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  مقدمة
العمل مع  يبدأ الصلیب األحمر الدنمركي بالتعاون مع التحالف االسكندیناف

الصحة المجتمعیة الذي  تحسینجمعیة الھالل األحمر الیمني إلعداد وتنفیذ برنامج 
  :ویھدف البرنامج إلى ھدفین تنمویین مزدوجین. 2008منذ  تحسینضم إلیھ عنصر 

  .والسیما النساء واألطفال، في منطقة البرنامجتحسین الحالة الصحیة للسكان، -1
المجتمعات المحلیة، المتطوعین (تعزیز قدرة جمعیة الھالل األحمر الیمني -2

الصحة  تحسینلتنفیذ برامج ) المجتمعیین، الشعب، الفروع، والمركز الرئیسي
  .المجتمعیة

 10إلى  8الصحة المجتمعیة خالل فترة  تحسینومن المقرر تنفیذ برنامج 
وعلى الرغم . كان للسنوات الثالث األولى 2007سنوات إال أن التخطیط في عام 

من التحدیات في كل من الشراكة والوضع األمني، تبین بأن البرنامج ناجح في تقدیم 
ما نص على تقدیمھ فیما یتعلق بتحسین صحة المرأة والطفل في المجتمعات المحلیة 

ظیمي أسھم الصلیب األحمر الدنمركي، من خالل التن تحسینوفي مجال ال. المستھدفة
التنظیمي وجھوده الكبیرة مع الدول االسكندینافیة األخرى، في  تحسینمشروع ال

  .التنظیمي لجمعیة الھالل األحمر الیمني تحسینال
الصحة المجتمعیة على إشراك المجتمع المحلي  تحسینیعتمد برنامج 

ي، فقد وظفت المرحلة التجریبیة األولیة وبالتال. ومشاركتھ في مراحلھ المختلفة
. المشاركة والتعلم والعمل في اإلعداد والتخطیط لتعزیز إشراك الفئات المستھدفة

تمكن ھذه العملیة المجتمعات المحلیة من خالل مساعدتھا على تحدید المشاكل وإیجاد 
الصحة  نتحسیوتعمل الملكیة المجتمعیة المترتبة لبرنامج . الحلول المناسبة لھا

  .المجتمعیة على زیادة احتمالیة تحقیق االستدامة
بدأ اإلعداد األولي للبرنامج التجریبي بممارسة المشاركة والتعلم والعمل 
والتي قام بتسھیلھا فریق من موظفي الھالل األحمر المدربین وھو الفریق الذي قاده 

یذ للبرنامج عقدت وبعد سنتین من التنف. الصحة المجتمعیة تحسینمستشار برنامج 
للخروج بتوصیات إلعادة إعداد  ةتشاركی مقاربةمراجعة لنصف المدة باستخدام 

  .البرنامج
  

  :وقد خرجت المراجعة لنصف المدة بخمس توصیات موضوعیة رئیسیة
  توجھات جدیدة للبرنامج -1
  نھج یعید ملكیة البرنامج لجمعیة الھالل األحمر الیمني -2
 بالبرامج األخرىربط المبادرات التطوعیة  -3
 أدوار ومسئولیات واضحة ذات محاسبیة معززة ومتفق علیھا -4
 بیئة مالئمة للغرض -5

 
وبالتالي فقد خرج شركاء التحالف التشغیلي مع جمعیة الھالل األحمر الیمني 
التفاق ینص على ضرورة إعادة إعداد البرنامج بما یتماشى مع توصیات المراجعة 

ركز البرنامج الذي تم إعادة إعداده بشكل أكبر على . لنصف المدة ویلي ذلك التنفیذ
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الصحة المجتمعیة التابع للصلیب  تحسینالعملیة ویتوافق مع دلیل تنفیذ برنامج 
  .األحمر الدنمركي

  
  :البرنامجھدف 

تحسین صحة السكان في المجتمعات المحلیة الفقیرة في أربع محافظات یمنیة 
یر مباشر في الوصول إلى تحقیق أھداف األلفیة وبالتالي المساھمة بشكل مباشر أو غ

  .للتنمیة في الیمن
  

  :األھداف المباشرة للبرنامج
  : الصحة المجتمعیة ھما تحسینلبرنامج  األھداف المباشرة ھدفان من

 .في منطقة البرنامج واألطفال تحسین الوضع الصحي للسكان، خصوصا النساء -1 
، و   والمتطوعین المجتمعات( الیمني   جمعیة الھالل األحمر قدرات تعزیز -2

) والمقر الرئیسي  جمعیة الھالل األحمر الیمني ، والشعب ، والفروع، متطوعي
  الصحة تحسینوذلك لتنفیذ برنامج 

  
  
  

  :أھداف تدریب المدربین
متطوع من جمعیة الھالل األحمر الیمني  32یكتسب أربعة مسئولي مشاریع و -

فھم وتطبیق المقاربات التشاركیة، السیما تغییر المھارة واألدوات الالزمة ل
 تحسینلتحقیق أھداف برامج  النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك 

  .الصحة المجتمعیة
متطوع إضافیین من  200الختیار وتدریب ما یصل إلى  امتالك إستراتیجیة -

متطوعي جمعیة الھالل األحمر وأعضاء مجموعات تنفیذ المشروع في 
 النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تطبیق تغییر 

النظافة والصرف الصحي  سلوك وضع حقیبة أدوات معیاریة خاصة بتغییر  -
أو /امھا من قبل الھالل األحمر وللھالل األحمر الیمني الستخد بالمشاركة

الجھات األخرى المعنیة من أجل تعزیز الصحة والوقایة من األمراض في 
 المناطق الریفیة من الیمن

النظافة والصرف الصحي  سلوك وضع خطة والموافقة علیھا لتطبیق تغییر  -
بالمشاركة لتخطیط العمل المجتمعي في المجتمعات المستھدفة في الفروع 

 األربعة
 
  
  

  كیفیة استخدام الدلیل
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الدلیل عبارة عن وثیقة للخطوات المتبعة في التدریب السابق للمدربین حول 
. "النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تغییر "المقاربات التشاركیة وتطبیق 

كمرجع من قبل المشاركین في التدریب سواء في  أن یتم استخدامھومن المقرر 
النظافة والصرف  سلوك تغییر "تطبیق أو في تدریب المتطوعین في المستقبل 

  .تسھیل تخطیط العمل المجتمعي في المجتمعات المستھدفةل "الصحي بالمشاركة
  

  :یتكون الدلیل من ثالثة أجزاء
  للمتعلمین الكبار أو ورشة عمل/و بالمشاركةتخطیط وتنظیم التدریب -1
النظافة  سلوك تغییر "المواضیع في المشاركة المجتمعیة، تعلیم الكبار ومقاربة -2

  "والصرف الصحي بالمشاركة
  "النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تغییر "تطبیق األدلة التدریجیة لـ -3
  

  1الدورة 
  بالمشاركةتخطیط وتنظیم التدریب -1
  

  : األھداف
  بالمشاركةمساعدة المشاركین على فھم الخطوات في تخطیط التدریب  
  مساعدة المشاركین على الحصول على توجیھ لتحدید المنھجیات المناسبة

 للجمھور الذي تم اختیاره
  ،مواد التدریب  وترتیبمساعدة المشاركین على تخطیط الدورات التدریبیة

 بالمشاركةوتنظیم التدریب 
 

  :المواضیع
  بالمشاركةتخطیط التدریب  

 تحدید االحتیاجات-
  تخطیط الدورات-
  إعداد المیزانیة والمواد-
 تنظیم التدریب  

 بالمشاركةتخطیط التدریب -أ
  :المناقشة

  ):تحدید االحتیاجات(عملیة إعادة التخطیط 
الخطوات  إتباعویمكن . مثل جمیع األنشطة، یتطلب التدریب تخطیط وتنظیم مفصل

  التالیة في تخطیط أي تدریب تشاركي
  

  :خطوات في التخطیط
  ما ھي الفجوة المعرفیة أو فجوة القدرة(تقییم االحتیاجات(  
  ما نوع التدریب(تحدید أولویات الحاجة وتحدید موضوع التدریب( 
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  من الذي ینبغي تدریبھ(تحدید الجمھور( 
  الذي ینبغي علیھ أن یقوم  من(تحدید الشخص المرجعیة أو المواد المرجعیة

 )بالتدریب
 كیف ینبغي أن یتم التدریب. (فھم الجمھور وتحدید المنھجیة( 

 
  :تخطیط الدورة-ب

یمكن . بعد أن یتم تحدید موضوع التدریب، من المھم القیام بالتخطیط للدورة التدریبیة
  : استخدام الخطوات التالیة

 الغرض وأھداف التدریب تحدید:  
استنادًا إلى تقییم االحتیاجات الذي تم إجراؤه والجمھور (تحقیقھ ما الذي ترید -

 )المستھدف الذي تم تحدیده
  كم یستغرق من الوقت لتحقیق ھذا المستوى من المعرفة أو المھارة؟-
  ما ھي المنھجیة المستخدمة؟-
  كم سیكون عدد المشاركین؟-
 المواضیع الواجب تغطیتھا لتحقیق كل ھدف تحدید  
  المواضیع التي سیتم تغطیتھاإعداد مخطط  
 األنشطة والدورات التي سیتم تغطیتھا في كل موضوع تحدید  
 الوقت المخصص لكل دورة تحدید  
 إعداد مسودة جدول تدریب  

 
بعد االنتھاء من إعداد مخطط التدریب من الحكمة أن تقوم بتخطیط كل دورة 

  .المیسر/بالتفصیل وتقدیم نسخة منھ للمدرب
  :رةقد تشمل خطة الدو

 الموضوع  
 األنشطة 
 المنھجیات 
 المواد المطلوبة 
 الوقت الالزم لكل نشاط 
 حجم المجموعة إذا كان ھناك أي نشاط جماعي 
 الطرائق لتقدیم األعمال الجماعیة 

 
  :إعداد المیزانیة والمواد وكذا المتطلبات األخرى ذات الصلة

ھناك حاجة لتقدیر االحتیاجات المالیة والمادیة للتدریب من أجل اتخاذ قرار بشأن 
  .  مدى مواصلة التدریب وفقًا لتوافر المیزانیة

. قد یكون من الجید أن یتم إعداد قائمة فحص لما ھو مطلوب من أجل التدریب
مواد سیساعد مخطط التدریب وخطة الدورة في تحدید االحتیاجات وتقدیر كمیة ال

  .والمتطلبات المالیة
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  : وباإلضافة إلى المواد، تتطلب األشیاء التالیة الدخول في المیزانیة
 قاعة التدریب مع مواد التدریب األساسیة  
  عند اإلقتضاء(النقل واإلقامة واإلعاشة للمشاركین( 
 مواد تدریبیة 
  الموارد لمسئوليأجور 
 مرطبات 
 الخ 

 
  :تنظیم التدریب -ج
إذا كان التدریب حسن ف. یحدد نجاح التدریب إلى حد كبیر في مرحلة التخطیط 

  . التخطیط وخطة اللعبة حسنة الوضع، یتبقى فقط وضع الخطوات قید التطبیق
. قبل وأثناء التدریب على ما یرامكل خطوة  أن من المھم إعداد قائمة فحص للتأكد من

كل خطوة من التدریب جیدًا في وقت  سیكون من الجید متابعة قوائم الفحص ورؤیةو
  . مبكر وأثناء العملیة

  
  :ینبغي على منظمو التدریب التحقق من األشیاء التالیة مقدمًا

 إعداد قائمة المشاركین وإرسال مذكرات الدعوة  
 تأمین قاعدة التدریب والمواد التدریبیة 
  والمواصالتالتدقیق على الترتیبات الخاصة بالسكن وتجھیزات المرطبات 
  ضمان فھم جمیع المیسرین للجوانب الفنیة من المواد التدریبیة وأنھا جمیعًا

 بالترتیب
 التحقق من إعداد قاعة التدریب 

حالما یتم االنتھاء من  الترتیبات، یتم مناقشة الخطوات التالیة بین المیسرین 
خطة دورة  والمنظمین لعمل الترتیبات اإلضافیة فیما یخص منھجیات التدریب لكل

 . على النحو المنصوص علیھ في مخطط التدریب
  

في النقاش مع المشاركین وفي تلك الحالة  ًاقد یتطلب الجدول الزمني للتدریب تغییر
  . ینبغي على المیسرین إعادة تكییف اإلعداد

  
  :تقییم التدریب

الدروس خطة جیدة أن یتم التفكیر حول تقییم التنظیم وتیسیر التدریب من أجل توثیق 
على تحسین ظروف  سوف یساعد التقییم الیوميكما أن . للدورات التدریبیة المشابھة

  .المتدربین والمیسرین
  
  عملیة تدریب المدربین- د
  مقدمة وضبط األسلوب-1
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  : الھدف
 جعل المشاركین یعرفون بعضھم البعض  
 ضمان حریة النقاش أثناء التدریب 
 والحصول على اتفاق واضح  ضمان وجود فھم واضح للغرض من التدریب

 بشأن الھدف الذي سیتم الوصول إلیھ في نھایة الدورة التدریبیة
 وضع قواعد أساسیة لاللتزام بھا خالل فترة التدریب 

 
  :الخطوات

  مقدمة سریعة للمشاركین -1
 مقدمة منظمو التدریب -2
 خلفیة عن تخطیط التدریب -3
 الغرض من التدریب -4
 توقعات ومخاوف المشاركین -5

 
  المواد
 عالمات  
 بطاقات عرض 
 بطاقات من الورق الملون 
 الالصق 
  1الدورة : اسم الملف(عروض ووثائق( 
  دلیل میسروCBHFA  : 1الوحدة 

 
  الخطوات لكل نشاط

  مقدمة سریعة للمشاركین
وألن المشاركین یأتون من . ھناك خطوة ھامة ضمن المشاركة في أثناء التدریب

خلفیات وأماكن مختلفة، فلیس من السھل بالنسبة للمشاركین إجراء نقاشات حرة ما لم 
  . یتم تحدید األسلوب في المرحلة األولیة

 ھناك طرائق مختلفة للتعریف بالمشاركین والتي قد یستخدمھا المیسرون في ورش
كما أنھ من الممكن أیضًا ابتكار طرائق جدیدة . عمل تدریبیة تشاركیة مختلفة

  .للتعریف تكون تشاركیة
  

ولذا . إن دعوة المشاركین باالسم یجعلھم یشعرون باالھتمام وبأنھم جزء من العملیة
ومع ذلك فمن الصعب تذكر جمیع المشاركین . فمن المھم معرفة المشاركین باالسم

وبالتالي ینبغي على المیسرین إیجاد وسیلة لرؤیة . صًا في البدایةباالسم، وخصو
  .أسماء المشاركین حتى یتسنى تذكرھا خالل فترة التدریب

  :یجب مراعاة األشیاء التالیة في تیسیر التعریف بالمشاركین
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 التأكد من أن العملیة نشطة وسریعة  
  والمیسر على تذكر أسماء استخدام الوسائل التي من شأنھا مساعدة المشاركین

 بعضھم البعض على األقل
 استخدام الوسائل لعرض أسماء المشاركین 
 )وكلما كانت أكبر كلما كانت سھلة الرؤیة من مسافة بعیدة( البطاقات -

 
  :قد یضم التعریف

  اسم الشخص -
 )منطقة عملھ(المكان الذي جاء منھ  -
 عملھ -
 أھم اھتماماتھ  -

 
  الصحة المجتمعیة تحسیناألحمر و الصلیب/مقدمة على حركة الھالل 

ومن شأن المقدمة الموجزة عن الحركة وعن جمعیة الھالل األحمر الیمني والشراكة 
والتحالف التشغیلي أن تكون نقطة انطالق جیدة لجمیع  مع الصلیب األحمر الدنمركي

البرامج التدریبیة لخلق فھم مشترك للقصد من برنامج التدریب وما یسھم بھ وما 
 CBHFAومن شأن الوحدة األولى من دلیل . العامیسھم بھ المشاركون في الھدف 
البالد ومن شأن المقدمة عن عناصر الحركة في . أن تعطي مرجعیة جیدة للمدرب

لوصول إلى إدراك بما یفعلون، وتنمیة لأن یساعد المشاركین  المحليوعن المجتمع 
كما أنھا تعطي خلفیة حول تنظیم . الثقة لدیھم وأن یكونوا جزء من الصورة األكبر

ومن شان ھذه . التدریب فیما یتعلق بالغرض من التدریب والھدف العام من البرنامج
لغرض من التدریب بتنفیذ أنشطة البرنامج والوصول إلى العملیة أن تساعد في ربط ا

  . الھدف التنظیمي
  

  خلفیة عن التدریب
إن إطالع المشاركین حول خلفیة التدریب سوف یساعدھم على ربط مواضیع 
التدریب بالوضع العام والمشكلة قید البحث أو التغییر المقصود تقدیمھ كنتیجة 

  . للتدریب
  

  :یمكن أن تتضمن الخلفیة
 المشكلة التي ینوي التدریب معالجتھا  
 الوضع القائم وارتبط التدریب بالمشكلة قید البحث 
 خلفیة حول التدریب الحالي 
 كیفیة تحدید منظمو التدریب للحاجة للتدریب والبت في تنظیم التدریب 
  كیفیة مساھمة التدریب والخطوات التالیة في التغییر المقصود إحداثھ كنتیجة

 ام المھارات والمعارف المكتسبةللتدریب واستخد
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ُتجرى التدریبات حول الغرض وتوجھ نحو تغییر مقصود مباشرة بعد التدریب الذي 

ینبغي أن تمكن خلفیة الخطة للتدریب المشاركین . یسھم في تحقیق أھداف البرنامج
من فھم الوضع القائم أو المشكالت أو القضایا التي تتعلق بالحالة الراھنة وكیفیة 

  .مساعدة التدریب والخطوات التالیة في تغییر الوضع
  

  الغرض من التدریب والمواضیع المغطاة
شرح الغرض وأھداف . الحصول على غرض محدد بوضوح مكتوب بالخط الكبیر

  التدریب
إعطاء المشاركین مخطط للتدریب إلظھار ما یتم تغطیتھ من مواضیع لتحقیق 

طط مع المشاركین والنظر في مدى استعراض المخ. األھداف وتحقیق الغرض
  . مالءمة الجدول الزمني لكل مشارك والوصول إلى توافق في اآلراء

  . عرض غرض وأھداف التدریب في زاویة واحدة واضحة من قاعة التدریب
  

  التوقعات والمخاوف
من شأن التوقعات والمخاوف أن تساعد على توقع حلول لما یخاف المشاركین حدوثھ 

  .وإضافة أو حذف بعض المواضیعبشكل مغایر 
یتملك بعض المیسرین ھاجس الخوف والتوقع قبل تقدیم الغرض ویعملون على ضبط 

  .الغرض بعد ذلك أو تحدد الغرض واألھداف استنادًا إلى توقعات المشاركین
تعتبر التوقعات مھمة لمساعدة المیسرین على صنع التغییر حول أھداف وغرض 

  . د أثناء تقییم الدورات في نھایة التدریبكما أنھا تساع. التدریب
  

  وضع القواعد األساسیة
في الغالب من الصعب ضبط االلتزام بالمواعید والوقت، وخصوصًا عند التعامل مع 

وبالتالي، من الجید أن یكون ھناك قاعدة أساسیة تشاركیة یضعھا جمیع . الكبار
  . المشاركین لاللتزام بھا أثناء فترة التدریب

 ل األفكار مع المشاركین بشأن قضایا االنضباط التي ُیتوقع أن تؤثر على تباد
  الدورات التدریبیة خالل فترة التدریب

 االستمرار في وضع القواعد لكل قضیة یتوقع أن تشكل عقبات 
  على سبیل الدعابة(االتفاق على العقوبات لكل قاعدة أساسیة یتم وضعھا( 
 عة القواعد األساسیة والعقوبات أثناء الطلب من أحد المتطوعین رصد ومتاب

محاولة الحصول على متطوع واحد في الیوم الواحد لضمان (فترة التدریب 
 )مشاركة اكبر عدد من المشاركین
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 2 الوحدة
  تعلم الكبار-2
  

  : الھدف
تمكین المشاركین من فھم أھمیة وجود مقاربة مختلفة لجمھور مختلف في  -

  مجال تعزیز الصحة العامة
 تمكین المشاركین من فھم مبادئ تعلم الكبار -
 تزوید المشاركین بالمواد والوسائل المالئمة للكبار بصفتھم متعلمین مختلفین -

 
  المواضیع

  كیف یتعلم الكبار -
 لماذا یتعلم الكبار -
 تسییر التدریبات للمتعلمین الكبار -

 
  الخطوات

  مناقشة وعرض موجز عن مبادئ تعلم الكبار -1
 فضل الطرائق لتعلم الكبارلعب األدوار حول أ -2

 
  المواد

  )2ملف (العرض -
  وعالمات ورق عرض-
  طاقات ملونةب-
  عرض رأسيجھاز -
  
   

  :كیف یتعلم الكبار
فلدى الكبار . فھم كیفیة تعلم الكبار فإن ذلك یتطلب منك جید للصحةأن تكون معزز 

وبالتالي من . احتیاجات وخصائص خاصة كونھم یختلفون عن األطفال والمراھقین
المھم أن یكون لدینا فھم جید لكیفیة تعلم الكبار من أجل العمل مع األفراد الكبار في 

  . المجتمع المحلي
  

  :یتمیز الكبار كمتعلمین بالخصائص التالیة
 في عملیة تعلم الكبار من المھم تحمل . الكبار مستقلون ولدیھم توجھ ذاتي

یحتاج الكبار إلى أن یكونوا أحرارًا في توجیھ .  المعلم ولیسمسئولیة المیسر 
أنفسھم وینبغي على المیسر أن یشرك بفاعلیة المشاركین الكبار في عملیة 

ركین إلى معارفھم أن یوجھ المشا للمیسرفمن المھم . التعلم كمیسر جید
  .الخاصة بدًال من تزویدھم بالحقائق
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 من المھم االستفادة من الخبرات والمعارف التي . للكبار تجربة حیاة متراكمة
یجب على المیسر ربط النظریات . لدى المشاركین ذات الصلة بالموضوع

 . والمفاھیم بالمشاركین والتعرف على قیمة تجربتھم في الحیاة
  التدریب أو ورشة العمل أو (یقدر الكبار البرنامج . نحو الھدفالكبار موجھین

 . الذي ُینظم ویكون لدیھ عنصر محدد بوضوح) التعلیم
 یحتاج الكبار لرؤیة سبب للتدریب أو التعلیم . الكبار موجھین نحو األھمیة

وھذا یعني وجوب . ینبغي أن یكون التعلم مالئم لحیاتھم. الذي یحضرون إلیھ
 .ت والمفاھیم بوضع مألوف للمشاركینربط النظریا

  الكبار عملیین حیث یركزون على جانب من الدرس یكون أكثر إفادة لھم في
 .قد ال یكون الكبار مھتمون بالمعارف لذاتھا. حیاتھم

 یجب . وكما یفعل جمیع المتعلمون، یحتاج الكبار إلى من یظھر لھم االحترام
ي بھا كل مشارك من الكبار لغیره من أن یقر المیسرون بقیمة الخبرة التي یأت

 . المشاركین
 

  ...یتعلم الكبار بشكل أفضل في 
 یحتاج الكبار إلى الشعور بأن ھناك من یصغي إلیھم ویكرمھم : االحترام

  .ینصرفونویحترمھم ما لم فإنھم قد 
 إذا كان الموضوع مھمًا بالنسبة لھم فإنھم سوف یتعلمون بسرعة: األھمیة. 
 یروا كیف یمكنھم استخدام التعلم الجدید فورًاأن ج الكبار إلى یحتا: الفوریة .

 .وھذا یؤدي إلى دافع كبیر
 20% ،40% ،80 :% 40من ما یسمعونھ، و% 20یحتفظ الكبار بنسبة %

 .من ما یفعلونھ% 80من ما یرونھ، و
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 3 الوحدة
  المجتمع والمشاركة المجتمعیة-3
  

  األھداف
 والمشاركة المجتمعیة تمكین المشاركین من فھم المجتمع  
 تعریف المشاركین ببعض من المقاربات التشاركیة 
  تمكین المشاركین من تفسیر أھمیة المشاركة المجتمعیة في تعزیز الصحة

 العامة
 

  المواضیع
 ماذا یقصد بالمجتمع؟  
 ماذا یقصد بالمشاركة المجتمعیة؟ 
 لماذا یتوجب علینا إشراك المجتمعات في تعزیز الصحة العامة؟ 

 
  المواد
  ورق عرضوعالمات وحامل  عرضورق  
 جھاز عرض رأسي 
 بطاقات ملونة مختلفة بأشكال وأحجام مختلفة 
  المتوفر منھا(مشابك أو دبابیس زرقاء أو الصق( 
  3الدورة ( 3الوثائق في الملف( 
  من دلیل میسري  3الوحدةCBHFA 

 
  ماذا یقصد بالمجتمع؟

ویمكن تحدید المجتمع بأربع . مصالحیمكن تعریف المجتمع جغرافیًا أو بمجموعة 
  :خصائص رئیسیة

 ُبعد مكاني، بمعنى المكان أو الموقع.  
  التي تشمل الناس الذین یشكلون ) المصالح، القضایا، الھویات(ُبعد غیر مكاني

 .بشكل مغایر مجموعات غیر متجانسة ومتباینة
 ع بعضھم التفاعالت االجتماعیة التي تكون حركیة وتربط الناس في عالقات م

 .البعض
  تحدید االحتیاجات واالھتمامات المشتركة التي یمكن تحقیقھا من خالل عملیة

 .للعمل الجماعي
 )2004(الفیراك 

  
  

  الخطوات
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لجعل الدورة أكثر تشاركیة، سیكون من الجید جعل المشاركین یشاركون في تعریف 
  .المصطلح

  :وفیما یلي طریقتان للقیام بذلك كمثال
 وھي طریقة أسرع وأسھل(مع المشاركین  تبادل األفكار(  
  الطلب من المشاركین إعطاء تعاریف على قطع من الورق الملون یتم جمعھا

یأخذ ذلك مزیدًا من الوقت غیر أنھ ( ورقة عرضوتلخیصھا على الحقًا 
 )یعطي جمیع المشاركین الفرصة للمشاركة وتقدیم تعریفھم

 
  ...السؤال
  ؟في رأیك ماذا یقصد بالمجتمع  
 كیف تعرف المجتمع؟ 

 
لیس ھناك "شجع المشاركین على تقدیم آرائھم بحریة من خالل طمأنتھم بأنھ  -

  ". إجابة صحیحة أو خاطئة
 

یمكن أن یساعدك مخطط التعاریف في الصندوق أعاله على تلخیص عملیة تبادل 
  .األفكار حول آراء المشاركین بشأن تعریف المجتمع

  
المجتمع مجموعة من األشخاص الذین : CBHFAتعریف المجتمع على دلیل 

ویتقاسم أفراد المجتمع ثقافة وعادات . یعیشون في نفس المنطقة أو القریة أو الحي
والمجتمعات عبارة عن مجموعات من الناس تتعرض أیضًا لنفس . وموارد متماثلة

  . التھدیدات مثل األمراض والقضایا السیاسیة واالقتصادیة والكوارث الطبیعیة
  
  اذا یقصد بالمشاركة المجتمعیة؟م

المشاركة المجتمعیة عبارة عن عملیة إلحداث تغییر في مجتمع ما من خالل جھد 
منظم لألفراد یتم من خاللھ تحلیل مشاكلھم ووضع خطط إلجراءات ترمي إلى تحقیق 

وتمكن المشاركة . CBHFAوالمشاركة المجتمعیة ھي جوھر  . التغییر المقصود
ر وأفراد المجتمع من الوصول إلى الملكیة، وتحمل مسئولیة صحتھم المجتمعیة األس

  . وسالمتھم
  

وھناك مستویات مختلفة لمشاركة المجتمع، والتي تحاول الجھات الوصول إلیھا في 
  . برامجھا التنمویة

  
  التالي المستویات المختلفةالشكل یظھر 
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  مشاركة المجتمع
  

  منخفض
  

  اإلطالع
  دور مقدمي الخدمة لمؤسساتھم إلعداد البرامج نیابة عن المجتمعیلعب أفراد المجتمع 

  
  المشاركة في اإلعداد

  یتم إشراك أفراد المجتمع في جمع البیانات وتحلیلھا من أجل صیاغة خطط العمل
  

  إجراء الدراسة والتنفیذ
یتم مساعدة أفراد المجتمع على إجراء تحلیل لمشاكلھم وصیاغة خطط عمل محلیة 

النظافة والصرف الصحي  سلوك على سبیل المثال تغییر (نتائج الدراسة على أساس 
  ).بالمشاركة و الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع

  
  عالي

  
  اعتماد المجتمع على نفسھ

  ینفذ أفراد المجتمع بنفسھ تحلیل أولي للمشكالت ویعمل على إعداد البرامج
  

  :بعض االعتبارات في إشراك المجتمعات
  .ثروة من الموارد ویعتبر جزء من الحل ولیس المشكلةللمجتمع  -1
إشراك قادة المجتمع في أي برنامج ھو الوسیلة للوصول إلى المجتمع العام  -2

من المھم متابعة العملیة من خالل ضمان إشراك (وعدم االقتصار علیھم 
  ) جمیع شرائح المجتمع بما في ذلك النساء واألطفال والشباب

  . یتوجب على أي مقاربة إشراك فئات األقلیات المھمشة -3
استراتیجیات المشاركة المجتمعیة مطلوبة حیث یمكن للمجتمع وضع جدول  -4

  . األعمال، وإثارة القضایا التي تعتبر محل اھتمام بالنسبة لھم
وألن العملیة مھمة فمن المھم أن نركز على النتیجة؛ إذا لم یلمس المجتمع  -5

  . ن مشاركتھ، فإنھ سوف یفقد االھتمامبعض النتائج م
المجتمع فإنھ یتوجب إجراء إذا ُخطط لالجتماع إشراك عدد أكبر من أفراد  -6

 الكالم المبھمذلك في وقت ومكان یناسب أكبر عدد منھم من خالل تجنب 
الوقت الذي یكون مناسبًا للجمیع واختیار المكان الذي یمكن أن یصل  واختیار

  .  إلیھ الجمیع
  
  خطواتال
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یمكن مناقشة النقاط أعاله وأكثر بأسلوب تشاركي من خالل تبادل األفكار والمناقشة 
كما أنھ من المھم تقدیم تدریبات أو قصص یمكن أن تظھر أھمیة . ذات االتجاھین

النقاشات والمحاضرات الطویلة مملة للمتعلمین الكبار، لذا فكر . المشاركة المجتمعیة
  . شاركي لعرض مواضیعكبطریقة تكون ذات توجھ ت

  
  .وفیما یلي أحد األمثلة أو التمارین لعرض أھمیة المشاركة المجتمعیة

  :صنع أطول خط
وبالتالي فمن . یمتلك كل شخص وكل مجموعة من الناس القدرات والموارد: الغرض

المھارات، التي من شأنھا  تحسینالمھم أن نكون جاھزین للتعرف على ھذه القدرات و
  . أن تساعد أفراد المجتمع على إدراك إمكانیاتھم

  
  :الھدف
یدرك المشاركون أن الجمیع، في جمیع األوقات، لدیھم قدرات ویمتلكون  -

  موارد مھمة
یفھم المشاركون أنھ باستخدام جمیع القدرات المتاحة وتسخیر الموارد معًا،  -

 تكون أكثر نجاحًاتكون عملیة التدخل شبھ مؤكدة بأن 
 المشاركون أكثر إبداعًا في تعبئة الموارد -

 دقیقة 20: الوقت
  
  

  :التعریف بالنشاط
  أطلب من المشاركین أن یشكلوا مجموعتین -
أطلب من كل مجموعة عمل خط بأطول ما تستطیع عبر الغرفة باستخدام أي  -

یجب أن ال یحصلوا على أي شيء من أي مكان . شيء یكون لدیھم شخصیًا
 .أعطھم دقیقتین إلنجاز المھمة. خرآ

 .في نھایة الدقیقتین یقیم المیسر أطول خط -
 

  :المناقشة واالستنتاج
  :یمكننا أن نسأل األسئلة التالیة

  أي مجموعة صنعت أطول خط؟ -
 ما العوامل التي جعلت تلك المجموعة تفوز؟ -
 ما ھي الخطوات التي قامت بھا تلك المجموعة لكي تفوز؟  -
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  إلشراك المجتمع في تعزیز الصحة العامةالحاجة 
  

الصحة العامة ھي تعزیز للصحة ومنع األمراض من خالل جھد منظم تقوم بھ 
  .المجتمعات

  
والمشاركة . تركز الصحة العامة على صحة السكان والمجتمعات ولیس األفراد

الصحة  المجتمعیة ھي المبدأ الممیز لتعزیز الصحة والمبدأ األساسي إلستراتجیة
ویھدف تعزیز الصحة إلى إعطاء المجتمعات المعارف والمھارات والفرصة . للجمیع

  . لتنمیة شعور السیطرة والتغلب على مشاكلھا الصحیة
  

وتستخدم الطرائق واالستراتیجیات المختلفة لضمان مستوى عالي من إشراك 
اك المجتمعات وتستخدم المقاربات التشاركیة لضمان إشر. المجتمع في تعزیز الصحة

  .في تعزیز الصحة
  

ومن المھم أن نالحظ أنھ على عكس الخدمات الصحیة المجتمعیة، تكون الصحة 
الحیاة وتحقیق صحة أفضل في المجتمع العام ولیس العامة حول تحسین أسلوب 

ومن ھنا فإن تعزیز  .للمؤسسات الصحیة من خالل الرفعاألفراد من المرضى 
أوسع للمشكلة على مستوى المجتمع، األمر الذي یجعل من الصحة العامة یتطلب فھم 

األھمیة بمكان تمكین المجتمع من تحلیل المشكلة من أجل إیجاد حل یعتمد على 
  . قدراتھ لوحده
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  مفھوم تعزیز الصحة العامة
  

  األھداف
  

 تمكین المشاركین من تفسیر مفھوم الصحة العامة  
  المجتمع في تعزیز الصحة العامةتمكین المشاركین من إدراك أھمیة إشراك 
 تمكین المشاركین من إدراك میزة الصحة العامة في تحسین صحة المجتمع 

  
 

  المواضیع
  تعریف الصحة العامة -
 مشاركة المجتمع في تعزیز الصحة العامة -
 مقاربات تشاركیة في تعزیز الصحة العامة -

 
  الخطوات

  مفھوم تعزیز الصحة العامة
  تبادل األفكار-
  العرض-
  النقاش-
  

  تعریف الصحة العامة
  تعزیز الصحة والوقایة من األمراض من خالل الجھد المنظم الذي یقوم بھ المجتمع-
تلعب البیئات ... تركز الصحة العامة على صحة السكان والمجتمعات ولیس األفراد-

  االجتماعیة والمادیة والسیاسیة دورًا رئیسیًا في معالجة ھذه المشكلة
 

  :لصحةتعریف تعزیز ا
تعزیز الصحة عبارة عن عملیة تمكین الناس من زیادة السیطرة على محددات 

  .الصحة وبالتالي تحسین صحتھم
تعزیز . یرتكز تعزیز الصحة العامة دومًا على المجتمع المحلي أو المجتمع بشكل عام

ویھدف إلى تمكین . الصحة ھو بشأن إحداث تغییر أوسع في الحالة الصحیة للمجتمع
  . أفراد المجتمع من السیطرة على صحتھم
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  4 الوحدة
  المقاربات التشاركیة في تعزیز الصحة-4
  

  األھداف
  المشاركین من فھم أھمیة استخدام المقاربات التشاركیة في تعزیز تمكین

  الصحة العامة
  النظافة  سلوك تعریف المشاركین ببعض المقاربات التشاركیة مثل تغییر

والصرف الصحي بالمشاركة والتقییم السریع بالمشاركة المستخدمة في 
 تعزیز الصحة

 
  المواضیع

 عزیز الصحةتمكین المجتمعات من تخطیط إجراءات ت  
 مقاربات تشاركیة لتعزیز الصحة العامة 

 التقییم السریع بالمشاركة-
دورة ): الخطوات السبع(النظافة والصرف الصحي بالمشاركة  سلوك تغییر -

 منفصلة
  

  :المواد
  ورق عرضوعالمات وحامل  عرضورق  
 جھاز عرض رأسي 
 بطاقات ملونة مختلفة بأشكال وأحجام مختلفة 
  المتوفر منھا(زرقاء أو الصق مشابك أو دبابیس( 
  4 الوحدة( 4الوثائق في الملف( 

 
  تمكین المجتمعات من تخطیط إجراءات التعزیز الصحي

  الخطوات
 خالصة تعریف تعزیز الصحة العامة  
 المناقشة حول أھمیة تمكین المجتمعات إلیجاد حلول محلیة لمشاكلھم 

 
من زیادة السیطرة على  تمكین الناسلتعزیز الصحة عبارة عن عملیة : مالحظة

  .محددات الصحة وبالتالي تحسین صحتھم
تعزیز . یرتكز تعزیز الصحة العامة دومًا على المجتمع المحلي أو المجتمع بشكل عام

ویھدف إلى تمكین . الصحة ھو بشأن إحداث تغییر أوسع في الحالة الصحیة للمجتمع
  . أفراد المجتمع من السیطرة على صحتھم

ى معززو الصحة المحاولة باستمرار ابتكار أسالیب لتمكین الناس من لذا ینبغي عل
  .التعرف والبحث عن حلول لمشاكلھم الخاصة
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وتشرك المجتمعات من  "األسفل إلى األعلىمن " طریقةالمقاربات التشاركیة تتبنى 
  .خالل األدوات التي تكون تشاركیة وشاملة

ل جید إلشراك المجتمعات في ھناك مقاربات تشاركیة مختلفة تم تصمیمھا بشك
النظافة والصرف الصحي بالمشاركة،  سلوك كما أن ھناك تغییر . األنشطة التنمویة

الذي صمم خصیصًا لتحسین الصحة من خالل مشاریع المیاه والصرف الصحي 
  . والنظافة

  .یؤكد تعزیز الصحة على أھمیة الجھد المنظم للمجتمعات
  

 یجاد الحلول لمشاكلھمالنقاش حول تمكین المجتمعات إل:  
 :تبادل األفكار

 اسأل المشاركین األسئلة التالیة:  
 ما ھي الخطوات في تخطیط أنشطة تعزیز الصحة؟-
ما ھي التحدیات التي تواجھ المجتمعات في القیام بخطة عمل لتعزیز -

  الصحة؟ 
كیف یمكن معالجة ھذه التحدي المتجسد في تمكین المجتمعات من وضع -

  ع المشاكل الصحیة؟إجراءات تمن
  

  وزع ثالثة بطاقات مختلفة للمشاركین واطلب منھم أن یعطوك اإلجابات لكل
  .سؤال على البطاقات المختلفة المقدمة

  وقم بتلخیصھا ومناقشتھا واحدة تلو األخرى اإلجابات على ورقة عرضدبس 
  قم بتلخیص المناقشة واستنتج من خالل إبالغ المشاركین بأن ھناك أسالیب

وأدوات تشاركیة لتسھیل عملیة التخطیط في المجتمعات التي تنظر في تحدي 
 .األمیة بین أغلبیة المجتمع

 
یمكن أن تكون المناقشة قد عكست ھذا التحدي في ضمان مشاركة المجتمع : مالحظة

الصحیة حیث أن الغالبیة  لمشاكلھأو تحملھ مسئولیة تخطیط إجراءات تعزیز الصحة 
ستساعد الدورات و. ع ھم من األمیین وال یفھمون مفاھیم التخطیطمن أفراد المجتم

  . التالیة في تعریف المشاركین ببعض طرائق التخطیط التشاركي
  

  :مقدمة على المقاربات التشاركیة في تعزیز الصحة
  

  المقاربات التشاركیة
  من األسفل إلى األعلى"المقاربات التشاركیة تعتمد على طریقة."  
  األدوات والتقنیات لتشجیع الناس على المشاركة في عملیة وضع استخدم

 .البرامج من بدایتھا وحتى مرحلة التقییم النھائي
 

  ....بعض المقاربات التشاركیة 
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  التقییم السریع بالمشاركة  
  النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تغییر 
 التقییم الریفي السریع 
 التفكیر والعمل بالمشاركة 
 والعمل بالمشاركة التعلم 

الصرف الصحي والنظافة  سلوك وتعتبر مقاربات التقییم السریع بالمشاركة وتغییر 
 .بالمشاركة محور ھذا التدریب

  
  التقییم السریع بالمشاركة

یعتبر التقییم السریع بالمشاركة مقاربة تشاركیة في برامج التنمیة وغني : مالحظة
المعلومات من المجتمع من خالل مقاربة باألدوات والتقنیات التشاركیة لجمع 

یعتبر التقییم السریع بالمشاركة مقاربة وقد خضع لعملیة طویلة من . تشاركیة
ویعتقد بأنھ مقاربة تنمویة جیدة، تمكن المجتمع من التعرف على مشاكلھ  تحسینال

  . الخاصة
الصحة  ھناك أدوات للتقییم السریع بالمشاركة، والتي یمكن استخدامھا في تعزیز

التقییم السریع "وقد أسھم . إلشراك المجتمعات في التعرف على المشاكل الصحیة
، "الصرف الصحي بالمشاركةو النظافة سلوك تغییر "في وضع مقاربة  "بالمشاركة

المیاه والصرف  حالة التي تھدف بشكل حصري لتحسین الصحة من خالل تعزیز
النظافة  سلوك تغییر "على  "بالمشاركةالتقییم السریع "تنطبق مبادئ و. الصحي

  . "الصرف الصحي بالمشاركةو
  

الصرف و النظافة سلوك وھذه مقدمة مختصرة، یركز التدریب على مقاربة تغییر 
  .الصحي بالمشاركة

  
  :مناقشة

  . بالمشاركة ھو أن نتعلم من سكان الریف للتقییم السریعالمفھوم األساسي 
 رة عن مقاربة یتم استخدامھا على نطاق واسع التقییم السریع بالمشاركة عبا

  .ویكون التركیز على تمكین المجتمع وعلى االستدامة: في التعلم والتنمیة
  التقییم السریع بالمشاركة على أنھ مقاربة ووسائل ) 1992(عرف تشامبرز

للتعلم عن حیاة الریف وظروفھ من سكان الریف ومع سكان الریف 
لتقییم السریع بالمشاركة یمتد إلى التحلیل كما ذكر بأن ا. وبواسطتھم

 .والتخطیط والعمل
  التقییم السریع بالمشاركة ھو عملیة تمكین للتقییم والتحلیل والتخطیط والعمل

 ).1997تشامبرز، ( –والرصد والتقدیر 
  التقییم السریع بالمشاركة ھو موقف العقل الذي یحكم طریقة تفاعلنا مع

 ).1995إدواردز، ( –التنمیة اآلخرین طوال عملیة 
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  5 الوحدة

الصرف الصحي والنظافة بالمشاركة والصرف الصحي الشامل  سلوك تغییر -5
  بقیادة المجتمع في الھالل والصلیب األحمر

  
  األھداف

  
    ر ى تغیی الصرف   سلوك  تمكین المشاركین من الحصول على نظرة عامة عل

ع     ادة المجتم امل بقی حي الش رف الص اركة والص ة بالمش حي والنظاف الص
 .كمقاربات في تعزیز الصحة العامة

  تمكین المشاركین من معرفة أوجھ التكامل لمقاربات الصرف الصحي الشامل
 .الصرف الصحي والنظافة بالمشاركة سلوك بقیادة المجتمع وتغییر 

  حي  تمكین المشاركین من فھم الدرجات التي یتم عندھا استخدام الصرف الص
ر    ع وتغیی ة بالمشاركة      سلوك  الشامل بقیادة المجتم حي والنظاف الصرف الص

 .في حركة الصلیب والھالل األحمر
  

  المواضیع
  الصرف الصحي والنظافة بالمشاركة؟ سلوك ماذا یقصد بتغییر -
  ماذا یقصد بالصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع؟-
ر   الصرف الص - ل تغیی حي    سلوك  حي الشامل بقیادة المجتمع في مقاب الصرف الص

  والنظافة بالمشاركة؟
ة     سلوك الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع وتغییر  - حي والنظاف الصرف الص

  بالمشاركة في الھالل والصلیب األحمر 
  

  المواد
  ورق عرض وعالمات وحامل ورق عرض  -
 جھاز عرض رأسي -
 أوراق ملونة مختلفةبطاقات معدة من  -
 )المتوفر منھا(مشابك أو دبابیس زرقاء أو الصق  -
 )4 الوحدة( 4الوثائق في الملف  -

  
  الصرف الصحي والنظافة بالمشاركة؟ سلوك ماذا یقصد بتغییر 

الصرف الصحي والنظافة بالمشاركة عبارة عن مقاربة لتعزیز  سلوك إن تغییر 
. الصحة العامة من خالل تحسین حالة المیاه والصرف الصحي والنظافة في المجتمع

وھو مقاربة للعمل مع المجتمع في عملیة تشاركیة ویمكن الناس من أن یكونوا أكثر 
  .ثقة ویشعرون بالتمكین لحل مشاكلھم الخاصة
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  :الصرف الصحي والنظافة بالمشاركة عبارة عن مقاربة سلوك تغییر 
  للعمل مع المجتمعات-
  مساعدة الناس على الشعر بمزید من الثقة-
  تمكین-
  

  الخطوات
تتمثل أفضل طریقة لتناول ھذه الدورة في إشراك المشاركین في النقاش من خالل 

. الجدول أعالهویلخص العرض الموجود في المجلد النقاشات في . األسئلة واألجوبة
  . فھو مھم دومًا إلشراك المشاركین في النقاش بدًال من قراءة محتویات العرض

  
بعد العرض والنقاش، قم بتلخیص النقاش من خالل قیادة الدورة وتوجیھ األسئلة 

  :التالیة
  الصرف الصحي والنظافة بالمشاركة  سلوك ما أوجھ االختالفات بین تغییر

  ركة؟والتقییم السریع بالمشا
  الصرف الصحي والنظافة  سلوك كیف یتم التمكین من خالل تغییر

 بالمشاركة؟
  

إذا كان للمشاركین معرفة بالصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع فكیف یختلف عن 
  الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع؟ ولماذا؟

  
  ؟)CLTS( ماذا یقصد بالصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع

الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع مقاربة متكاملة لتحقیق والمحافظة على حالة 
المقاربات التي ُیعلم فیھا الغرباء أفراد . صفرًا المفتوحة األماكنتغوط في ال یكون فیھا

یمكن للصرف الصحي الشامل . المجتمع لیست صرف صحي شامل بقیادة المجتمع
یقود إلى تحسین تصمیم المراحیض وتحسین  بقیادة المجتمع أن یمضي قدمًا أو

ممارسة النظافة وتحسین إدارة النفایات الصلبة والتخلص من میاه الصرف الصحي 
: وُیحدد في كثیر من األحیان في ثالث مراحل. وحمایة وصیانة مصادر میاه الشرب

مرحلة التنفیذ لتحلیل وضع ) 2ما قبل التنفیذ الختیار المجتمع والتعریف، ) 1
ما بعد التنفیذ لتخطیط ) 3لصرف الصحي بالمشاركة، ولحظة االنطالق وا

تستخدم ھذه الطریقة األدوات كمسح شامل . اإلجراءات من قبل المجتمع والمتابعة
لمنطقة التغوط وتخطیط منطقة التغوط وتحدید أقذر حي وحسابات البراز والنفقات 

شمولیة والتضامن االجتماعي ولھا نقاط قوتھا في السرعة وال ،الطبیة والمنافسة
  . والثقة بالنفس والقیادة المحلیة

  .یتم تناول الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع في برنامج تدریبي منفصل
  

الصرف الصحي  سلوك الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع في مقابل تغییر 
  والنظافة بالمشاركة؟
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  :االختالفات األكثر وضوحًا والمعترف بھا
الصرف الصحي الشامل بقیادة   

  المجتمع
الصرف الصحي  سلوك تغییر 

  والنظافة بالمشاركة
  استفادة صحیة  تقزز طبیعي   القوة الدافعة للتغییر

  البیت  المجتمع  المسئولیة
  مع  ضد  اإلعانات

  بدعم من المھندس  بقیادة المجتمع  الحلول الفنیة
  عملیة طویلة المدى  مرة واحدة  االستدامة

  :تحدیات الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع
 مخاطر تعزیز الخیارات الفنیة غیر المستدامة -
 صعوبات في الوصول إلى أفقر شریحة من شرائح المجتمع -
 استدامة تغیر السلوك في المجتمعات غیر المتماسكة -
العیب غیر مقبول بشكل جید من قبل الھالل والصلیب األحمر، غیر أن  -

 تكون نقطة دخول جیدة الصدمة یمكن أن
  

  مقاربة الصلیب األحمر الموصى بھا
 استبدال العیب بالصدمة 
 مقاربة دعم ذكیة 
  النظافة والصرف الصحي بالمشاركة بالصرف  سلوك دمج أدوات تغییر

 الصحي الشامل بقیادة المجتمع
 تقدیم استشارة فنیة خارجیة 
  النظافة والصرف   سلوكینبغي على الصلیب والھالل األحمر استبدال تغییر

الصحي بالمشاركة بالصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع ما لم تحدد 
 السیاسات الوطنیة خالف ذلك

  النظافة  سلوك دمج الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع في تغییر
الصرف الصحي الشامل بقیادة المجتمع ) 1: والصرف الصحي بالمشاركة إما

النظافة والصرف  سلوك خاصة بتغییر  أمام ومن ثم سبع خطوات- فوق
دمج فقط بعض من السبع الخطوات الخاصة بتغییر ) 2الصحي بالمشاركة أو 

النظافة والصرف الصحي بالمشاركة في نموذج الصرف الصحي  سلوك 
 الشامل بقیادة المجتمع

  
  
  
  
  

 الصلیب األحمر الدنمركي
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   6 الوحدة
 :النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تطبیق تغییر  -6

 
  األھداف

  النظافة والصرف  سلوك تمكین المشاركین من الوصول إلى فھم جید لتغییر
الصحي بالمشاركة كوسیلة معدة خصیصًا لبرنامج تعزیز المیاه والصرف 

 الصحي والنظافة
  النظافة  سلوك تمكین المشاركین من فھم فوائد ونطاق استخدام تغییر

 والصرف الصحي بالمشاركة 
  تزوید المشاركین بحزمة المھارات واألدوات المطلوبة لتطبیقھا على

النظافة والصرف  سلوك المجتمعات وتدریب اآلخرین في مجال تطبیق تغییر 
 الصحي بالمشاركة

  
  المواضیع واألنشطة

  خطیط النظافة والصرف الصحي بالمشاركة باعتبارھا عملیة ت سلوك تغییر
 مَمكِّنةوتعزیز 

 الخطوات السبع 
 المزایا والقیود 

  
  النظافة والصرف الصحي بالمشاركة عملیة تخطیط وتعزیز مَمكِّنة  سلوك تغییر 

  
  النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك 

  :یمكن أن تساعدك على تمكین أفراد المجتمع من
  

 ما یریدون القیام بھ عمل 
 كیف یمكن تنفیذه 
  الدفع مقابل ذلك ینبغيكیف 
 مستمر أنھ كیف تتأكد 
  
 
 :النظافة والصرف الصحي بالمشاركة مشاركة وتمكین سلوك تغییر 
النظافة والصرف الصحي بالمشاركة مقاربة تشاركیة بخطوات محددة  سلوك تغییر 

ومجموعة جیدة من األدوات لتمكین العاملین في مجال التنمیة من إشراك المجتمعات 
  .بحیث تكون جزءًا من عملیة التنمیة في برامج المیاه والصرف الصحي والنظافة

  
  النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تغییر 
 سبع خطوات محددة بشكل واضح لدیھا 
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 لدیھا مجموعة من األدوات الموصى بھا لكل خطوة في العملیة 
  یتم وضع األدوات من قبل الفنانین المحلیین الذین ھم جزء من عملیة تشاركیة

 أو یذھبون إلى المیدان لمراقبة الوضع المحلي
 ة یمكن استخدام األدوات في أوقات مختلفة مع المجتمع كجزء من عملی

 سلوك التخطیط وتغییر ال
 مَمكِّنة 

  
  :جدواھا تالنظافة والصرف الصحي بالمشاركة أثبت سلوك تغییر 
النظافة والصرف الصحي بالمشاركة قید االستخدام خالل العقدین  سلوك تغییر 

الھالل /الصلیب األحمر حركةمن الكثیر من المؤسسات بما في ذلك  األخیرین
وھناك الكثیر . عزز بشكل كبیر من قبل الیونیسیف ومنظمة الصحة العالمیةاألحمر وُت

ص النجاح حول استخدام ھذه المقاربة حتى أنھا تعتبر المقاربة من األمثلة لقص
التشاركیة األوسع نطاقًا من حیث االستخدام في تحسین الصحة من خالل مشاریع 

  . المیاه والصرف الصحي
  

  الخطوات السبع
  الخطوات

 خالصة الخطوات في تخطیط إجراءات تعزیز الصحة 
 مناقشة الخطوات السبع 
  النظافة والصرف الصحي سلوك توزیع أدلة تدریجیة لتغییر 

  :النظافة والصرف الصحي ھي سلوك والخطوات السبع في تطبیق تغییر 
 تحدید المشكلة - 1
 تحلیل المشكلة - 2
 التخطیط للحلول - 3
 تحدید الخیارات - 4
 وتغییر السلوك التخطیط لمرافق جدیدة - 5
 التقییم بالمشاركة - 6
  

النظافة والصرف الصحي بالمشاركة أدوات  سلوك وتمتلك مقاربة تغییر 
  .تشاركیة مناسبة لكل خطوة في تحدید المشكلة والتحلیل والتخطیط للحلول الخ

  :یظھر الجدول التالي األدوات واألنشطة المختلفة لمختلف الخطوات
  األدوات  النشاط  الخطوات  الرقم

 قصص مجتمعیة   تحدید المشكلة  1
 مشاكل صحیة في مجتمعاتنا  

 ملصقات غیر متسلسلة 
 ممرضة تاناكا  

المیاه والصرف  رسم خرائط   تحلیل المشكلة  2
 الصحي في مجتمعاتنا 

 السلوك الجید والسیئ للنظافة 

 المجتمع رسم خرائط 
  أكوامفرز ثالثة 
 حامل أوراق بجیوب 
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 التحقق من ممارسات المجتمع 
 كیف ینتشر المرض  

 االنتقال منفذ 
 )تقویم موسمي(   

 إیقاف انتشار المرض   التخطیط للحلول  3
 حواجزال تحدید 
 مھام الرجال والنساء في المجتمع  

 المنافذ سد 
 مخططات الحواجز 
  تحلیل دور النوع

  االجتماعي
 تحسینات الصرف الصحي تحدید   تحدید الخیارات  4

 تحدید أفضل سلوكیات النظافة 
  لألسئلةأخذ وقت   

  خیارات الصرف
 الصحي

 فرز ثالثة أكوام 
 األسئلة صندوق  

التخطیط للمرافق   5
الجدیدة وتغییر 

  السلوك

 التخطیط للتغییر 
  تخطیط من سیقوم بماذا 
  تحدید ما یمكن أن یكون خطًأ  

 ملصقات التخطیط 
 ملصقات التخطیط 
 صندوق المشكلة  

التخطیط للرصد   6
  والتقییم

  للتحقق من مدى االنجازاإلعداد    مخطط الرصد
  )التحقق(

  أدوات مختلفةخیارات    التحقق من مدى اإلنجاز   التقییم بالمشاركة  7
  

–النظافة والصرف الصحي بالمشاركة  سلوك تغییر " توضح الملزمة : مالحظة
  .تفاصیل استخدام األدوات والخطوات" دلیل تدریجي

  
  :األدوات المحددة لھذا التدریب

  وضع خرائط المیاه والصرف الصحي في المجتمع(الخرائط للمجتمع وضع( 
  مكیف النتقال المرض(تقویم موسمي( 
 االنتقال منفذ 
 االنتقال سد منفذ 
 فرز ثالثة أكوام 
 حامل أوراق بجیوب 
 تخطیط تحسین النظافة 

  
  تحدید المشكلة: 1الخطوة 

ینبغي أن تكون المجموعة قد حددت المشكالت الرئیسیة التي تواجھ المجتمع وحددت 
  . مدى أن یكون اإلسھال أحد المشكالت المرضیة الرئیسیة ذات األولویة

  
  األدوات الموصى بھا

  ملصقات غیر متسلسلة-
  ممرضة تاناكا-
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الجزء األول -النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تغییر "یوضح دلیل 
  .تفاصیل استخدام ووضع كل أداة یوصى بھا لھذه الخطوة" والجزء الثاني

  
ولغرض التدریب سیتم استخدام األدوات التي وضعت في الدورات التدریبیة السابقة 

  ).وضعت في بیئة ثقافیة مختلفة(
  

من المستحسن أن یشارك الفنانین في ھذه الدورة التدریبیة وأن یوضح لھم نوع 
 مع األخذ في االعتبارالصور المطلوبة لكل خطوة یتم استخدامھا كحزمة أدوات 

بالتالي سوف یقومون بوضع األدوات . على أساس التوضیحالسیاق الثقافي المحلي 
  .  للمجتمع في الیمن تحت اإلشراف الدقیق لوزارة الصحة الستخدامھا

  
  تحلیل المشكلة: 2الخطوة 

  
  النتیجة في نھایة الدورة

  .یفھم المشاركون انتقال المرض في الممارسات الیومیة وكیفیة تحسینھا
  

  :األدوات الموصى بھا
 رسم خرائط للمجتمع 
 فرز ثالثة أكوام 
 حامل أوراق بجیوب 
 االنتقال منفذ 
 )تقویم موسمي( 

  
  

  مخطط 
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، المبین أعاله في تحلیل المشكلة وأثناء )F-diagram(إف –تم استخدام المخطط 
حیث أنھ یعد أداة مھمة في الوقایة من أمراض . تنفیذ الخطوة الثالثة؛ التخطیط للحل

كما أنھ من الجید أخذه كشكل ملصق . اإلسھال ویتم استخدامھ على نطاق واسع
  . أثناء الحلقات النقاشیة في الوقایة من أمراض اإلسھال بصریةالستخدامھ كوسیلة 

  
  التخطیط للحل: 3الخطوة 

  
  :النتیجة في نھایة الخطوة

ینبغي أن یكون قد حدد أفراد المجموعة وسائل مختلفة للوقایة من اإلسھال في 
  . المجتمع

  
  :األدوات الموصى بھا

 سد المنفذ 
 مخططات حواجز 
  تحلیل دور النوع االجتماعي 

  
إف الذي تم وضعھ أثناء تحلیل المشكلة -كما ھو مبین أعاله، یتم استخدام المخطط

  . المنفذ سدلتنفیذ التخطیط للحل باستخدام أداة " االنتقال منفذ"باستخدام أدوات 
  

األداة األخرى المستخدمة ھي مخطط الحواجز الذي یتم استخدامھ لمزید من تحلیل 
  . انتقال المرض منافذ لسدالمقترحة  لإلجراءاتالتحمل الفاعلیة والكفاءة والقدرة على 
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  الحواجزمخططات 
  
  صعب القیام بھ  فیما بین  سھل القیام بھ  

        ًاجد فعال
        فیما بین

        لیس فعاًال جدًا
  

بالتالي من شأن تحلیل دور النوع االجتماعي أن یساعد المشاركین على معرفة كیف 
المشاركة بفعالیة في تنفیذ األنشطة وبالتالي تحسین صحة یمكن للرجال والنساء 

لیس بالضرورة الدور (مجتمعھم بطریقة أكثر فعالیة وفقًا للدور الذي یمكن أن یلعبوه 
من المھم أن نتذكر أن األدوار المحددة اجتماعیًا  ،ومع ذلك). الذي حدده المجتمع لھم

یمكن للبرنامج أن یساھم في النقاش ال یمكن أن تتغیر خالل فترة زمنیة قصیرة ولكن 
  .  في عملیة تغییر

  
  

  تحدید الخیارات: 4الخطوة 
  النتیجة في نھایة الخطوة

ستكون المجموعة قد حددت الخیار األنسب بشأن التغییرات في المرافق وفي 
  .  سلوكیات النظافة التي ترید أن تقوم بھا

  
  :األدوات الموصى بھا

  الصرف الصحيسلم (خیارات الصرف الصحي( 
 فرز ثالثة أكوام 
 صندوق األسئلة 

  
توضیح تفصیلي الستخدام وتنفیذ ھذه األدوات  "الجزء الثاني- التدریجيالدلیل "یقدم 

فرز "وبشكل عام، بینما یتم استخدام . وجمیع األدوات األخرى في الخطوات السبع
ي للجزء في عملیة تغییر السلوك، یتم استخدام سلم الصرف الصح" ثالثة أكوام

على نطاق " فرز ثالثة أكوام"ستخدم أداة ُت كما .الخاص بتحسین الصرف الصحي
  . الصالحة للشربأوسع في دورة المیاه 

  
مع ذلك، من المھم أن نفھم استخدام األدوات، وإعداد الصور لألداة لكل خطوة قبل 

وفي مناقشة ھذه األدوات، سنبدأ أوًال بتعریف المشاركین على . بدء الخطوات
  . التي نتوقعھا من استخدام كل أداة النتیجةاألدوات، وكیف یتم استخدامھا وما ھي 

  
  وتغییر السلوك التخطیط للمرافق الجدیدة: 5الخطوة 
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  النتیجة في نھایة الخطوة
 .تخرج المجموعة بعملیة أولیة وبمھمة وبأدوار ومساھمات

  
  :األدوات الموصى بھا

 ملصقات تخطیط 
 صندوق المشكلة 

  
في المجتمع، فإن ھذه " النظافة والصرف الصحي بالمشاركة سلوك تغییر "عند تنفیذ 

كما ھو الحال في عملیة التخطیط التقلیدي، ُینفذ . برمتھا الخطوة ھي صمیم العملیة
  . من العمل بتنفیذ التخطیط التفصیلي% 50

  
تمثل الخطوات التي مررنا بھا حتى ھذه المرحلة مرجعیات مھمة جدًا لما نقوم بھ في 

لقد حددنا المشكلة وحللنا المشاكل من أجل أن نتمكن من الربط بین . 5الخطوة 
سلوكیة والمشاكل المرضیة، وقد خططنا للحلول من خالل النظر في الممارسات ال

المشكلة العامة والعوامل المساھمة، ومن ثم نظرنا في خیارات مختلفة لحل مشكلة 
الخطوة الخامسة ھي القیام بالتخطیط الفعلي استنادًا . واحدة واخترنا الخیار األنسب

ا ھو الوقت الذي یتحمل عنده إلى نتائج الخطوات األربع التي مررنا بھا، وھذ
المشاركون المسئولیة ویلتزمون باإلسھام في التنفیذ الفعلي لإلجراءات، وبالتالي فھذا 

  . یمثل أھم خطوة
  التخطیط للرصد والتقییم: 6الخطوة 

  
  النتیجة في نھایة الخطوة

  .تكون المجموعات قد اتفقت على المؤشرات ووضعت خطة لرصد التقدم المحرز
  

  :ت الموصى بھااألدوا
 مخطط الرصد 
 حامل أوراق بجیوب 

  
ویتم . كجزء من عملیة التخطیط، یعتبر اإلعداد لرصد التقدم المحرز شیئًا مھمًا

حامل األوراق ویعتبر . لھذا الغرض وحامل األوراق بجیوباستخدام مخطط الرصد 
ر ، الذي سیتم مناقشتھ بالتفصیل مھمًا في رصد التقدم المحرز في تغییبجیوب

  . الممارسات السلوكیة
  

  التخطیط للتقییم: 7الخطوة 
  

  النتیجة في نھایة الخطوة
  .یكون للمشاركین خطة واضحة للتقییم لتقییم النتیجة النھائیة
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وللحصول على معلومات نوعیة، . یمكن استخدام األدوات المختلفة في ھذه المرحلة

یمكن تحدید و. قد تكون النقاشات الجماعیة المركزة مع مجموعات مختارة مفیدة
أو في /طرائق التقییم غیر أن التقییم الفعلي یمكن أن یحدث في منتصف المدة و

  . النھایة
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