
املشاركة املجتمعية: 2الوحدة:(ج)الوحدة التدريبية 



©WHO2020 2

الهدف التعليمي

:هذه الوحدة، ينبغي أن يتمكن املشاركون مننهاية ب

جابة ذكر ثالثة أسباب على األقل لضرورة قيام جهات االست▪
بإشراك املجتمعات املحلية في االستجابة للفاشية

سرد التحديات التي تواجه املشاركة املجتمعية▪

الة في ا▪ لكشف عن توضيح ُنُهوج املشاركة املجتمعية الفعَّ
فاشية والوقاية منها واالستجابة لها
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تجابة االسفي ملاذا يجب إشراك املجتمعات املحلية 
1-للفاشية؟ 

ات تحتاج املجتمعات املحلية والفئ
يفية السكانية املتضررة إلى معرفة ك

حماية أنفسهم، ويجب على فرق 
ه االستجابة معرفة كيف تفهم هذ
املجتمعات املرض واالستجابة 

الة اإلعالنات العامة أو اإلعالمية غير فعَّ 
أو موثوقة أو مصممة لكي تالئم 

املجتمعات املحلية املعرضة لخطر
شديد

انتشار الذعر تتيح املشاركة مع املجتمعات املحلية مشاركتهم املباشرة في االستجابة، بهدف الحّد من
ات الوقائية واملخاوف وإزالة العوائق وتغيير املمارسات التي تساعد في انتقال املرض، وتعزيز السلوكي

والتعاون مع فرق االستجابة 
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تجابة االسفي ملاذا يجب إشراك املجتمعات املحلية 
2-للفاشية؟ 

عرضة
ُ
للخطر ترغب الفئات السكانية امل

جب في أن تكون جزًءا من الحلول، بل وي
يةذلك لحماية أنفسهم وإيقاف الفاش

بمجرد حدوث فاشية، يجب إنشاء قنوات
معات املجتبين املتبادل للتواصل والحوار 

ضمان املحلية املتضررة وفرق االستجابة، ل
عدان املشاركة والتفاهم املتبادل اللذين ي

أساس بناء الثقة
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التخفيفاالحتواءالكشف املبكرالتوقع والتأهب

املكافحةءالوباتفاقم 
ل االنتقا)الفاشية 

(دةفي مناطق ُمحدَّ 

الظهور 
ور الَبي)

َّ
ن ِنّي بيالط

اإلنسان 
(والحيوان

فرص املشاركة املجتمعية 



هعدم فهم فرق االستجابة ملمارسات املجتمع وشواغله ومخاوف▪

ه إلى قد يؤدي تأخر أو بطء نشر املعلومات عن املرض واالستجابة ل▪
تفاقم مخاوف املجتمع والتهويل من الفاشية

ى تفاقم يمكن أن يؤدي غياب املعلومات وقلة الوعي بتدابير الحماية إل▪
انتشار املرض

لية في قبولهم يؤثر البدء في تنفيذ التدابير دون موافقة املجتمعات املح▪
لالستجابة

يمكن أن يؤدي التأخر في اتخاذ إجراءات لوقف الشائعات أو عدم ▪
ت اتخاذها إلى سوء الفهم، وقد يؤثر في ثقة الناس في السلطا

"خطيرة"الصحية، كما يعزز سلوكيات 
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التحديات التي تواجه االستجابة للفاشيات



(  يةمرافق الرعاية الصح)قد تحدث فاشيات داخل املستشفيات 
:  بسبب

بهنقص املعلومات عن الفيروس وقلة التوعية▪

دم وقد تحدث بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب ع
اتطبيق التدابير املناسبة للوقاية من العدوى ومكافحته
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أثناء مواجهتهااملحتمل أمثلة على بعض التحديات 
1-الفاشيات 



رعاية قد تؤدي املمارسات الثقافية ذات الصلة بتقديم ال
فحة وسلوكيات التماس الرعاية الصحية إلى صعوبة مكا

:الفاشية

املريض على سبيل املثال، في بعض الثقافات، قد يرافق▪
فى أو يقوم بزيارته الكثير من األقارب في املستش

ديد قد يذهب بعض األفراد عند الشعور باملرض إلى الع▪
لتماس من املستشفيات املختلفة، قبل تحديد أحدها ال

ان تسوق ُيطلق على ذلك في بعض األحي)الرعاية الصحية 
(  خدمات األطباء أو املستشفيات
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أثناء مواجهتهااملحتمل أمثلة على بعض التحديات 
2-الفاشيات 



جابة استراتيجية املشاركة املجتمعية في االست
1-للفاشية 
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رصد التأثير املطلوب من 
االستراتيجية

تقييم املعلومات النوعية 
السياقية

تحديد استراتيجية 
للمشاركة واالتصال 
بالتعاون مع األفراد 
في الرئيسيين املحددين

التقييم
تنفيذ األنشطة املحددة

في االستراتيجية
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معهم تحديد أصحاب املصلحة الرئيسيين والتعاون 
1-على سبيل املثال -

الحكومة 

املسؤولون واملتحدثون 
الرسميون 

ممارسو الرعاية 
الصحية

ائمين النساء بصفتهم الق
ن على الرعاية األساسيي

في املنزل 
1.16"

ائل جهات التأثير في وس
اإلعالم ووسائل 

التواصل االجتماعي
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معهم تحديد أصحاب املصلحة الرئيسيين والتعاون 
2-على سبيل املثال -

املجتمع املحلي الذي يجري 
اإلبالغ فيه عن املرض ى

ة العاملون في أماكن الرعاي
الصحية 

السفر قطاعا 
والتجارة

الشركات وأرباب العمل 
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معهم تحديد أصحاب املصلحة الرئيسيين والتعاون 
3-على سبيل املثال -

ع املجتمالحكومة املحلية و
املدني

جمعيات املرأة والشباب

جهات التأثير الدينية 
واملجتمعية



استشارة الزمالء وأصحاب املصلحة على الصعيد املحلي▪

معرفة االحتياجات والشواغل واملخاوف وفهمها، ونقاط القوة ▪
والقدرات على مستوى املجتمع 

الدراسات االستقصائية للمعارف: استعراض املؤلفات الحالية▪
ة، وت ثنيَّ

َ
راِفيا األ

ْ
حليالت العلوم واملواقف واملمارسات، ودراسات الُجغ

السياسية

:تطبيق منهجيات العلوم االجتماعية▪

معرفة سمات املجتمع•

مناقشات مجموعات التركيز•

املالحظة•

املقابالت•

استكشاف قنوات التواصل املفضلة لدى املجتمعات املحلية▪
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1-تقييم السياق 
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األمهات: مقدمو الرعاية

/املسؤولون عن إتاحة الخدمات 

اآلباء: متخذو القرارات

الحموات: جهات التأثير

املعالجون : املمارسون الصحيون /مقدمو الرعاية

صيني الطب ال/ الصيدليات / دور العبادة / التقليديون 

: متخذو القرارات/ املسؤولون عن إتاحة الخدمات 

اآلباء/ دور العبادة / املعالجون التقليديون 

متنوعة: جهات التأثير

:  املمارسون الصحيون /مقدمو الرعاية

ص املمرضات من القطاعين العام والخا/األطباء

متخذو / املسؤولون عن إتاحة الخدمات 

املمرضات/األطباء: القرارات

السلطة الصحية: جهات التأثير

املنزل  املجتمع مقدم الرعاية الصحية

:تحديد مسار سلوكيات التماس الرعاية الصحية للمرض، والعوامل املحددة له على الصعيد املحلي▪

تشمل النماذج التوضيحية، والرؤية الجنسانية املحلية، وديناميكيات السلطة،: الثقافية-العوامل االجتماعية•

والعوامل االقتصادية •

والعملية •

والتجريبية •

ذوي الصلةتحديد األفراد الرئيسيين ▪

سلوكيات التماس الرعاية الصحية مسار ب

املجتمع وفي لهذا النوع من املرض في املنزل 

:، وهمالصحيةاملرافق وفي 

املسؤولون عن إتاحة الخدمات •

متخذو القرارات•

جهات التأثير•

املمارسون الصحيون /الرعايةمقدمو •

2-تقييم السياق 
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وضع استراتيجية وخطة عمل

فئات األطراف الفاعلة الرئيسية وال: املستهدفالجمهور تحديد ▪
السكانية

الثة طرق التواصل على ث/تصميم خطة االتصال، واختيار قنوات▪
:تشملمستويات

وسائل اإلعالم الجماهيري •

نيالرئيسيالقادة واألفراد •

التواصل الشخص ي•

وضع سرديات تعزز املشاركة ▪

ع إنشاء مواد وأدوات اإلعالم والتثقيف واالتصال، بالتعاون م▪
بل مجموعات املستخدمين النهائيين، واختبار كل هذه املواد ق

استخدامها



الة لجمع التعليقات والش▪ ائعات إنشاء طريقة منهجية وفعَّ
:توياتواملعلومات املغلوطة وتحليلها ودمجها، على ثالثة مس

اعي؛ الرصد اإلعالمي واالجتم: وسائل اإلعالم الجماهيري •
هور والبرامج اإلذاعية التي تستقبل مكاملات من الجم

ن في التعليقات من العاملي: القادة واألفراد الرئيسيون •
مجال الرعاية الصحية والقادة 

قات الحوار املجتمعي، وتعلي: بين األشخاصالتواصل •
العاملين املجتمعيين  
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1-إنشاء نظام التعليقات 



ت، تبادل املعلومات مع املجاالت التقنية األخرى للتدخال ▪
يذ استناًدا والتشاور بشأن إدخال تغييرات وتحسينات في التنف

إلى التعليقات 

أنها ضمان جمع التعليقات وتحليلها يومًيا والتشاور بش▪
توجهها واالستجابة لها، والحرص على اإلجابة عن األسئلة التي

املجتمعات املحلية

ةاملواءمة بين االستجابة واملجتمعات املحلية املختلف▪

©WHO2020 17

2-إنشاء نظام التعليقات 
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1-النقاط الرئيسية 

مشاركة مجتمعيةال يعدونشر املعلومات االتصال ▪

العالقات تكون املشاركة املجتمعية أكثر فعالية عندما تكون ▪
واآلليات موجودة قبل حدوث حالة طوارئ 

ام وبناء التعاون مع الشركاء في املشاركة املجتمعية بانتظ▪
الثقة والتحلي باألمانة والشفافية

هماالربط بين واقع املجتمع واالستجابة، واملواءمة بين▪
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2-النقاط الرئيسية 

املعلومات ( إرسال واستقبال)تبادل إجراء أنهعلى االتصال يمكن تعريف •

االتصالالعوائق الشائعة التي تحول دون •

التعليماللغة و•

ِنّية•
ْ
االختالفات الثقافية واإِلث

الرسائل غير املتعلقة باملوضوع•

املعلوماتغزارة •

القيود الزمنية•

الضوضاء ومصادر اإللهاء•

ن من • ِّ
 
مك

ُ
االتصالالعوامل التي ت

الوصول إلى الجمهور املستهدف•

جذب اهتمام الجمهور •

:سرديات تعزز املشاركة، تتميز بأنها•

مفهومة •

فة حسب الثقافات• ُمكيَّ

موثوقة ووثيقة الصلة•

مقدمة في الوقت املناسب•
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ملزيد من املعلومات

ميلندا فروست

مديرة اإلبالغ عن املخاطر

التأهب لألحداث الشديدة التأثير

برنامج منظمة الصحة العاملية للطوارئ الصحية

منظمة الصحة العاملية 

جنيف، سويسرا
mfrost@who.int:البريد اإللكتروني

:  ُيرجى التواصل مع

mailto:mfrost@who.int

