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الهدف

الثقة أمر بالغ األهمية لالستجابة الفعالة لوباء كوفيد19- ونرش اللقاحات وقبولها. لبناء الثقة، من املهم فهم كيفية إدراك املجتمعات 

للمرض، وما هي أسئلتهم واهتامماتهم الرئيسية حول اللقاحات، وإثبات أننا نكيَّف أنشطتنا بناًء عىل تعليقات الناس.

يجمع دليل الجيب هذا بعض األدوات واملوارد األساسية لبناء الثقة باستخدام نهج املشاركة املجتمعية واملساءلة )CEA( لدعم نرش 

لقاحات كوفيد19-. 

 ُصمم ملتطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر؛ التواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية، ومامرسو املساءلة؛ ومنظامت املجتمع 

املدين، وأصحاب املصلحة اآلخرين املسؤولني عن إجراء أنشطة املشاركة املجتمعية يف طرح لقاحات كوفيد19-، يقدم هذا الدليل 

طريقة مالمئة للحصول عىل املعلومات والنصائح األساسية يف متناول يدك.



إجابات عىل األسئلة الشائعة 

حول لقاحات كوفيد19-

ما هي فوائد الحصول على لقاح كوفيد19-؟

حتى اآلن، يثبت العلامء أن التطعيم ميكن أن يكون وسيلة قوية ليس فقط لحامية نفسك ولكن ملجتمعك بأكمله أيًضا. يساعد 

ارتداء األقنعة والتباعد االجتامعي يف تقليل فرصتك يف التعرض للفريوس أو نرشه لآلخرين، لكن هذه اإلجراءات ليست كافية. تعمل 

اللقاحات عىل تجهيز دفاعات الجسم الطبيعية للتعرف عىل الفريوس املسبب لـكوفيد19- ومكافحته. هذا يعني أن لقاحات 

كوفيد19- ستعمل مع جهازك املناعي، لذا سيكون جاهزًا لحاميتك من الفريوس إذا تعرضت له. يعتقد الخرباء أن الحصول عىل لقاح 

كوفيد19- قد يساعد أيًضا يف حاميتك من اإلصابة مبرض خطري حتى لو أصبت بـكوفيد19-.

كيف سنعرف ما إذا كانت لقاحات كوفيد19- آمنة؟

مثل جميع اللقاحات، متر لقاحات كوفيد19- بتجارب صارمة ومتعددة املراحل، مبا يف ذلك الدراسات التي تشمل عرشات اآلالف من 

األشخاص. تم تصميم هذه التجارب، التي تشمل األشخاص املعرضني لخطر اإلصابة بـكوفيد19-، لتحديد اآلثار الجانبية الشائعة أو 

مخاوف السالمة األخرى. عندما تتوفر نتائج التجارب، تقوم الهيئات التنظيمية مبراجعة البيانات للتأكد من أن اللقاح آمن. يتم طرح 

اللقاح فقط عندما يكون املنظمون واثقني من أن اللقاح آمن وفعال. بعد إعطاء لقاح كوفيد19-، تتم مراقبته لتحديد أي آثار جانبية 

غري متوقعة.



هل سيكون هناك ما يكفي من لقاحات كوفيد19- للجميع؟ إذا لم يكن كذلك، فمن سيحصل عليها 
أوالً؟

من املحتمل أن يكون توفري لقاحات كوفيد19- محدوًدا يف البداية، مام يعني أنه لن يتمكن الجميع من الحصول عىل التطعيم عىل 

الفور. مع توفر جرعات لقاحات كوفيد19-، سيتم توفريها ألولئك األكرث عرضة للخطر أوالً. قد تختلف املجموعات املحددة املؤهلة 

للحصول عىل الجرعات األوىل من لقاحات كوفيد19- اعتامًدا عىل اللقاح والبلد. من املرجح أن تشمل املجموعات األولية العاملني يف 

مجال الصحة والرعاية يف الخطوط األمامية، واألشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما واألشخاص الذين يعانون من حاالت صحية 

مثل أمراض القلب والسكري. مبجرد توفر الجرعات املناسبة، سيتم تشجيع بقية السكان ألخذ التطعيم.

كيف يمكن تطوير لقاح آمن بهذه السرعة؟

يف حني تم تطوير لقاحات كوفيد19- بشكل أرسع من أي لقاح آخر يف التاريخ، فقد كانت السالمة محط الرتكيز كام هو الحال يف 

أي تطوير لقاح آخر. أعطى العلامء األولوية لتطوير لقاح كوفيد19- بسبب حالة الطوارئ العاملية. اللقاحات التي يتم مراجعتها 

واملوافقة عليها اآلن من قبل الجهات التنظيمية قد خضعت لنفس الكم من عمليات االختبار والسالمة مثل اللقاحات األخرى. يتم 

اختبار أي لقاح معتمد بدقة عىل عرشات اآلالف من األشخاص.

تم ترسيع بعض العمليات التي تدخل عادًة يف البحث العلمي أيًضا بحيث ميكن توفري اللقاح برسعة أكرب. عىل سبيل املثال، تطوع 

املشاركني يف التجربة أثناء إعداد الدراسة، لذا كانوا مستعدين للبدء يف اللحظة التي متت فيها املوافقة عىل البحث.

ميكن العثور عىل األسئلة واألجوبة الشائعة األخرى حول لقاحات كوفيد19- فيمكتب املساعدة الصحية . نسخة سهلة الطباعة 

متاحة هنا.



أدوات لتصميم خطط الطرح الخاصة بك

الخطوات العرش للجاهزية املجتمعية هي أداة تضمن جاهزية املجتمعات للقاح كوفيد19- أو العالج أو التشخيص الجديد. 

الخطوات العرش التالية هي مبادئ راسخة أثبتت قوتها من خالل وضع املجتمعات يف صميم دور تعزيز الثقة.

الخطوة األوىل: اتخذ قرارات بشأن الناس مع الناس. 

الخطوة الثانية: حافظ عىل الثقة وقّوها من خالل االتصاالت الرسمية وغري الرسمية. 

الخطوة الثالثة: ليكن سمعك أكرث من كالمك. 

الخطوة الرابعة: استخدام البيانات يف اتخاذ القرارات وتصحيح املسار. 

الخطوة الخامسة: خطط، خطط، خطط مع غريك من الناس. 

الخطوة السادسة: اجعل الناس تدرك حجم النجاح. 

ا.  الخطوة السابعة: استأجر مزيًدا من الخربات بشأن املشاركة املجتمعية واجعل لها شأنً

الخطوة الثامنة: نمِّ قدراتك وطور مهاراتك لتجاوز مرض فريوس كوفيد19-. 

الخطوة التاسعة: تحكم يف الغزو املعلومايت. 

الخطوة العارشة: بارش منارصة القضية مع غريك. 

شاهد الوثيقة الكاملة التي أعدتها إدارة التواصل بشأن املخاطر وخدمات االبالغ واملشاركة املجتمعية  هنا.



 يتم إنتاج أداة تقييم جاهزية الجمعية الوطنية لـ COVAX لدعم الجمعيات الوطنية يف التقييم الذايت لجاهزية املشاركة يف 

مشاركة طرح كوفيدCOVAX( -19( يف أي من أشكاله.

تحتوي هذه األداة عىل قامئة تحقق باألنشطة املقرتحة التي ميكن للجمعيات الوطنية استخدامها عند تصميم طرح اللقاحات 

وخطط إنشاء الطلب. األنشطة املقرتحة هي:

التخطيط والتنسيق. 	

املوارد والتمويل. 	

الدعوة، والتوعية االجتامعية واالتصاالت. 	

الدعم التنفيذي. 	

التدريب واإلرشاف. 	

الرصد، والتقييم والتعلم. 	



الوصول إىل املجموعات السكانية ذات ألولوية 

ألخذ اللقاحات

األشخاص الذين لديهم حاالت صحية مزمنة

تُظهر البيانات العاملية أيًضا أن معدالت الوفيات بني األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية 

مزمنة كانت مرتفعة. لذلك، سيحتاج األشخاص الذين يعانون من حاالت صحية مزمنة أيًضا إىل 

إعطاء األولوية للتطعيم. يجب نرش املعلومات التي تؤكد عىل أهمية تلقيح هذه املجموعة من 

خالل وسائل اإلعالم، ووسائل التواصل االجتامعي، ووسائل اإلعالم املجتمعية مبا يف ذلك التواصل 

بني األفراد من خالل املتطوعني املجتمعيني. ميكن للمتطوعني املجتمعيني والناشطني االجتامعيني 

تبادل املعلومات عىل املستوى األرسي.

العاملون في مجال الصحة

ميكن الوصول إىل األطباء, واملمرضني, واملكلفني بالتلقيح, والعاملني يف مجال الصحة املجتمعية، 

واملسؤولني عن املرافق الصحية, وغريهم من موظفي وزارة الصحة من خالل هياكل الوزارة أو 

ا بشأن  م للعاملني يف مجال الصحة تدريبً ا ما يُقدَّ بً مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة. وغال

التواصل بني األفراد، وميكنهم استخدام األسئلة التي يتكرر طرحها وصحائف الحقائق عىل أنها 

مراجع عند نرش الرسائل لعامة السكان.



السكان الذين تزيد أعمارهم عن ستين سنة

تظهر البيانات العاملية ارتفاًعا يف معدالت الوفيات املتعلقة مبرض فريوس كوفيد19- بني األشخاص 

الذين تزيد أعامرهم عن خمسة وستون سنة. لذا سيحتاج أصحاب هذه الفئة العمرية ألن تكون 

لهم األولوية يف عملية التلقيح. وسيكون من املهم العمل مع دور رعاية املسنني، والبلديات 

املحلية، وأقسام الرعاية االجتامعية، وأرباب األرُس من أجل مشاركة محتوى عميل بشأن التلقيح، 

واإلجابة عن األسئلة وتحديد الفجوات املعرفية عن مرض فريوس كوفيد19-. ويُعد الزعامء 

الدينيون وكذلك اآلباء واألمهات واملجموعات العائلية سباًل أخرى لبلوغ السكان املسنني.

العاملون في مجال التعبئة االجتماعية

العاملون يف مجال التعبئة االجتامعية عىل غرار املتطوعني املجتمعيني، وعامل منظامت املجتمع 

املدين، واملتطوعني من املنظامت الدينية املسؤولني عن إيصال الرسائل الرئيسة إىل العائالت 

واملجتمعات بشأن اللقاحات، هم أيًضا معرضون لخطر االحتكاك املبارش مع املصابني وبالتايل 

سيحتاجون ألولوية التلقيح. ويحتاج العاملون يف مجال التعبئة االجتامعية ألن يتدربوا عىل وقاية 

أنفسهم من العدوى يف أثناء التواصل املبارش عىل املستوى املجتمعي، وكذلك عىل طرائق التواصل 

والرتاسل فيام يتعلق مبرض فريوس كوفيد19- واللقاحات. وميكن الوصول إىل العاملني يف مجال 

التعبئة االجتامعية من خالل منظامت املجتمع املدين، واملنظامت الدينية، والجمعيات الوطنية 

للصليب األحمر والهالل األحمر، وأقسام التعليم الصحي يف البلدان.

تاح املزيد من املعلومات بشأن الوصول إىل السكان الذين لهم األولوية يف أخذ  يُ

اللقاحات من هنا.



أدوات جمع بيانات املالحظات والتقوميات

يجب أن تحاول الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر البحث عن املعلومات املتاحة )أي البيانات الثانوية( بشأن 

ا ما يكفي من البيانات  بً املالحظات املتعلقة بلقاحات مرض فريوس كوفيد19-، وهذا قبل وضع خطط التواصل واملشاركة. يتوفر غال

االجتامعية والسلوكية )مثاًل عن طريق متابعة وسائل التواصل االجتامعي( لتكوين خطط التواصل، كام ميكن إجراء مراجعات 

مكتبية. تتوفر اإلرشادات عن كيفية إجراء املراجعة املكتبية هنا.

قد تُفقد، يف سياقات أخرى، البيانات التي تُغطي هذه املوضوعات أو تكون قدمية. يجب يف مثل هذه الحاالت أن تأخذ الجمعيات 

الوطنية يف اعتباراتها إجراء تقديرات رسيعة لتقييم املعارف، واملواقف، واملامرسات، واملؤثرين األساسيني يف املجتمعات، وسبل 

التواصل، وغري ذلك.

ميكن بعد ذلك تحليل البيانات املتاحة، وفحصها، واستخدامها لتأسيس اسرتاتيجيات اللقاح، ولالستجابة لثغرات املعلومات ضمن 

سياقها، ولالحتياجات، وردود أفعال املجتمعات املحلية.

أما األسئلة الرئيسة املوىص بها بشأن أخذ اللقاح وما يصاحبه من تردد والتي تُستخدم يف التقييامت فتتوفر يف األسفل الستخدامها 

سواًء عرب النسخ الورقية، أو من خالل الهاتف املحمول، أو األنظمة القامئة عىل شبكة اإلنرتنت. وهي تحاذي تلك التي تعود للرشكاء 

الخارجيني، وذلك من أجل زيادة قابلية مقارنة البيانات إىل أقىص حد. وتندرج كذلك البيانات الدميوغرافية األساسية التي ستُجمع إىل 

جانب ذلك. تحتوي النامذج عىل خيارات بشأن مقابالت األفراد، أو املتطوعني، أو مقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسية.
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أدوات، وإرشادات المراقبة، وجمع وتحليل ردود أفعال المجتمع ومداركه:

مجلة شعبية بشأن العالقات املوجودة بني الثقة وردود األفعال

حقيبة البداية لردود أفعال يف االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

أدوات ردود األفعال بشأن مرض فريوس كوفيد19- يف االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

بنك أسئلة مرض فريوس كوفيد19- للتواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية

كيفية استخدام وسائل التواصل االجتامعي إلرشاك األشخاص املتأثرين باألزمات أفضل إرشاك

روابط المصادر الموصى بها:

يحتوي مركز املشاركة املجتمعية واملساءلة عىل اإلرشادات واملصادر األساسية لتخطيط وتنفيذ نُُهج املشاركة املجتمعية محدددة السياق واملالمئة من 

الناحية الثقافية، وذلك استجابة ملرض فريوس كوفيد19-. كام يضم مصادر عامة عىل غرار دليل املشاركة املجتمعية واملساءلة. 

وتتضمن مكتبة الوثائق والتحصني التابعة لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر معلومات مهمة بشأن نُُهج التلقيح والتحصني. 

وتحتوي حزمة مصادر دليل الجيب بشأن لقاح مرض فريوس كوفيد19- عىل تدريب املشاركة املجتمعية، وتضم املواد األساسية لإلبالغ عن املخاطر، 

وكذلك أدوات للموظفني واملتطوعني من الجمعيات الوطنية.

يضم املخزن الشامل لالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر مواد اإلعالم، والتعليم، واالتصال املرتبطة مبرض فريوس كوفيد19-، 

التالية: امللصقات، والكتيّبات، والنرشات، والرسومات البيانية ومقاطع فيديو عن مرض فريوس كوفيد19-. 

تضم لوحة منظمة الصحة العاملية ملتابعة مرض فريوس )كوفيد19-( بيانات، وإحصاءات، ومعلومات عن مرض فريوس كوفيد19- تجدد بانتظام. كام 

تحتوى عىل إرشادات أساسية عىل غرار سلوكيات تقبل لقاحات مرض فريوس كوفيد19- وأخذها. 
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Geneva 19, Switzerland 1211 ,303 العنوان الربيدي: صندوق بريد رقم 

 ifrc.org املوقع اإللكرتوين | CEA.Geneva@ifrc.org رقم الهاتف 41+ )0(22 730 42 22 | رقم الفاكس 41+ )0(22 730 42 00 | الربيد اإللكرتوين

تابعونا: 

 twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc

يُعد االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر أكرب شبكة إنسانية يف العامل، إذ يضم 192 جمعية وطنية 

للصليب األحمر والهالل األحمر وزهاء 14 مليون متطوع. يوجد متطوعونا يف املجتمعات من قبل أن تقع أزمة أو كارثة 

ويف أثناء ذلك أو بعده. نعمل يف أصعب األماكن من حيث بلوغها وأعقدها عرب العامل، من أجل إنقاذ األوراح وتعزيز 

 الكرامة اإلنسانية.  ندعم املجتمعات ليك تصبح أماكن أقوى وأكرث تكيًفا، حيث ميكن للناس أن يعيشوا فيها حياة آمنة 

ينعمون بالصحة وميتلكون فرًصا لتحقيق النجاح.


