانات حول العنف المنظم وأقدم مشروع جمع بيانات مستمر للحرب األهلية
أحدث بيانات حاالت كوفيد 19-متاحة للتنزيل
تدفقات النزوح الداخلي لبلدان معينة
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الملحق 3
قالب دليل المناقشة
يقدم قالب دليل املناقشة أسئلة قابلة للتعديل لتيسري جمع املعلومات الكيفية وإفادة تدخالت الصحة العامة األكرث توجي ًها .ستساعد قامئة األسئلة هذه أصحاب املصلحة يف التعرف عىل النقاط
واملسارات وفئات السكان ذات االهتامم ملناقشتها يف األسئلة الالحقة .ميكن تخصيص هذه األسئلة ألي مجموعة أصحاب مصلحة وهدف للدولة يف وصف حركة السكان.

الجدول :قالب دليل المناقشة

الموضوع
سياق واضح

أسئلة نموذجية للمشاركين
•باستخدام الخريطة ،يُرجي تحديد ووصف األماكن التي تزورها في هذه المنطقة العامة (على سبيل المثال المدن ،المرافق
الصحية ،األسواق ،دور العبادة ،المدارس ،مسارات خاصة)؟
•عندما تسافر خارج الدولة ،أين تذهب؟ لماذا؟
•باستخدام الخريطة ،يُرجى وصف أنماط الحركة المحلية واإلقليمية والدولية .ناقش باختصار َمن ولماذا ومن/إلى وأين وكيف
وعدد األفراد الذين يتحركون داخل منطقة االهتمام وحولها وخارجها.

اتصال المجتمع

•هل يزور مجتمعك أفرا ٌد من خارجه؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فما األماكن التي زاروها في مجتمعك ولماذا؟
•إلى أين يسافر أفراد من مجتمعك خارجه؟ لماذا؟
•أ ٌ
ي من مناطق االهتمام المحددة هذه تشعر أنها مهمة أيضًا لآلخرين في [أدخل مجموعة أصحاب املصلحة :مثل مهنتك ،قبيلتك ،مجتمعك]؟
لماذا هذه المناطق أكثر أهمية؟

َمن :سمات السكان
المتنقلين

لماذا :أسباب حركة السكان

كيف :وسيلة النقل
متى :الموسمية أو مدة
الحركة

• َمن زار منطقة االهتمام هذه؟ يُرجى مناقشة سماتهم (على سبيل المثال ،السن ،المهنة ،الهوية الثقافية ،منطقة السكن بما في ذلك
المناطق في الدول المتاخمة ،إلخ).
•هل يأتي غالبًا أشخاص جدد أم يزورها نفس األفراد بصفة منتظمة؟
•هل تأتي نفس المجموعات (الجنسيات أو المجموعات اإلثنية/الثقافية/اللغوية) طوال العام أم تميل مجموعات مختلفة إلى القدوم
في أوقات مختلفة من العام؟
•لماذا يزور الناس منطقة االهتمام هذه (على سبيل المثال ،السعي للحصول على رعاية صحية ،بيع أو شراء سلع ،أسباب دينية،
فرص عمل ،تعليم ،صلة رحم)؟
•هل السفر إلى منطقة االهتمام هذه أسهل من السفر إلى مناطق أخرى ذات خدمات مشابهة؟
•ما نوع النقل الذي يستخدمه األفراد للوصول إلى منطقة االهتمام هذه (على سبيل المثال ،قطار ،سيارة ،حافلة ،مركب ،مشاركة
في الركوب ،دراجة ،سيرً ا على األقدام)؟
•هل وسيلة النقل هذه متاحة طوال العام أم فقط أثناء مواسم أو عطالت معينة؟
•ما مدة إقامة األفراد عندما يزورون منطقة االهتمام هذه (على سبيل المثال ،بضع ساعات ،يوم واحد ،بضعة أيام ،شهور)؟
•أين يبيتون إذا قدموا من مجتمع آخر (على سبيل المثال ،فنادق ،مناطق سكنية ،هياكل غير دائمة ،إلخ)؟
•صف األنماط اليومية أو األسبوعية أو الموسمية لزيارة منطقة االهتمام هذه أو السفر فيها.
•أين يعبر األفراد الحدود بانتظام (نقطة اهتمام رسمية وغير رسمية)؟
•لماذا يختارون نقطة العبور تلك بالتحديد؟

أين :عبور الحدود

•أين يتوقف الناس على طول مسار عبور الحدود هذا ولماذا يتوقفون هناك (على سبيل المثال ،محطات وقوف شاحنات/محطات
وزن شاحنات ،للتزود بالطعام ،لقضاء الليلة ،لزيارة العائلة/األصدقاء)؟
•إذا أصاب أحد األفراد الذين يعبرون الحدود مرضٌ أثناء رحلته ،فأين يمكنه التوجه للحصول على العالج (على سبيل المثال،
يعود إلى وطنه ،معالج بالطب التقليدي ،السوق لشراء دواء ،مرفق رعاية صحية)
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الملحق 3
الموضوع

أسئلة نموذجية للمشاركين
•كيف تغيرت أنماط الحركة في ظل جائحة كوفيد19-؟
•هل تغير متوسط وقت االنتظار في أقرب نقطة اهتمام أثناء جائحة كوفيد19-؟ إذا كانت اإلجابة نعم ،فكيف تغير؟
•أين في منطقة االهتمام هذه يُطالب الناس بالخضوع للفحص (على سبيل المثال ،قياس درجة حرارة الجسم ،اختبار كوفيد ،19-ما
يثبت تلقي اللقاح ،إلخ)؟
•أين تتجه لتلقي الرعاية الطبية إذا بدأت في الشعور بالمرض أثناء سفرك؟

أسئلة متعلقة بكوفيد19-

•كيف يحصل السكان المتنقلون على معلومات حول كوفيد 19-وما اللغة التي يفضلونها (على سبيل المثال ،مجموعات
( WhatsAppالمعتمدة على العقائد ،دردشة العائالت) ،مجموعات  ،Facebookالمذياع ،التلفزيون ،المنشورات ،إلخ)؟
•ما أكبر التحديات التي تعيق الوصول إلى معلومات كوفيد 19-والرعاية الصحية واالختبارات والتلقيح في مجتمعك؟
•ما االنطباع بشأن كوفيد 19-في مجتمعك؟
•ما حجم التفاعل الذي يقوم به المسافرون مع مجتمعك المحلي؟ لماذا؟
•يُرجى تحديد مناطق جغرافية إضافية تعتقد أنها ذات أهمية للصحة العامة بنا ًء على أنماط حركة السكان .صف األسباب التي
تجعل هذه المناطق مهمة.
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الملحق 4
مصفوفة تنفيذ باقة PopCAB
تساعد هذه املصفوفة فريق تنفيذ  PopCABعىل تحديد مستوى األنشطة واملوارد املطلوبة لتحقيق النتائج املرغوبة التي ستقدم أفضل إفادة ألهدافهم .سيكون املستوى األول مفيدًا
بالنسبة للدول التي تحتاج إىل جمع بيانات الحركة وتلخيصها رسي ًعا لالستجابة لتفيش كوفيد .19-الفرق التي سبق أن أجرت  PopCABأو التي لديها وقت أو موارد أكرث تخصصها ألنشطة
 PopCABميكنها أن تفكر يف مكونات إضافية مثل رقمنة البيانات املكانية املكدسة من رشوح الخرائط والتعرف عىل مواضيع شائعة يف البيانات من خالل التحليل الكيفي .ميكن لفريق التنفيذ
تصميم مواد  PopCABاملساعدة هذه إلفادة الجهود املختلفة لالستجابة لكوفيد 19-من خالل استهداف سكان مناطق االهتامم املعرضني لخطر كبري النتقال كوفيد 19-بينهم.

الجدول :مصفوفة تنفيذ باقة PopCAB

األنشطة

خطة/باقة PopCAB
•التدريب

•خرائط ورقية مشروحة

•األنشطة الميدانية

•جداول لنقاط االهتمام ()POI

»مناقشة مجموعة التركيز ()FGD

األساسيات

خيارات المنتجات

•تقارير ملخص مكتوبة وعروض  PowerPointتقديمية

»شرح الخرائط
•نسخ مالحظات مناقشة مجموعة التركيز ()FGD
•استكمال جدول الملخص
•إنشاء قاعدة بيانات PopCAB
•رقمنة البيانات المكانية
»إحداثيات المواقع

مادة مساعدة اختيارية:
بيانات مكانية مرقمنة

»المسارات الموصوفة
•توفيق البيانات المكانية ،عند العمل مع مناقشات متعددة
لمجموعة التركيز
•التحليل الكيفي األساسي

مادة مساعدة اختيارية:
التحليل المكاني والكيفي ال ُم َّركب

»قراءة مناقشات مجموعة التركيز والتعرف على المواضيع
بالتقريب (مواضيع تظهر كثيرً ا أو يُشار إليها باعتبارها
مجاالت اهتمام)

•خرائط لنقاط االهتمام في مناقشات مجموعة التركيز/
األنشطة
•خرائط لنقاط االهتمام والمسارات في مناقشات مجموعة
التركيز/األنشطة

•خرائط سردية وموضوعية تشمل نقاط اهتمام/مسارات
مُرَّ كبة من أنشطة متعددة

•االستفسار عن البيانات المكانية بحسب المواضيع الكيفية
•اتباع اإلرشادات لتحليل موضوعي قوي

مادة مساعدة اختيارية:
تحليل كيفي كامل

»إنشاء دليل رموز
»الرمز
»بحث عن المواضيع وتحديدها

•وضع تقرير حول تحليل موضوعي من بيانات مناقشة
مجموعة التركيز
•خرائط سردية وموضوعية تعتمد على تحليل كيفي أكثر
متانة

•كتابة تقرير موضوعي

cdc.gov/coronavirus
CS324503-C June 14, 2021 10:53 AM

8

