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حول هذه المعونة الميدانية
ستساعدك هذه المساعدة الميدانية على إشراك 

أصحاب المصالح في المجتمع لدعم التلقيح 
عموماً والتلقيح ضد الحصبة والحصبة األلمانية 
تحديداً. وقد ُصممت لكي تستخدم على مستوى 

المحافظات والمجتمعات على حد سواء، وينبغي 
دة لكل  تعديلها ومواءمتها حسب االحتياجات الُمحدَّ

مستوى.

الهدف الشامل من المشاركة المجتمعية
يتمثَّل الهدف في إقامة حوار وبناء الثقة مع المجتمعات حتى ُتجهَّز أنشطة التلقيح عموماً )وأنشطة التلقيح ضد الحصبة 
والحصبة األلمانية تحديداً( بطريقة تعاونية، ما يجعلها ذات قيمة أكبر ويرجح أن تستخدمها الفئات السكانية المستهدفة. 

ر أنَّ المشاركة المجتمعية تعني أن تكون عملية ُمتَّسقة ومستمرة. وهي جزء طبيعي من نظام تقديم الخدمات، وليست  وتذكَّ
نشاطاً لمرة واحدة فقط ُينفَّذ عند انعقاد الحمالت.

نظرة عامة
من الضروري أن يثق المجتمع في برنامج التلقيح بهدف تعزيز التلقيح ضد الحصبة والحصبة األلمانية وزيادة نطاق 
تغطية التلقيح. باعتباره مصدراً ثابتاً وجديراً بالثقة حقاً في العديد من المجتمعات، يمكن للعاملين في المجال الصحي 

تسهيل بناء الثقة بشكل فريد من خالل المشاركة المجتمعية.

باإلضافة إلى الحفاظ على وجود حوار منتظم مع القادة وأولياء األمور بالمجتمع، يمكن للعاملين في المجال الصحي 
المساهمة في المشاركة المجتمعية وتوجيهها من خالل:

ه من ِقبل المديرين وفرق التواصل على مستوى المحافظات، ولكن يتولى العاملون في  ُتسَتهل المشاركة المجتمعية وتوجَّ
م هذه المساعدة الميدانية إلى قسمين، وهما على  المجال الصحي تيسيرها وتنفيذها على مستوى المجتمعات. ومن َثمَّ، ُتقسَّ

مستوى المحافظات والمجتمعات.

ملحوظة:  ُتعد المشاركة المجتمعية إحدى القنوات المهمة التي تصل إلى جميع الجماهير، وخاصًة المجموعات النائية 
ضة للخطر. وُتتيح لنا الترويج للتلقيح ضد الحصبة والحصبة األلمانية وتنفيذه من  اجتماعّياً واألكثر هشاشة والُمعرَّ

د من تحديد قادة المجتمع وإشراكهم في  خالل أصحاب المصالح الجديرين بالمصداقية والموثوق بهم في المجتمع. تأكَّ
هذه المجتمعات ذات األولوية.

منح أفراد المجتمع الفرصة للتعبير عن 
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أفكارهم واهتماماتهم بشأن القضايا المتعلقة 
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اإلجراءات الُمتَّخذة لحل المشكالت

إشراك أفراد المجتمع في عملية اتخاذ القرار 
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 والتخطيط التي تؤدي إلى إيجاد الحلول

السماح ألفراد المجتمع بتحمل مسؤولية 
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م الذي تم إحرازه التقدُّ
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الهدف: 
ع )EPI( وفرق التواصل على فهم سياق المجتمع وأهداف تغيير السلوك والفرص  سيعمل مديرو برنامج التلقيح الموسَّ

الة للمشاركة  والعوائق المحيطة بالتلقيح وتحديده وذلك على مستوى المحافظة. ستساعد هذه المعلومات على وضع خطة فعَّ
المجتمعية. وبتوافر الخطة الجاهزة، ستتمثَّل الخطوة التالية في تزويد العاملين في المجال الصحي باألدوات )مثل، نموذج 

تسجيل البيانات( والمهارات )مثل، جمع البيانات( لتنفيذ خطة المشاركة المجتمعية على األرض.

ة ثالثة أهداف رئيسية على مستوى المحافظة: ثمَّ

فهم المجتمعات المراد إدراجها ضمن خطة المحافظة وتحديد الشركاء المحتملين 
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داخل المجتمع

  

وضع خطة للمشاركة، وإشراك المجتمع في تنميتها
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Share theمشاركة خطة المشاركة المجتمعية مع العاملين في المجال الصحي 
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 على مستوى المجتمع وتحديث الخطة بانتظام

مها العاملون في المجال الصحي   ينبغي تحديث خطة المشاركة المجتمعية باستمرار عن طريق المالحظات التي ُيقدِّ
وأفراد المجتمع.

على مستوى المحافظات/المدن
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 المحافظة وتحديد الشركاء
المحتملين داخل المجتمع

تكون الخطوة األولى في وضع خطة المشاركة المجتمعية 
هي تحديد المشاركين. لتحديد أفراد المجتمع وشرائحه 

األساسية، ينبغي للمديرين وفرق التواصل على مستوى 
المحافظة التعاون مع العاملين في المجال الصحي على 

مستوى المجتمع لإلجابة عن األسئلة الجوهرية المطروحة 
حول مجتمعاتهم الفردية، مثل تحديد أصحاب التأثير 

الرئيسيين في المجتمع. ضع في اعتبارك أنَّ معظم هذه 
المعلومات قد تكون متاحة بالفعل في تقارير الدراسات 
االستقصائية المجتمعية الموجودة ودراسات المعارف 
والمواقف والممارسات )KAP(، كما ينبغي تصنيف 

الردود حسب الجمهور بقدر اإلمكان.

األسئلة الجوهرية المطلوب اإلجابة عنها هي:

 كيف يمكن تحديد "المجتمع"؟ 
د المجتمعات عادة حسب حدودها الجغرافية، ولكن  ُتحدَّ
يمكن تحديدها أيضاً حسب خصائص أخرى. يمكن أن 

دة للمجتمعات عبارة عن خصائص  تكون العوامل الُمحدِّ
اجتماعية أو لغوية أو ثقافية. يمكنك أيضاً التفكير في تقسيم 

المجتمعات حسب االختالفات االقتصادية أو السياسية أو 
المهنية أو الدينية أو حسب أولويات المجتمع. 

 َمن هم األشخاص الذين نحاول التأثير فيهم؟
من المهم أن تكون دقيقاً بشأن الجمهور األساسي الذي 

تأمل في إشراكه من خالل خطتك للمشاركة المجتمعية. 
يشتمل بعض الجمهور المألوف على األمهات أو اآلباء أو 
األجداد أو غيرهم من أولياء األمور أو أصحاب التأثير في 

المجتمع. 

َمن الذي يؤثر في هذه المجتمعات؟ يمكن أن يساعد 
التعامل مع أصحاب التأثير على إنجاح الجهود التي تبذلها 

لتحقيق المشاركة المجتمعية. الحظ أنَّ أصحاب التأثير 
يمكن أن يختلفوا في كل مجموعة. ينبغي لك التفكير في 

األشخاص والمجموعات ذات األدوار المجتمعية الرسمية 
وغير الرسمية على حد سواء أثناء تحديد أصحاب التأثير.

 كيف يحدث التواصل في كل مجموعة مستهدفة؟ وأين؟
من أجل إشراك المجتمعات، يجب أن تفهم كيفية التواصل 

فيما بينها. على سبيل المثال، قد يتوافر لدى النساء مصادر 
وقنوات مختلفة للتواصل عن الرجال، وقد يتواصل الشباب 

بصورة مختلفة عن كبار السن. يكون استخدام القنوات 
الحالية للتواصل أو المشاركة أكثر فاعلية عادة من إنشاء 

أخرى جديدة.

يكون استخدام القنوات 
الحالية للتواصل أو 

المشاركة أكثر فاعلية 
عادة من إنشاء أخرى 

جديدة.

على مستوى المحافظات/المدن
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هل يشارك أي من أفراد المجتمع بالفعل في تقديم الرعاية 
ة أو تعزيزها؟  الصحيَّ

إذا كان األمر كذلك، فسترغب في االستفادة منهم ضمن 
 خطتك الخاصة بالمشاركة المجتمعية نظراً ألنَّهم 

مشاركون بالفعل في تقديم الرعاية الصحيَّة داخل المجتمع. 
قد يكونون متحمسين بشأن طرح موضوعات جديدة 

 للمناقشة، ويمكنهم توفير حلقة ربط داخل المجتمع 
من خالل شبكة تم إنشاؤها بالفعل.

ما العوائق الرئيسية التي تواجه التلقيح في المجتمع؟ 
 ولماذا؟

سترغب في أن تكون دقيقاً قدر اإلمكان وستجيب عن هذه 
األسئلة لكل صاحب مصلحة رئيسي. تتضمن بعض األمثلة 

ما يلي:

تقديم الخدمات. هل العيادة ضمن مسافة يمكن قطعها    •
مشياً؟ هل يعتبرها المستخدمون جديرة بالثقة؟ هل 

مة عادلة  العيادة مناسبة ثقافّياً )بمعنى هل الخدمة الُمقدَّ
ومنصفة للجميع(؟ هل تتوافق ساعات العيادة مع 

احتياجات المجتمع؟ هل اللقاحات متاحة بسهولة؟ وهل 
هي مجانية؟

العوامل االجتماعية. هل تدرك المجتمعات أنَّ خدمات   •
التلقيح متاحة؟ وهل تعتقد أنَّ التلقيح مهم لصحة أطفالها؟ 

هل يدعم جميع أفراد األسرة أو المجتمع التلقيح؟ هل 
هناك شائعات أو مشكالت في الثقة تحيط بالتلقيحات أو 
الخدمات الصحية أو العاملين في المجال الصحي؟ ما 

العوامل األخرى التي قد تؤثر في األعراف االجتماعية 
داخل المجتمع؟

ملحوظة:  في بعض الحاالت، ستكون العوائق عبارة 
عن مزيج من كل من العوامل االجتماعية وعوامل 

تقديم الخدمات، وخاصًة بين سكان المناطق التي 
يصعب الوصول إليها واألكثر هشاشة. يفتقر هؤالء 

السكان إلى إمكانية الوصول إلى خدمات التلقيح، ومن 
المرجح أال يستقبلوا أي تواصل متعلق بالتلقيح. ستكون 

المشاركة من خالل أصحاب المصالح الرئيسيين في 
المجتمع فضالً عن الحوارات المجتمعية أمراً ضرورّياً.

ما الفرص األخرى التي يمكن تحسينها لزيادة التغطية؟ 
ر في تقديم الخدمات والعوامل االجتماعية عند اإلجابة  فكِّ

عن هذا السؤال كذلك.

تقديم الخدمات. قد يكون من الممكن إنشاء عيادات   •
متنقلة لجعل الخدمات أكثر ُيسراً، أو يمكن تعديل 

ساعات العيادة لتناسب احتياجات المجتمع بشكٍل أفضل. 
د المركز الصحي بشخص يتحدث اللهجة  وقد ُيزوَّ

المحلية نفسها مثلما هو الحال في المجموعات األكثر 
ُعرضة للخطر. فكِّر في كيفية تحسين تقديم الخدمات.

العوامل االجتماعية. قد تكون هناك معتقدات أو   •
مناسبات أو أماكن ثقافية أو دينية يمكن االستفادة منها 

للمساعدة على شرح أهمية التلقيح والصحة شرحاً 
ع فيها  ر فيما إذا كانت هناك مناسبات قد تتجمَّ ُمجدياً. فكِّ

المجموعات الرئيسية بالفعل والتي يمكن استغاللها 
لتعزيز التلقيح.

قد تكون هناك معتقدات أو 
مناسبات أو أماكن ثقافية 
أو دينية يمكن االستفادة 

منها للمساعدة على شرح 
أهمية التلقيح والصحة 

شرحاً مجدياً.

على مستوى المحافظات/المدن
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بمجرد حصولك على إجابات هذه األسئلة، استخدمها 
لتحديد األفراد أو المنظمات التي ستصبح ضمن الشركاء 
المجتمعيين ذوي القيمة في الجهود التي تبذلها في تقديم 

التلقيح.
يتضمن الشركاء المجتمعيون الشائعون المراد وضعهم في 

االعتبار ما يلي: 
ة الرسميين مثل األطباء أو  مقدمي الخدمات الصحيَّ  •
الصيادلة أو القابالت أو العاملين في المجال الصحي 

داخل المجتمع أو الممرضات
الممارسين الصحيين التقليديين مثل المعالجين   •

التقليديين
وسائل اإلعالم المحلية مثل الصحفيين ووكاالت األنباء  •

المجموعات االجتماعية التي يمكن أن تشمل مجموعات   •
األمهات أو مجموعات الشباب أو المجموعات المهنية
أصحاب التأثير المحليين مثل الفنانين أو الموسيقيين   •

أو كبار رجال الدين أو الرياضيين أو المشاهير الذين 
يمكنهم المساعدة على لفت انتباه الجمهور أو تسهيل 

األنشطة
مة األخرى مثل لجان الصحة  المجموعات المنظِّ  • 

أو المجتمع
الموارد التعليمية مثل الُمعلمين ومجموعات أولياء   •

األمور والمعلمين وبرامج الصحة المدرسية
قادة المجتمع والشباب  •

المنظمات غير الحكومية )NGO( أو المنظمات   •
المجتمعية )CBO( ومجموعات العمال الزراعيين

أي أصحاب مصالح آخرين معنيين محلّياً  •

وضع خطة للمشاركة اآلن، 
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حددَت شرائح المجتمع التي يلزم إشراكها، 
وتتمثَّل الخطوة التالية في وضع خطة لكيفية 
إشراكهم بفاعلية. ينبغي تقسيم خطة المشاركة الخاصة بك 
دة لكل شهر،  حسب الشهر، وأن تشتمل على أنشطة ُمحدَّ
ح دور المشاركة المجتمعية الذي سيؤديه كل  وأن توضِّ

شريك في دعم إجراءات التلقيح ضد الحصبة والحصبة 
األلمانية.

ة ثالث مراحل لخطة المشاركة المجتمعية وهي:  َثمَّ
التخطيط، والتنفيذ، والمراقبة والتقييم.

تشمل أنشطة التخطيط ما يلي:
تحديد أهداف التلقيح الرئيسي، باإلضافة إلى األهداف   •

دة للتلقيح ضد الحصبة والحصبة األلمانية،  الُمحدَّ
لكل محافظة. ومن المهم تدوين مالحظة خاصة 

بالمجموعات التي تعاني من نقص الخدمات أو الُمهَملة 
في الغالب.

تحديد العوائق واألسباب الجذرية لهذه العوائق والفرص   •
د من  السانحة لتغطية التلقيح من ِقبل كل مجموعة. تأكَّ

تحديد كل مجموعة ألهداف التواصل، ومالءمتها بشكٍل 
عام.

تحديد الشركاء أو أصحاب التأثير أو المجموعات التي   •
يمكن أن تساعد على مواجهة التحديات االجتماعية التي 

يواجهها التلقيح.

تحديد أفضل األوقات لعقد االجتماعات وتنظيم   •
المناسبات.

تحديد األنشطة التي ُتعد فرصاً جيدة لمناسبات التلقيح.  •

تحديد المواد المطلوبة لمناسبات التواصل وشراؤها   •
والمساهمة في تطويرها إذا لم تكن متاحة بالفعل.

إشراك عدد قليل من العاملين في المجال الصحي وأفراد   •
المجتمع إذا أمكن ذلك في عملية تخطيط استشارية 

لضمان أن تكون األنشطة واقعية باإلضافة إلى دمج 
المعرفة المحلية منذ البداية.

على مستوى المحافظات/المدن
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تشمل أنشطة التنفيذ ما يلي:
تعزيز تغطية التلقيحات ومناسباتها من خالل  •

تنظيم الرؤية و/أو التغطية اإلعالمية خالل مرحلة   -
إطالق اللقاحات الجديدة أو الجرعات التنشيطية أو 

تلقيحات العام الثاني من عمر الطفل.

تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب   -
ع هذه المعلومات التلقيح  للجمهور. ينبغي أن تشجِّ
واستخدام خدمات التلقيح ضد الحصبة والحصبة 

د من تقديم معلومات  األلمانية. وبصفة خاصة، تأكَّ
دقيقة وفي الوقت المناسب حول:

تشجيع أولياء األمور على إحضار أطفالهم   -
للحصول على التلقيح.

التواصل لبيان أهمية التلقيح وفوائد التلقيح ضد   -
الحصبة والحصبة األلمانية.

باإلضافة إلى تعزيز أهمية بطاقات التلقيح وتذكير   -
أولياء األمور بإحضارها في كل زيارة إلى المرفق 

الصحي.

المساعدة على تنظيم مناسبات التلقيح من خالل   •
المساعدة على توفير التواصل والوضوح لهم.

توزيع مواد التواصل المناسبة.  •

إشراك أولياء األمور وأصحاب التأثير في الحوار.  •

المشاركة في تواصل يتسم باالحترام والتعاطف مع   •
أولياء األمور أثناء التلقيح وبعده، وبخاصة لشرح اآلثار 

الجانبية وتوفير معلومات عن زيارات المتابعة.

تشمل أنشطة المراقبة ما يلي:
إدراك ما فات باستمرار من خالل التوعية أو التلقيح   •

عبر

تحديد المناطق واألطفال الذين لم يحصلوا على   -
التلقيح كل شهر.

فهم ما إذا كان قد تم الوصول إلى هذه العائالت من   -
خالل أنشطة التواصل.

إعادة النظر في خطة التواصل لمعرفة كيف يمكن   -
تحسين أنشطة التواصل أو إضافتها للوصول إلى 

أولئك الذين يحتاجون إلى إكمال تلقيحاتهم.

نشاء قائمة بالرضع واألمهات وحديثي الوالدة   -
والنساء الحوامل، وهذا الفئات ال بد من إضافتها 

إلى سجالت التلقيح.

القيام بزيارات منزلية لمشاركة مواعيد جلسات   -
التلقيح وتواريخها، والتشجيع على الحضور.

التعاون مع العاملين في المجال الصحي لتتبع    -
المواليد الجدد واألطفال المتخلفين الذين يحتاجون 

إلى استكمال تلقيحهم.

تحديد الحاالت المشتبه فيها من األمراض التي يجب   •
اإلبالغ عنها وإحالتها إلى المرافق الصحيَّة المحلية.

جمع المالحظات المجتمعية حول التلقيح والخدمات   •
الصحيَّة وفاعلية مواد التواصل وأنشطة التوعية.

مشاركة خطة المشاركة المجتمعية مع 
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identify partners
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 العاملين في المجال الصحي
على مستوى المجتمع وتحديث الخطة 

بانتظام بمجرد وضع خطة المشاركة المجتمعية والتوصل 
إلى صيغتها النهائية، تتمثَّل الخطوة التالية في إطالع 

العاملين في المجال الصحي على مستوى المجتمع بصفة 
رسمية عليها حتى يكونوا على دراية باألنشطة التي 

سيقومون بتسهيلها. من المهم التحقُّق بمساعدة العاملين في 
المجال الصحي بانتظام لمعرفة ما إذا كان يلزم إجراء أي 

تغييرات على خطة المشاركة بعد التنفيذ.

بمجرد وضع خطة 
المشاركة المجتمعية 

والتوصل إلى صيغتها 
النهائية، تتمثَّل الخطوة 

التالية في إطالع 
العاملين في المجال 

الصحي على مستوى 
المجتمع بصفة رسمية 

على الخطة حتى 
يكونوا على دراية 

باألنشطة التي سيقومون 
بتسهيلها.

على مستوى المحافظات/المدن
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المجتمعية فعالً. من هنا تبدأ الخطة، ومن هنا تحدث المشاركة من هنا أيضاً يظهر التواصل المجتمعي 
بين العاملين في المجال الصحي والمجتمعات.

الهدف:
ة خمس  إشراك الشركاء المجتمعيين لتعزيز الملكية المجتمعية لجهود التلقيح والمشاركة فيها على مستوى المجتمع. ثمَّ

خطوات للمشاركة المجتمعية.

إشراك الشركاء المحتملين وإقامة العالقات 
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والموافقة على القواعد

  

الحفاظ على وجود حوار مستمر مع الشركاء المجتمعيين 
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مونه واإلقرار بأهمية الدعم الذي ُيقدِّ

 

جدولة الحوار المجتمعي وتسهيله 
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مساعدة قادة المجتمع على تعزيز التلقيح

Voice thoughts and 
concerns

Involve members in 
decision making

Member participation Allow members to take
responsibility

Understand communities/
identify partners

Engagement plan Share engagement plan Engage partners/
establish relationship

Maintain dialog Community dialogues
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مراقبة التطور وتقديم التقارير حوله بانتظام 

Voice thoughts and 
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Member participation Allow members to take
responsibility

Understand communities/
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Engagement plan Share engagement plan Engage partners/
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على مستوى المحافظة

على مستوى المجتمع
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إشراك الشركاء المحتملين وإقامة العالمات 
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 والموافقة على القواعد
من خالل استخدام خطة المشاركة الصادرة 

على مستوى المحافظة كدليل إرشادي، تتمثَّل الخطوة 
األولى ضمن المشاركة المجتمعية في الوصول إلى قادة 

المجتمع وأصحاب التأثير والشركاء المحتملين )على سبيل 
دين في الخطة.  المثال، منظمات خدمة المجتمع( الُمحدَّ

والهدف من هذه االجتماعات هو إبالغ المتعاونين 
المحتملين بشأن التلقيح الروتيني ضد الحصبة والحصبة 
األلمانية وفوائده فضالً عن فهم احتياجاتهم خالل العملية 
وتقييم مدى رغبتهم في المشاركة وتأسيس دور واضح 

لشراكتهم إذا كانوا مهتمين باألمر. ُيمكن إشراك الشركاء 
المجتمعيين ضمن المراحل الثالث المختلفة من وقاية 

التلقيح، وهذه المراحل هي التخطيط أو التنفيذ أو المراقبة/ 
التقييم.

فيما يلي العناصر األساسية التي يلزم تناولها أثناء 
التفاعل مع القادة المحتملين وأفراد المجتمع والشركاء:

طرح األسئلة لفهم احتياجاتهم. 1

مشاركة المعلومات حول التلقيح ضد الحصبة . 2
والحصبة األلمانية وفوائده

الحصول على مالحظات واقتراحات صادقة حول . 3
برنامج التلقيح

دعوتهم لمشاركة أي أسئلة أو مخاوف قد تراودهم . 4
حول التلقيح

مناقشة الوسائل التي يمكن من خاللها الترويج . 5
للتلقيح عبر مشاركتهم

الموافقة على الدور الذي سيتواله الشريك المجتمعي . 6
وفق خطة المشاركة على مستوى المحافظة، وكيفية 

تنفيذه أثناء الُمضي قُدماً

د من وضع كيفية معالجة للتواصل مع الشريك  تأكَّ
المجتمعي أثناء الُمضي قدماً، وكن واضحاً بشأن الخطوات 

التالية العاجلة.

على مستوى المجتمع
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الحفاظ على وجود حوار مستمر مع األفراد 
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 والشركاء المجتمعيين واإلقرار بأهمية
مونه على الرغم من اختالف  الدعم الذي ُيقدِّ

التفاصيل حسب الدور الُمعيَّن لكل فرد أو 
شريك أو قائد في المجتمع، فإنَّه ينبغي لك عقد اجتماعات 

منتظمة معهم من أجل:

مواصلة الحوار القائم حول التلقيح ضد الحصبة   .1
والحصبة األلمانية وإطالعهم على الجديد في عملية 

التلقيح

تلقِّي المالحظات من األفراد والشركاء والقادة في   .2
المجتمع فيما يتعلق بتفاعلهم داخل المجتمع وأي 

مخاوف تراودهم

ف على األنشطة التي شاركوا فيها التعرُّ  .3

تحديد ما إذا كان هناك أي خطوات مقبلة، وماهيتها  .4

اإلقرار بأهمية دعمهم وتشجيعهم على االستمرار  .5

جدولة الحوارات المجتمعية وتسهيلها  
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المجتمعي من اجتماعات منتظمة مع األفراد 
والمجموعات واللجان الصحيَّة والقادة في 

ز هذه الحوارات غالباً على القوائم المستحقَّة  المجتمع. ُتركِّ
والفئات السكانية التي لم يتم ذكرها وهي إحدى صور 

الشراكة التي تساعد على ضمان تقديم الخدمات وجودتها. 
ف على مجموعة  تمنحك هذه الحوارات فرصاً للتعرُّ

ر القائم حول  متنوعة من عوامل المجتمع، مثل التصوُّ
الخدمات الصحيَّة عموماً والتلقيح تحديداً. يمكن أيضاً 

استخدام الحوارات المجتمعية إلبالغ األفراد بحالة التلقيح 
داخل مجتمعاتهم. هذا وتتيح الحوارات لألفراد المشاركة 

بفاعلية في الرعاية الصحيَّة الخاصة بهم أثناء تلبية 
احتياجاتهم والنظر في مخاوفهم.

يمكن أن تتضمن الحوارات المجتمعية مجموعة مستهدفة 
واحدة فقط )على سبيل المثال، األمهات وأصحاب التأثير 

وأولياء أمور والمثقفون

والمزيد( أو عدة مجموعات مستهدفة في الوقت نفسه، 
ولكن ينبغي تمثيلها جميعاً في مكان ما. ومن المهم تضمين 
رأي الجميع والتوصل إلى اتفاق حول ما ستتضمنه أهداف 

الحوار. اطلب من أفراد المجتمع الذين تعرفهم إخبار 
غيرهم عن الحوار.

تتمثَّل الخطوة المقبلة في إدارة الحوار. يمكن للعاملين في 
المجال الصحي تسيير الحوار بمفردهم أو بمساعدة واحد 
رين  د جميع الُميسِّ أو اثنين من قادة المجتمع. ينبغي أن يتأكَّ
من احترام أفراد المجتمع وإشراكهم بفاعلية في المناقشة.

يمكن أن يتضمن الحوار 
المجتمعي مجموعة 

مستهدفة واحدة فقط أو 
عدة مجموعات مستهدفة 

في الوقت نفسه، ولكن 
ينبغي تمثيلها جميعاً في 

مكان ما.

على مستوى المجتمع
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ينبغي القيام بما يلي في جميع الحوارات المجتمعية 
عموماً:

إشراك أفراد المجتمع وقادته وأولياء األمور وأصحاب   .1
التأثير بانتظام )مثل، األجداد( والمتطوعين.

العمل مع القادة المحليين لدعوة الجميع من ذوي   .2
المصالح للمشاركة. ينبغي بذل جهد خاص لضمان 

إشراك النساء والفئات السكانية األخرى المهمَّشة غالباً 
ودعوتهم.

الحصول على مالحظات واقتراحات صادقة وحث   .3
األفراد على مشاركة أي أسئلة أو مخاوف تراودهم 
حول التلقيح. وتتضمن بعض األسئلة الرئيسية التي 

ينبغي طرحها ما يلي:

هل تصل مواقع التوعية إلى مزيد من األطفال إذا   .a
تم نقلها؟ وهل ينبغي نقلها؟

إذا كان أولياء األمور غير قادرين على حضور   .b
مواعيد التلقيح الروتينية، فهل ينبغي عقد جلسات 

خاصة خالل فترات المساء أو عطالت نهاية 
األسبوع؟

هل هناك أي عوامل موسمية، مثل هطول األمطار   .c
الغزيرة والوحل أو ارتفاع منسوب المياه أو تساقط 
الثلوج، تجب مراعاتها عند جدولة مواعيد التلقيح؟

عند تحديد مواعيد التلقيح، هل يمكن االستفادة من   .d
أوقات التجمع األخرى المالئمة مثل أيام التسوق 

لزيادة عدد الحضور؟

مناقشة طرق تعزيز الشراكات في التلقيح.  .4
تعزيز ما يمكن ألفراد المجتمع تقديمه للمساعدة، بما   .5

في ذلك اإلجراءات المجتمعية الرئيسية التالية مثل:
د من حصول كل طفل على التلقيح. التأكُّ  .a

د من حصولهم على التلقيح. تحديد المنقطعين والتأكُّ  .b

د من إكمال كل طفل جدول اللقاحات. التأكُّ  .c

ر في إسناد مسؤولية هذه اإلجراءات  ملحوظة:  فكِّ
المجتمعية الثالثة إلى مجموعة أو أفراد مرغوب فيهم 

في المجتمع. جهِّز هؤالء المتطوعين بمعدات تعقُّب 
مناسبة ودّربهم للرد على االعتراضات الشائعة. ينبغي 

تزويد المتطوعين المجتمعيين بنموذج تعقُّب التلقيح 
بالمجتمع لمساعدتهم على تعقُّب التلقيح داخل مجتمعهم.

على مستوى المجتمع
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تتضمن أفضل الممارسات إلدارة حوار مجتمعي ما يلي:

اإلعداد
ترتيب المقاعد أو المشاركين ضمن دائرة أو بطريقة   •

مشابهة حتى يتمكن الجميع من الرؤية واالستماع 
رون بالترتيب  والمشاركة. وينبغي أن يجلس الُميسِّ

نفسه وفي المستوى نفسه مثل المشاركين.

ع النساء على المشاركة بفاعلية مع بقية  شجِّ  •
المجموعة إذا كان مقبوالً من الناحية الثقافية. تحظى 

آراء الرجال بأهمية، ولكن من المرجح أنَّ النساء 
لديهن خبرة أكبر في مجال خدمات التلقيح. اطلب 
اجتماعاً منفصالً للنساء فقط عند الضرورة لحثهم 

على المشاركة.

د إما محايداً أو مرتبطاً  ينبغي أن يكون المكان الُمحدَّ  •
بشدة بالقيادة المجتمعية مثل مبنى حكومي أو مبنى 

مدرسي ذي موقع مركزي.

بدء الحوار
افتتح الحوار بتوجيه الشكر إلى الجميع لتنظيم   •

االجتماع وحضوره.

اشرح أهداف االجتماع بوضوح.  •

يتمثَّل الهدف العام في تحسين نطاق تغطية   -
د  التلقيح ضد الحصبة والحصبة األلمانية، لذا تأكَّ
من فهم األفراد فوائد التلقيح عموماً والتلقيح ضد 

الحصبة والحصبة األلمانية. تتضمن األهداف 
األكثر تحديداً جمع المالحظات أو اتخاذ قرار 

بشأن المهام أثناء االجتماع.

اسأل المشاركين عما إذا كانت األهداف واضحة أم   •
ال. واطلب منهم طرح تعليقات ومقترحات للحصول 

على أهداف إضافية في االجتماع.

د على أنَّ تحقيق األهداف غير ممكن إال بمشاركة  أكِّ  •
الجميع. أوضح أنَّ جميع اآلراء تحظى بالترحيب ولن 

ُيصَدر حكم بشأنها.

أثناء الحوار
اطلب من أحد أفراد المجتمع وكذلك أحد أفراد   •

الخدمات الصحيِّة تدوين المالحظات، إذا كان ذلك 
مناسباً. بعد االجتماع، يمكنهم سوّياً تدوين مالحظات 

رسمية حول االجتماع.
ث بصوت عاٍل وبوضوح باللغة التي يشعر  تحدَّ  •

المشاركون براحة أكبر عند استخدامها. وتجنَّب ذكر 
المصطلحات الطبية أو المتعلقة بالصحة العامة التي 

قد تربكهم.
ع على المشاركة، خاصًة من  اطرح األسئلة وشجِّ  •

المجموعات أو األفراد الذين يبدو عليهم الخجل أو 
التردد في المشاركة، من أجل جمع مالحظات متعددة 

الجوانب. واسمح لألشخاص بالنقاش بحريَّة.
ر في األنشطة أو األلعاب أو التمارين التي يمكن  فكِّ  •
استخدامها إلبقاء المحادثة متجددة ومفيدة نظراً ألنَّ 
االجتماعات سُتعقد بانتظام وقد تضم األفراد أنفسهم 

في الغالب.
بعض أساليب المناقشة الجماعية

اسأل المجموعة عما يعرفونه حول التلقيح لتقييم   •
معرفتهم الحالية، واطرح نقاشاً

اسأل المجموعة عن األسئلة أو المخاوف التي   •
تراودهم حول التلقيح

اكتِشف العوائق التي تواجه األفراد عند التلقيح  •

اسمح للمجموعة بالتوصل إلى حلولهم الخاصة   •
لبعض العوائق واألسئلة والمخاوف التي أثاروها. 

وادعهم للمشاركة في حوار لحل المشكالت.

استفد من أدوات المساعدة البصرية لتوضيح بعض   •
موضوعات النقاش.

اجعل الحوار متفاعالً وممتعاً من خالل سرد   •
القصص أو األغاني أو المسرحيات القصيرة.

على مستوى المجتمع
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ختام الحوار
اطلب من المتطوعين قبل انتهاء االجتماع مباشرة   •

تلخيص ما تم تناوله واالتفاق عليه.
راجع جميع التعليقات التي تم طرحها، فضالً عن   •

كيفية مراقبتها أثناء الُمضي قدماً.
اتفق على المواعيد واألفكار أو الموضوعات   •

المحتملة الجتماع المتابعة.
ه الشكر إلى الجميع على الحضور والمشاركة. وجِّ  •

بعد انتهاء الحوار
د من كتابة صياغة  إذا تم تدوين المالحظات، فتأكَّ  •

نهائية منها ومشاركتها.
د من أنَّ األنشطة المتعلقة بالتعليقات المطروحة  تأكَّ  •

في االجتماع تخضع للمراقبة.
إذا برزت بعض المشكالت في االجتماع، فحاول 

مواجهتها في أقرب وقت ممكن من خالل وضع خطط 
رة أو اتخاذ اإلجراءات بواسطة العاملين في  مصغَّ

د من أنَّ  المجال الصحي والشركاء المجتمعيين. وتأكَّ
المسؤولين على المستوى الوطني ومستوى المحافظات 

على دراية بأي مشكالت قد يلزم معالجتها أو أي أنشطة 
قد يلزم دعمها.

على مستوى المجتمع
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مساعدة قادة المجتمع على تعزيز 

Voice thoughts and 
concerns

Involve members in 
decision making

Member participation Allow members to take
responsibility

Understand communities/
identify partners

Engagement plan Share engagement plan Engage partners/
establish relationship

Maintain dialog Community dialogues

Help leaders promote Monitor/report progress

Community Engagement Icons

التلقيح بإمكان قادة المجتمع المساعدة على 
تسليط الضوء على مناسبات التلقيح المهمة 

دة للتلقيح أو غيرها  مثل إطالق الحمالت أو األسابيع الُمحدَّ
دت أحد أصحاب التأثير  من األيام المهمة. إذا كنت قد حدَّ
مثل فنان أو موسيقي أو رياضي أو سياسي أو قائد آخر 

لديه القدرة على لفت انتباه الجماهير، فاطلب منه الظهور 
في هذه المناسبة. وسيكون من المثالي أن يشارك صاحب 

التأثير أيضاً في أحد أنشطة المشاركة المجتمعية خالل 
المناسبة.

 يمكنك التعاون مع أصحاب التأثير هؤالء للفت االنتباه 
من خالل:

تحديد األيام المهمة أو المناسبات أو المراحل الرئيسية . 1
ل التخطيط للمناسبات قبل  وتخصيصها مسبقاً. وُيفضَّ

ثالثة أشهر حتى ُيتاح لك الوقت الكافي لتحديد الشخص 
األكثر تأثيراً في المناسبة.

االجتماع مع صاحب التأثير قبل المناسبة لمناقشة . 2
أهدافها وكيفية جعل مشاركته مفيدة قدر اإلمكان. يمكن 

ألصحاب التأثير المشاركة في المناسبات بعدة طرق 
متنوعة مثل إلقاء خطاب أو الظهور في عيادة صحيَّة 
أو قيادة لعبة أو نشاط أثناء االجتماع أو إلقاء خطاب 
تحفيزي ألشخاص رئيسيين مثل العاملين في المجال 

الصحي أو اآلباء أو أفراد المجتمع عموماً. يمكن 
أيضاً أن تطلب من أصحاب التأثير إظهار تأييد واضح 
للتلقيح، مثل التوقيع على استمارة تأييد إلى جانب قادة 
آخرين في المجتمع أو إعطاء أطفالهم التلقيح في هذه 
المناسبة أو التعهد بدعم جلسات التلقيح في المستقبل.

تحديد العروض والجوائز التي يمكن أن تساعد على . 3
جذب األفراد إلى المناسبة وترك أثر دائم. يمكن أن 
تضفي هدايا مثل مغناطيس مع رسالة شخصية أو 

مضرب كريكت موّقع أو شهادة لآلباء أو نغمة للهاتف 
المحمول يمكن تنزيلها انطباعاً يدوم طويالً بالنسبة إلى 

مناسبة تحدث لمرة واحدة. 

دعوة الصحافة حتى ال يزال بإمكان األشخاص . 4  .4
الذين لم يتمكنوا من حضور المناسبة بصفة شخصية 

تلقي الرسالة. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك تصوير 
الخطاب بالفيديو أو تسجيل التعليقات الرئيسية على 

الهاتف ومشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي 
د من  إذا كان ذلك مناسباً. إذا كنَت تستخدم الفيديو، فتأكَّ

توقيع المشاركين به على شريط الفيديو.

ر وتقديم التقارير  مراقبة التطوُّ

Voice thoughts and 
concerns

Involve members in 
decision making

Member participation Allow members to take
responsibility

Understand communities/
identify partners

Engagement plan Share engagement plan Engage partners/
establish relationship

Maintain dialog Community dialogues

Help leaders promote Monitor/report progress

Community Engagement Icons

حوله بانتظام على مستوى المحافظة 
سُتراجع خطة المشاركة المجتمعية على 
 مستوى المحافظة باستمرار حسب المالحظات الواردة 

من مستوى المجتمع لتحديد ما إذا كان يلزم إجراء تغييرات 
أم ال. يمكن أن يساعد أيضاً التواصل المنتظم مع مستوى 

المحافظة على إبالغ الشركاء وأفراد المجتمع دوماً 
بالتغييرات والتحديثات على مستوى المحافظة.

يمكن لقادة المجتمع 
المساعدة على تسليط 
الضوء على مناسبات 

التلقيح المهمة مثل 
 إطالق الحمالت 

دة  أو األسابيع الُمحدَّ
للتلقيح أو غيرها من 

األيام المهمة.

على مستوى المجتمع
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ب التلقيح بالمجتمع 1طريقة استخدام نموذج تعقُّ
 

.
ض من زيارتك

ضمن مجتمعك، وأبلغ اآلباء أو أولياء األمور بالغر
دة  قم بزيارة جميع المنازل الُمحدَّ

2
 

.
ت

ب منهم تقديم أي سجل لديهم عن التلقيحا
اطل

3
 

.
ت ومن خالل طرح األسئلة عليهم

ت التلقيحا
ب باستخدام سجال

امأل نموذج التعقُّ

4
 

.
ضافية في العمود األخير من النموذج

ت إ
الحظ وجود أي عالما

5
 

.
صحي المعني

ف أو المرفق ال
ت إلى المشر

ب المملوء بالمعلوما
ضرورية، أعد نموذج التعقُّ

ت المنزلية ال
بمجرد االنتهاء من جميع الزيارا

6
 

.
ق مما إذا تم إعطاؤهم التلقيح أم ال ت بعد مرور 30 يوماً للتحقُّ

دين الذين فاتتهم جرعا تابع األطفال الُمحدَّ

ع:  صحي/المتطو
اسم العامل في المجال ال

 
تاريخ االنتهاء:
اسم المجتمع: 

ب التلقيح بالمجتمع تعقُّ
 

ت الوطني(
ب جدول التلقيحا

ضير حس
)التح

الرقم

اسم 
الطفل

عمر الطفل

تاريخ الميالد

ب/األم/
اسم األ
األجداد

العنوان أو 
ف 

رقم هات
المنزل

ق مما إذا كان اللقاح قم تم إعطاؤه التحقَّ
ت 

ق مما إذا كان التحقَّ
ت 

األم تتذّكر جرعا
لقاح ذوفان الُكزاز

أي 
ت 

ملحوظا
أخرى

ضد 
لقاح 

السل )بي 
سي جي(

جرعة 
ب 

االلتها
 B

الكبدي 
عند الوالدة

اللقاح 
خماسي 

التكافؤ 1*

اللقاح 
خماسي 
التكافؤ 

*2

اللقاح 
خماسي 
التكافؤ 

*3

س 
فيرو

الخنازير 
1*من النوع 

الجرعة 
الثانية 

من لقاح 
ت 

المكورا
الرئوية 
المقترن

الجرعة 
الثالثة 

من لقاح 
ت 

المكورا
الرئوية 
المقترن

الجرعة 
األولى 

من اللقاح 
الفموي 

لشلل 
األطفال

الجرعة 
الثانية 

من اللقاح 
الفموي 

لشلل 
األطفال

الجرعة 
الثالثة 

من اللقاح 
الفموي 

لشلل 
األطفال

لقاح 
شلل 

األطفال 
المعطل

جرعة 
صبة 

الح
التي 

تحتوي 
على لقاح 

**1

الجرعة 
الثانية 

من لقاح 
صبة 

الح
*2

الجرعة 
األولى 

والجرعة 
التعزيزية 
من ذوفان 

الُكزاز

الجرعة 
الثانية 

والجرعة 
التعزيزية 
من ذوفان 

الُكزاز+



كان التطور في الموارد الميدانية العالمية للتواصل بشأن مبادرة 
مكافحة الحصبة والحصبة األلمانية نتاجاً للتعاون المشترك بين 

العديد من األفراد والمؤسسات الذين كرسوا وقتهم وخبراتهم 
باإلضافة إلى دعمهم. فيما يلي األفراد الذين شاركوا بشكل 

جوهري في المبادرة ونعترف بجميل مشاركتهم: إليزابيث ويلهلم 
ولورا كونكلين وآرون إس واالس وومولي نياكو )مركز مكافحة 

األمراض والوقاية مانها(؛ وستيفاني شندال وكارين هينيسي 
ومابول كارول تيفي بنيسان )منّظمة الّصّحة العالمّية(؛ ولورا 

شيمب وريبيكا فيلد )شركة جون سنو(؛ يوديت سهيلمريم وروبرت 
كيزاال، ومديرو المبادرة سليمان مالك وعمران ميرزا )منظمة 

األمم المتحدة للطفولة - اليونيسف(.


