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إهداء

نهدي هذا الكتيب للعاملة الربيطانية »فال كورتيس« التي 
وضعت النظافة الصحية عىل بداية الطريق، وشكلت 

الطريقة التي نفهم بها السلوك البرشي. 

أمضت »فال« جّل حياتها يف منارصة النظافة الصحية. 
ففي عام 2001، رأت إمكانية الجمع بني العلم واألعامل 
والسياسات لتعزيز النظافة الصحية. ومن خالل شغفها 

وثقتها ونهجها القائم عىل األدلة، فقد جمعت هذه 
األطراف معاً، وشاركت يف تأسيس الرشاكة بني القطاعني 
العام والخاص لغسل اليدين بالصابون، والتي أصبحت 

بعد ذلك الرشاكة العاملية لغسل األيدي. وأدت جهودها 
اإلبداعية واملنارصة إىل إنشاء اليوم العاملي لغسل اليدين 

واستحداث عدد ال يحىص من األدوات العملية لغسل 
اليدين، مبا يف ذلك النسخة السابقة من دليل غسل اليدين 

هذا. 

ولقد كرست »فال« "القالب األكادميي" مراراً وتكراراً. فإنها 
صاحبة رؤية ال تعرف الخوف، وقد استخدمت أبحاثها 

إلحداث تغيري حقيقي للسكان األكرث ضعًفا يف العامل. وقد 
أثرت قيادة »فال« وآثارها عىل القطاع يف عمل كل مشجع 
للنظافة يف الخطوط األمامية، وكل صانع سياسات وطني، 
وكل سطر يف هذا الكتيب املحدث - وستستمر يف القيام 

بذلك لسنوات قادمة. 
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االختصارات

ACF منظمة العمل ضد الجوع

BCT تقنيات تعديل السلوك

CDC مركز مكافحة األمراض والوقاية منها

CLA التعاون والتعلم والتكيف

CLTS رصف صحي شامل موجه من جانب املجتمع

CSO منظامت املجتمع املدين

GLAAS التحليل والتقييم العاملي ملياه الرشب والرصف الصحي

HCAI العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية

IPC الوقاية من العدوى ومكافحتها

M&E الرصد والتقييم

NGO منظمة غري حكومية

NTD أمراض املناطق املدارية املهملة

P&G رشكة "بروكرت" و"غامبل" األمريكية

RCT تجربة موجهة تستخدم عينات عشوائية

SNA تحليل الشبكات االجتامعية

SDG أهداف التنمية املستدامة

SWA الرصف الصحي واملياه للجميع

UNICEF منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(

USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

WASH املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية

WASH FIT أداة تحسني املياه والرصف الصحي للمرافق الصحية

WHO منظمة الصحة العاملية

 WSSCC املجلس التعاوين إلمداد املياه والرصف الصحي
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الرشاكة العاملية لغسل اليدين
رشكاء

اللجنة التوجيهية والرشكاء االسرتاتيجيون

ايريجين ةموكح 

ةيئاملا دراوملا ةرازو

العمل ضد الجوع

بنك بيولو

مؤسسة تنظيف العامل

مبادرة القضاء عىل اإلسهال

منظمة إيكو بانك سوب األمريكية

رشكة هانزيس للمحارم

رشكة هايب تاب

املركز الدوىل ألبحاث أمراض اإلسهال يف 

بنغالديش

املساعدة الدولية

مؤسسة آي آر يس الفكرية الدولية لبناء 

أنظمة املياه والرصف الصحي والنظافة

رشكة مانيال للمياه

مصنع مدينتيك

رشكة »ماوننت سيفتي ريسريتش« ملعدات 

التنزه وتسلق الجبال

ة منظمة التوعية والتثقيف بالصحة العامَّ

رشكة »ريل ريليف« ملنتجات االستجابة 

لحاالت الطوارئ

صندوق الصابون

رشكة "سيمكسني"

رشكة »صوبن«

متجر »سبا تاب«

متجر »سبالش«

منظمة »يونايتد بوربس« للتنمية واإلغاثة 

يف حاالت الطوارئ

برنامج »سفراء اللقاح«

منظمة »ووتر آيد«

Wellbeing Foundation Africa مؤسسة

منظمة »وورلد فيجن«

األعضاء

املؤسسات املشاركة
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شكر وتقدير

لقد أعدت أمانة الرشاكة العاملية لغسل اليدين دليل غسل 
اليدين وطورته، وتود أن تعرب عن تقديرها للعديد من 

الرشكاء الذين ساهموا يف تطويرها. 

وقد ظهر كتيب غسل اليدين وتطور مبرور الوقت. وتود 
الرشاكة أن تعرب عن تقديرها ألعضاء فريق العمل الذين 

وضعوا مفاهيم الكتيب وراجعوه، مبا يف ذلك »جانيتا 
بارتيل« )اليونيسف( ، و »كلري تشيس«)البنك الدويل(، و 

»رون كليمر« )أمانة الرشاكة العاملية لغسل اليدين /منظمة 
صحة األرسة الدولية 360( ، و »نغا نغوين« )الواليات 
 ،)USAID( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )املتحدة

و »آارين بالوماريس« )أمانة الرشاكة العاملية لغسل 
اليدين / ومنظمة صحة األرسة الدولية 360(، و »جوليا 
روزنباوم« )منظمة صحة األرسة الدولية(، و »إليزابيث 

وامريا« )املجلس التعاوين إلمدادات املياه والرصف الصحي 
)WSSCC(، و »سيان وايت«)مدرسة لندن لحفظ الصحة 

وطب املناطق الحارة/ مركز النظافة الصحية لفريوس كورونا 
املستجد كوفيد-19(. 

قدم الرشكاء يف جميع القطاعات الخربة التقنية وكتبوا 
أقسام من هذا الدليل. وتود الرشاكة أن تعرب عن تقديرها 

لجهود »آيب بوكوفاالس« )ورشة سمسم واملعروفة بورشة 
تلفزيون األطفال(، و »كلري تشيس« )البنك الدويل(، و »رون 

كليمر« )أمانة رشاكات غسل اليدين العاملية(، و »آريت 
دارياناين« ) رشكة يونيليفر(، و »لينديس ديني« ) مؤسسة 

جلوبال ووتر 2020(، و »روبرت دريبلبيس« )مدرسة لندن 
لحفظ الصحة وطب املناطق الحارة(، و »لويزا جوسلينج« 

)WaterAid(، أسرتيد هاسوند ثورسيث )مدرسة لندن 
لحفظ الصحة وطب املناطق الحارة(، توم هيث )منظمة 
 Real( وتوربني هومل الرسن ،)]ACF[ العمل ضد الجوع
Relief(، بوسون جانغ )ورشة سمسم واملعروفة بورشة 
تلفزيون األطفال(، أليسون ماكنتاير)منظمة ووتر آيد(، 

بريا ناث )منظمة ووتر آيد(، ديفيد نيل )العلوم السلوكية 
املحفزة/جامعة ديوك(، آرين بالوماريس )أمانة الرشاكة 
العاملية لغسل اليدين(، أوم براساد غوتام )منظمة ووتر 
آيد(، فريجينيا رواف )الرصف الصحي واملياه للجميع(، 

جوليا روزنباوم )منظمة صحة األرسة الدولية360(، 
إليزابيث سالفاتور )ورشة سمسم واملعروفة بورشة 

 Soapbox تلفزيون األطفال(، ديفيد سيمنيك )مؤسسة
Collaborative الخريية(، سام ستيفنز )مؤسسة تنظيف 

العامل(، جيمس ستيكس )تعليم غايا(، جونا تويتزيك )منظمة 
 ،)World Vision( كريستي أوريش ،)املراحيض األملانية
وسيان وايت )مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب املناطق 

الحارة( كمؤلفني لهذا الكتيب.

وقدمت »بينديتا أليجراننزي« مساهامت قيمة يف منظمة 
 United(و »بوالواتيو أوي« يف ،)WHO( الصحة العاملية

Purpose(، و »إيبوا إيفبوما« يف )أمانة رشاكات غسل 
اليدين العاملية(، و »بيرت هينز« يف منظمة الرؤية العاملية 
)World Vision(، و »دان جونز« يف منظمة »ووتر أيد« 

)WaterAid( ، و »جني البيج« يف منظمة العمل ضد 
الجوع، و »كارين لو روش« يف منظمة العمل ضد الجوع، و 
»كارولني مور« يف )أمانة الرشاكة العاملية لغسل اليدين( ، و 

»ثيلو بانزربيرت« يف )منظمة املراحيض األملانية(، و »هوب 
راندال« يف منظمة باث الصحية العاملية، و »جوف ريفيل« 

يف )HappyTap(، و »جريتشن طومسون« يف منظمة صحة 
األرسة الدولية 360، و »أنطوين توميان« يف )منظمة الصحة 

.)Splash( و»ميغان وليامز« يف ، )العاملية

وحرر هذا الكتيب »آنا هوفرن« مركز تكنولوجيا املياه 
واملرافق الصحية بأسعار معقولة )CAWST( وكاثلني 

شريز )منظمة صحة األرسة الدولية 360(، وصممه » مايك 
غرانت« )مركز تكنولوجيا املياه واملرافق الصحية بأسعار 

 .)CWAST( )معقولة
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وقد أهملت النظافة الصحية لليدين يف كثري من األحيان، 
عىل الرغم من أن فوائد النظافة الصحية لليدين معروفة 

جيداً ألكرث من 150 عاماً. »إجناز سيميلويس«، طبيب 
مجري يعمل يف فيينا، يُعرف باسم األب لنظافة اليدين. يف 

عام 1846، اكتشف الصلة بني نظافة اليدين ونجاة املريض. 
وروج لغسل اليدين يف املستشفيات يف أوروبا، ولكن دون 
جدوى، حيث رفض العلامء واألطباء غسل اليدين يف ذلك 

الوقت. وبعد بضع سنوات، جلبت حرب القرم بطالً جديداً 
لغسل اليدين. فقد نفذت فلورنس نايتنجيل غسل اليدين 
ومامرسات النظافة األخرى يف املستشفى الحريب يف إيطاليا 

حيث عملت؛ مام أدى إىل الحد من اإلصابات. ولألسف، تم 
أيضاً تجاهل مامرسات النظافة التي روجت لها »نايتنجيل« 

عىل نطاق واسع. وبشكل عام، ظل تقدم الصحة العامة 
لغسل اليدين قامئاً ألكرث من قرن. مل يكن األمر كذلك 

حتى الثامنينات من القرن املايض، عندما أدت سلسلة من 
حاالت تفيش األمراض املنقولة عن طريق األغذية والعدوى 

املرتبطة بالرعاية الصحية إىل قيام مراكز مكافحة األمراض 

والوقاية منها )CDC( يف الواليات املتحدة بتحديد نظافة 
اليدين كوسيلة مهمة ملنع انتشار العدوى، مام يبرش 

باملرحلة األوىل لدليل نظافة اليدين املعتمد عىل الصعيد 
الوطني.

وسلطت جائحة كوفيد-19 الحايل الضوء عىل املامرسات 
التي غالباً ما يتم تجاهلها كام مل يحدث من قبل. وتعترب 
نظافة اليدين، سواء من خالل غسل اليدين بالصابون أو 
استخدام مطهر كحويل لليدين، خط الدفاع األول الحتواء 

الوباء. وأدت الجائحة أيضاً 

مقدمة

إن عملية تنظيف اليدين قوية جداً وبسيطة جداً ولكنها صعبة للغاية. مع الطبيعة الوقائية املذهلة لغسل اليدين للحفاظ 
عىل الصحة ، فإن تأثري غسل اليدين يدعم أيضاً أهداف التنمية املستدامة األخرى مثل التعليم والتغذية. ومع كل فوائده، قد 
تتوقع من الجميع إعطاء أولوية كبرية لغسل اليدين. ومع ذلك، ال يوجد لدى 40٪ من األرس املعيشية مرافق لغسل اليدين يف 
منازلهم وحوايل خمس سكان العامل فقط يغسلون أيديهم بعد استخدام املرحاض. حتى يف املؤسسات املخصصة للصحة، فمن 
أصل واحد من كل ستة مرافق رعاية صحية يوجد محطات لنظافة اليدين عن طريق نقاط الرعاية أو بالقرب من املراحيض. 
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إىل تحفيز العمل الجامعي من أجل املستقبل من خالل 
املبادرة العاملية لنظافة اليدين للجميع برؤية عام 2030...

وتشارك منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة 
العاملية يف قيادة املبادرة العاملية، وتعد الرشاكة العاملية 

لغسل اليدين رشيكاً أساسياً، حيث تستخدم منصتنا كمحور 
عاملي للدعوة واملعرفة لدعم الجهود من أجل التغيري 

الدائم. وميكننا معا أن نستجيب، وأن نعيد البناء، وأن نعيد 
التعايش من أجل تحقيق الرؤية املتمثلة يف نظافة اليدين 

العاملية. 

وليك تصبح نظافة اليدين العاملية حقيقة واقعة، فإن لكل 
منا دوراً يؤديه. ندعو الجميع - بغض النظر عن عملك أو 

عمرك أو مكان إقامتك - لالنضامم إلينا ونحن نتحرك بشكل 
جامعي قدماً يف تطوير غسل اليدين بالصابون وجميع 

فوائده للصحة والرفاهية. وميكننا جميعاً أن نكون أبطال 
يف غسل اليدين لتعزيز غسل اليدين يف املنازل واملدارس 
ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل ويف جميع أنحاء 

مجتمعاتنا املحلية. يحتوي دليل غسل اليدين عىل الخربات 
املستفادة لرشكائنا الذين يشكلون الرشاكة العاملية لغسل 

اليدين. ويقدم هذا املورد رؤى ثاقبة ألفضل املامرسات 

الواعدة لدعم عملكم يف تعزيز غسل اليدين - لدعم 
رحلتكم كبطل لغسل اليدين.  

كل التوفيق لأليدي النظيفة!

رشاكة »رون كليمر« العاملية لغسل اليدين

مقدمة

"... لتحقيق نظافة اليدين للجميع - مام يعني يف النهاية 

طريقة جديدة للعمل واملعيشة، حيث يتم تضمني نظافة 

اليدين ليس فقط يف األنظمة الصحية ملنع العدوى، ولكن أيضاً 

يف حياتنا اليومية. وهذا يعني أن جميع الناس سيحصلون عىل 

اإلمدادات التي يحتاجون إليها لتنظيف أيديهم يف اللحظات 

الحرجة - يف األماكن العامة واملدارس ومرافق الرعاية الصحية 

وأماكن العمل واملنازل. وهذا يعني أيضاً تحوالً أساسياً يف 

التعليم واملواقف والسلوكيات، بحيث تصبح نظافة اليدين أمراً 

طبيعياً ومعتاداً." 
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املقدمة

الغرض من هذا الكتيب
يستند هذا الكتيب إىل تجربة الرشاكة العاملية لغسل اليدين ويقدم أفضل املامرسات واملفاهيم الجديدة لتحسني 

استيعاب غسل اليدين. وهذا الدليل يستكمل النهج املشرتكة يف دليل غسل اليدين السابق، الذي نرشه البنك الدويل يف 
عام 2005 بدعم من رشكاء الرشاكة العاملية بني القطاعني العام والخاص لغسل اليدين )PPPHW(، وهو االسم األصيل 

للرشاكة العاملية لغسل اليدين.

وقد أُنشئ غسل اليدين كعنرص من عنارص تحقيق نظافة 
اليدين السليمة ومجموعة من األهداف الصحية واإلمنائية. 

ومنذ نرش دليل غسل اليدين السابق، الذي ركز عىل الربامج 
الوطنية لغسل اليدين، تحولت الجهود إىل معالجة غسل 
اليدين عىل جميع املستويات. انتقل املامرسون منذ ذلك 

الحني من تنفيذ حمالت قامئة بذاتها إىل زيادة الرتكيز عىل 
الدعوة واملزيد من الربمجة املتكاملة. تتضمن الدروس 

املستفادة العديدة من تلك التجارب يف توسيع نطاق غسل 
اليدين الحاجة إىل خلق بيئة مالمئة، والحاجة إىل ضامن 
عادات غسل اليدين طويلة األمد من خالل نهج مناسبة 

لتغيري السلوك، والحاجة إىل تجاوز املجتمعات، واالنتقال إىل 
أماكن أخرى مثل مرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل؛ 

حيث يهدف دليل غسل اليدين إىل تزويد مؤيدي غسل 
اليدين يف الحكومة واملجتمع املدين والقطاع الخاص 

واملنظامت غري الحكومية باملوارد واألدوات. يستطيع مؤيدو 
غسل اليدين عند تزويدهم بهذه املوارد تقوية األنظمة 

املحلية لدعم غسل اليدين، واستخدام هذه األدوات 
لتخطيط برامج ناجحة وتنفيذها  لتغيري سلوك غسل 

اليدين يف مجموعة متنوعة من السياقات. وهي تستند إىل 
أدلة تعكس الخربة الجامعية للرشاكة العاملية لغسل اليدين 

وتهدف إىل مشاركة الدروس املستفادة مع شبكة عاملية 
من مؤيدي غسل اليدين. وتشجع الرشاكة العاملية لغسل 

اليدين عىل اتباع نهج تعاوين يف برامج غسل اليدين وتعتقد 
أن الجهات الفاعلة من جميع القطاعات لها دور تلعبه يف 

النهوض بتبني نظافة اليدين.  

حول الرشاكة العاملية لغسل اليدين

تم تشكيل الرشاكة العاملية لغسل اليدين يف عام 2001 
، حيث رأى رشكاء الحكومة والقطاع الخاص واملنظامت 

املتعددة األطراف واملنظامت غري الحكومية فرصة لتعزيز 
غسل اليدين بالصابون من خالل الربامج والسياسات. فتم 

بناء عمل الرشاكة العاملية لغسل اليدين عىل أساس برنامج 
أمريكا الوسطى لغسل اليدين من أجل برنامج الوقاية من 

أمراض اإلسهال، والذي أظهر أن الربامج واسعة النطاق 
مبشاركة القطاعني العام والخاص ميكن أن تكون ناجحة يف 
تعزيز غسل اليدين وتقليل األمراض. ومن بني النجاحات 
الهامة التي حققتها الرشاكة إطالق اليوم العاملي لغسل 

اليدين واملحافظة عليه لنرش الوعي العاملي بأهمية غسل 
اليدين بالصابون. وباإلضافة إىل ذلك، كان للرشاكة دور 
فعال يف الدعوة إىل إدراج هدف غسل اليدين يف إطار 

أهداف التنمية املستدامة. تعمل الرشاكة العاملية لغسل 
اليدين أيًضا كمركز للمعرفة لتبادل أفضل املامرسات 

وكمدافع عن غسل اليدين عىل نطاق عاملي. اعرف املزيد 
   .globalhandwashing.org  عىل موقع

ماذا يوجد يف هذا الكتيب؟

ينقسم هذا الكتيب إىل فصول موضحة أدناه:

إبراز أهمية غسل اليدين

يقدم هذا الفصل األساس لتحديد أولويات برامج 

صم
رد

لا 
ص

رو
:ة

 U
N

IC
EF

1



10دليل غسل اليدين

غسل اليدين. ولتحقيق النجاح، يجب أن تحظى برامج 
غسل اليدين بدعم أصحاب املصلحة الرئيسيني. وميكن 

للحكومات والرشكات والجهات املانحة والجهات الفاعلة 
األخرى تقديم مهارات وموارد فريدة رضورية لضامن نجاح 
برنامج غسل اليدين. ترتاوح املوضوعات التي يغطيها هذا 

الفصل من فعالية التكلفة إىل فوائد دمج نظافة اليدين 
يف التعليم والربامج األخرى، وكلها توفر أساساً صلباً إلدراج 

غسل اليدين يف مجموعة من الربامج املختلفة.

تصميم وتنفيذ برامج غسل اليدين

يناقش هذا الفصل كيفية التحفيز واالستمرار يف غسل 
اليدين كعادة. وهناك حاجة إىل اسرتاتيجيات تغيري 

السلوك لتصميم وتنفيذ املبادرات التي تؤدي إىل مامرسة 
غسل اليدين والحفاظ عليها. وهذا يعني وضع رغبات 

واحتياجات الجمهور املستهدف يف املركز وجعل وجهات 
نظرهم تؤثر يف طبيعة األنشطة ونطاقها. وميكن أن يساعد 

البحث التكويني مخططي الربامج يف تحديد العوامل 
الرئيسية التي تؤثر يف غسل اليدين لجمهور محدد. 

تحسني غسل اليدين يف سياقات محددة

يبحث هذا الفصل يف أنشطة برنامج غسل اليدين عرب 
مجموعة متنوعة من السياقات املختلفة. فهناك حاجة إىل 
مناهج مختلفة لتدخالت غسل اليدين يف املدارس ومرافق 

الرعاية الصحية وأماكن العمل واألسواق واألماكن العامة 
األخرى. وهناك عنرص آخر يف السياق هو االندماج يف أنواع 
أخرى من الربامج ، مثل تنمية الطفل املبكر والتغذية. لكل 
حالة ظروفها الخاصة ، سواء متّكن أو تعرقل مامرسة غسل 

اليدين ، ويجب مراعاة هذه الرشوط لضامن اتباع نهج 
مناسبة ومحددة السياق.

معالجة غسل اليدين عىل مستوى األنظمة

يصف هذا الفصل نهجاً عىل مستوى األنظمة لغسل 
اليدين. ويتطلب تحفيز زيادة واسعة النطاق يف غسل 
اليدين بيئة مالمئة قوية لضامن استمرار مامرسة غسل 

اليدين والفوائد الناتجة عنه. وتتطلب معالجة غسل اليدين 
عىل مستوى األنظمة النظر يف الجهات الفاعلة املتعددة 

والعنارص املتداخلة الالزمة لدعم نتائج غسل اليدين 
املستدامة. 

يف جميع أنحاء الكتيب، يتم توفري الدروس التعليمية 
ودراسات الحالة واألدوات لدعم تخطيط وتنفيذ برامج 

غسل اليدين. يتم تشجيع مستخدمي الكتيب عىل الجمع 
بني هذه الدروس املستفادة وإبداعهم ومعرفتهم البتكار 
وتحسني األساليب التي متت مناقشتها لتحسني تدخالت 

غسل اليدين عىل نطاق واسع. 

املقدمة 1
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الفصل
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إبراز أهمية غسل اليدين

تعترب نظافة اليدين من أكرث الطرق فعالية ملنع العدوى والحد من انتشار األمراض، مثل التهابات الجهاز 
التنفيس، وأمراض اإلسهال، ومسببات األمراض املرتبطة بتفيش املرض )مثل الكولريا واإليبوال( ، وأمراض املناطق 

املدارية املهملة، وااللتهابات املرتبطة بالرعاية الصحية. تعد نظافة اليدين مقياًسا أساسيًا للصحة والتنمية، 
وتشمل املامرسات غسل اليدين بالصابون واستخدام مطهر كحويل لليدين.

إن عملية غسل اليدين البسيطة لديها القدرة عىل تجنب 
الوفيات التي ميكن الوقاية منها، وتحسني نتائج الرعاية 

الصحية، وتعزيز التقدم يف التعليم واإلنصاف واملياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية )WASH( لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة )SDGs(. بينام يُقاس الوصول 
إىل غسل اليدين كجزء من الهدف 6.2 من أهداف التنمية 

املستدامة ، فإن تأثري سلوك غسل اليدين الجيد يتعارض 
مع أجندة أهداف التنمية املستدامة. عىل سبيل املثال، 

يدعم غسل اليدين الجهود املبذولة لتحسني نتائج التعليم 
من خالل تقليل عدد األيام الدراسية الضائعة والوقاية 

من األمراض التي تعيق منو الطفل الحرج )منظمة الصحة 
العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومجموعة البنك 

الدويل، 2018، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، 2018 أ(. 

ترتاوح املعدالت الوطنية للوصول إىل مرافق غسل اليدين 
األساسية يف األرس املعيشية من أقل من 10٪ إىل ما يقرب 

من 100٪ يف البلدان يف جميع أنحاء العامل )منظمة الصحة 
العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، 2017(. وحتى 

عندما تتوفر املرافق واللوازم، ال ميارس غسل اليدين 
بانتظام أو بدقة حسب الحاجة. عىل الصعيد العاملي، تشري 
التقديرات إىل أن 19٪ فقط من الناس يغسلون أيديهم بعد 
مالمسة الفضالت )فرميان وآخرون ، 2014(. وميكن للفشل 

يف دمج غسل اليدين يف برامج املياه والرصف الصحي أن 
يحد بشكل كبري من التأثري الصحي لهذه االستثامرات، كام 
أن الفشل يف تضمني غسل اليدين يف برامج أخرى يحد من 

تحقيقها ألهدافها العامة.

االستثامرات الحالية والجهود املبذولة لتحسني النظافة غري 
كافية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. يعترب االفتقار 

إىل البنية التحتية لغسل اليدين والصابون من التحديات 
 .)2014 ،.Kamm et al 2014؛ ،Mwachiro( املعرتف بها

هدف من أهداف التنمية املستدامة 6.2                
اهتامم خاص الحتياجات النساء والفتيات والاليت للجميع وإنهاء التغوط يف العراء، مع إيالء الرصف الصحي والنظافة العامة املالمئة والعادلة بحلول عام 2030 ، تحقيق الوصول إىل خدمات 

يعشن يف أوضاع هشة

2

تعريف

غالباً ما يتم استخدام مصطلحي نظافة اليدين وغسل 

اليدين بالتبادل ومع ذلك، فإن نظافة اليدين متثل 

نطاقاً أوسع من إجراءات تنظيف األيدي أو تعقيمها، 

يف حني أن غسل اليدين هو مامرسة محددة لنظافة 

اليدين.

فنظافة اليدين هي أي إجراء لتنظيف األيدي 

وتعقيمها ، مبا يف ذلك غسل اليدين بالصابون 

واستخدام مطهر كحويل لليدين. ويجب أن تكون 

نظافة اليدين املناسبة الهدف األسمى. فتقلل 

مامرسات نظافة اليدين من وجود الكائنات الحية 

الدقيقة عىل اليدين أو تقتل الكائنات الدقيقة ، 

وبالتايل تقلل من مخاطر العدوى وتحسن نتائج 

الصحة والرفاهية.

وغسل اليدين بالصابون هو إجراء محدد لنظافة 

اليدين يتضمن استخدام املاء والصابون إلزالة األوساخ 

واملواد العضوية والكائنات الحية الدقيقة من اليدين.

يف هذا الكتيب، يعترب غسل اليدين هو املحور 

الرئييس مع الهدف العام املتمثل يف ضامن نظافة 

اليدين املناسبة.

نظافة اليدين ضد غسل اليدين
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وباستثناء االستجابات لتفيش األمراض، مثل اإليبوال أو 
فريوس كورونا، تركز القليل من الربامج عىل نظافة اليدين 
باعتبارها قضية مركزية. وضمن الربامج املتكاملة، غالباً ما 
تتلقى نظافة اليدين تركيزاً محدوداً. لذلك، تستمر الحاجة 
إىل دعم نظافة اليدين عىل مستويات السياسة والربنامج 

واملجتمع، ويتطلب إبراز أهمية غسل اليدين فهامً واضحاً 
لفوائد غسل اليدين ودوافع االستثامر.  

غسل اليدين بالصابون كإجراء وقايئ

ميكن لغسل اليدين بالصابون أن يقلل بشكل كبري من 
انتشار األمراض، وخاصة التهابات الجهاز التنفيس الحادة 

واإلسهال ، وهام من األسباب الرئيسية لوفاة األطفال )انظر 
الشكل 1(. وعىل الرغم من التقدم الكبري الذي تم إحرازه، 

ال يزال بقاء الطفل عىل قيد الحياة ميثل مشكلة حرجة: 
فقد تويف أكرث من خمسة ماليني طفل دون سن الخامسة 

يف عام 2018 نتيجة لهذه األسباب )منظمة الصحة العاملية 
، 2019 أ(.  

تشري األبحاث إىل أن غسل اليدين بالصابون ميكن أن يقلل 
نوبات اإلسهال بنسبة 28 إىل 47٪ وميكن أن يقلل التهابات 

الجهاز التنفيس الحادة، مثل االلتهاب الرئوي، بنسبة 20 
 Curtis & ;2015 ,.Ejemot-Nwadirao et al( ٪50 إىل
 Ejemot ;2006 ,Rabie & Curtis ;2003 ,Cairncross

 ,Townsend, Greenland, & Curtis ;2008 ,.et al
Luby et al ;2017., 2005(. وميكن 

لغسل اليدين أيضاً أن يحد من تفيش 
األمراض، مثل الكولريا واإليبوال، ويقلل 

من اإلصابات املرتبطة بالرعاية الصحية 
بأكرث من 50٪ )منظمة الصحة العاملية، 

2018 أ(. 

يوقف غسل اليدين انتقال مسببات 
األمراض. عىل سبيل املثال، ميكن أن يوفر 
درعاً يف انتشار األمراض عن طريق الفم 
للتعرض ملسببات األمراض املوجودة يف 

براز اإلنسان، املصدر الرئييس ألمراض اإلسهال مثل التيفويد 
والكولريا والتهابات الجهاز الهضمي. ميكن أن يحتوي غرام 
واحد من الرباز البرشي عىل 10 ماليني فريوس و 1 مليون 

من البكترييا )Majorin et al. ، 2014(. )»ماجورين« 
وآخرون، 2014( 

يحدد "الرسم البياين F" )انظر الشكل 2( ، الذي يلخص 
مسارات انتقال مسببات األمراض الربازية، غسل 

اليدين كأحد الحواجز الرئيسية ملقاطعة طرق انتقال 
مسببات األمراض الربازية )Wagner & Lanoix، 1958؛ 
Penakalapati et al.، 2017 ( )»»واجرن« و«النواكس« 
و، 1958، "بينكيالبتي"وآخرون، 2017(. يعد قطع طرق 

االنتقال هذه أمراً أساسياً للوقاية من أمراض اإلسهال. 

حتى يف املناطق شديدة التلوث والتي تعاين من سوء 
الرصف الصحي ، فإن غسل اليدين بالصابون يجعل من 

املمكن الحد من انتقال مسببات األمراض املختلفة. 

حقائق رسيعة

	 
  فقط 19٪ من الناس يف جميع أنحاء العامل 

يغسلون أيديهم بعد مالمسة الرباز. 

	 
 واحد من كل ستة مرافق رعاية صحية ليس لديه 

مرافق نظافة لليدين يف نقاط الرعاية وبالقرب 
من املراحيض.

 

	 
 ميكن لغسل اليدين بالصابون أن مينع ما يصل إىل 
نصف نوبات اإلسهال والتهابات الجهاز التنفيس 

الحادة. 

	 
 ميكن أن يكون لغسل اليدين بالصابون 

عائد استثامري يصل إىل 92 ضعًفا.

33%

التهابات الجهاز التنفيس الحادة

7%

2%

6%

18%

9.20%

15%

10%

اإلسهال

اختناق الوالدة

التشوهات الخلقية

املالريا

ف�وس نقص املناعة البرشية / اإليدز

اإلصابات

أخرى

شكل 1: توزيع وفيات األطفال يف العامل حسب السبب )منظمة الصحة العاملية ، 2019 أ(
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يجب عىل الناس غسل أيديهم بالصابون بعد استخدام 
املرحاض، وبعد تنظيف مؤخرة الطفل )أو أي مالمسة 
أخرى للفضالت(، وقبل أي مالمسة للطعام، مثل األكل 
وإعداد الطعام وإطعام اآلخرين. ويجب عىل األطفال 

والكبار أيضاً غسل أيديهم بعد اللعب أو العمل بالخارج 
وبعد ملس الحيوانات. فتستحق بعض مسببات األمراض 

حاالت إضافية لغسل اليدين. عىل سبيل املثال، من املهم 
غسل اليدين قبل زيارة كبار السن ملنع انتشار فريوس 

كورونا كوفيد-19. وميكن استخدام مطهر كحويل لليدين 
يف حال عدم توفر املاء والصابون؛ ومع ذلك، فإن مطهر 

 Blaney et( لليدين أقل فعالية من غسل اليدين بالصابون
 ، .Oughton et al 2009 ؛ ، .Grayson et al 2011 ؛ ، .al
2009(. )»جرايسون« وآخرون، 2009، و »بالين« وآخرون، 

2011، و »أوتون« وآخرون، 2009(

السوائل

املجاالت

طوابق

ملفات طعام

أصابع

أدوات ُمعدية

ن
� آم

حاجز ما

ي
صح

ف ال
رص

حاجز ال

حاجز النظافة

طعام

الشكل 2: الرسم البياين F: طرق االنتقال الرئيسية ألمراض الفم والرباز

"غرام واحد من براز اإلنسان ميكن 

أن يحتوي عىل 10 ماليني فريوس و1 

مليون بكترييا”
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تحدي تبني غسل اليدين

إذا كان غسل اليدين بالصابون مهامً جداً، فلامذا ال يفعل 
الجميع ذلك؟ تعمل املنظامت والوكاالت الحكومية عىل 
الرتويج لغسل اليدين لعقود من الزمن، وتوفري الصابون، 
وبناء البنية التحتية لغسل اليدين، وإجراء التدريب عىل 

غسل اليدين. ومع ذلك، ال تزال معدالت غسل اليدين 
بالصابون منخفضة للغاية، كام هو مبني يف الجدول 1. 

 Freeman et( الجدول 1: سلوكيات غسل اليدين املرصودة حول العامل
)2014 ,.al

معدل انتشار غسل منطقة
اليدين بعد مالمسة 

الرباز )٪(

14أفريقيا

49الواليات األمريكية )ذوي الدخل املرتفع(

16الواليات األمريكية )ذوي الدخل املنخفض(

44أوروبا )ذوي الدخل املرتفع(

15أوروبا )ذوي الدخل املنخفض(

17جنوب رشق آسيا

19العامل

إذاً، ما الذي كان مفقوداً يف برامج غسل اليدين؟ هناك 
حاجة إىل تغيريات عىل مستوى الفرد واألرسة املعيشية 

واملجتمع واملؤسسات والنظام لتحسني غسل اليدين عىل 
نطاق واسع. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تكون البنية 

التحتية واملرافق واألسواق متاحة بسهولة. 

يف كثري من األحيان، حتى عندما يتمكن الناس من الوصول 
إىل املاء والصابون ويفهمون أهمية غسل اليدين بالصابون، 
ال مُيارس غسل اليدين بشكل صحيح؛ حيث يتطلب تكرار 

مامرسة غسل اليدين تغيرياً معتاداً يف السلوك يف أوقات 
مختلفة. وتواجه برامج غسل اليدين التحديات الرئيسية 

التالية لتحقيق هذا التغيري:  

فاألمر يستغرق وقتاً. يعرف معظم أفراد املجتمع ملاذا، 
ومتى، وكيف يغسلون أيديهم. يشء آخر - السلوك 

املعتاد - يعيق هذا النموذج املثايل. يستغرق استكشاف 
وفهم العوامل التي تؤثر يف سلوك غسل اليدين ملجموعة 

مستهدفة وقتاً، ويستغرق األمر وقتاً لتصميم التدخالت 
التي من شأنها معالجة هذه العوامل الرئيسية بشكل 

فعال. وتؤدي العديد من برامج الرتويج لغسل اليدين إىل 
تغيريات قصرية املدى يف السلوك، ولكن بعد فرتة، قد تبدأ 
معدالت غسل اليدين يف االنخفاض. ميكن أن يحدث هذا 
ألن السلوك دينامييك. ومبرور الوقت، يجب إعادة تقييم 

العوامل الرئيسية وإعادة تصميمها وفقاً لذلك.  

يحتاج إىل متويل مرن. ال تعمل مناذج متويل املدخالت 
إىل املخرجات التقليدية دامئاً بشكل جيد ملعالجة السلوك 

البرشي؛ إذ تحتاج تدخالت غسل اليدين إىل متويل مرن 
يسمح بالفشل والتعلم والتكرار.

فيجب إعطاؤه األولوية. فيعد تحسني غسل اليدين عنرصاً 
مهامً يف قطاعات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

والتغذية والتعليم والقطاعات األخرى. يف حني أن غسل 
اليدين هو جانب من جوانب العديد من الربامج، إال أنه 

غالباً ال يكون محور الرتكيز الرئييس. قد يكون تغيري سلوك 
غسل اليدين أمراً معقداً، ومن الرضوري إعطاء األولوية 

املناسبة لتدخالت غسل اليدين. 

يتطلب خربة مخصصة. يف كثري من األحيان، تتجاهل 
املنظامت املنفذة ضامن حصول املوظفني عىل األدوات 

والقدرات املناسبة يف التغيري االجتامعي والسلويك لتنفيذ 
برامج تغيري السلوك الفعالة. هناك حاجة إىل الوقت 

والدعم واملوارد لبناء قدرة املوظفني عىل تطبيق مبادئ 
تغيري السلوك يف تصميم الربنامج وتنفيذه. غالباً ما يكون 

الوقت واالستثامر املايل الالزمني للقيام بذلك غري مدرج يف 
امليزانية وبالتايل فهو خارج نطاق الربنامج؛ 
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ألنه من الصعب قياسه. فال يزال القياس الفّعال للتغريات 
عىل مستوى املجتمع يف سلوك غسل اليدين صعباً. اعتمد 

منفذي الربنامج عادًة عىل التقارير الذاتية للسلوك ومراقبة 
وجود مرافق غسل اليدين والصابون واملاء، باإلضافة إىل 
تدابري بديلة مختلفة، لكن هذه اآلليات ال تقدم صورة 

دقيقة للمامرسة الفعلية. فيمكن أيضاً أن تكون البيانات 
التي يتم جمعها من خالل املالحظة متحيزة ألن الناس قد 
يغريون سلوكهم إذا كانوا عىل دراية بأنهم مراقبون. ويعد 

استثامر الوقت واملوارد يف جودة الرصد والتقييم لغسل 
اليدين أمراً بالغ األهمية. وقد تكون هناك حاجة أيضاً إىل 
االبتكار لتصميم طرق منخفضة التكلفة وموثوقة لقياس 

سلوك غسل اليدين. عالوة عىل ذلك، ميكن أن توفر املراقبة 
النوعية والكمية للمرشوع الجاري دروساً تعليمية لتحسني 

الربامج املستقبلية ودعم اإلدارة التكيفية لتعديل برنامج 
غسل اليدين الحايل، عىل الرغم من أن تعديالت املرشوع 

هذه ال تتم دامئاً. 

اتخاذ نهج متعدد األوجه. من املفيد استخدام إطار عمل 
يحدد الحاجة إىل نهج متعدد األوجه لسلوك غسل اليدين 
ملواجهة التحديات املذكورة أعاله. فأحد األساليب هو إطار 
تحسني النظافة )أنظر الشكل 3( ، والذي ميكن استخدامه 

لتوجيه تخطيط مبادرات غسل اليدين وتنفيذها وتقييمها. 
وإن إطار تحسني النظافة الصحية 

الوصول إىل األجهزة 
والخدمات

n صابون

n محطات غسل اليدين
n إمدادات املياه

سلوك غسل اليدين 
املستدام

بيئة مالمئة
n  السياسات واالسرتاتيجيات

n التنسيق والرتتيبات املؤسسية
nالتمويل

n التخطيط والرصد واملراجعة

الرتويج
n االتصاالت

nالتعبئة االجتامعية
n التسويق االجتامعي

n املنارصة
n التنبيهات السلوكية

الشكل 3: إطار تحسني النظافة )مرشوع »واش بالس« للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، 2016أ(
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يشري إىل أن الوصول إىل األجهزة والخدمات )مرافق 
غسل اليدين(، والرتويج )االتصاالت، والتسويق، والتعبئة 

االجتامعية(، وتهيئة بيئة مالمئة )التمويل، وتحسني 
السياسات، وبناء القدرات، والرشاكات( يجب أن يكون 
جميعها يف متناول اليد لتحسني مامرسة غسل اليدين 

واستدامتها عىل نحو أكرث فعالية. 

لذا، يجب أن يأخذ املنفذون يف االعتبار دور الوصول إىل 
اإلمدادات مثل الصابون واملاء يف تهيئة ظروف أفضل 
لنظافة اليدين املناسبة. ففي كثري من األحيان، ميكن 

أن تكون أدوات غسل اليدين التي توفرها بنفسك  أو 
منخفضة التكلفة فعالة يف زيادة الوصول عىل املدى 
القصري، ولكن رسعان ما تتخىل عنها العائالت وكذلك 
مامرسات غسل اليدين؛ ألنها ليست مريحة أو سهلة 

االستخدام. أما بالنسبة للتأثري طويل األجل، من املهم للغاية 
العمل مع الرشكاء املحليني ملعالجة الفجوات يف سلسلة 
التوريد ملرافق غسل اليدين املرجوة ولتعزيز املزيد من 

املرافق املرغوبة "افعلها بنفسك" )معهد الدراسات التنموية 
و اليونيسف 2020(. وباملثل، من املهم ضامن برامج 

االتصال امللهمة التي تعالج العوامل العاطفية التي ميكن 
أن تؤثر عىل غسل اليدين، وكذلك التنبيهات، والتي تساعد 
يف خلق عادات الالوعي لغسل اليدين. ويجب أيضاً متابعة 
تعزيز بيئة مالمئة، مثل وضع خرائط طريق وطنية لنظافة 

اليدين وتعبئة املوارد داخل البلد، إذا كان ذلك مناسباً 
لتسهيل غسل اليدين وتشجيعه.

ولضامن إدراج غسل اليدين كمحور تركيز يف الربامج، يجب 
عىل املدافعني عن غسل اليدين عرض القضية عىل أصحاب 

املصلحة، مبا يف ذلك الحكومة والقطاع الخاص ورشكاء 
التمويل. 

إبراز أهمية الحالة داخل الحكومة

تشمل الدوافع الرئيسية ملصالح الحكومة الفعالية من حيث 
التكلفة، وحجم القضايا الصحية، والروابط بأهداف مثل 

أهداف التنمية املستدامة. فال يزال العبء املتزايد لألمراض 
املعدية بني السكان بسبب سوء مامرسات النظافة مصدر 

قلق كبري عىل جدول أعامل الصحة العامة، وخاصة يف 
البلدان النامية. فيجب أن تضمن الحكومات توفري خدمات 

املياه والرصف الصحي النظيفة، التي ميكن الوصول إليها، 
وبأسعار معقولة، ويجب أن تعطي األولوية لغسل اليدين 

كعنرص من عنارص الصحة الجيدة.

وغالباً ما تكون برامج املياه والرصف الصحي مغرية 
للحكومات ألنها تنطوي عىل رشاء األجهزة وتركيبها، 

وذلك ألن األشخاص ميكنهم رؤية تأثري الحكومة فعلياً يف 
مجتمعاتهم. ومع ذلك، قد يكون من الصعب الدفاع عن 

قضية متويل مشكلة الربمجيات، وذلك ألن التأثري يكون 
أكرث وضوحاً للبنية التحتية )األجهزة( مقابل تغيري السلوك 
)الربامج(. يف حني أن غسل اليدين كان يُنظر إليه تاريخياً 
عىل أنه مشكلة برمجية، فمن املهم مالحظة أن تحسني 
غسل اليدين يتطلب كالً من األجهزة والربامج ، مع دور 
مهم للحكومة لتمكني الوصول إىل البنية التحتية لغسل 
اليدين واملنتجات )األجهزة( يف األماكن العامة ولتنسيق 

جهود تغيري سلوك غسل اليدين )الربمجيات( عىل الصعيد 
الوطني. 

تلميح

استخدم املعلومات ذات الصلة

استخدم أحدث املعلومات الخاصة بكل 

بلد عن الوفيات الناجمة عن أمراض 

اإلسهال والتهابات الجهاز التنفيس 

إلثبات قضية غسل اليدين. ميكن العثور 

عىل البيانات من خالل  معهد القياسات 

الصحية  

واملوجزات القطرية للتقييم أو من 

خالل أحدث تقرير عن التقييم السنوي 

العاملي للرصف الصحي ومياه الرشب. 

ميكن أن يكون تسليط الضوء عىل 

كيفية أداء بلد ما ضد اآلخرين من 

حيث السياسة والتمويل الخاص بنظافة 

اليدين عامالً رئيسياً يف التأثري عىل 

الخطط الوطنية. 
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ميكن للتحقيقات يف اآلثار االقتصادية واالجتامعية لغسل 
اليدين مثل الحد من الفقر وتكاليف العالج الطبي، 

وفقدان اإلنتاجية أن تساعد املدافعني عن تشجيع صانعي 
القرار الحكوميني عىل دعم غسل اليدين من خالل الربامج 

واالسرتاتيجيات وامليزانيات. وميكن أن يكون العائد املحتمل 
عىل االستثامر لغسل اليدين من خالل تجنب تكاليف 

الرعاية الصحية ومنع فقدان اإلنتاجية حجة مقنعة 
لالستثامر الحكومي الكبري يف برامج غسل اليدين.

وعىل الرغم من أن بعض املنظامت الدولية والحكومات 
بدأت يف زيادة االستثامرات يف النظافة، فال يزال غسل 

اليدين غري معرتف به يف السياسات والخطط واألنشطة 
عىل املستوى القطري. وبالتايل ، يجب بذل جهود املنارصة 

لغسل اليدين يف كل فرصة اسرتاتيجية.

نتائج األبحاث

تُعد استثامرات النظافة والرصف الصحي والصحة التي تركز عىل نظافة اليدين من بني أكرث االستثامرات فعالية من حيث التكلفة التي ميكن إجراؤها 

باستخدام املوارد العامة والخاصة. يف حني أن التدخالت لتحسني نظافة اليدين يف جميع أنحاء البلد أو املنشأة قد تتطلب موارد مالية وبرشية كبرية ، 

فإن العائد عىل االستثامر مرتفع بالنظر إىل االنخفاض املتوقع يف تكاليف العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية )HCAIs( ومنع فقدان اإلنتاجية )منظمة 

الصحة العاملية ، 2009 أ(. وتشمل الدراسات التي تبني هذا العائد عىل االستثامر األمثلة التالية: 

	 
    قدرت Townsend وGreenland وCurtis يف عام 2017 التكاليف الوطنية يف الهند والصني املتعلقة باإلسهال والتهابات الجهاز التنفيس 

الحادة التي تُعزى إىل عدم غسل اليدين بالصابون بعد مالمسة الرباز. باإلضافة إىل ذلك، قاموا بفحص تكاليف وفوائد برامج تغيري سلوك 

غسل اليدين باستخدام سنوات العمر املعدلة حسب اإلعاقة؛ حيث أظهرت العائدات الصافية املتوقعة لربنامج تغيري السلوك الوطني عائداً 

عىل االستثامر يبلغ 35 ضعفاً يف الصني )صايف العائد السنوي 2.64 مليار دوالر أمرييك( وعائد استثامر يبلغ 92 ضعفاً يف الهند )صايف العائد 

السنوي 5.64 مليار دوالر أمرييك(.

	 
    Thu et al. يف عام )2015( أكمل دراسة قبل وبعد برنامج تعزيز نظافة اليدين يف وحدات العناية املركزة والعناية املركزة يف مستشفيات 

 ،)HCAIs( الدرجة الثالثة الكبرية يف فيتنام والتي حددت االمتثال لنظافة اليدين، وحدوث تكاليف العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية

والتكاليف املرتبطة بها. كانت تكلفة الربنامج 6.50 دوالراً أمريكياً لكل مريض ووفرت 1.074 دوالراً أمريكياً لكل تكاليف العدوى املرتبطة 

بالرعاية الصحية )HCAIs( التي تم منعها. حتى بالنسبة للسيناريوهات ذات املعدل املنخفض من تكاليف العدوى املرتبطة بالرعاية 

الصحية HCAIs عن املعدل الفعيل املالحظ ، كان من املتوقع أن يكون لتدخل غسل اليدين عائد إيجايب عىل االستثامر.

	 
   وجد تقييم لفعالية التكلفة للمبادرة الوطنية األسرتالية لنظافة اليدين يف 38 من أكرب املستشفيات يف البالد مستويات متفاوتة من العائد 

عىل االستثامر عرب الواليات واألقاليم املختلفة. فبشكل عام، أثبت برنامج نظافة اليدين هذا فعاليته من حيث التكلفة، بتكلفة قدرها 

.)2016 ,.Graves et al( 29700 دوالرا أسرتايّل لكل عام من الحياة املكتسبة بسبب الوقاية من تكاليف العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية

ليدين ا فة  نظا لتعزيز  االقتصادي  األثر  تقييم 
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"لضامن إدراج غسل اليدين كمحور الرتكيز يف 

الربامج، يجب عىل منارصي غسل اليدين عرض 

القضية عىل أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك الحكومة 

والقطاع الخاص ورشكاء التمويل.”
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طرح القضية داخل القطاع الخاص

مع تحرك القطاع الخاص للرتكيز عىل أصحاب املصلحة بدالً 
من املساهمني فقط، يجب أن تلعب الرشكات دوراً رئيسياً 

يف تعزيز غسل اليدين. ميكن للرشكات أن تؤثر يف تغيري 
ذي مغزى بعدة طرق: من خالل الرتكيز عىل مجال تأثريها 

املبارش بني موظفيها ومجاالت عملها، ومن خالل أنشطة 
أوسع مرتبطة باملسؤولية االجتامعية للرشكات، ومن خالل 
سلسلة التوريد التجارية الخاصة بهم إذا كانوا يشاركون يف 
مرافق أو منتجات غسل اليدين. وهذا يعني أن الرشكات 

ميكن أن تفيد املجتمعات من خالل برامج املسؤولية 
االجتامعية للرشكات وميكن للرشكات تحسني إنتاجية 

القوى العاملة من خالل برامج غسل اليدين التي تستهدف 
موظفيها وعائالتهم. ويعد العثور عىل القيمة املضافة 

ألنشطة تحسني غسل اليدين ومواءمة املشكلة مع أهداف 
املسؤولية االجتامعية العامة للرشكة أمراً بالغ األهمية 

لضامن دعم الرشكة لربامج غسل اليدين عىل نطاق أوسع. 
عندما يكون لدى الرشكات خط أعامل خاص مبنتجات 

غسل اليدين، فإن برامج الرتويج لغسل اليدين توفر فرصة 
لتآزر إضايف من خالل استثامر وقتهم وخرباتهم ومواردهم 
يف برامج غسل اليدين؛ مام يوفر طريقاً غري مبارش لزيادة 

محتملة يف األرباح. 

وقد ترى الرشكات متعددة الجنسيات فائدة أوسع من 
 )PPP( املشاركة يف رشاكة بني القطاعني العام والخاص

لدعم غسل اليدين. وميكن أن يساعد إرشاك املقر الدويل 
للرشكة يف دفع االستثامر عىل الصعيد القطري. ومن املمكن 

تحرير املوارد املالية من خالل فرص العالمات التجارية 
املشرتكة عن طريق فصل أنشطة محددة لربنامج وطني 

لغسل اليدين من أجل العالمة التجارية املشرتكة مع رشكة 

معينة. عىل سبيل املثال، قد 
تدعم إحدى الرشكات برنامجاً 

لغسل اليدين يف املدارس يف 
بلد ما ، بينام قد تدعم رشكة 

أخرى برامج غسل اليدين 
ملستشفيات الوالدة، وكل ذلك 
كجزء من برنامج غسل اليدين 

املنسق عىل مستوى البلد. 

وتتمتع الرشكات أيضاً بفرصة للرتويج لغسل اليدين داخل 
القوى العاملة لديها، مع إمكانية الحد من انتشار الجراثيم، 

وتقليل التغيب عن العمل والتكاليف الطبية، وزيادة 
اإلنتاجية اإلجاملية للرشكة. وميكن للقوى العاملة الصحية 
وبيئة العمل النظيفة أن توفر عىل الرشكة الوقت واملال. 

فأثناء تفيش مرض ، مثل جائحة COVID-19 ، يعد دعم 
نظافة اليدين بني القوى العاملة يف الرشكة أكرث أهمية من 

أي وقت مىض للحفاظ عىل اإلنتاجية.

فتم تضمني أمثلة عىل العديد من جهود رشكاء القطاع 
الخاص للرشاكة العاملية لغسل اليدين لدعم غسل اليدين 

يف دراسات الحالة يف الصفحة التالية.

تلميح

كلام أمكن، استخدم أمثلة أو أبحاثاً أو قصصاً من 
السياق األكرث شيوًعا للرشكة. عىل سبيل املثال، 

ميكن أن تكون مواءمة أهداف غسل اليدين مع 
األهداف العامة للرشكة أو إبراز التأثري اإليجايب 

يف إنتاجية القوى العاملة كعنرص أسايس ملشاركة 
القطاع الخاص. تجنب املصطلحات الفنية ، لتكون 

الرسالة واضحة.

التحدث بلغتهم
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يساعد غسل اليدين يف املدرسة عىل خلق عادات تدوم مدى الحياة
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دراسات حالة

أنشطة غسل اليدين يف القطاع الخاص

يشارك القطاع الخاص يف توسيع نطاق غسل اليدين عىل مستوى العامل ، وغالبًا ما يستفيد من مبادرات غسل اليدين يف البلدان ورسائل غسل اليدين لتوسيع رؤية العالمات التجارية للصابون والنظافة. تشمل األمثلة عىل التزام القطاع الخاص بأنشطة 

غسل اليدين ما ييل:

كولجيت- باملوليف

يف سياق DIVOC-91 ، حددت رشكة »كولجيت- 
باملوليف« الحاجة إىل متكني الناس من املحافظة 

عىل صحتهم بأيديهم، من خالل تعليم تقنيات غسل 
اليدين املناسبة وتوفري الصابون ملاليني املحتاجني. 
فحشدت »كولجيت« برسعة خمسة من مصانعها 

إلنتاج 52 مليون قطعة من الصابون ُمصنع خصيصاً. 
فتعمل عبوة هذا الصابون كأداة تعليمية، حيث 

تتميز بإرشادات مناسبة لغسل اليدين ومرئيات سهلة 
املتابعة للتغلب عىل حواجز اللغة. وتم توزيع قطع 

الصابون من خالل شبكة رشكاء »كولجيت« عىل 
مجتمعات يف 82 دولة، كام تربعت كولجيت-باملوليف 
مببلغ 02 مليون دوالر إضايف يف مجال منتجات الصحة 
والنظافة. وأعادت كولجيت استخدام عربات األسنان 
املتنقلة التسع »برايت ساميلز«، و »برايت فيوترشز« 

والتي تتخذ من الواليات املتحدة مقراً لها لتوزيع 
منتجات الصحة والنظافة. وزعت الشاحنات 4.1 

مليون قطعة صابون، باإلضافة إىل منتجات النظافة 
األخرى، عىل املناطق التعليمية وبنوك الطعام.  

رشكة »إيسيتي«

رشكة »إيسيتي« هي رشكة عاملية رائدة يف مجال النظافة 
والصحة، تعمل مع األطفال يف املدارس االبتدائية يف 

جميع أنحاء الواليات املتحدة من خالل أعامل غسل 
اليدين! برنامج. يوفر الربنامج أدوات غسل اليدين 

للمعلمني، مبا يف ذلك خطط الدروس واألنشطة داخل 
الفصل لتعزيز غسل اليدين بني الطالب. الحظ الربنامج 
التجريبي، الذي تم إطالقه يف عام 8102، زيادة بنسبة 

54٪ تقريباً يف جودة غسل اليدين للطالب بناًء عىل 
نظام تسجيل الدرجات وطول مدة غسل اليدين. ومن 

خالل عالمتها التجارية kroT، طورت رشكة ytissE أيضاً 
مجموعات أدوات لتعزيز نظافة اليدين يف رياض األطفال 

 s’allE( واملدارس من خالل تطبيق مجاين لغسل اليدين
erutnevdA gnihsawdnaH ، متاح مجانًا عىل أجهزة 
SOi و األندرويد( ومدرسة ماكسز لغسل اليدين، وهي 

حزمة تعليمية حول نظافة اليدين. من خالل برنامج 
eraC naelC kroT، تقدم رشكة »إيسيتي« العديد من 
أدوات غسل اليدين والنظافة لبيئات العمل، مبا يف ذلك 

الرعاية الصحية، والخدمات الغذائية، والحكومة، ومحالت 
البقالة / الصيدليات، ومرافق التصنيع، واملؤسسات 

التعليمية، ومباين املكاتب. عىل سبيل املثال ، يعد تطبيق 
»تورك يف آر هاند هايجني« أداة تعليمية مجانية لنظافة 

اليدين بني العاملني يف مجال الرعاية الصحية.

elbmaG & rotcorP  "رشكة "بروكرت أند غامبل

تتمتع رشكة بروكرت أند غامبل بتاريخ طويل يف الرتويج 
لغسل اليدين عرب البلدان ويف سوق العمل لديها. فمن 

 ، draugefaS »خالل عالمتها التجارية »سيف جارد
طورت رشكة G&P برنامجاً تعليمياً يركز عىل الصحة 

يف الصني يهدف إىل تقليل عدد األطفال الذين يعانون 
من األمراض. يقوم الربنامج بتعليم األطفال عادات 

غسل اليدين الصحية من خالل سلسلة من األلعاب 
واألنشطة التفاعلية. منذ بداية الربنامج يف عام 7002 
، وصل الربنامج إىل أكرث من 27 مليون طفل برسائل 

غسل اليدين التي تهدف إىل ترسيخ عادات جيدة 
لغسل اليدين يف سن مبكرة )d.n ,G&P.(. خالل 
جائحة DIVOC-91 ، قدمت رشكة »بروكرت« آند 

»جامبل« أيضاً تربعات نقدية وتربعات منتجات 
للمناطق املترضرة مثل »ووهان« و »هوانغقانغ« 
و »شيان« و »هوانغيش«. وكجزء من استجابتها لـ 

DIVOC-91 ، خصصت رشكة G&P أيضاً 01 ماليني 
دوالر أمرييك للتثقيف الصحي والتربع باملنتجات 

لتعزيز عادات غسل اليدين بني األطفال يف املجتمعات 
املحرومة يف الواليات املتحدة. فستساعد هذه املبادرة 
الجديدة يف الوصول إىل ما يقدر بنحو 84 مليون طفل 

دون سن 21 عاماً. وتفخر بروكرت »آند جامبل« أيضاً 
بالتشجيع عىل غسل اليدين داخل قوتها العاملة، 
وتوفري إرشادات وتعليامت غسل اليدين لجميع 

املوظفني.

رشكة »يونليفر«

من خالل عالمتها التجارية youbefiL ، تعمل رشكة 
revelinU عىل توسيع نطاق برامج غسل اليدين 

 youbefiL األكرث تكامالً مع الرشكاء. حتى اآلن، متكنت
من الوصول إىل 71 مليون شخص يف املناطق الريفية 

يف باكستان وبنغالديش من خالل برنامجها الرائد، 
ومدرسة من أصل 5 ، وزيادة املعرفة بغسل اليدين 

بنسبة 33٪ ومامرسة غسل اليدين بنسبة ٪34. 
 labolG أيضاً رشاكة مبتكرة مع youbefiL وأطلقت
IVAG( ecnaillA eniccaV( يف عام 7102 لحامية 

األطفال دون سن 5 من األمراض والوفاة املبكرة 
من خالل تشجيع غسل اليدين بالصابون والتحصني 

 revelinU و IVAG معاً. ويعد هذا التعاون بني
مثااًل للرشاكة التي استخدمت الخربة املشرتكة لكلتا 

املنظمتني للمساعدة يف منع ماليني وفيات األطفال غري 
 ، revelinU( الرضورية من خالل الربمجة املتكاملة

9102(. ولالستجابة لوباء DIVOC-91 ، فقد دخلت 
رشكة revelinU يف رشاكة مع وزارة التنمية الدولية 

يف اململكة املتحدة )DIFD( الستهداف  مليار شخص 
من خالل برامج غسل اليدين التابعة لتحالف تغيري 

السلوك الصحي. 
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طرح القضية للممولني

إن طرح قضية غسل اليدين للممولني، مثل املؤسسات 
الخريية واملؤسسات الخاصة والوكاالت الثنائية واملتعددة 

األطراف، يشبه الدعوة إىل الدعم الحكومي. ويهتم 
املمّولون بتعظيم العائد عىل استثامراتهم يف املوارد النادرة 
، وسريغبون يف معرفة أحدث األدلة حول التكاليف واآلثار 

ذات الصلة التي ميكن توقعها من مناهج غسل اليدين 
)انظر نتائج البحث تحت طرح القضية داخل الحكومة(. 

وسريغب املمّولون أيضاً يف فهم املكان الذي توجد فيه 
االحتياجات األكرب يف بلد ما، والفجوة اإلجاملية لتلبية 

األهداف املحددة لتأثري غسل اليدين. 

وللحصول عىل دعم املانحني، من املهم تحديد أولويات 
املانحني، والنظر يف األماكن التي يكمن فيها صنع القرار، 

وآليات الحصول عىل التمويل )املنح أو القروض أو 
االتفاقات التعاونية أو العقود(، والجدول الزمني والعملية 

للقيام بذلك. وعىل نحو متزايد، يتم توزيع األموال عىل 
املستوى القطري، ولكن منارصة غسل اليدين قد تتطلب 
جهوداً يف كل من الدولة املضيفة والبلد املانح. وينجذب 

املانحون أكرث إىل الربامج التي ميكنها االستفادة من مختلف 

مصادر التمويل سواء من مصادر عامة أو خاصة أو غريها 
للتدخالت والربامج. 

ولدى الوكاالت متعددة األطراف، مثل منظمة األمم املتحدة 
للطفولة UNICEF، التي تقدم منحاً متويلية بشكل أسايس، 

برامج ميكن أن تدعم غسل اليدين عىل املستوى القطري. 
لدى بنوك التنمية مثل البنك الدويل برامج إقراض للمياه 

والرصف الصحي، وتنمية الطفولة املبكرة، والتغذية التي قد 
تحدد اإلنفاق عىل تعزيز النظافة والبنية التحتية. م 
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"ينجذب املانحون بشكل متزايد إىل الربامج التي 

ميكنها االستفادة من مصادر مختلفة للتمويل 

، سواء من مصادر عامة أو خاصة أو غريها ، 

للتدخالت والربامج.« ويتطلب غسل اليدين يف مرافق الرعاية الصحية التزاماً ومتوياًل
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تلميح

كتابة مقرتحات
عند وضع اقرتاح ملمول، ضع يف اعتبارك النصائح التالية: 

تحديد متطلبات مقرتح الجهة املانحة. 

لدى معظم املانحني صيغ أو معايري موحدة لتلقي 

املقرتحات. وقبل البدء يف العملية، تأكد من فهم هذه 

املتطلبات. 

فهم أولويات املانحني. 

خذ وقتًا لقراءة موقع الويب الخاص باملانحني لفهم أنواع 

الربامج التي مولوها سابقاً، باإلضافة إىل موضوعات التمويل 

ذات األولوية، والبلدان ذات األولوية، وهدفهم العام 

ومهمتهم. فإذا كنت تقدم عرضاً إىل دعوة متويل تنافسية، 

فتأكد من فهم أهداف وقيود دعوة التمويل املحددة هذه. 

وإذا مل يقم املانح بتمويل برامج النظافة من قبل، فقد 

تكون هناك حاجة إىل حجة أقوى لتأثري الصحة العامة 

وفعالية تكلفة الربنامج. ويف جميع مقرتحات تغيري سلوك 

النظافة ، تأكد من تحديد التحدي السلويك يف سياق معني. 

تصميم الربنامج ليس عمل لشخص واحد. 

اجمع فريقاً صغرياً لتطوير االقرتاح. وميكن أن يشمل ذلك 

أشخاصاً عىل مستويات مختلفة داخل املنظمة. عىل سبيل 

املثال، من املفيد أن يكون لديك أفراد عىل دراية بواقع 

العمل يف املكان الذي سيتم فيه تنفيذ الربنامج. وباملثل، 

قد يكون من املفيد إرشاك املوظفني املوجودين داخل 

املقر الرئييس والذين قد يكون لديهم فهم أوسع للُنهج 

الناجحة لتغيري سلوك غسل اليدين. وقد يكون من املفيد 

أيضاً إرشاك موظفني عىل دراية بوضع امليزانيات وخطط 

الرصد والتقييم. 

فاتبع عملية منهجية لتصميم الربنامج ووثق هذا يف االقرتاح. 

استخدم عملية كتابة االقرتاحات لرشح كيفية تطوير 

الربنامج وتسليط الضوء عىل بعض األفكار الرئيسية لتربير 

خيارات التصميم. قم بإرفاق تقييم الخيارات الذي يرسد 

مسارات العمل املحتملة مقابل مجموعة من املعايري )مثل 

دليل الفعالية، والتكلفة، والجدوى، واإلرادة السياسية( 

لتوضيح السبب وراء احتامل أن يكون النهج املقرتح هو 

األنسب لإلعداد. 

إدراج نظرية التغيري. 

تُظِهر نظريات التغيري كيف ستؤدي األنشطة املخططة إىل 

النتائج املتوقعة، واملساهمة يف األهداف والغايات املرجوة 

من الربنامج. ويعد تحديد ذلك للجهة املانحة طريقة أخرى 

لتربير املدخالت ومكونات الربنامج املطلوبة. 

كن متكرراً ومرناً. 

بينام يجب أن يكون تصميم الربنامج منهجياً، إال أنه ليس 

عملية خطية. ومن املحتمل أن الخطة األولية قد تحتاج 

إىل تعديل لتالئم امليزانية املسموح بها، لتكون ممكنة 

خالل فرتة زمنية معينة، أو للسامح باملخاطر غري املتوقعة 

والتحديات األمنية. 
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إبراز أهمية دمج غسل اليدين يف مبادرات أخرى

غالباً ما تكون تدخالت غسل اليدين جزءاً من برامج املياه 
والرصف الصحي والنظافة الشخصية )WASH(، حيث 
تكون النظافة جزءاً ال يتجزأ من برامج املياه والرصف 

الصحي والنظافة العامة. حتى يف برامج املياه والرصف 
الصحي والنظافة الصحية، يجب أن يتم إعطاء األولوية 
الكافية لغسل اليدين، حيث تلقت املياه عادًة أكرب قدر 

من الرتكيز، يليها الرتكيز عىل الرصف الصحي، حيث يتلقى 
هذان التدخالن الغالبية العظمى من امليزانية والوقت - 

وبالتايل -األولوية. ويتطلب تحفيز عادة غسل اليدين ، بدالً 
من االعتامد عىل املدى القصري ملرافق غسل اليدين ، وقتاً 
وجهداً كبريين، فضالً عن الخربة لتنفيذ أفضل املامرسات. 
وال ميكن بيع غسل اليدين عىل املكشوف ونتوقع أقىص 

تأثري لربمجة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.

يجب أن يكون لتجاوز املياه والرصف الصحي والنظافة 
العامة ولدمج تدخالت غسل اليدين مع املبادرات األخرى 

ذات الصلة أولوية قصوى. ونظراً ألن غسل اليدين له 
تأثريات شاملة وهو سلوك يتم التأكيد عليه ملكافحة 

العدوى والوقاية، والتحضري اآلمن للطعام وإطعام األطفال، 
وصحة الطفل، والوقاية من تفيش األمراض، فإنه يستحق 
تركيزاً أكرب يف الربامج أكرث مام يتلقاه يف كثري من األحيان. 
ميكن العثور عىل أحد األمثلة العديدة ملثل هذا التكامل 

يف التعليم. وأثبتت مرافق غسل اليدين كجزء من املدارس 
الصديقة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، مع 
تعليم املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية وتغيري 

السلوك جنباً إىل جنب مع مرافق املياه والرصف الصحي، 
أنها تؤدي إىل تحسن ملحوظ يف الحضور إىل املدرسة ووقت 

التفاعل بني املعلم والتلميذ )2016b ،WASHplus(. مثال 
آخر لالندماج يأيت من سياق اإلجراءات املهنية، حيث 

يكون غسل اليدين يف صلة بني تدابري الوقاية من العدوى 
ومكافحتها والنتائج الصحية األفضل يف مرافق الرعاية 

الصحية. ومع ذلك، تشري التقديرات العاملية األخرية إىل أن 
واحداً من كل ستة مرافق رعاية صحية يفتقر إىل مرافق 

نظافة اليدين يف كل من نقاط الرعاية واملراحيض القريبة 
)منظمة الصحة العاملية واليونيسف ، 2019(. وميكن 

للتدخالت التي تعزز التغيريات املستدامة يف سلوك غسل 
اليدين يف مرافق الرعاية الصحية أن متنع العدوى املرتبطة 

 Brearley، Eggers،( بالرعاية الصحية واألمراض األخرى
 ،Rabie & Curtis 2013؛ ،Steinglass، & Vandelaer
 ، . .Gautam et al 2005؛ ،.Darmstadt et al 2006؛

  .)2017

وتدمج العديد من املشاريع والربامج غسل اليدين يف 
برامج أخرى لالستفادة من الربمجة لتحقيق أقىص قدر من 
التأثري. ومع ذلك، يف حني أن دمج غسل اليدين يف الربامج 

ذات الصلة ميكن أن يزيد الفوائد إىل أقىص حد، إال أن هذا 
التأثري املعزز غالباً ما كان فرصة ضائعة. وميكن االطالع عىل 
فوائد دمج غسل اليدين يف برامج التعليم والصحة وتنمية 
الطفولة املبكرة والتغذية واإلنصاف واإلدماج، باإلضافة إىل 

أمثلة لنهج الدمج يف هذه الربامج، يف الفصل 4: تحسني 
غسل اليدين يف سياقات محددة.

الفصل - املواعيد واملوارد

غسل اليدين هو مامرسة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة 
ميكنها تحسني الصحة العامة ودعم مجموعة من أهداف 
التنمية. يف الواقع، يعترب غسل اليدين أمراً حيوياً لتنفيذ 

برامج شاملة ومتكاملة ملعالجة العديد من قضايا الصحة 
والتنمية.

التوصيات الرئيسية

  غسل اليدين هو مامرسة بسيطة لكنها مهملة.  وعىل  	

الرغم من أن غسل اليدين طريقة سهلة وفعالة لتجنب 
الوفيات التي ميكن الوقاية منها وضامن صحة جيدة، 
فإن معدالت غسل اليدين يف جميع أنحاء العامل أقل 

بكثري مام ينبغي أن تكون عليه. وليك تكون أكرث نجاحاً، 
يجب أن تتضمن جهود الصحة والتنمية اسرتاتيجيات 

لتعزيز وتسهيل غسل اليدين. 
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  لدى املجموعات املختلفة دوافع متنوعة لتعزيز  	

غسل اليدين. ومن املهم فهم الفوائد املتصورة 
لالستثامر يف غسل اليدين ملختلف أصحاب 

املصلحة. لذا، حدد القيمة املضافة من خالل 
استثامرات غسل اليدين ودمجها يف رسائل 

املنارصة املوجهة إىل الحكومات والقطاع الخاص 
واملمولني والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة. 

  يتطلب التصدي ملامرسات غسل اليدين  	

العديد من أصحاب املصلحة. تلعب الحكومات 
دوراً مهامً يف إعطاء األولوية لغسل اليدين يف 

السياسات الوطنية، بينام ميكن للقطاع الخاص 
واملنظامت غري الحكومية واملجتمع املدين تقديم 

رؤى حول كيفية دمج غسل اليدين يف أنشطة 
وسياقات محددة. 

  فوائد غسل اليدين متقاطعة. من املمكن  	

واملقبول واملناسب دمج مبادرات غسل اليدين 
يف الربامج التي تركز عىل أهداف تتجاوز نظافة 
اليدين املناسبة. ويجب عىل صانعي السياسات 
واملنفذين عىل حد سواء التطلع نحو االستثامر 

يف برامج غسل اليدين األكرث تكامالً لضامن نتائج 
صحية وتغذية وتعليمية واقتصادية أفضل.

موارد إضافية لطرح قضية غسل اليدين

   الرشاكة العاملية لغسل اليدين.  	

 أيدي نظيفة للجميع: مجموعة أدوات ملنارصة 
النظافة الصحية. تزود مجموعة أدوات املنارصة 

هذه أبطال نظافة اليدين باألدوات واملوارد 
الالزمة لدمج رسائل غسل اليدين يف الحمالت أو 

الربامج الجديدة أو القامئة.

  الرشاكة العاملية لغسل اليدين.  مركز موارد  	

الرشاكة العاملية لغسل اليدين. يقدم مركز املوارد 
هذا مجموعة من موارد ومواد غسل اليدين من 

أجل منارصة غسل اليدين. 

  الرشاكة العاملية لغسل اليدين.  نظافة اليدين  	

يف الرعاية الصحية: حزمة املنارصة. تزود حزمة 
املنارصة هذه األبطال بنامذج ورسائل ملنارصة 

نظافة اليدين يف أماكن الرعاية الصحية.

  الرشاكة العاملية لغسل اليدين. غسل اليدين -  	

أمر حيوي للتنمية املستدامة. يقدم هذا املوجز 
إحصاءات رئيسية ويناقش حالة االستثامر لغسل 

اليدين بالصابون من حيث صلتها بأهداف 
التنمية املستدامة

  مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها.  	

الحياة أفضل مع مجموعة أدوات ترويج نظافة 
اليدين. توفر مجموعة األدوات هذه اقرتاحات 

للرتويج والتوعية، باإلضافة إىل عينات من رسائل 
الوسائط االجتامعية ومواد الحملة األخرى عرب 

اإلنرتنت التي ميكن استخدامها لطرح قضية 
غسل اليدين لجمهور معني.

  رشكة Essity. تعترب نظافة اليدين من صميم  	

عملك.  ويوضح هذا الرسم البياين ملاذا يجب أن 
تكون نظافة اليدين يف صميم األعامل. 

  رشكة Unilever/رشكة Lifebuoy. عادات  	

غسل اليدين الصحية مدى الحياة.  تحتوي 
هذه الصفحة عىل مجموعة من دراسات الحالة 
واملواد واألساليب لتعزيز غسل اليدين من خالل 

املنارصة والرشاكات.
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فإن تحسني غسل اليدين ليس نشاطًا ملرة واحدة ، بل هو 
مامرسة يجب دعمها وتقويتها وتعميمها كسلوك حاسم 
يجب مامرسته عدة مرات كل يوم. ويستغرق التصميم 

املناسب لربامج غسل اليدين وقتاً وموارد وجهداً والتزاماً. 
يجب أن تتناول الربامج املحددات الرئيسية املختلفة لغسل 

اليدين بني مختلف الجامهري والسياقات، وغالباً ما يكون 
البحث الجديد رضورياً، ولكن ليس دامئاً، لتحديد املحددات 

الرئيسية للجمهور املستهدف. وتعترب التنبيهات السلوكية 
أيضاً أدوات قوية لزيادة عادة غسل اليدين، إذا تم 

استهدافها بشكل فعال. وإن تصميم برنامج غسل اليدين 
ليس رسيعاً وسهالً، ولكن جهود التصميم ستؤيت مثارها يف 

تحسني التأثري أثناء التنفيذ.  

التغري يف مناهج تغيري السلوك   

يشتمل الرتويج املبكر لغسل اليدين عادًة عىل تعليم 
السكان حول انتقال املرض بافرتاض أنه إذا كان الناس 

عىل دراية أفضل، فسوف يتخذون إجراءات وقائية بناًء 
عىل معرفتهم املتزايدة. ومع ذلك، حققت هذه األساليب 

 ;2009 .Biran et al ;2003 .Clayton et al( نجاًحا ضئياًل
 .)2015 ,.Contzen et al ;2010 ,Scott & Herbold

تشمل األسباب املقرتحة لهذا النقص يف النجاح أن املعرفة 
حول نظافة اليدين وانتقال املرض كانت مرتفعة بالفعل يف 
 Rabbi & Dey 2009 ؛ ، .Curtis et al( معظم السياقات

، 2013( ويبدو أن الوعي بالحقائق الطبية الحيوية يعد 
عامالً محدداً ضعيفاً للسلوكيات الروتينية مثل غسل اليدين 
بالصابون )Clayton et al. ، 2003 ؛ Biran et al. ، 2009 ؛ 

.)2015 ، .Contzen et al 2010 ؛ ، Scott & Herbold

تسببت هذه اإلدراكات يف قيام الباحثني واملامرسني يف 
مجال غسل اليدين باستخدام مهارات وكاالت التسويق 
االجتامعي وعلامء النفس الصحيني. ولقد حّولوا الرتكيز 

بعيداً عام يعتقده أولئك العاملون يف قطاع املياه والرصف 
الصحي والنظافة الصحية أنه سيغري السلوك إىل الرتكيز عىل 
آراء الجامهري املستهدفة وأولوياتها واحتياجاتها. فعىل نحو 
متزايد، أدرجت الربامج مرحلة التعلم قبل تصميم الربنامج 
)غالباً ما يوصف بأنه بحث تكويني( الكتساب فهم أفضل 

للعوائق والعوامل التمكينية للسلوك ضمن سياق معني 
 ,.Curtis et al ;2007 ,.Scott et al ;2005 ,.Biran et al(

 ;2013 ,.Xuan et al ;2013 ,.Greenland et al ;2009
Rahman et al., 2017(. وأدى هذا التحول إىل تصميامت 

برامج غسل اليدين التي تعالج مجموعة من املحددات 
السلوكية من خالل تفاعالت متعددة مع املجتمعات 
ومجموعة متنوعة من قنوات التسليم لتغيري السلوك 

 White, Hasund Thorseth, ;2017 ,.Greenland et al(
 ,Dreibelbis 

)2020 ,Curtis &

ومع تزايد األدلة عىل أن املعرفة بنظافة اليدين رضورية 
ولكنها ليست كافية لبدء غسل اليدين، وسع مخططو 

الربامج العدسة لتحديد أهم املحددات السلوكية التي تؤثر 

يتطلب تحفيز تغيري سلوك غسل اليدين تصميم وتنفيذ التدخالت لتحفيز غسل اليدين والحفاظ عليه كعادة. يعتمد هذا 
الفصل عىل عقود من البحث وخربة الربنامج يف التغيري االجتامعي والسلويك، مع إدراك الحاجة إىل فهم الجمهور املستهدف 

والعوامل الرئيسية التي تؤثر عىل سلوك غسل اليدين، والتي غالباً ما تسمى املحددات السلوكية. وعىل الرغم من بساطة 
القانون، فإن الجهود املبذولة لتحسني غسل اليدين ميكن أن تكون معقدة.  
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يف غسل اليدين، ثم تحول االنتباه إىل دور الوصول إىل 
اإلمدادات الرضورية مثل املاء والصابون. ونظراً ألن املياه 
الجارية غالباً ما تكون غري متوفرة أو يسهل الوصول إليها 
يف العديد من البلدان فقرية املوارد ، فقد طور املبتكرون 

مرافق لغسل اليدين تفعل ذلك بنفسك ومنخفضة 
التكلفة. وتشري البيانات املحدودة املتوفرة حول فعالية 

هذه التقنيات إىل أنها قد تحسن سلوك غسل اليدين يف 
 Husain et ;2011 ,Biran ;2013 .Zhang et al( البداية
al., 2015(. ومع ذلك ، عندما تنتهي برامج تعزيز املياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية، غالباً ما ينتهي األمر 

باملجتمعات "مبقربة" من محطات غسل اليدين قم بنفسك 
)Mbakaya, Kalembo, & Zgambo, 2020(. يحدث 

هذا ألن املنتجات تفتقر إىل العديد من امليزات التي تعترب 
مرغوبة يف محطة غسل اليدين، وبسبب نقص الرتكيز عىل 
 ، Devine( توفري الربمجة امللهمة لتغيري السلوك الحقيقي

.)2010

استخدام أطر تغيري السلوك

ميكن أن ميثل التنقل يف مجموعة واسعة من نهج تغيري 
السلوك وفهم أوجه التشابه واالختالف فيام بينها تحدياً 
للمامرسني. يلخص الجدول 2 خصائص بعض نُهج تغيري 

السلوك التي تم استخدامها لتصميم برامج لتغيري سلوك 
غسل اليدين. وتوفر هذه األطر أو النهج بخالف ذلك طرقاً 

منهجية ملواجهة تحديات التصميم املعقدة.

وعىل الرغم من اختالف املصطلحات واألساليب 
املستخدمة، فإن عملية تصميم تدخالت تغيري السلوك 

متشابهة نسبياً عرب هذه األطر. وتويص معظم األساليب 
بتقييم أويل يتضمن عادًة مصممي الربامج الذين يجمعون 

املعرفة الحالية حول السلوكيات املستهدفة والجمهور 
والسياق. ثم يتم بعد ذلك جمع رؤى أعمق من خالل 

إجراء بحث عىل نطاق صغري أو التعلم بني السكان 
املستهدفني لتقييم املحددات السلوكية الرئيسية للجمهور 

املستهدف والسياق املستهدف )أو التحقق من صحة األدلة 
املوجودة(. وللتذكري، يتم تعريف املحددات السلوكية عىل 

أنها عوامل تؤثر يف أداء السلوك أو عدمه، يف حال غسل 
اليدين. وتستخدم بعض أطر العمل مصطلح "العوامل" 

بينام تشري األطر األخرى إىل "املحددات السلوكية". وتتضمن 
املرحلة التالية إنشاء حزمة تدخل والتظاهر بها بشكل 

متكرر ملعالجة املحددات الرئيسية. بعد ذلك، يتم االنتهاء 
من التدخل عىل نطاق واسع ، يليه التقييم ، بينام يحدث 

الرصد بشكل مثايل أثناء الربنامج ويغذي تحسني التدخل.   
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ميكن للمديرين أن يكونوا مؤثرين مهمني يف غسل اليدين
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إطار أو نهج تغيري 
السلوك

كيف يتم اختيار تقنيات تغيري األنشطة أو السلوك؟تحديد عملية تغيري السلوك أدوات لتقييم املحدداتاملحددات املدرجةالرتكيز

التصميم املركّز عىل 
السلوك

)»أنجر« و »كريتس« ، 
)2015

الدماغ: املعرفة، واملخاطر، والدوافع ، وردود الفعل،  	عام
واملقايضات النفسية

الجسم: السامت املميزة واملهارات واألحاسيس 	

الوضع: البنية التحتية، والدعائم ، واألدوار، واإلجراءات  	
الروتينية، واملعايري

البيئة األوسع: البيئة البيولوجية والفيزيائية واالجتامعية  	
والسياق األوسع

مجموعة أدوات البحث 
األويل

عملية من خمس خطوات مع إرشادات 
واضحة حول كيفية القيام بكل منها: 

 التقدير )أ( 	

 البناء )ب( 	

 إنشاء )ج( 	

 التسليم )د( 	

 التقييم)هـ( 	

مل يتم تقديم إرشادات محددة

COM-Bمنوذج

 Michie, van Stralen,(
)& West, 2011

القدرة: نفسية وجسدية 	عام

الفرصة: االجتامعية والجسدية 	

الدافع: آيل وعاكس 	

اخرت من القامئة التالية لتقنيات لتغيري السلوك وأنواع مل يتم تقديم إرشادات مل يتم تقديم إرشادات 
األنشطة:

 املعرفة )عىل سبيل املثال، التغذية املرتدة عن السلوك( 	

 املهارات )عىل سبيل املثال، تعليامت حول كيفية أداء  	
السلوك(

 عمليات الذاكرة واالنتباه واتخاذ القرار )مثل اإلشارات( 	

 التنظيم السلويك )عىل سبيل املثال، إضافة أشياء إىل  	
البيئة(

التصميم لتغيري السلوك

)فريق عمل التغيري 
االجتامعي والسلويك 
لشبكة األمن الغذايئ 

والتغذية ، 2013(

 الكفاءة الذاتية / املهارات 	عام

النتائج اإليجابية والسلبية املتصورة 	

املعايري االجتامعية 	

التقدير 	

إشارات للعمل 	

التأثرية املتصورة 	

الخطورة املتصورة 	

 فعالية العمل املتصورة 	

 اإلرادة اإللهية 	

 السياسة 	

 الثقافة 	

تحليل العوائق مع توجيه 
واضح للتدريب

طريقة واضحة لتحليل النتائج للتوصية 
مبسارات العمل 

إطار للمستخدمني لتحديد الجسور لألنشطة

FOAM

 Coombes & Devine,(
2010( )»كومبز« و 

»ديفاين«، 2010(

 الفرصة: الوصول إىل الهياكل األساسية، وخصائص  	غسل اليدين محدد
املنتجات، واملعايري االجتامعية

 القدرة: املعرفة والدعم االجتامعي 	

 الدافع: املعتقدات وتوقعات النتائج والتهديدات والنية 	

إرشادات حول كيفية 
إجراء البحوث التكوينية، 

مبا يف ذلك الدراسات 
الجاهزة/غري الجاهزة

مل يتم تقديم إرشادات محددةإرشادات حول تفعيل الربامج

الجدول 2: ملخص ألطر وأساليب تغيري السلوك املستخدمة غالباً لتغيري سلوك غسل اليدين
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إطار أو نهج تغيري 
السلوك

كيف يتم اختيار تقنيات تغيري األنشطة أو السلوك؟تحديد عملية تغيري السلوك أدوات لتقييم املحدداتاملحددات املدرجةالرتكيز

 IBM WASH

 Dreibelbis et al.,(
)2013

سلوكيات املياه 
والرصف الصحي 
والنظافة الصحية

 املحددات عرب مجموعة من املستويات: مجتمعية /  	
هيكلية، ,مجتمعية، وفردية، واعتيادية

 املحددات عرب مجموعة من املجاالت: النفسية  	
والتكنولوجية والسياقية

مل يتم تقديم إرشادات محددةمل يتم تقديم إرشاداتمل يتم تقديم إرشادات

رافعات التغيري

) Unilever, n.d.b(

 الفهم: اإلدراك والقبول 	عام

 السهولة: الراحة والثقة 	

 الرغبة: الذات واملجتمع 	

 اجعلها مفهومة 	مل يتم تقديم إرشادات

سّهل األمر عىل األطفال 	

 اجعلها مرغوبة  	

 اجعلها مجزية  	

 اجعلها عادة 	

مل يتم تقديم إرشادات محددة

 RANASمنوذج

)Mosler, 2012(

املخاطر: املعرفة والضعف والقابلية للتأثر 	عام

املوقف: املعتقدات والتكاليف والفوائد واملشاعر 	

القواعد: سلوك اآلخرين، ورفض اآلخرين، واألهمية  	
الشخصية

القدرة: املعرفة والثقة يف األداء واالستمرارية والتعايف 	

التنظيم الذايت: تخطيط العمل، ومراقبة العمل،  	
وتخطيط العائق، وتذكر االلتزام

السياق االجتامعي واملادي والشخيص 	

مسح الفاعل / غري الفاعل 
مع استكامل األساليب 

النوعية

عملية من أربع خطوات:

1  تحديد العوامل السلوكية والسياقية

2  قياس العوامل السلوكية وتحديدها

3  اختيار تقنيات تغيري السلوك وتحديد 
االسرتاتيجيات السلوكية

4  التنفيذ والتقييم 

قامئة تقنيات تغيري السلوك:

 عوامل الخطر )عىل سبيل املثال، الحقائق الحالية( 	

عوامل السلوك )عىل سبيل املثال، املطالبة بالتحدث مع  	
اآلخرين(

العوامل املعيارية )عىل سبيل املثال، االلتزام العام  	
الفوري(

 العوامل السلوكية )عىل سبيل املثال، التحديد الفوري  	
كنموذج يحتذى به(

 عوامل القدرة )عىل سبيل املثال، توفري التعليامت  	
والبنية التحتية(

عوامل التنظيم الذايت )عىل سبيل املثال، تقديم تعليقات  	
عىل األداء(

النموذج البيئي 
االجتامعي

)مراكز السيطرة عىل 
األمراض والوقاية منها، 

غري مؤرخ(

يشمل املحددات عرب مجموعة من املستويات: عام

األشخاص 	

العالقات الشخصية 	

 املؤسسات 	

 املجتمع والسياسة 	

مل يتم تقديم إرشادات محددةمل يتم تقديم إرشادات مل يتم تقديم إرشادات 
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إطار أو نهج تغيري 
السلوك

كيف يتم اختيار تقنيات تغيري األنشطة أو السلوك؟تحديد عملية تغيري السلوك أدوات لتقييم املحدداتاملحددات املدرجةالرتكيز

التسويق االجتامعي

)مركز التسويق 
االجتامعي الوطني، غري 

مؤرخ(

ال توجد قامئة موحدة، ولكن عادة ما تستكشف: عام

 املعرفة 	

 املامرسة الحالية 	

العوامل الخارجية التي تؤثر يف التدخل: االجتامعية -  	
الثقافية ، والتكنولوجية، واالقتصادية، والبيئية، والسياسية، 

والقانونية، واألخالقية

 الدافع 	

 التكاليف والفوائد 	

إرشادات حول كيفية 
تقييم املحددات السلوكية 

نوعياً من خالل ورش 
العمل التشاركية

يستخدم عملية من ست خطوات:

1 الرشوع يف العمل

2 املجال

3التطور

4التنفيذ

5التقييم

6املتابعة

يحدد مجاالت املهام لكل خطوة

تنظيم حول العنارص األربعة للتسويق: املنتج والسعر 
واملكان والرتويج

 Wash’Em

)Wash’Em, n.d.a(

يركز عىل املحددات التي يحتمل أن تختلف اختالفا كبريا يف األزمات، غسل يدين محدد

مبا يف ذلك:

 الوضع السلويك 	

 تصور املرض 	

 السياق والهوية 	

 الدوافع ونقاط االتصال 	

أدوات التقييم الرسيع وحزمة 

التدريب املرتبطة بها

تتضمن أربع خطوات: 

1  التعرف عىل أدوات التقييم الرسيع

2  استخدام أدوات التقييم الرسيع

3  تحليل البيانات وإدخالها يف الربنامج

4   وضع التوصيات

كام تم توفري التوجيه بشأن الرصد والتقييم 

برنامج صنع القرار إلنشاء أنشطة ترويجية محددة لغسل اليدين 
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تقييم أويل 

مع بدء تصميم برنامج تغيري سلوك غسل اليدين، من 
املهم االستفادة من املعلومات املوجودة حول السكان 

املستهدفني والظروف الخاصة بالسياق. يقدم الجدول 3 
الخطوط العريضة لبعض املوضوعات التي من املفيد فهمها 

قبل تصميم الربنامج. 
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الجدول 3: موضوعات يجب التعرف عليها قبل تصميم برنامج لتغيري سلوك غسل اليدين 

املصادرمواضيع ذات صلة لفهمها مستوى املعلومات 

n   االرتباط بني غسل اليدين ونتائج الصحة العامة )مثل الحد من أمراض اإلسهال( عاملية 

n   املحددات السلوكية لسلوك غسل اليدين يف أماكن مختلفة 

n   األساليب التي تم تطبيقها لتغيري السلوك يف البلدان األخرى ونتائجها

املجالت األكادميية وتقارير 
املنظامت غري الحكومية

n  توافر الخدمات / املرافق )مثل املياه والرصف الصحي( وطنية 

n   األولويات الصحية املحلية 

n   األهداف / املؤرشات الوطنية املرتبطة بالسلوك املستهدف

تقارير املنظامت غري الحكومية 
الوطنية، والدراسات االستقصائية 

الكبرية، والبيانات، والسياسات 
الحكومية. تتوفر تقديرات املستوى 

القطري لتغطية الخدمة يف لوحة 
معلومات برنامج الرصد املشرتك 

بني منظمة الصحة العاملية ومنظمة 
األمم املتحدة للطفولة

n  توافر الخدمات / املرافق )مثل املياه والرصف الصحي( محلية 

n   األولويات الصحية املحلية 

n  الجهود املحلية والثغرات يف الربمجة القامئة

n   األهداف / املؤرشات الوطنية املرتبطة بالسلوك املستهدف 

n   املحددات السلوكية يف سياق معني

البحوث عىل نطاق صغري، وتقارير 
املنظامت غري الحكومية، وبيانات 

الحكومة املحلية وسياساتها
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ميكن أن تكون املرايا دافعاً قوياً لغسل اليدين
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خطوات تصميم برنامج تغيري السلوك

يتطلب تصميم اسرتاتيجيات فعالة لتغيري سلوك غسل 
اليدين االهتامم بثالثة قرارات رئيسية )أنظر  الشكل 4(:

n  من هو الجمهور املستهدف وما هو السلوك املطلوب؟

n   ما هي العوامل أو املحددات السلوكية التي تؤثر 

بشكل كبري عىل أفراد الجمهور املستهدف ألداء 
السلوك املطلوب؟

n  ما هي األنشطة األفضل التي تتناول هذه املحددات 

السلوكية الرئيسية، وهل هي مجدية لسياق الربنامج 
وامليزانية؟

القرار 1: من هو الجمهور املستهدف وما هو السلوك املطلوب؟

قد يتم استهداف مجموعة واسعة من الجامهري كجزء من 
ترويج غسل اليدين، مبا يف ذلك األرس املعيشية وأطفال 

املدارس والعاملني يف مجال الصحة وبائعي السوق وأنواع 
أخرى من العامل. ويعد تحديد املجموعة املستهدفة التي 

يجب الرتكيز عليها أمراً أساسياً؛ ألن العوائق والعوامل 
التمكينية لسلوك غسل اليدين قد تختلف من مجموعة إىل 

أخرى. فسيساعد وضع احتياجات الجمهور املستهدف يف 
مركز الربنامج عىل متكني سلوكهم يف غسل اليدين. 

ويف بعض األحيان، تحدد الجهات السكان املستهدف، 
وكذلك أيضاً قنوات التمويل، أو سياق برنامج، ولكنها قد 

تحتاج إىل مزيد من التقسيم أو تحديد األولويات إذا كان 
الجمهور كبرياً أو متنوعاً. وإذا مل يتم تحديد الجمهور 

املستهدف، فمن األفضل اختياره من خالل الرجوع إىل 
البيانات املوجودة )الوبائية والسلوكية عىل حد سواء(. 

وقد تكون هذه العملية ملواصلة تحديد الجمهور عملية 
تكرارية، حيث يتقدم جمع البيانات والتخطيط إىل األمام.  

فغالباً ما تستهدف برامج غسل اليدين مجموعات الجمهور 
التي ميكن أن يكون لسلوك غسل اليدين فيها التأثري 

األكرب. ويف بعض الحاالت، قد يتم تحديد رشائح أصغر من 
الجمهور كأولويات بسبب روابطها املبارشة بالسلوكيات 

املحفوفة باملخاطر ذات التأثري عىل مستوى السكان )عىل 
سبيل املثال، القابالت أو الذين يتعاملون مع األطعمة(. 

أما يف حاالت أخرى، فقد يتم استهداف رشيحة معينة من 
الجمهور ألن مجموعة فريدة من العوامل أو املحددات 

السلوكية تؤثر يف مامرستهم )أو فشلهم يف املامرسة( لغسل 
اليدين وال ميكن الوصول إليهم بأساليب أكرث عمومية. 

ومقدمو الرعاية األساسيني لألطفال هم جمهور مستهدف 
مهم لربامج غسل اليدين ألنهم مسؤولون عن بيئة نظافة 

األطفال. ويف معظم الظروف، يكون مقدم الرعاية األسايس 
هو أم الطفل؛ ومع ذلك، هذا ليس هو الحال دامئاً. لذا، 
من املهم تحديد مقدم الرعاية األسايس لألرسة املعيشية 
وتوثيق من يشارك أيضاً يف رعاية الطفل، مثل الجدات 

واألشقاء واآلباء. وقد يكون األطفال يف سن املدرسة هم 
الجمهور املستهدف ألنهم قادة املجتمع ومقدمي الرعاية يف 
املستقبل. عالوة عىل ذلك، فإن تكوين عادات جيدة لغسل 
اليدين يف سن مبكرة يجعل املرء أكرث عرضة ملواصلة هذه 

املامرسة يف املستقبل. 

ما هو الهدف السلويك لربنامج غسل اليدين؟ عىل سبيل 
املثال، ميكن أن يستهدف الهدف السلويك األطفال لغسل 

أيديهم باستمرار وبشكل صحيح بالصابون أو غريه من 
عوامل غسل اليدين. ويف بعض الحاالت، سيكون من 

الرضوري تحديد سلوك غسل اليدين من حيث الحالة 
والوقت )التكرار واملدة(، مثل غسل اليدين يف املنزل وقبل 

تحضري الطعام. أيضاً، ميكن أن يكون السلوك املطلوب 
ملقدمي الرعاية األساسيني أن يغسلوا أيديهم دامئاً ملدة 20 
ثانية عىل األقل قبل التقاط الرضيع أو رأيته )الحالة( خالل 

أول 30 يوماً من حياة الطفل )التكرار واملدة(.

القرار 2: ما هي العوامل أو املحددات السلوكية التي تؤثر 

بشكل أكرب يف أفراد الجمهور املستهدف ألداء السلوك 

املطلوب؟

إن استغراق الكثري من الوقت لفهم وتقييم املحددات 
السلوكية أو العوامل التي تؤثر أكرث  يف السلوك أمر بالغ 

األهمية حتى يتمكن برنامج غسل اليدين من الرتكيز عىل 
املحددات الرئيسية.

فهم كيفية توجيه األدمغة للسلوك 

يف السنوات األخرية، أدرك األكادمييون واملامرسون بشكل 

من هو
الجمهور املستهدف 

وما هو
السلوك املطلوب

؟
ما هي 

العوامل أو
املحددات التي 
تؤثر يف هذا 

السلوك؟

ما 
هي أفضل

األنشطة التي تتناول هذه 
املحددات؟

1

2

3

الشكل 4:  القرارات الرئيسية لتصميم برنامج تغيري السلوك 
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متزايد أن املحددات السلوكية لغسل اليدين ميكن تصنيفها 
إىل عوامل "النظام 1" )محددات أكرث انعكاساً واعتيادية( 
وعوامل "النظام 2" )محددات اتخاذ القرار الواعية األكرث 
انعكاساً(. لذا، يجب أن يعالج التغيري السلويك الناجح كل 

من الدوافع العاطفية )النظام 2( واإلشارات الجسدية لدعم 
العادات )النظام 1( ، إىل جانب املحددات اإلضافية غري 

النفسية مثل توافر األجهزة )»كانيامن«، 2011(.

يوفر إطار عمل النظام 1 والنظام 2 تذكرياً قوياً بأن غسل 
اليدين هو جزئياً قرار منطقي ومخطط له ولكنه يتأثر 

أيضاً بشكل كبري بالعادة والثقافة و "التنبيهات" من البيئة. 
وتاريخياً، غالباً ما بالغت تدخالت غسل اليدين يف تقدير 

أهمية عوامل النظام 2 )عىل سبيل املثال ، افرتض مصممو 
الربامج أن زيادة معرفة الناس بنظرية الجراثيم ستغري 

سلوكهم( وقد قللت من تقدير عوامل النظام 1 )عىل سبيل 
املثال، أهملت العادات املتأصلة واإلشارات الجسدية التي 

ميكنها دفع زيادة غسل اليدين( )أنظر الشكل 5(.

فتتطلب عادات غسل اليدين تحويل غسل اليدين من 
سلوك يقرر الناس القيام به )نية( إىل فعل ميثل استجابة 
تلقائية وال يتضمن أجزاء صنع القرار يف الدماغ )العادة( 
)»نيال«وآخرون، 2015( . فالعادة هي سلوك مكتسب 

انعكايس يتم تحفيزه دون وعي من خالل إشارات مألوفة يف 
حياة الشخص )Wood & Neal, 2007( )»نيال« و »وود« 

، 2007(. مبجرد تكوين العادات، يتم القيام بها بسهولة 
وتحث الشخص عىل الترصف كام فعل يف املايض، حتى لو 
أراد العقل الواعي لهذا الشخص القيام بيشء آخر)»وود« 
و »نيال« ، 2016(. عادًة ما يتضمن تغيري السلوك املعتاد 

تعطيل العادات الحالية )غري الصحية( وتشجيع تكوين 
عادات جديدة )صحية(؛ لكرس العادات غري الصحية 

واستبدالها بالعادات الصحية ، )»نيال« وآخرون. )2015(
يويص باتباع نهج من ستة محاور )أنظرالجدول 4(؛

حيث ميكن أن تساعد 
مبادئ العادة هذه مصممي 

الربامج عىل إعادة تشكيل 
جهود تغيري السلوك إلثارة 
السلوكيات املعتادة الدامئة 

واستدامة غسل اليدين 
 Marteau، Hollands،(

 .)2012 ،& Fletcher
ومبجرد أن يصبح غسل 

اليدين عادة، فإن املحددات 
الرئيسية التي تنطوي عىل 
اتخاذ القرار، مثل املعايري 

االجتامعية والدوافع 
العاطفية، تأخذ مقعداً 

خلفياً حيث تتطور العملية 
يف الدماغ من التحفيز إىل 

األمتتة. يف البداية، ومع ذلك، 
يجب أن تعتمد برمجة 

تغيري السلوك عىل عوامل 
تحفيزية، مثل املعايري 
االجتامعية، والدوافع 

العاطفية، والوصول إىل 
البنية التحتية التمكينية 

واإلمدادات، لدفع التغيري.

النظام  2: الهدف املوجه

  مسؤولة عن السلوكيات الجديدة وغري املتكررة )عىل سبيل املثال، إدخال اللولب، الرش املوضعي 	 
الداخيل للمالريا(

 ميزات العملية: 	 

 تسرتشد  باملواقف / األهداف / القيم	 

  التوعية، والتداول 	 

  إمكانية التعرف عىل الخطوات شفهياً	 

   األداء بطيء نسبًيا، عن طريق التفكري واالنتباه 	 

النظام 1:  الطبع

 مسؤول عن السلوكيات الثابتة واملتكررة )مثل موانع الحمل الفموية واستخدام ناموسية 	 
الرسير(

 ميزات العملية: 	 

 تسرتشد "باإلشارات" أو "املحفزات"	 

  أقل وعياً، وأكرث تلقائية 	 

  أداء الخطوات غري واعٍ، وبالتايل يصعب نطقها	 

  األداء رسيع، باستخدام السلوك السابق كدليل، وال يتطلب التفكري أو االهتامم 	 

الشكل 5:  األنظمة الدماغية
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املحددات السلوكية وتأثريها عىل سلوك غسل اليدين 

تشتمل أطر تغيري السلوك املختلفة عىل املحددات السلوكية 
ووزنها وتجميعها بطرق مختلفة. عىل سبيل املثال ، يشري 

إطار عمل RANAS إىل السلوكيات واملعتقدات كمحددات 
سلوكية، بينام يلتقط إطار التصميم لتغيري السلوك نفس 

املحددات السلوكية ضمن فئات الثقافة واملعايري االجتامعية 
والتأثرية املتصورة وغريها. وميكن استخدام أي من اإلطارين 

لتصميم برنامج تغيري سلوك ناجح. إن مفتاح تخطيط 
الربنامج هو استخدام األدلة لتحديد املحددات الرئيسية 

القليلة األكرث تأثرياً يف أداء غسل اليدين يف سياق الجمهور 
املستهدف أو عدمه. 

املعرفة. ميكن تعريف املعرفة حول غسل اليدين مبعرفة 

فوائد غسل اليدين، ومعرفة كيفية غسل اليدين بشكل 
فعال، ومعرفة متى يجب غسل اليدين. فاملعرفة بغسل 
اليدين رضورية ولكنها ليست كافية لتحفيز الناس عىل 

مامرسة غسل اليدين. يبدو أن املعرفة تعتمد عىل السياق، 
وغالباً ما تؤدي املعرفة املتزايدة باملشكلة دون تحسني 
الكفاءة الذاتية إىل آليات الدفاع النفيس أو التجنب أو 

 ، Cho & Witte( التفاعل بدالً من التغيريات يف السلوك
2005(. وأظهرت مراجعة منهجية أجريت عام 2017 أن 

الرسائل املستندة إىل الرصف الصحي والنظافة التي تهدف 
إىل زيادة املعرفة وتحسني املهارات أدت إىل تحسينات 
 .De Buck et al( مؤقتة فقط يف سلوك غسل اليدين

، 2017(. ففي بنغالديش، كانت املعرفة بغسل اليدين 
مقترصة يف الغالب عىل االعرتاف بأهميتها بعد التغوط ومل 

متتد لتشمل التعرف عىل األوقات الرئيسية األخرى لغسل 
اليدين، مثل قبل األكل، قبل تقديم الطعام، أو قبل التعامل 
مع األطفال )Rabbi & Dey, 2013(. من غري املحتمل أن 
يؤدي تعزيز املعرفة بالجراثيم دون ربطها بيشء ذي قيمة 
فورية معقولة، مثل انخفاض تكاليف الرعاية الصحية، إىل 
مستويات أعىل من غسل اليدين )Curtis et al. ، 2009 ؛ 

   .)2020 ، .White et al

متكني البنية التحتية واملنتجات. وميكن لسهولة الوصول 
إىل الهياكل األساسية واملنتجات التمكينية الرضورية أن 

تيرس مامرسة غسل اليدين، وقد يكون الوضع الهام لتلك 
 Contzen &( اإلمدادات مبثابة تذكري بغسل اليدين

Rabbi & Dey ;2015 ,Mosler, 2013(. فكلام زادت 

الجدول 4 : مبادئ العادات 

األمثلةاملبادئ

يجب أن تكون الدالئل البيئية، مثل الصابون واملاء، متاحة عىل الفور وبشكل مستمر، من أجل تسهيل سلوك غسل اليدين التلقايئ.ضامن البيئة الداعمة 

ميكن أن تؤدي التغيريات يف البيئة املادية أو بيئة العمل، مثل األمومة أو بدء العام الدرايس إىل عادات جديدة. وميكن لغسل اليدين أيًضا أن سياق التكلفة املالية

يؤدي إىل التخلص من العادات املوجودة مسبًقا.

ميكن أن يدعم تقليل الخيارات وتبسيط اإلجراءات وتقليل الجهد املتصور تكوين عادة غسل اليدين. وسيساعد جعل غسل اليدين بسيطاً القضاء عىل االحتكاك

وسهل املنال يف بناء هذه العادة.

اإلشارات تؤدي إىل محاكاة سلوك غسل اليدين. ميكن للملصقات أو خطى القدم امللونة أو اإلشارات املحلية األخرى دفع الناس لغسل أيديهم.توفري اإلشارات القابلة للمحاكة 

إن جعل الناس يغسلون أيديهم بنشاط من خالل عرض لغسل اليدين ميكن أن يساعدهم عىل تذكر الطريقة األمثل.تشجيع املامرسة

العادات أقوى عندما يكون لها غرض ذو مغزى، مثل عندما تغسل األم يديها للحفاظ عىل صحة أطفالها. تعزيز املعنى والتحفيز

"يتطلب تكوين عادة غسل اليدين تحويل 

غسل اليدين من سلوك يقرر الناس القيام 

به )النية( إىل إجراء ميثل استجابة تلقائية وال 

يتطلب عمل أجزاء صنع القرار يف الدماغ 

)العادة (" 
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سهولة الوصول إىل املياه ، زاد احتامل غسل األفراد أيديهم 
باملاء والصابون. 

وتشري الدراسات الحديثة أيضاً إىل أن وضع مستلزمات 
غسل اليدين يف محطات غسل اليدين ميكن أن يؤدي إىل 
نجاح مامرسة غسل اليدين )Dreibelbis ، 2016(. حيث 
ميكن أن يؤثر اختيار التقنيات التمكينية ووضعها بشكل 

حاسم يف تكرار غسل اليدين ومامرسته. عىل سبيل املثال، 
ميكن أن توفر محطات اصنعها بنفسك لغسيل اليدين 

التجارية املياه املتدفقة، مام ميّكن األشخاص من مامرسة 
عنرص أسايس يف تقنية غسل اليدين املناسبة، بدالً من 

االضطرار إىل غمس أيديهم يف وعاء. ويؤدي توفري الصابون 
أو أي عامل آخر لغسل األيدي بالقرب من املياه املتدفقة يف 
ترتيب مناسب إىل زيادة احتاملية استخدامها لغسل اليدين 

بالشكل املناسب. يف أماكن مثل املدارس أو املؤسسات 
األخرى، ميكن أن يؤدي وضع العديد من محطات غسل 

اليدين يف املواقع املرتبطة بوقت رئييس لغسل اليدين - ال 
سيام بالقرب من املراحيض ومناطق الطهي أو تناول الطعام 

 ، Dreibelbis( إىل تحسني وترية وجودة غسل اليدين -
.)2016

دوافع عاطفية. ميكن أن تحفز الدوافع العاطفية سلوكاً 
معيناً وغالباً ما تأيت يف شكل عواطف، مثل الحالة واالشمئزاز 

والخوف. فيمكن أن تلعب هذه املشاعر دوراً جوهرياً يف 
سلوك غسل اليدين. ومن ناحية إيجابية، يرغب األفراد يف 
أن يحظوا باإلعجاب واالحرتام؛ هذا هو السائق يف املناطق 
التي يكون فيها غسل اليدين بالصابون عالمة عىل الحالة. 
وباملثل، يريد الناس تجنب وصفهم بأنهم "قذرون"؛ فقد 

يتفاقم هذا الخوف يف أعقاب حدث إطالق الرصف الصحي 
 ,.Biran et al( الشامل بقيادة املجتمع أو حمالت مامثلة
 Aunger ;2009 ,Curtis, Danquah, & Aunger ;2014

Curtis &, 2016(. فريتبط االشمئزاز 
من عدم غسل اليدين ارتباطاً إيجابياً 

بسلوك غسل اليدين يف هايتي 
وزميبابوي وإثيوبيا، ولكن ليس يف 
املناطق الريفية يف بوروندي أو يف 

غانا، حيث كانت تصورات املخاطر 
 ,Contzen & Mosler( منخفضة
 ;2018 ,.Friedrich et al ;2013

 Seimetz ;2015 ,.Contzen et al
 .)2007 ,.Scott et al ;2017 ,.et al
يعد الخوف يف األساس دافعاً لغسل 
اليدين يف حالة األوبئة، مثل الكولريا، 
لكن العادات القدمية تعود بعد زوال 

الوباء)»كيورتيس« وآخرون، 2009، 
و »كونتزن« و »مونسرت« ، 2013( 

)Contzen & Mosler، 2013؛ 
.)2009 ،.Curtis et al

املعتقدات واملواقف. ميكن أن تؤثر 
املعتقدات واملواقف يف مامرسة غسل اليدين. عىل عكس 

املحددات األخرى ، يعترب هذان املحددان محددات شاملة، 
حيث إنهام فئات واسعة تعكس املعايري االجتامعية وإدراك 
املخاطر. إن املعتقدات والسلوكيات املتعلقة بغسل اليدين 
تعتمد بشكل كبري عىل الثقافة، املفتقرة إىل االنسجام عرب 

الدراسات. ففي كينيا ، النساء اللوايت يعتقدن أن غسل 
اليدين يزيد من الجاذبية يجتهدن أكرث يف غسل اليدين؛ 

ومع ذلك، يعتقد بعض الناس أن النساء اللوايت يركزن عىل 
غسل اليدين يحاولن اعتبار أنفسهن أفضل من جريانهن. 

 .)2009 ,.Curtis et al ;2010 ,.Aunger et al(

اعتامداً عىل السياق، فإن املعتقدات حول شدة املرض 

وكيف أن غسل اليدين قد مينع املرض تعمل بطرق 
مختلفة. فرتتبط تصورات خطورة املرض، عىل سبيل 

املثال، بسلوك أكرث اتساقاً بغسل اليدين يف هايتي والهند 
 .)2014 ,.Biran et al ;2013 ,Contzen & Mosler(

عىل العكس من ذلك، ترتبط الخطورة املتصورة للمرض 
بانخفاض احتاملية وجود محطة لغسل اليدين يف السنغال 
)البنك الدويل ، 2012( - عىل الرغم من أنه يف هذه الحالة 

، رمبا تكون األمهات قد أدركن وجود خطر أكرب بسبب 
افتقارهن إىل مكان لغسل اليدين. املحددات األخرى التي 

ترتبط ارتباطاً وثيقاً باملعتقدات واملواقف املعروفة بتأثريها 
 Seimetz, Kumar, et(عىل سلوك غسل اليدين هي النية

 ,)2015 ,.commitment )Contzen et al ,)2016 ,.al
.)2013 ,and planning )Contzen & Mosler
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املعايري االجتامعية. إن املعايري االجتامعية هي معتقدات 
أو تفاهامت غري رسمية بني املجموعة التي تحرك سلوك 
 ، Mackie ، Moneti ، Shakya & Denny( املجموعة

2015(. يعمل الضغط االجتامعي ملامرسة غسل اليدين 
بطرق معقدة؛ حيث وجدت العديد من تدخالت غسل 
اليدين أن االنتامء إىل مجموعة واالنضامم إىل ما يفعله 
 Biran( اآلخرون هو دافع رئييس لسلوك غسل اليدين
 Leontsini & ;2009 ,.Hoekstra et al ;2014 ,.et al

Winch, 2014(. غري أنه يُستشهد أحياناً بالفشل يف وضع 
معايري جديدة من شأنها أن تدعم غسل اليدين كسبب 

لفشل التدخالت؛ حيث ترتبط املعايري الوصفية )عدد 
األشخاص يف املجتمع أو األرسة الذين يغسلون أيديهم 

بانتظام( باستمرار بسلوك أفضل لغسل اليدين يف سياقات 
 Contzen(مختلفة ، مبا يف ذلك يف إثيوبيا وهايتي والسنغال
 ,World Bank ;2013 ,Contzen & Mosler ;2015 ,.et al

2012(. تعترب القواعد اإللزامية )عندما يوافق األشخاص 
املقربون من الفرد عىل سلوك ما أو ال يوافقون عليه( ذات 

.)2014 ، Leontsini & Winch( أهمية مامثلة

تؤثر املعايري االجتامعية أيضاً عىل السلوك يف مرافق الرعاية 
الصحية. وجدت إحدى الدراسات التي الحظت سلوك 

غسل اليدين يف واليتني يف نيجرييا أنه عىل الرغم من مرافق 
غسل اليدين الكافية واملعرفة الكافية، مل يتبع مقدمو 

الرعاية الصحية بروتوكول نظافة اليدين املوىص به من 
منظمة الصحة العاملية )Buxton et al. ، 2019(. ويختلف 

عدم االمتثال حسب الوقت من اليوم وليس حسب نوع 
مقدم الرعاية الصحية. وهذا االختالف يشري إىل أن إلغاء 

املعايري السلبية سيتطلب معالجة الفجوات يف دوافع 
مقدمي الخدمات – والتي ميكن معالجتها بشكل أفضل من 

خالل التغيريات يف املعايري االجتامعية.

 لذا، من املهم املالحظة بأن الربنامج قد 

ال يحتاج إىل معالجة جميع هذه املحددات للتأثري بشكل 
ناجح يف مامرسة غسل اليدين. وبدالً عن ذلك، يجب 

تحديد املحددات الرئيسية بناًء عىل الجمهور املستهدف 
والهدف السلويك. 

"إن توفري الصابون أو أي عامل آخر 

لغسل اليدين بالقرب من املياه 

املتدفقة يف ترتيب مناسب يزيد من 

احتاملية استخدامه لغسل اليدين 

بشكل صحيح ."
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كيفية جمع املعلومات حول املحددات السلوكية

غالبًا ما يتم استخدام البحث التكويني لدعم تصميم 
برامج تغيري سلوك غسل اليدين، بيد أن فهم سلوك غسل 
اليدين قد يكون معقًدا وصعبًا ألن ما يقوله الناس  بأنهم 
يفعلونه غالباً ما يتضح فيام بعد بأنه يختلف عام يقومون 

به بالفعل. أي أن الناس مييلون إىل اإلبالغ عن سلوكهم 
يف غسل اليدين كام يرون أنه يجب القيام به بدالً من ما 

يقومون به بالفعل. ولهذا السبب، فإن مجرد طرح األسئلة 
حول السلوك قد ال يقدم صورة واقعية للمامرسات الفعلية.

أما  بالنسبة لبعض أطر تغيري السلوك، فإن  طريقة البحث 
التكوينية األساسية ترتبط باإلطار. فإذا تم استخدام إطار 

ال يحتوي عىل نهج بحث تكويني أويل، فيمكن أن يعتمد 
اختيار طرق البحث التكويني عىل ما هي محددات 

السلوك الواجب دراستها والتي هي أقل معرفة أو فهاًم من 
املحددات الرئيسية املحتملة التي تؤثر عىل سلوك غسل 

اليدين. يعتمد البحث التكويني عىل املعرفة املتاحة، وميكن 
للربامج يف كثري من األحيان استخدام الدراسات االستقصائية 

والتقييامت التي أجريت سابًقا لالستفادة عند تصميم 
الربنامج. عىل سبيل املثال، إذا كانت البيانات من استطالع 

سابق حول معرفة الجمهور املستهدف بغسل اليدين 
متاحة، فيجب أن تركز جهود البحث التكوينية عىل فهم 

املحددات السلوكية األخرى املهمة والتي مل يتم استكشافها 
بشكل كاٍف أو توضيح األسئلة املتبقية من االستطالع 

السابق حول املحددات الرئيسية لغسل اليدين. 

تعريف

	 
   يهدف إىل فهم ما يفكر فيه الناس ويشعرون به ويفعلونه فيام يتعلق 

بالسلوك.

	 
  يسعى للتعرف عىل العوامل السياقية األوسع التي قد تؤثر يف السلوك.

	 
  يركز عىل توليد املعلومات الكافية لبدء تنفيذ الربنامج. 

  يتضمن األساليب النوعية والكمية  	

 غالبا ما يتم إكامله برسعة 	

ما هو البحث التكويني؟
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ومن املهم أيًضا أن نتذكر أنه ال يوجد طرق بحث تكوينية 
مثالية؛ كل الطرق تحتوي عىل تحيزات أو نقاط ضعف. 

عىل سبيل املثال، تتمتع أساليب الكمية بدرجة عالية من 
التعميم وميكن أن تكون مفيدة يف اإلجابة عىل أسئلة 

من وماذا ومتى لتصميم الربنامج، ولكنها غالبًا ما تفشل 
يف تحديد األسباب والكيفيات. أيًضا، ميكن للبحث الكمي 

أن يكون أكرث استهالكًا للوقت بسبب اإلعداد والتحليل 
اإلحصايئ. لكن بإمكان البحث النوعي أكامل األساليب 

الكمية من خالل توفري رؤى عميقة للجمهور املستهدف 
أو السياقات، واإلجابة عىل بعض األسئلة حول األسباب 

والكيفيات. لذا، ميكن أيًضا استخدام البحث النوعي 
كطريقة استكشافية عندما ال تتوفر املعلومات الكافية 

لبناء أدوات االستقصاء الصالحة واملوثوقة للبحث الكمي. 
من خالل التثليث - باستخدام طرق بحث مختلفة وجمع 
النتائج - ميكن للباحثني بناء صورة أكرث اكتاماًل للمامرسة 

الحالية للسلوك ومحدداته. 

ويجب أن تكون الدراسات البحثية التكوينية مصممة 
الحتياجات الربنامج وموارده. ومن األمثل السامح بوقت 

كاف ٍ يف املسح امليداين لفهم دوافع تغيري السلوك 
املستهدف بشكل فعال، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكًنا 
بسبب قيود املوارد، ميكن للفرتات القصرية لجمع البيانات 

تقديم رؤى قيمة من خالل طرق مثل املقابالت ومناقشات 
مجموعة الرتكيز واملالحظة. فيوم واحد فقط من االنغامس 
يف حياة الجمهور املستهدف أفضل بكثري من ال يشء، ولكن 

أسبوع إىل أسبوعني من التعلم من السكان ميكن أن يوفر 
فهاًم أكرث عمًقا. 

لذا، تويص العديد من النظريات السلوكية باستخدام 
أساليب محددة لفهم املحددات املختلفة. عىل سبيل 

املثال، يحتوي التصميم املركز عىل السلوك )أنظرالجدول 
2( عىل قامئة شاملة من األدوات التشاركية بصفة خاصة 
والتي ميكن استخدامها لفهم غسل اليدين أو السلوكيات 

األخرى. يلخص  جدول 5  بعض طرق البحث التكوينية 
الشائعة جنبًا إىل جنب مع نقاط القوة والقيود الخاصة بها. 
وللحصول عىل أمثلة عىل تقنيات قياس غسل اليدين، أنظر 

الجدول 6. 
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الجدول 5:  طرق البحث التكوينية الشائعة 

املحددات نقاط القوةالرشح الطريقة 

يتضمن الطلب عدد قليل من األشخاص مناقشة مجموعة من نقاشات مجموعة الرتكيز  
املوضوعات املتعلقة بسلوكيات غسل اليدين.

n   تسمح بتوافق اآلراء عىل تشكيل قضايا محددة تتعلق بغسل 
اليدين.

n   ميكن أن تكون أكرث كفاءة من الطرق األخرى لجمع البيانات. 

n قد ال تكون البيانات متعمقة مثل البيانات التي تم جمعها 
بطرق أخرى. قد يكون من الصعب الحصول عىل إجابات صادقة 

من املشاركني حول موضوعات حساسة، خاصة داخل املناقشة 
الجامعية.

هي تقنية بحثية نوعية تستكشف وجهة نظر الفرد حول سلوك املقابالت املتعمقة 
معني.

n    رضورية لتحديد السبب املطلق للسلوك.

 n  ميكن أن تكشف عن الدوافع والعوائق إذا تم تنفيذها بدقة. 

n  تتطلب القائم باملقابلة شخص متمرس. ميكن لهذه املقابالت أن 
تستغرق وقتًا طويالً؛ لذلك يجب أن تتم عادًة عىل نطاق صغري.

تتضمن قيام املوظفني بقضاء فرتة طويلة من الوقت )عىل سبيل املالحظات  
املثال، ثالث  ساعات لكل موظف( داخل األرسة املعيشية، ومراقبة 

الروتني اليومي والسلوك. 

 n توفر فهاًم واقعيًا للسلوك والسياق الذي يحدث فيه. 

 n  تحديد العوائق التي تحول دون السلوك املثايل  

 nيجب إبالغ املشاركني أن "الروتني اليومي" يتم مالحظته )بدالً من 
سلوك غسل اليدين( لتقليل التحيز.

n ميكن أن تستغرق وقتًا طويالً؛ لذلك يتم إجراؤها عادًة عىل نطاق 
صغري. 

n قد ترتدد األرس املعيشية يف الترصف عىل طبيعتها أمام شخص 
غريب

استبيانات موحدة يتم إجراؤها عىل عدد كبري من األشخاص والتي االستطالعات 
ينتج عنها املعدالت السلوكية أو املعتقدات املبلغ عنها. 

n من السهل تدريب املوظفني عىل القيام بذلك. 

n ميكن استخدامها كبيانات أساسية، ومن ثم لدعم تقييم الربنامج. 

n مييل سلوك غسل اليدين املبلغ عنه ذاتيًا إىل املبالغة يف التقدير، 
وقد يكون هناك تحيزات يف اإلبالغ عن املعتقدات. 

n ميكن إنشاء البيانات فقط عىل ما هو مطلوب، ومن السهل 
تفويت املعلومات. 

n  ميكن أن يستغرق جمعها وتحليلها وقتًا طويالً  .



40دليل غسل اليدين

تصميم وتنفيذ برامج غسل اليدين3

ميكن أن تساعد البيانات التي يتم جمعها من خالل البحث 
التكويني مصممي الربامج عىل تحديد املحددات الرئيسية 

لسلوك الجمهور املستهدف املختار. لذا، يجب معالجة 
هذه املحددات الرئيسية من خالل اختيار أنشطة الربنامج، 

بحيث يتم تخفيف الحواجز والبناء عىل عوامل التمكني، 
وهذا يقودنا إىل القرار التايل يف عملية التصميم.

القرار 3 :   ما هي األنشطة التي تعالج هذه املحددات 

السلوكية الرئيسية بشكل أفضل والتي ميكن تنفيذها لسياق 

الربنامج وميزانيته؟

باستخدام املعلومات التي تم جمعها من البحث التكويني، 
يقوم مصممو الربامج باختيار وصقل وتنفيذ مجموعة 
من األنشطة األكرث مالءمة ملعالجة املحددات الرئيسية 

للسلوكيات املستهدفة بني الجمهور املستهدف. وهذا يشبه 
إىل حد كبري مطابقة األداة املناسبة للوظيفة، بحيث ينطوي 
عىل  مواءمة  كل محدد سلويك مع نشاط مقرتح من أجل 
تغيري السلوك. وتتطلب العملية من املخططني التفكري يف 

كيفية إحداث تغيري سلويك فعيل )من خالل تحديد تقنيات 
تغيري السلوك( وكيفية الوصول إىل الجمهور املستهدف 

)من خالل تحديد قنوات اإليصال املناسبة(. وغالبًا ما يتم 
الجمع بني هذه األمور لخلق نظرية التغيري لربنامج تغيري 

السلوك. وتصف نظرية التغيري كيف يقرتح الربنامج إحداث 
تغيري يف السلوك أو النتائج الصحية، مع تحديد سلسلة من 

األحداث السببية خطوة بخطوة. عند تطوير نظرية التغيري، 
من املفيد استخدام نهج "رسم الخرائط العكسية"، والذي 

يبدأ بالتأثري والنتائج املرغوبة ويعمل بشكل خلفي من 
أجل تحديد اإلجراءات واألهداف القصرية واملتوسطة األجل 

واملطلوبة لتحقيق النتائج  )»براون«، 2016(. 

تقنيات تغيري السلوك تثبت الصلة باألنشطة

أسلوب تغيري السلوك )BCTs( هو نوع أو فئة من األنشطة 
املستنرية نظريًا ويتوافق مع املحددات الرئيسية للجمهور 
املستهدف والسلوك. ومن املهم املالحظة أن أسلوب تغيري 

السلوك ليس مرادفًا لألنشطة، بل يعمل كجرس إىل النشاط. 
وتتضمن أمثلة أسلوب تغيري السلوك توفري اإلشارات والبنية 

التحتية )القدرة(، وإبالغ الجمهور املستهدف بالحقائق 
من مصادر موثوقة )املعلومات(، وحث التغذية الراجعة 

عن السلوك )التنظيم الذايت(  ) »ميتيش« وآخرون، 2013(. 
الدوافع هي من األمثلة املحددة عىل  أسلوب تغيري 

السلوك. ويف حني أن الدوافع هي فئة من األنشطة، فإن 
هناك طرقاً متعددة ميكن بها تطبيق الدوافع بشكل عميل 
وذلك من خالل أنشطة محددة. فيجب أن تكون األنشطة 

أكرث تحديًدا حول نوع الدافع ومن، ومتى، وكيف يتم 
استخدامه يف الربنامج.

باإلضافة، يجب ربط نتائج البحث التكويني مع أسلوب 
تغيري السلوك ومن ثم تطويرها إىل أوصاف مفصلة للنشاط 

بحيث باإلمكان تنفيذها يف إعداد الربنامج. توفر األطر 
التالية إرشادات إضافية حول كيفية إجراء هذا االنتقال: 

عملية نهج القدرات والتنظيم الذايت  لتغيري السلوك ) 
RANAS( واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، من 

أجل تصميم تغيري السلوك )املوضحة يف  الجدول 2 (.

يُظهرالشكل6 مثاالً عىل عملية ترجمة البحوث التكوينية 
 إىل 

أسلوب تغيري السلوك، والتي يتم استخدامها بعد ذلك 
لتطوير أنشطة املرشوع.

 قنوات اإليصال تجلب الحياة لالتصاالت 

يجب أيًضا استشارة أفراد املجتمع واملخربين الرئيسيني 
عندما يقوم مخططو الربامج بتحديد جميع الطرق للوصول 
إليهم من خالل قنوات اإليصال املختلفة. وميكن التأكد من 
وجهات نظر املجتمع أثناء البحث التكويني ، إما من خالل 
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أبحاث السوق عىل الجمهور املستهدف أو حتى من متارين 
تبادل األفكار البسيطة.

وعند تحديد قنوات اإليصال التي يجب استخدامها، ضع يف 
اعتبارك ما ييل:

اإليصال:  ما هي قنوات اإليصال املتاحة لغالبية السكان 
املستهدفني؟ إذا كنت تأخذ بعني االعتبار وسائل اإلعالم 

الجامهريي، فانتبه إىل املحطات التي يقوم الناس بتعديلها 
الستقبال ما يرغبون بسامعه ويف أي وقت. قد يولف 

أفراد األرسة باختالفهم محطة مختلفة أو يستمعون يف 
أوقات مختلفة من اليوم. فإذا كنت تعمل يف منطقة 

حيث ميكن لألشخاص الوصول إىل وسائل التواصل 
االجتامعي االنرتنت، فحدد املواقع اإللكرتونية ومنصات 

وسائل التواصل االجتامعي املوثوق بها وكيف يتم 
استخدامها داخل ثقافة املجتمع.

 قابلية الوصول: ومبا أن اإليصال العام مهم، فإنه من 
الرضوري أيضا األخذ بعني االعتبار قنوات اإليصال األكرث 

مالمئة ملختلف رشائح السكان. من املرجح أن يكون 
الوصول إىل النساء، والفتيات، وكبار السن، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية 
موجودة من قبل، واألشخاص الذين يعيشون يف املناطق 

الريفية، والفئات الضعيفة األخرى أكرث صعوبة من 
خالل معظم قنوات اإليصال. وقد يكون من الرضوري 

إرشاك هؤالء السكان بنشاط من أجل تحديد تفضيالتهم 
وتكييف املواد مع احتياجاتهم. 

 الطالب يجدون صعوبة بتذكر غسل 

 أيديهم بالصابون 

يف األوقات الرئيسية

نتائج البحوث التكوينية

 السياق  

 توفري املدارس يف دولة منخفضة الدخل 

بالصابون

 السلوك: 

 غسل اليدين بالصابون 

استخدام اإلشارات البيئية لتحفيز السلوك 

الصحيح يف املوقف الصحيح

تقنيات تغيري السلوك

أضف آثار أقدام صفراء ساطعة إىل 

املسار املؤدي من املرحاض إىل مرفق 

غسل اليدين

أنشطة من ضمن السياق 

الشكل 6:  عملية ترجمة نتائج البحوث التكوينية إىل أنشطة للمرشوع
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املصداقية واألمانة:  أي من قنوات اإليصال أو األفراد 
يثق بهم الناس أو يحرتمونهم؟ قد تتحدى دراسة هذه 

األسئلة مع املجتمعات االفرتاضات الشائعة حول ما 
الذي يشكل املعلومات املوثوقة للصحة العامة. عىل 

سبيل املثال، وجدت دراسة بني الجئي الروهينجا الذين 
يعيشون يف بنغالديش أنهم خالل تفيش املرض يفضلون 
تلقي املعلومات من قادة املجتمع املتمرسني، مثل األمئة 

وقادة املجموعات النسائية، عىل العاملني يف مجال الصحة 
واملساعدات والذين ال يُنظر إليهم دامئًا عىل أنهم جديرون 

بالثقة و يُساء فهمهم يف بعض األحيان  )هيئة اإلرشاف عىل 
التأمينات والرعاية االجتامعيَّة) املنظمة الدولية للهجرة، 

وهيئة مراقبة التامينات واالحتياط االجتامعي 2020(. 
والالجئون يثقون أيًضا يف معلومات الصحة العامة من أفراد 

الروهينجا يف املهجر بدالً من الخدمات اإلخبارية املحلية؛ 
ألنه يُنظر إىل الخدمات اإلخبارية البنغالديشية والبورمية 
عىل أنها وصمة عار لالجئني، وحتى أنها تضفي الرشعية 

عىل العنف ضدهم. 

 التأثري واإلقناع: عىل الرغم من أنه قد ال يُنظر إىل  بعض 
قنوات اإليصال أو مصادر املعلومات عىل أنها صحيحة 

أو جديرة بالثقة، فقد تظل مقنعة أو مؤثرة. عىل سبيل 
املثال، لدى الكثري من الناس القدرة عىل التساؤل مبصداقية 

املعلومات التي يشاهدونها عىل وسائل التواصل االجتامعي. 
ومع ذلك، قد يجد الناس منشورات وسائل التواصل 

االجتامعي مؤثرة ومقنعة ملجموعة من األسباب. غالبًا ما 
تعتمد قابلية املعلومات لإلقناع عىل تصميمها ومحتواها 

وشكلها )عىل سبيل املثال، قد تكون الصور ومقاطع الفيديو 
أكرث إقناًعا من النص وحده  ] »جوف«، 2008[( ، وما إذا 

 كانت الرسائل تتوافق مع معتقدات الشخص وقيمه، 
ومن هو الشخص الذي يقوم مبشاركة املعلومات يف الشبكة 

االجتامعية. 

وغالباً ما تكون املداخالت التي تستخدم مجموعة من 
قنوات اإليصال إلرشاك السكان وتذكريهم برسائلهم أكرث 
نجاًحا يف تغيري السلوك. يعد اختيار املزيج املناسب من 

قنوات اإليصال وأنشطتها أمرًا أساسيًا لزيادة مامرسة 
غسل اليدين وتحسينها. لذا، يجب عىل املخططني تصميم 

األنشطة وإدارتها بعناية لضامن تلبيتها لالحتياجات 
واألولويات املحددة من خالل أبحاث الجمهور. 

أنشطة لفهم غسل اليدين

غالباً ما يكون الجزء األكرث تحديًا يف تصميم برنامج تغيري 
السلوك هو ترجمة البحوث التكوينية إىل أسلوب تغيري 

السلوك وأنشطة محددة السياق. وللتغلب عىل هذه 
التحديات، من الرضوري العمل مع مجموعة متنوعة من 

الجهات الفاعلة لتطوير أنشطة مبتكرة لغسل اليدين. وقد 
يشمل ذلك وكاالت اإلبداع أوالتسويق، ومامريس الصحة 

 Aunger, White,( العامة، وممثلني من السكان املستهدفني
Greenland, & Curtis, 2017(  ) »أنجر«، و »وايت«، و 
»كرينلند«، و »كرتس«، 2017(. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 

للمهنيني ذوي الخربة يف مجال النظافة وتغيري السلوك 
تقديم الخربة واملساعدة يف تصميم األنشطة، مبا يف ذلك 
اختيار قنوات االتصال األكرث فعالية للوصول إىل جامهري 

معينة ومعالجة محددات رئيسية للجمهور املستهدف.

وقد تشمل أنشطة برنامج غسل اليدين دعم زيادة 
مستدامة يف الوصول إىل موارد غسل اليدين الرئيسية، مثل 
الصابون، أو دعم إنشاء سياسات مع عقوبات لفرض غسل 
اليدين من قبل بائعي األغذية. وكام تم مناقشته سابًقا يف 
هذا الفصل، وجود مرافق لغسل اليدين يشجع األشخاص 
عىل األغلب عىل غسل أيديهم، ولذلك وجود مرافق كافية 
لغسل اليدين قضية مهمة للربامج ملعالجتها يف السياقات 
املستهدفة، سواء يف املنازل أو يف األماكن العامة. وميكن 

أيضاً أن يساعد تصميم مرافق لغسل اليدين وإنشاؤها يف 
توجيه السلوك. عىل سبيل املثال، تشجع املحفزات، مثل 

املرايا يف محطة غسل اليدين أو الخطوات املؤدية من 
املرحاض إىل محطة غسل اليدين، عىل تكوين عادة غسل 

اليدين عىل مستوى الالوعي بسهولة. 
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قد تشمل األنشطة املحددة السرتاتيجية تحسني غسل 
اليدين أيًضا أنشطة االتصال، مثل الدراما اإلذاعية والتواصل 

بني األفراد، باإلضافة إىل مشاركة قادة املجتمع النافذين 
لتعزيز املعايري االجتامعية املتعلقة بغسل اليدين يف 

األوقات الحرجة. وميكن أن يكون وضع رسائل غسل اليدين 
يف املواقع الرئيسية مبثابة إشارة تحفيزية لسلوك غسل 

اليدين. وباملثل، فإن عرض فعالية استخدام الصابون من 
خالل األنشطة البسيطة واملمتعة ، مثل األيدي املغسولة 

تكون براقة، وتكمن أهمية هذا العرض املريئ يف زيادة 
املعرفة بني األطفال. ولخلق عادات دامئة لغسل اليدين، 

يجب عىل املجتمع املحيل بأكمله أن يعمل مًعا وأن يتبنى 
غسل اليدين بالصابون بشكل منتظم. و ميكن أن تكون 

مكافأة األشخاص أو املؤسسات أثناء التزامهم مبامرسة 
سلوك جديد وإعطائها األولوية حركة مهمة لدفعهم 

نحو تكوين العادة. وباإلمكان خلق حوافز للحفاظ عىل 
سلوك غسل اليدين عن طريق  تقديم رموز صغرية، مثل 
امللصقات، أو املديح البسيط.  عىل سبيل املثال، يركز نهج 

العيادة النظيفة الذي تتبعه الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية )USAID( عىل تسهيل التحسينات التدريجية 

منخفضة التكلفة للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 
من أجل تحسني النتائج الصحية لألمهات وحديثي الوالدة. 

وتتم مكافأة العيادات التي تلتزم باتخاذ الخطوات املوضحة 
يف النهج بشهادة تظهر التزامها تجاه املياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية  )برنامج البقاء عىل قيد الحياة لصحة األم 

والطفل )MCHSP(،2016 (. وميكن أن يكون استخدام 
الشخصيات البارزة واملحرتمة لتشجيع غسل اليدين أيًضا 

وسيلة لتحفيز سلوك غسل اليدين طويل األمد بني الجمهور 
املستهدف. 

بعد وضع مسودة أولية لخطة املرشوع، من املهم االختبار 
األويل لنهج االتصاالت، بحيث ميكن إجراء أي تعديالت 

مطلوبة قبل التنفيذ عىل نطاق واسع. خصص بعض الوقت 
للتعلم من الجمهور املستهدف وكيف يفرسون الرسائل أو 
األنشطة. وباملثل، استمع إىل الجمهور املستهدف حول ما 

إذا كان هناك أي يشء غري واضح، وما إذا كانت الرسائل 
واألنشطة مناسبة لهم، وكيف يشعرون تجاه مواد املرشوع 

ومناهجه.  لذا من الرضوري تدقيق املواد واألنشطة بناًء 
عىل هذه التعليقات، بحيث ميكن تحسني برنامج تغيري 

السلوك. 

نتائج األبحاث

لذا، تم تعميم مصطلح "دافع" من قبل كتاب »تالر« و »سونشتاين« بهذا االسم، والذي نرش يف عام 2008. تتضمن الحوافز توجيه سلوك الناس بطريقة معينة  دون  

جذب تفكريهم العقالين، أو تقديم حوافز تقليدية، أو منع أي خيارات. بعبارة أخرى، تستخدم الحوافز عنارص التصميم لتشجيع سلوك غسل اليدين عىل املستوى 

الالشعوري والعاطفي.

فيمكن اعتبار استخدام "الصابون الرائع"، وهو عبارة عن قضبان صابون شفافة مثبت يف منتصفها لعبة، مبثابة "محفز" ))2019a ,.Watson et al(()»واتسون« وآخرون 

2019أ(. هذه القضبان الصابونية املعدلة تجذب األطفال لغسل أيديهم حتى يتمكنوا من اللعب مع اللعبة يف املنتصف، مام يجعل غسل اليدين ممتًعا. مثال آخر عىل 

الحوافز هو رسم خطى ملونة عىل األرض من املراحيض املدرسية إىل مرافق غسل اليدين، والتي أثبتت بأنها طريقة فعالة لدفع األطفال لغسل أيديهم بعد استخدام 

املرحاض   )Grover, Hossain, Uddin, Venkatesh, Ram & Dreibelbis, 2018()»كروفر«، وحسني، و »أدين«، »فينكاتش«، و »رام« و »دريبيلبس«،  2018(.

يف كلتا الحالتني، كانت هذه املداخالت فعالة يف زيادة سلوك غسل اليدين ولكنها مل تتضمن تغيري التفكري العقالين )عىل سبيل املثال ، تعليم الناس عن نظرية الجراثيم( 

، أو تقديم مكافآت تقليدية )عىل سبيل املثال، املال(، أو حظر أي سلوك )عىل سبيل املثال، تغيري القواعد(. ميكن أن تتأثر العديد من املحددات السلوكية بـ "الحوافز "، 

ولكن أحد املخاوف هو اختفاء تأثري الحافز مع مرور الوقت. لذا، يتطلب معرفة ما إذا كانت الحوافز تخلق تغيريًا دامئًا أو  تغيري قصري األجل املزيد من البحث.

ليدين ا غسل  عادة  لزيادة  "محفز"  استخدام 
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الرصد والتقييم

ميكن لعمليات الرصد والتقييم )M&E( تقييم أداء املرشوع 
أو الربنامج للتأكد من إمكانية الربنامج مبواكبة التغيري 
بشكل فعال. لذا، يجب اعتبار الرصد والتقييم عملية 

واحدة، وذلك باستخدام البيانات التي يتم جمعها عىل 
أساس مستمر ويف أوقات مختلفة؛ حيث تدعم بيانات 

الرصد والتقييم التعلم واملساءلة جميع أصحاب املصلحة، 
مبا يف ذلك املمولني واملستفيدين واملنفذين وصانعي 

السياسات، مع أهمية القيام بتخطيط عمليات الرصد 
والتقييم يف مرحلة كتابة املقرتحات وذلك لضامن توفري 

املوارد الكافية لعمليات الرصد والتقييم. 

املراقبةهي عملية مستمرة لجمع البيانات طوال دورة 
حياة الربنامج. وتشمل جمع املعلومات حول تقدم الربنامج 

وتحليلها وإيصالها واستخدامها. وينبغي أن تربز بيانات 
الرصد مواطن القوة والضعف يف التنفيذ. وتسمح اإلدارة 

التكيفية باتخاذ القرارات وإجراء التعديالت استجابة 
للتغريات يف البيئة. التعاون والتعلم والتكيف )CLA( هو 
إطار ومجموعة من املامرسات التي تعزز التعلم القصدي 

وتصميم الربامج املرنة لدعم التعلم املستمر من خالل 
الثقافة التنظيمية والعمليات واملوارد )الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية )اليوساد(،2018b(. ويجب أن يتطابق تواتر 
الرصد مع االستخدامات املقررة لنتائج رصد الجهود.

يشريالتقييم املنهجي الذي يحدد ما إذا كان الربنامج يحقق 
أو حقق أهدافه وغاياته املعلنة. فهناك أنواع مختلفة من 

التقييامت وسيتوقف تصميم التقييم عىل األسئلة التي 
تحتاج إىل إجابة. وعند االنتهاء من تقييامت العملية، يتم 

الكشف عن درجة التزام املنفذين بتصميم املرشوع  يف 

بداية إجرائه. ويقوم تقييم التأثريات بتحديد تأثري الربنامج 
عىل النتائج الشاملة طويلة األجل. ولدعم هذا التقييم، 

غالبا ما يتم أكامل  الدراسات األساسية قبل بدء املرشوع 
من أجل توفري خط أسايس لالستناد عليه عند القياس. ثم يف 

منتصف املدة أو يف نهاية فرتة املرشوع، يتم إمتام الدراسة 
من أجل تحديد النتائج اإلجاملية للمرشوع. 

مؤرشات الرصد والتقييم 

كجزء من تطوير نظرية التغيري التي متت مناقشتها يف 
قسم املقرر 3 من هذا الفصل، يتم تطوير املؤرشات 

وتحديدها لقياس التقدم من خالل أنشطة الرصد والتقييم. 
وإن الرصد هو عملية مستمرة وينبغي أن تركز يف املقام 

األول عىل املؤرشات املتعلقة باألنشطة والنواتج، ولكن قد 
تشمل أيضا التقييم الروتيني للنتائج املتوسطة والطويلة 

األجل للمرشوع. ويركز تقييم التأثريات يف املقام األول 
عىل األهداف عالية املستوى لنظرية التغيري، وتقييم 

تحقيق النتائج واآلثار )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 )USAID(، دون تاريخ(. 

يقدم الشكل 7مثاالً عمليًا ملؤرشات مرشوع يرسم  لتغيري 
سلوك غسل اليدين بهدف الحد من انتقال كوفيد-19.

)CAWST( مصدر الصورة: مركز تكنولوجيا املياه والرصف الصحي بأسعار معقولة

قد يكون من الصعب مراقبة مامرسة غسل اليدين
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ويستخدم الشكل التعاريف التالية: 

 n     املدخالت:  املواد الخام التي يتطلبها املرشوع  	

)عىل سبيل املثال، املال واملواد والخربة الفنية 
والتدريب والعالقات واملوظفني( لتقديم 
األنشطة وتحقيق املخرجات واألهداف.

n  األنشطة : العملية أو اإلجراءات املتخذة  	

والتي من شأنها تحويل املدخالت واملوارد إىل 
املخرجات املطلوبة.

	 

n  املخرجات: النتائج املبارشة ألنشطة املرشوع.  	

جميع املخرجات هي أشياء ميكن تحقيقها خالل 
فرتة املرشوع وترتبط باألهداف والغايات.

n  النتائج: بيانات محددة للفوائد والتي يهدف  	

تصميم املرشوع أو املداخلة تحقيقها. فيجب 
أن تدعم هذه البيانات الهدف وأن تكون قابلة 

للقياس، ومحددة زمنياً، وخاصة باملرشوع. 
ويهدف العديد من املشاريع إىل تحقيق أكرث من 

هدف واحد.

n  األثر: سيسهم الربنامج مبعالجة التحدي الطويل  	

األجل والواسع النطاق.

 حيث إن السكان لديهم إمكانية
الحصول عىل الصابون

 ُ�ارس غسل اليدين بالصابون يف
 األوقات الحرجة لقطع انتقال

ف�وس كوفيد -19

 انخفاض معدل اإلصابة بكوفيد-19
توزيع مستلزمات النظافة

الدراما اإلذاعية

إصالح نقاط املياه

 أماكن غسل اليدين مقامة يف
األماكن العامة

¥ويل الربنامج

التأث�املخرجاتاملخرجاتالنشاطاتاملدخالت

تدريب املوظف»

 رشاكات مع الحكومة واملنظ¯ت
األخرى يف املنطقة

 يتم إضافة التنبيهات إىل مرافق
غسل اليدين

 السكان لديهم إمكانية الحصول
عىل املاء

 السكان قادرون عىل غسل أيديهم
بسهولة

 يجد السكان أنه من السهل تذكر
غسل أيديهم يف األوقات الحرجة

 يتم تحفيز الناس ليغسلوا أيديهم يف
األوقات الحرجة؛

الشكل 7 :  أمثلة عىل مؤرشات برنامج غسل اليدين
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قياس النتائج السلوكية لغسل اليدين 

)2013 ,Ram(  من الصعب جًدا قياس سلوك غسل اليدين
)»رام«، 2013(. هذا ألنه سلوك روتيني يحدث عادة عدة 
مرات يف اليوم؛ مام يجعل من الصعب تذكره بدقة. وهو 

أيًضا سلوك مرغوب فيه اجتامعيًا ، مام يعني أن الناس 
يعرفون أنه اليشء الصحيح الذي يجب القيام به وغالبًا ما 

يقولون إنهم ميارسون نظافة اليدين املناسبة حتى لو مل 
 يفعلوا ذلك. 

هناك مجموعة من الطرق التي يقاس بها غسل اليدين 
بشكل شائع )أنظر جدول 6(. 

"ما ميكن قياسه ميكن القيام به" هو قول شائع يؤكد عىل 
أهمية الرصد والتقييم واالختيار الدقيق للمؤرشات املدرجة 

يف خطة الرصد والتقييم. و ميكن أيًضا تفسري املقولة عىل 
النحو التايل: "يتم تقييم ما يتم قياسه ." يجب عىل جميع 
املوظفني العاملني يف برنامج غسل اليدين تقدير األهداف 

واآلثار التي ميكن الحصول عليها من هذا الربنامج، والسعي 
نحو تحسني الربنامج من خالل التعاون والتعلم والتكيف  

)CLA( أو أي نهج آخر لإلدارة التكيفية. دليل غسل 
اليدين مهم للغاية "ملراجعة املقرتحات " من أجل القيام 
بعمل جيد يف مرشوع ما، أو للموظفني من أجل العمل 

بشكل جدي يف برنامج ما، وهذا فقط  لتجنب اكتشاف أن 

التصميم قد أخطأ بطريقة أو بأخرى فيام يتعلق بالفعالية. 
لذا، تعمل عملية الرصد والتقييم مبثابة أداة لتحسني نتائج 

الربنامج.

املحددات نقاط القوة الوصف 

تقاس فعالية غسل اليدين عادًة عن طريق االستقصاءات السلوكيات املبلغ عنها ذاتًيا 
واملقابالت.   وبوسع األشخاص تقييم أنفسهم فيام يتعلق بسلوك 

غسل اليدين بعدة طرق مختلفة. تقيس األسئلة عدد مرات 
الغسل، غسل اليدين يف األوقات املهمة، واملعرفة، واستخدام 

املنتجات، والغاية من غسل اليدين

إمكانية الحصول عىل معلومات التقرير الذايت برسعة وسهولة  	

زيادة اإلملام باملعلومات حول السلوك 	

استكامل مقاييس النتائج السلوكية األخرى 	

عدم توفُّر تصوٍر ميكن االعتامد عليه لسلوك األشخاص بسبب 
الرغبة االجتامعية يف التحيز )من املرجح أن يدعي الناس أنهم 

يغسلون أيديهم أكرث مام يفعلون بالفعل( وانحياز االستدعاء )أن 
يجد الناس صعوبة يف تذكر عدد مرات غسل اليدين بدقة(   

تشمل التدابري البديلة تقييم القياس غري املبارش لغسل اليدين، التدابري البديلة
منها توفر لوازم غسل اليدين واستخدامها أو استنزافها.  ومثال 

عىل ذلك أيًضا، مؤرش النظافة لربنامج الرصد املشرتك الذي 
يستخدم تقييم الفحص العشوايئ ملعرفة ما إذا كان هناك مرفق 

لغسل اليدين مع توفر الصابون واملاء. 

تجميع البيانات برسعة )أرسع بكثري من االستبيان( 	

تقديم تقيياًم واقعيا لسلوك األشخاص ( أفضل بكثري من  	
الدراسات املبلغ عنها ذاتيًا( 

مقارنة الربنامج بربامج غسل اليدين األخرى حول العامل  	
واملستخدمة من ناحية معظم الحكومات القومية

عدم انعكاس السلوك الحقيقي )مبا يف ذلك تكرار غسل اليدين 
وتوقيته( مع منح مؤرش عام سيكون عليه سلوك األشخاص. 

ولتحقيق ذلك، ُوضعت هذه الفرضية: إذا مل يتوفر الصابون واملاء 
يف املراحيض الخارجية، سيجد األشخاص صعوبة وعناء يف غسل 
أيديهم بانتظام. وحتى إن توفرت لوازم النظافة فإنها ال تضمن 

غسل اليدين، ولكنها تهيئ البيئة املحيطة التي متكن أفراد األرسة 
من غسل أيديهم بسهولة إذا أرادوا. 

الجدول 6: أساليب قياس فعالية غسل اليدين
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املحددات نقاط القوة الوصف 

اسأل الناس كيف يغسلون أيديهم يف هذه الظروف الخاصة )عىل عرض إيضاحي لغسل اليدين 
سبيل املثال، بعد استخدام املرحاض(. 

اإلملام بالعوامل البيئية التي من شأنها تيرس عملية عسل  	
اليدين أو تعيقها

املساعدة يف فهم سلوك األشخاص من خالل سياق محدد  	

املساعدة يف توعية األشخاص بالتغيريات والتحسينات  	
الربنامجية يف املرافق األساسية

يخضع هذا التصور للرغبة االجتامعية يف التحيز. فعندما يظهر 
شخص ما سلوكه »الطبيعي« يف غسل اليدين، فهو عىل األرجح 

سيشري إىل »الطريقة املثىل لغسل اليدين« من وجهة نظره.

يحصل املشاركون عىل دفاتر يوميات وبعض امللصقات التي متثل تدوين اليوميات
األعامل اليومية الشائعة. ومن بني تلك اليوميات الشائعة غسل 

اليدين، ويُطلب منهم تسجيل األعامل التي قاموا بها. 

أكرث مصداقية من التقرير الذايت لتقييم سلوك غسل اليدين،  	
ألن املشاركون ال يعلمون أي سلوك هو موضع اهتامم 

الباحثني

صعوبة االعتامد عليها عىل نطاق واسع 	

رضورة توفري الدعم والتدريب للمشاركني 	

املغاالة يف غسل اليدين بسبب الرغبة االجتامعية يف التحيز. 	

يقيض جامعو البيانات فرتة طويلة من الوقت، عىل سبيل املثال، عمليات الرصد املنظمة 
ثالث ساعات أو أكرث يف كل أرسة معيشية أو مدرسة أو مكان 
عمل يرصدون سلوك املشاركني ويدونون مالحظاتهم عام إذا 

كانوا يغسلون أيديهم يف الظروف الخاصة أم ال.  ولتقليل التحيز، 
مل يُبلغ املشاركون بعملية رصد غسل اليدين، بل يتعرف جامعو 

البيانات عىل العادات اليومية. 

قياس السلوك الحقيقي بدالً من التقارير الذاتية والتدابري  	
البديلة.

إمكانية التعرف عىل سلوك األشخاص يف سياق الحياة العادية  	
والعادات اليومية

أكرث الطرق مصداقية لقياس سلوك غسل اليدين 	

إهدار الوقت وصعوبة االعتامد عليها عىل نطاق واسع 	

االلتزام بإحضار فريق مدرب جيًدا 	

تأثر سلوك املشاركني بحضور الراصدين 	

عدم قبول الرصد يف بعض الحاالت 	

أجهزة مراقبة غسل اليدين عبارة عن أجهزة إلكرتونية يتم تركيبها أجهزة مراقبة غسل اليدين
يف موزعات الصابون أو يف الصنابري لتتبع سلوك غسل اليدين يف 

وضع معني.  

قياس السلوك الحقيقي بدالً من التقارير الذاتية والتدابري  	
البديلة.

أجهزة الرصد عادًة ما تكون غري مرئية وال تؤثر عىل سلوك  	
األشخاص.

قياس السلوك فقط يف الوضع املثبت فيه أجهزة املراقبة. 	

توليد الكثري من البيانات التي يصعب تحليلها. 	

رضورة وجود خرباء متخصصني إلعداد البيانات.  	

صعوبة تتبع سلوك شخص معني إذا كان العديد من األشخاص  	
يغسلون أيديهم يف األوضاع حيث تتمركز أجهزة الرصد. 



48دليل غسل اليدين

تصميم وتنفيذ برامج غسل اليدين3

الفصل - املواعيد واملوارد

عند تصميم برامج تغيري سلوك غسل اليدين، يجب عىل 
املخططون ترجمة النظريات وأُطر تغيري السلوك إىل أنشطة 

ميدانية؛ إذ توفر أُطر تغيري السلوك اسرتاتيجية كاملة 
لألنشطة املصممة لتحفيز عادة غسل اليدين والحفاظ 

عليها. وتشمل األهداف الرئيسية:

 متابعة العملية املنهجية.  	
من املرجح أن تنجح برامج تغيري السلوك عند 
استخدام العملية املنهجية القامئة عىل الدالئل 

والنظريات. فبتحديد الجمهور املستهدف والسلوك 
املطلوب وتحديد العوامل السلوكية الرئيسية سيتمكن 

املتخصصون من التعرف عىل األنشطة والقنوات 
وتقنيات تغيري السلوك األكرث مالمئة من أجل تطبيقها يف 

الربنامج الفعال لغسل اليدين.

معرفة الجمهور. يتوقف تغيري سلوك غسل اليدين عىل  	
الظروف املحيطة؛ إذ تؤثر العوامل املحّددة املختلفة يف 
سلوك غسل اليدين لفئات مختلفة من الجمهور.  ومن 

الرضوري فهم الجمهور املستهدف وتحديد ما يحفز 
عملية غسل اليدين ويدعمها.

معرفة العوامل املحّددة التي تؤثر يف عادة غسل  	
اليدين. ومن املهم عند تصميم أنشطة تغيري السلوك 

مراعاة نظامي الدماغ، »النظام 1« )عوامل محددة 
اعتيادية وغري عقالنية( يف مقابل »النظام 2« )عوامل 
محددة لصنع قرارات أكرث وعيًا وعقالنية(، مع مراعاة 

الدوافع النفسية فضالً عن املؤثرات البيئية.

البناء عىل ما هو معروف. يضم هذا الفصل عدًدا  	
من املوارد واألمثلة العملية عىل مناهج تغيري السلوك 
الناجحة )وغري الناجحة(، فال داعي للبدء من الصفر، 
وإمنا عليك فقط مراجعة البيانات املتاحة والتصديق 

عليها وتطبيق أفضل املامرسات.

التقييم والتعديل. تشكل عمليتا الرصد والتقييم جزًءا  	
مهاًم يف تصميم الربنامج وتنفيذه. فال بد من التدرب 
عىل اإلدارة التكيفية التي تسمح بالتعديالت استجابة 

للتغريات الحاصلة يف الجمهور املستهدف والبيئة أو يف 

مجاالت الربمجة التي ميكن تطويرها،  وتبادل األفكار 
الرئيسية املكتسبة من خالل هذه العملية. 

»غسل اليدين هو سلوك يف غاية األهمية 

التخاذ الخطوات املطلوبة لتنفيذ مرشوع 

جيد أو للعمل الجاد عىل الربامج، وهذا 

فقط من أجل اكتشاف أن التصميم ابتعد 

بطريقة ما عن الهدف املعني بالفاعلية.«
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موارد إضافية لتصميم برامج غسل اليدين وتنفيذها

 االئتالف العاملي لغسل اليدين. استخدام نظرية الوكز  	
للحث عىل غسل اليدين بالصابون. يصف هذا املوجز 

دور نظرية الوكز ويقدم توجيهات بشأن استخدامها عىل 
أنها تدابري داخلية. 

 االئتالف العاملي لغسل اليدين. التعريف بنظافة اليدين  	
خالل جائحة كورونا. يقدم املوجز اإلرشادي اقرتاحات 

ونصائح بشأن التعجيل بالتخطيط من أجل أنشطة تغيري 
السلوك مع الرتكيز عىل األنشطة املتعلقة بكوفيد-19. 

 Eawag: املعهد الفدرايل السويرسي للعلوم والتكنولوجيا  	

يف مجال املياه. التغيري املنهجي للسلوك املتعلق باستخدام 
املاء والرصف الصحي والنظافة:   دليل عميل الستخدام 
منهج RANAS. مينح الدليل املتخصصني أداة لتصميم 

 حملة فّعالة لتغيري السلوك 
حيث يرد رشح لهذه املنهجية خطوة بخطوة باإلضافة 

إىل توضيح جميع املهارات الرضورية واملتطلبات األخرى 
واإلحاطة باألخطار املمكنة.

 جمعية توفري الغذاء للجوعى. دليل املُيرسين لتحليل  	

الحواجز. يوجه هذا املورد املتدربني من خالل عملية 
تدريجية إلجراء تحليل الحواجز وميدهم مبعلومات 

أساسية بشأن هذه التقنية فضالً عن بعض املعلومات 
املتعلقة بنظرية تغيري السلوك.  

 األمن الغذايئ وفرق العمل االجتامعية والسلوكية املعنية  	
بتغري شبكة التغذية. تصميم لتغيري السلوك املتعلق 
 بالزراعة  وإدارة املوارد الطبيعية والصحة والتغذية. 

هذا املنهج مقتبس من األداة الخاصة بأكادميية التنمية 
الرتبوية التي تدرب املشاركني عىل تطبيق التصميم عىل 

إطار تغيري السلوك بهدف الربمجة اإلمنائية. 

 معهد الدراسات اإلمنائية. موجز غسل اليدين للبيئات  	

محدودة املوارد: وثيقة حية. يرد يف هذا املوجز دليل 
إرشادي وأمثلة عىل مرافق غسل اليدين قليلة التكلفة 

والتي ميكن إنشائها يف بلدان محدودي ومتوسطي الدخل.  

 اليونيسف. محطات غسل اليدين واللوازم الطبية ألجل  	
االستجابة لفريوس كوفيد- 19. توضح هذه الوثيقة 

تصاميم محطة غسل اليدين لواضعي السياسات 
ومنفذيها مع التأكيد عىل التصنيع والرشاء املحليني 

املكملني للتوجيه التقني والربنامجي. 

 مبادرتا SCALE وPRO-WASH املدعومتان من الوكالة  	

األمريكية للتنمية الدولية.  كن سببًا يف التغيري. يبني 
هذا الدليل املعدل »تدريب املدربني« مهارات العاملني 
املجتمعيني لتحسني تغيري السلوك املرتبط بدمج املياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية والظروف املحددة يف 
مجتمعاتهم. 

	  .Wash’Em األدوات والربمجيات الخاصة بـ .Wash’Em  

تستخدم عملية Wash’Em لتصميم برامج عن النظافة 
العامة تتميز برسعتها واستنادها إىل األدلة ومحددة 
السياق مع الرتكيز عىل الفئات السكانية املتأثرة من 

األزمات. 

 مرشوع »واش بلس« للمياه والرصف الصحي والنظافة  	

الصحية. املناهج املتمركزة حول السلوك لتطوير النتائج 
يف مجال الصحة. يرد يف هذا املوجز منهج مرشوع »واش 

بلس« للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية لتغيري 
السلوك املطبق يف مختلف األوضاع القطرية.  ويشمل 
عنارص هذا املوجز إطار تحسني املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية وإطار السلوك وبعض اإلجراءات القابلة 
للتنفيذ ومراحل التغيري وعلم تكوين العادات. 

 برنامج املياه واملرافق الصحية التابع للبنك الدويل دليل  	

عميل لقياس سلوك غسل اليدين. يرد يف ورقة العمل 
هذه مجموعة من املؤرشات والتوصيات املتعلقة بغسل 

اليدين الستخدامها يف الربامج القطرية.
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غسل اليدين يف العائالت

رغم وجود دليل أن نظافة اليدين مرتبطة ارتباط وثيق 
بتقليص انتشار األمراض املعدية، فال تزال مامرسة غسل 

اليدين يف املنزل دون املستوى األمثل. فيتطلب تقليص نقل 
األمراض غسل اليدين يف العديد من الظروف، مبا يف ذلك 

قبل تناول الطعام وبعده وبعد التغوط أو تنظيف الرضع أو 
التعرض املحتمل للجراثيم مثل االتصال بالحيوانات واملال 

والهواتف الخلوية.

وكام ذكرنا يف الفصل السابق، تؤثر مجموعة من املحددات 
السلوكية يف مامرسة غسل اليدين، ومن املحتمل أن تختلف 

هذه املحددات باختالف الجمهور املستهدف وظروف 
غسل اليدين. فعىل سبيل املثال، قد تؤثر مجموعة من 
املحددات يف مدى مامرسة غسل اليدين بعد تنظيف 

الرضع يف مقابل غسل اليدين قبل تناول الطعام أو بعد 
التعامل مع الحيوانات واملوايش.  ولذلك، ليس هناك منهًجا 
واحًدا هو األفضل للحث عىل أهمية غسل اليدين يف األرس 

املعيشية. 

ورد يف الفصل 3 ملخص املحددات املتنوعة وأدوارها يف 
التأثري عىل سلوك غسل اليدين. وتبني أن اإلملام بسلوك 
غسل اليدين أمرًا رضوريًا ولكنه ليس كافيًا؛ حيث يعد 

الحصول عىل املواد الرئيسية لغسل اليدين كاملاء والصابون 
من املحددات األساسية، ولكن حتى وإن حصل الناس 

عىل املاء والصابون وأدركوا أهمية غسل اليدين بالصابون، 
ففي الغالب لن يتمكنوا من غسل أيديهم بشكل صحيح. 
ورغم صعوبة التحقق من السبب وراء عدم غسل اليدين 

بشكل صحيح، فإنه ميكننا معرفة ذلك من خالل تحديد 
مدى أولوية استعامل املاء والصابون يف األرس املعيشية التي 
تفتقر إىل وجود كال املوردين. قد يكون لبعض أعضاء األرسة 

كاألب والحامة تأثريًا بالًغا عند رشاء تلك املوارد القيمة أو 
استعاملها. ومع ذلك، يجب عىل جميع أفراد األرسة بذل 

الجهد يف زيادة الوعي بغسل اليدين داخل املنزل. 

وإن األمور املرتبطة بصحة الطفل ومنوه هي الحافز 
األسايس لتحسني غسل اليدين بنجاح يف املنزل، خاصًة 

منع التلوث الربازي من االنتشار من اليدين إىل األطعمة 
واملاء. وبفضل هذا الحافز املرتبط باألطفال، يعد غسل 

اليدين غالبًا جزء ال يتجزأ من برامج التغذية والطفل.  يف 
اآلونة األخرية، تم إضافة غسل اليدين إىل حدث اإلطالق 

 )CLTS( للمرافق الصحية الشاملة بقيادة املجتمع املحيل
الستكامل هدف )CLTS( يف نقل املجتمع بعيًدا عن 
التغوط يف العراء.  تشمل هذه اإلضافةمتارين "شيت 

آند شيك" Shit and Shakeالتي تبني الصلة بني غسل 
اليدين ومنع ابتالع الرباز. يف ماالوي، أدى استخدام هذه 
األداة بدالً من املنهج القائم عىل حدث اإلطالق للمرافق 

الصحية الشاملة بقيادة املجتمع املحيل )CLTS( إىل زيادة 
إقامة مرافق غسل اليدين يف األرس املعيشية بنسبة ٪55 
وزيادة نسبة توفر الصابون بنسبة 15٪ يف مرافق غسل 

اليدين)Maulit, 2015(. من ناحية أخرى، كشفت دراسة 
يف نيجرييا أن إضافةمترين Shit and Shakeإىل الصحة 
الكلية مببادة املجتمع )CLTS( فضالً عن منهج تغيري 

السلوك الكبري مل تسفر عن تغيريات جوهرية يف مامرسة 
غسل اليدين. ويف حني أن هذا التدخل حقق نتائج أفصل 

قليالً من تنفيذ CLTS فقط، إال أن التأثري مل يكن كافيًا عىل 
 Biran et(. األرجح إلحداث تحسينات يف الصحة العامة

الفصل 3: تصميم برامج غسل اليدين وتنفيذهامتنح أفكاًرا نرية لتحسني سلوك غسل اليدين الذي ميكن تطبيقه يف مجموعة 
من السياقات. ولتحقيق الوقاية القصوى من انتشار األمراض، يجب مامرسة غسل اليدين يف املنزل واملدرسة واملرافق الصحية 
وأماكن العمل واألسواق ويف حاالت الطوارئ. يساهم غسل اليدين يف تحقيق أهداف العديد من القطاعات املختلفة وكذلك 
ال بد من أخذها يف االعتبار بوصفها جزًءا من الربمجة املتكاملة التي تتناول التعليم والصحة والتغذية وتنمية الطفولة املبكرة 

والعدالة والشمولية. يتناول هذا الفصل تحسني غسل اليدين يف سياقات محددة ومن خالل الربمجة املتكاملة.
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al., 2020( )"بريان" وآخرون، 2020( توضح هذه الدراسة 
رضورة تحديد املزيد من املناهج األكرث فعالية إلدماج غسل 

اليدين يف برامج CLTS، مثل الرتكيز عىل كال من محطات 
غسل اليدين ووسائل التواصل لتغيري السلوك االجتامعي مع 

تحسني البيئة املالمئة لغسل اليدين أيًضا. 

غسل اليدين يف املدارس

وفًقا لربنامج الرصد املشرتك بني منظمة الصحة العاملية 
واليونيسف، هناك 31٪ من املدارس حول العامل التي تضم 
ما يقرب من 570 مليون طفل يفتقر إىل إمكانية الحصول 

عىل مياه الرشب األساسية. يف البلدان األفريقية الواقعة 
جنوب الصحراء الكربى، ال تتوفر مياه صالحة للرشب يف 

نص املدارس تقريبًا. وعىل الصعيد العاملي، هناك أكرث من 
620 مليون طفل ال ميكنه الوصول إىل املرافق الصحية 

األساسية يف املدرس و900 مليون طفل يفتقر إىل مرافق 

غسل اليدين األساسية يف املدرسة)منظمة الصحة العاملية 
واليونيسف، 2018(. 

يرض انعدام املرافق الخاصة باملياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية وقلة التوعية الصحية يف املدارس بنتائج 

الصحة والتعليم ألطفال املدارس. تساهم التأثريات الصحية 
واسعة النطاق كاإلسهال والديدان املعوية وإصابات 

الجهاز التنفيس يف التغيب عن املدرسة وزيادة معدالت 
االنقطاع عن التعليم، يف حني أن غسل اليدين وخدمات 

املياه والرصف الصحي يف املدارس نتج عنه تطور ملحوظ 
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يف نسب الحضور يف املدرسة وزيادة التفاعل بني الطالب 
 )2015 ,.2016b; Willmott et al ,WASHplus(واملعلمني

)مرشوع »واش بلس« للمياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية، 2016 ب، و»ويلموت« وآخرون، 2015(.

وقد تبني أن املبادرات املختلفة نجحت يف زيادة مامرسة 
 Three« غسل اليدين يف املدارس. ويشجع منهج اليونيسف

Star Approach« املدارس عىل اتخاذ خطوات بسيطة 
قليلة التكلفة تهدف إىل ضامن غسل يدين جميع الطالب 

بالصابون وإمكانية الحصول عىل مياه صالحة للرشب وتوفر 
مراحيض نظيفة)اليونيسف، 2013(. وعىل غرار اليونيسف، 

توفر مدارس »WASH-Friendly« بيئة داعمة لخدمات 
املياه اآلمنة والرصف الصحي والنظافة الصحية يف املدارس 

والتي تحسن بدورها النتائج التعليمية)منظمة صحة األرسة 
الدولية 360، 2014(؛ إذ إن املبادرات البسيطة واملستمرة 

والقابلة للتطوير تضمن أن املدارس تلبي احتياجات األطفال 

حتى وإن كانت املرافق الصحية والعقبات الجسدية 
واالجتامعية لدى املدرسة قد متنع بعض الطالب مثل 
الفتيات واألطفال ذوي اإلعاقة من الحصول عىل هذه 

الخدمات. ال يتطلب اإلدراج تغيريات يف املحيط املادي 
فقط )تحسني الهياكل األساسية إلتاحة الوصول الفعيل 

إىل املرافق( ولكن أيًضا يف بعض املفاهيم )الحد من 
 Staniford &()الوصمة االجتامعية أو املعلومات املغلوطة
Watson et al ;2020 ,Schmidtke., 2017(.)»ستانفورد« 

و »شميدتك«، 2020، و»واتسون« وآخرون، 2017(.

بالنسبة للمؤسسات التي تضع وتنفذ مشاريع املياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية يف الربامج املدرسية 
واملحتوى التعليمي، ميكن أن تساعد االعتبارات التالية 

يف ضامن نتائج ناجحة وشاملة مبا يف ذلك تحسني غسل 
اليدين: 

تحديد أولويات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 
املناسبة للسياق والجمهور. التشاور مع خرباء القطاع 

واملستشارين وموظفي الحكومة ورشكاء املجال وأعضاء 
املجتمع وأولئك الذين سينخرطون مبارشًة يف التنفيذ 

مثل املعلمني واملدراء، وذلك لنيل مساعدتهم يف تحديد 
األولويات وأهداف التعليم الواضحة للجمهور. ومن 

الرضوري تذكر أنه ال بد لألطفال تحقيق هذه األهداف.

تطوير املحتوى التعليمي الذي يتسم بالتفاعلية واملرح من 
أجل الجمهور املستهدف. تحديد الرسائل األساسية البسيطة 
وتصميم املناهج الدراسية واملحتوى التعليمي اليض سينقل 

تلك الرسائل بطريقة ممتعة وسهلة الفهم. التأكيد عىل 
أن امليرسين )املعلمني واملرشدين املجتمعيني والعاملني 
يف مجال الصحة( قادرين عىل تطبيق املحتوى واملواد 

التعليمية بسهولة.  

إعداد روتني للتشجيع عىل غسل اليدين خالل اليوم 
املدريس.  توفري بيئة فريدة من قبل املدارس للتشجيع عىل 
غسل اليدين يف أوقات اليوم الرئيسية؛ ألن املعلمني قادرين 

عىل تشكيل روتني الطفل خالل اليوم، فمن املمكن بناء 
روتني خاص بغسل اليدين، مثل غسل اليدين قبل الغذاء؛ 

وذلك لرتسيخ عادة غسل اليدين يف األوقات الرئيسية.  
ميكن أن يساعد إدخال عادة غسل اليدين لدى األطفال 
كجزء من روتني املدرسة اليومي عىل ضامن ترسيخ هذه 

العادة كجزء من العادات اليومية يف حياة الطفل.  

شمول املنفعة للمجتمع كله. ال بد من تصميم برامج غسل 
اليدين مع العلم بقوة األطفال عىل أنهم عنارص للتغيري، 
مع الرتكيز عىل متكني األطفال ملشاركة ما يتعلمونه مع 

اآلخرين. ولتعظيم أثر تعليم األطفال داخل املنزل، ينبغي 
أيًضا لآلباء وأعضاء املجتمع تخصيص وقت ملشاركة أطفالهم 

يف عملية التعلم.  فالحصول عىل دعم اآلباء يجعلهم أكرث 
تقبالً ملفاهيم غسل اليدين وميكن أن يؤدي أيًضا إىل دعم 

مجتمعي أقوى لتحسينات املرافق املدرسية األساسية 
وصيانتها.

رضورة وجود مرافق لغسل اليدين وتوافر الصابون واملياه 
الجارية من أجل تغيري السلوك. أهمية إتاحة املرافق ولوازم 
غسل اليدين لتطوير مامرسة غسل اليدين بالصابون يوميًا 

 يف األوقات املهمة وترسيخ عادة غسل اليدين.  
عىل املدرسة ضامن الحصول عىل التمويل الالزم لرشاء 

الصابون لالستمرار يف عادات غسل اليدين.

املسائل اللوجستية. يجب أن تتوافق الربامج مع ما يتم 
تعليمه يف املدرسة. النظر يف جداول الفصل الدرايس 

واإلجازات واألعياد وفرتات االمتحانات ودورات امتحانات 
قبول الطالب واملناسبات األخرى يف تقويم املدرسة.
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دراسة حالة

خلق أبطال لتشجيع غسل اليدين من خالل برنامجWASH UP! املدريس

يف عام 2015، أطلقت منظمة الرؤية العاملية باالشرتاك مع ورشة سمسم مبادرةWASH UP! وهي عبارة عن برنامج 

مدريس يعني باملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية ويستهدف األطفال من عمر ست سنوات إىل تسع سنوات يف 

املناطق النائية محدودة املوارد. وتهدف املبادرة إىل تحسني وعي األطفال وسلوكهم عن طريق مواد تفاعلية وترفيهية مثل 

القصص املصورة واأللعاب. تسعىWASH UP! إىل تأسيس نظام بيئي لألطفال حيث يتفاعلون فيه مع املفاهيم الرئيسية 

لنظافة اليدين يف املدرسة ويتعلمون من معلميهم ويصلون إىل املرافق األساسية لتعزيز تغيري السلوك. 

ومن خالل العمل يف خمس عرشة دولة، وصلتWASH UP! مبارشًة إىل أكرث من 200,000 طفل وأظهرت التغيريات الجلية 

يف وعي الطالب املشاركني بغسل اليدين،  كام أوضحت األبحاث التي أجريت يف زامبيا عىل طالب الصف األول االبتدايئ 

زيادة وعي األطفال بالجراثيم بنسبة ٪61. 

وكذلك نجح الربنامج يف الحفاظ عىل األثر االجتامعي من خالل إحداث طفرة يف املعايري االجتامعية حول سلوكيات نظافة 

اليدين ومن خالل قوة تعليم األطفال. عىل سبيل املثال، يف غانا، أخذ األطفال عىل عاتقهم بناء محطات غسل اليدين 

باستخدام املواد املحلية. أما يف زامبيا، يطلب األطفال الصابون من إدارة املدرسة ملامرسة غسل اليدين. وهذه الحاالت 

املتكررة تخلق مجتمًعا يصبح فيه موضوع النظافة جزًءا أساسًيا من نقاشاتهم ويستمر كذلك يف تعزيز السلوكيات الصحية يف 
املدرسة واملنزل واملجتمع.  

نظافة اليدين يف مرافق الرعاية الصحية

تهدف مرافق الرعاية الصحية إىل أن تكون مركزًا للشفاء 
وذلك من بعد إصابة مليون شخص كل عام إثر العدوى 

املرتبطة بالرعاية الصحية.  تشري التقديرات الحديثة إىل أن 
واحد من كل ستة مرافق صحية عىل مستوى العامل يفتقر 

إىل املوارد األساسية لنظافة اليدين يف نقطة الرعاية وبالقرب 
من املراحيض، باإلضافة إىل ما يزيد عن 40٪ من املرافق 

الصحية يف جنوب الصحراء الكربى بأفريقيا تعاين من اليشء 
نفسه)منظمة الصحة العاملية واليونيسف، 2019(. ويعد 

االلتزام بأساليب نظافة اليدين عىل نحو صحيح مبا يف 
ذلك غسل اليدين بالصابون أمرًا بالغ األهمية ملنع انتشار 

العدوى يف مرافق الرعاية الصحية وضامن سالمة العاملني 
يف مجال الرعاية الصحية واملرىض والزوار)مراكز السيطرة 

عىل األمراض والوقاية منها ]CDC[، 2019(. ويف املتوسط، 
تصيب العدوى املرتبطة بالرعاية الصحية ما يقرب من 

15٪ من املرىض من البلدان املحدودة واملتوسطة الدخل 
 Allegranzi,(و7٪ من املرىض يف البلدان املرتفعة الدخل
)2019b ,.2018b; Watson et al ,WHO ;2011 ,.et al

)»أليجرانزي« وآخرون، 2011، ومنظمة الصحة العاملية 
 .)2019b ،2018، و »واتسون« وآخرونb ،)WHO( 

وأظهرت األبحاث أن املقاييس البسيطة والفعالة للوقاية 
من العدوى ومكافحتها مثل أساليب نظافة اليدين ميكنها 
تقليل اإلصابات املرتبطة بالرعاية الصحية بنسبة تزيد عن 
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.)2018a ،50٪)منظمة الصحة العاملية

يف مرافق الرعاية الصحية، ينبغي نظافة اليدين باستخدام 
مطهر كحويل لليدين أو بالصابون واملاء يف خمسة أوقات 

حرجة حددتها منظمة الصحة العاملية:  

 1 قبل مالمسة أي مريض

2 قبل إجراءات التنظيف والتعقيم

3 بعد التعرض لسوائل جسم املريض

4 بعد مالمسة املريض

 5  بعد مالمسة األشياء املحيطة باملريض)منظمة الصحة 
.)2009a ،العاملية

يجب عىل مقدمي الرعاية الصحية معرفة وفهم القواعد 
الصحيحة املفرسة ألسباب نظافة اليدين والوقت املحدد لها 

وكيفية إجرائها)منظمة الصحة العاملية، 2009b(. ويجب 
عليهم أيًضا امتالك الوسائل الالزمة التباع تلك القواعد. 
يتطلب تعزيز نظافة اليدين يف املرافق الصحية التعاون 

مع ومن خالل النظام الصحي لتكون الدافع واملحرك 
لتغيري السلوك ولالنتقال من مجرد املحددات الفردية إىل 
نظم التخاطب والبيئات املالمئة)منظمة الصحة العاملية، 

2009c(. يف أغلب األحيان، تستقر األنظمة الصحية يف 
مختلف الدول، بينام تهمل مرافق الرعاية الصحية يف 

األنظمة األساسية مثل املياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية)منظمة ووتر آيد، التاريخ مفقود(.

لذا، تحدد منظمة الصحة العاملية مثانية عنارص أساسية 
تجعل برامج الوقاية من العدوى ومكافحتها مؤثرة وفعالة 

عىل الصعيد الوطني وصعيد املرافق وتوفر الحد األدىن 

من املتطلبات لبلوغ تلك العنارص األساسية عىل 
  ،2019b ،الصعيد القطري)منظمة الصحة العاملية

كام تدعم األدلة املتعلقة بنظافة اليدين جميع 
العنارص األساسية باثنني من التوصيات القوية 

الخاصة بنظافة اليدين مبا يف ذلك العنرصان 6 و8، 
حيث يُفصل الحاجة إىل املواد واملعدات إلجراء 
نظافة اليدين وكذلك الحاجة إىل رصد وتقييم 

نظافة اليدين عىل التوايل)منظمة الصحة العاملية، 
2020(. ترد اسرتاتيجيات منظمة الصحة العاملية 

املعنية بنظافة اليدين يف سياق الوقاية من 
العدوى ومكافحتها وبرامج املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية وذلك يف ضمن إطار مبادرة 
نظافة اليدين للجميع )راجع القسم الخاص 

بنظافة اليدين للجميع يفالفصل 5: معالجة غسل اليدين 
عىل مستوى النظم(.

تربز اسرتاتيجية تطوير نظافة اليدين متعددة الوسائط، 
والعنرص األسايس لدليل منظمة الصحة العاملية لربامج 

الوقاية من العدوى ومكافحتها، خمسة عنارص لتحسني 
نظافة اليدين يف مرافق الرعاية الصحية )منظمة الصحة 

العاملية، 2009c(.  ويشمل هذا معالجة املرافق األساسية 
واملوارد، والتدريب والتعليم، والرصد والتقييم، واالتصاالت 

ورسائل التذكرة، والثقافة املؤسسية حول نظافة اليدين.  
وعىل الربامج أيًضا أن تستهدف عدة أجزاء من النظام 

الصحي، مبا يف ذلك اإلدارة والتمويل واألبحاث وتوصيل 
الخدمات لضامن وجود املرافق األساسية لغسل اليدين يف 
أماكنها وتوفري عمليات التشغيل والصيانة املستمرة لدعم 

غسل اليدين. 

وتعد نظم وإجراءات الرشاء والتسليم وإدارة املوارد من 

األمور بالغة األهمية للتأكيد عىل أهمية وجود مرافق 
غسل اليدين يف أماكنها. وهذا يتضمن التمويل الالزم من 
أجل اإلمدادات املستمرة ملنتجات نظافة اليدين واملرافق 

األساسية مثل محطات نظافة اليدين يف جميع نقاط 
الدخول ونقاط الرعاية وقرب املراحيض. فإن إمكانية 

الوصول إىل املرافق واإلمدادات املالمئة ميكن أن يدعم 
عملية نظافة اليدين الفعالة واملتكررة خالل أوقات الرعاية 

الحرجة.  وميكن أن يساعد استخدام أداة تحسني املياه 
والرصف الصحي للمرافق الصحية »املؤرشات األساسية« يف 

تحديد الثغرات برسعة وتوجيه واالسرتشاد بها يف توجيه 
 ,WHO( ،خطط تحسني املرافق)منظمة الصحة العاملية

2018b(. ويعد التدريب املالئم لقواعد نظافة اليدين الالزم 
لبناء القدرات أمرًا حاساًم لجميع أعضاء القوى العاملة يف 

الرعاية الصحية)منظمة الصحة العاملية، 2019b(.  ويتجاوز 
التدريب الفعال الرسائل التلقينية البسيطة يف الفصول 

الدراسية، ويتضمن مناهج مبتكرة مع أنشطة تستند 
عىل نظرية تعلم الكبار، مثل االسرتاتيجيات القامئة عىل 
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يجب أن يتم بناء القدرات يف املؤسسات وعرب النظام
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الفريق واملهام واإلرشاف عىل املرىض. إن مناذج التدريب 
املستخدمة عىل نطاق واسع يف العديد من األماكن 

محدودة املوارد - مثل التدريب التدريجي - قد ال تصل إىل 
جميع أعضاء طاقم الرعاية الصحية ومبرور الوقت قد ال 

تلبي الحاجة إىل املتابعة أو التدريب التنشيطي. لذا، يجب 
إضفاء الطابع املؤسيس عىل التدريب ما قبل التوظيف 

لجميع أعضاء الطاقم الطبي يف مجال نظافة اليدين، 
ال سيام األطباء واملمرضات والقابالت واملوظفون شبه 

الطبيون، ويجب أن تكون نظافة اليدين جزًءا أساسيًا من 
التدريب الروتيني أثناء الخدمة للجميع، مبا يف ذلك عامل 

النظافة واملوظفون املساعدون. مع هناك الحاجة إىل مناذج 
تكرارية ومبتكرة للتدريب؛ 

حيث ارتبط االستخدام الفعال للتدقيق والتغذية الراجعة 

يف الوقت املناسب بالتحسينات يف املامرسة 
الرسيرية كنامذج إرشاف داعمة تشجع عىل 

سلوكيات النظافة الجيدة بدالً من املعاقبة 
عىل السلوكيات السيئة. باإلضافة إىل ذلك، 
يجب أن تكون لجان الوقاية من العدوى 

ومكافحتها نشطة ويجب مراقبة نظافة 
اليدين بشكل روتيني عىل مستوى املنشأة 

لضامن االلتزام املستمر بنظافة اليدين 
الجيدة. ويؤكد املكون األسايس 6 ملنظمة 

الصحة العاملية عىل املراقبة والتغذية 
الراجعة، ويتضمن عملية تدقيق كجزء 
من عملية تحسني الجودة التي تسعى 

إىل تحسني رعاية املرىض والنتائج. وكجزء 
من املكون األسايس للوقاية من العدوى 

ومكافحتها، تويص منظمة الصحة العاملية 
بشدة مبراقبة نظافة اليدين والتغذية 

الراجعة يف مرافق الرعاية الصحية كمؤرش 
أداء وطني؛ 

حيث إن أساس الوقاية من العدوى ومكافحتها هو 
استخدام منتجات تنظيف اليدين، ويفضل تلك التي 

تحتوي عىل الكحول إذا كان ذلك متاحاً يف نقطة الرعاية، 
أو استعامل املاء والصابون إذا كانت األيدي متسخة بشكل 

واضح )واستخدام القفازات، إذا أويص بذلك(. يجب مامرسة 
نظافة اليدين املالمئة، التي تتضمن غسل اليدين بالصابون 
من الجميع يف مرافق الرعاية الصحية، مبا يف ذلك العاملني 

يف مجال الرعاية الصحية واملوظفني واملرىض والزوار. وتويص 
منظمة الصحة العاملية بشدة برضورة توفري مواد ومعدات 

نظافة اليدين بسهولة يف جميع نقاط الرعاية واملراحيض 
)منظمة الصحة العاملية ،b 2019(، ولكن يزيد االكتظاظ 
يف املرافق من خطر انتقال العدوى، مام يربز بشكل أكرب 

حاجة جميع الزوار والعاملني يف مجال الرعاية الصحية إىل 
حامية أنفسهم واآلخرين من خالل نظافة اليدين املالمئة. 
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غسل اليدين أمر بالغ األهمية للوقاية من العدوى والسيطرة عليها
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دراسة حالة

تحسني نظافة اليدين يف نظام الرعاية الصحية

»نكوان جاكوب غوبت« ممرض ومرشف عىل الوقاية من العدوى يف الكامريون. عندما تم تعيينه يف األصل 

كممرض ملكافحة العدوى والوقاية )IPC( يف عام 2002 ، كان املستشفى الذي يعمل به يعاين من تفيش 

متكرر لإلنتان الوليدي، الذي تسببه البكترييا نتيجة لقلة نظافة اليدين ومامرسات التعقيم. 

فقام نكوان وزمالؤه بتغيري سلوك الوقاية من العدوى ومكافحتها  من خالل إجراء التدريبات )دّرسها(، 

وتوفري التجهيزات املناسبة )ابنيها(، ومتكني قادة املنشأة ليتحملوا املسؤولية )عيشها(. وكخطوة أوىل، سهل 

نكوان جلسات التدريب والتعليم وعقد مناقشات فردية مع موظفي املستشفى حول أهمية الوقاية من 

العدوى ومكافحتها للحفاظ عىل سالمة املرىض. وعىل الرغم من بعض املامنعة يف البداية، فإن  80٪ من 

املوظفني تحسنت معرفتهم باملبادئ األساسية للوقاية من العدوى ومكافحتها، مبا يف ذلك نظافة اليدين. 

ولكن يف ذلك الوقت، مل يكن هناك مطهر كحويل لليدين يف املستشفى، مام جعل من الصعب مامرسة 

نظافة اليدين خالل اللحظات الخمس ملنظمة الصحة العاملية. وملعالجة هذا النقص يف التجهيزات، قرر 

»نكوان »وزمالؤه إنتاج مطهر لليدين باستخدام مكونات متاحة محلًيا مستعملني الصيغة التي أوصت 

بها منظمة الصحة العاملية ومتبعني إجراءات السالمة املحددة. ويف غضون بضعة أشهر، كان العاملون 

باملستشفى يصنعون مطهراً لليدين يكفي لوضع عبواته يف جميع محطات العمل ونقاط الرعاية 

ومع توفر التجهيزات واملعرفة، نظر نكوان إىل الجزء الذي سيسمح باستمرار التحسينات وهو: امللكية أقنع 

القيادة العليا للنظام بإعطاء األولوية للوقاية من العدوى ومكافحتها يف منشآتهم. نتج عن هذا التقبل 

واملشاركة الفعالة تغريان رئيسيان يف السياسة: تم تعيني ممرضة للوقاية من العدوى ومكافحتها يف كل 

منشأة، وطلب من كل موظف طبي حمل مطهر لليدين يف جيبه الستخدامه يف نقاط الرعاية. اقرأ ملف 

»نكوان« الكامل لنظافة اليدين من هنا.
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غسل اليدين يف األوضاع الهشة واملتأثرة بالنزاعات

تضطرب البيئات االجتامعية واملادية لألشخاص الذين عانوا 
أثناء تواجدهم يف أماكن تفشت فيها األمراض املعدية 

أو تعرضت لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو نزوحاً 
قرسياً. وغالبًا ما تترضر أنظمة املياه والرصف الصحي، 

وتصبح النظم الصحية مثقلة باألعباء أو معطلة. ومن هنا 
تُخلق البيئة املثالية النتشار مسببات األمراض يف مثل تلك 

الظروف. 

تشري التقديرات إىل أن 40٪ من مجموع الوفيات يف املرحلة 
 Connelly et( الحادة لألزمة ترجع إىل أمراض اإلسهال

al.، 2004( )»كونييل« وآخرون، 2004(. األطفال معرضون 
للخطر بشكل خاص.  أثناء النزاعات عىل سبيل املثال ، 
يكون األطفال الذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات 

عرضة للوفاة من اإلسهال أكرث 20 مرة من العنف نفسه 
)اليونيسف ، 2019 ب(. 

لذا، يجب أن تتبع تدابري غسل اليدين يف ظروف الضعف 
والرصاع املبادئ نفسها التي تتبعها برامج غسل اليدين يف 

أي ظروف أخرى. ومع ذلك، فإن الظروف التالية تجعل 
السياقات اإلنسانية متفردة من حيث القيود الربمجية 

والظروف التي قد تؤثر عىل سلوك غسل اليدين:

الدورات الربامجية قد تكون أقرص. غالبًا ما تحتاج املراحل 
املتعددة لتصميم برنامج النظافة إىل التكثيف والتبسيط 

لالستجابة برسعة لالحتياجات أثناء تفيش مرض معدي أو 
أزمة إنسانية.

وغالًبا ما تكون الحكومات أو املنظامت غري الحكومية 
مسؤولة عن توفري مرافق غسل اليدين والصابون واملاء، عىل 
النقيض من ذلك يف الظروف املستقرة، يكون السكان عادًة 

مسؤولني جزئيًا أو كليًا عن رشاء منتجات غسل اليدين.

قد يكون الوقت واملوارد والقدرات محدودة 
أثناء األزمة. من املرجح أن يكون تعزيز 

النظافة أحد اإلجراءات العديدة املصممة 
لالستجابة الحتياجات السكان املترضرين 

وتحسني ظروف العيش، مام يؤدي إىل 
الكثري من االستخدامات التنافسية للموارد 

الشحيحة.

إن العواقب املدمرة للنزاع والضعف تؤثر 
يف سلوك الناس؛ مام قد تختلف محددات 

السلوك يف مثل هذه الظروف عن تلك 
املوجودة يف األوضاع املستقرة )»وايت« 

 .)2020 ، .White et al()(2020 ،وآخرون

من املرجح أن يكون تسهيل الوصول إىل مرافق غسل 
اليدين  باملاء والصابون يف البيئات الضعيفة والتي تعيش 

رصاعاً ما، الطريقة األكرث فاعلية لتغيري السلوك.  يقدم 
الجدول 7 قامئة باملنتجات التي ثبتت فعاليتها يف تعزيز 
نظافة اليدين يف حاالت الطوارئ، سواًء من خالل غسل 

اليدين بالصابون أو املامرسات البديلة.
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ألن األماكن الضعيفة واملتأثرة بالرصاع توفر عدًدا ال يحىص من السياقات والتحديات
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لذا، اختربت منظامت مختلفة األساليب التالية لتصميم 
برامج غسل اليدين وتقدميها يف البيئات الضعيفة والتي 

تعاين من رصاع ما، واُعتربتها ممكنة ومناسبة: 
 Wash’Em اغسلهم«: تم تصميم عملية« Wash’Em   n

»اغسلهم« خصيًصا للظروف الطارئة. تسرتشد عملية 
تصميم الربنامج هذه مبجموعة من خمس أدوات 

تقييم رسيعة سهلة االستخدام، مرتبطة بربنامج يرتجم 
رؤى التقييم إىل أنشطة الربنامج. استخدم برنامج 

Wash’Em »اغسلهم«  العديد من الجهات الفاعلة 
اإلنسانية باإلضافة إىل مجموعات املياه والرصف 

الصحي والنظافة العامة الوطنية ويسمح عادًة بتصميم 
الربنامج يف غضون أسبوع واحد )أنظر الجدول 2 (.

n   تحليل العائق: تحليل العائق هو نهج قائم عىل املسح 

يستخدم بشكل شائع لتحديد املحددات الرئيسية 
للسلوك. استخدمه العديد من الجهات الفاعلة يف 

مجال الصحة والتنمية يف مجموعة من األماكن، مبا يف 
ذلك األماكن الضعيفة والتي تعاين من رصاع  )أنظر 

الجدول 2(.
Mum’s Magic Hands   n »أيادي األم السحرية«: طور 

كل من Mum’s Magic Hands »أيادي األم السحرية 
»أوكسفام« Oxfam و »يونيليفر«Unilever. وهو 

يوفر مجموعة من أنشطة تغيري السلوك التفاعلية التي 
تستند إىل رسد القصص والدوافع العاطفية. وميكن 
تكييف الحزمة بسهولة مع الظروف املختلفة وتم 

اختبارها يف العديد من حاالت الطوارئ )أنظر دراسة 
الحالة يف الصفحة التالية(. 

املصدرالوصفاملنَتج

Jengu هي منشأة مفتوحة لغسل اليدين ميكن بناؤها محليًا أو مرفق Jengu لغسل اليدين 

رشاؤها. تم تصميمه عرب مراجعة األدبيات والتشاور مع السكان 

املترضرين من األزمات والعاملني يف املجال اإلنساين. 

.Jengu, n.d

تحتوي هذه املجموعة عىل وعاء وموزع مياه لجعل محطة غسيل مجموعة مواد ترويج ومامرسة غسل اليدين

اليدين قليلة التكلفة ومتينة ومحببة وسهلة الرتكيب. وهذه 

املجموعة تتضمن أيضاً صابون وتنبيهات لغسل اليدين. 

 .Elrha, n.d 

تم تصميم هذا املنتج ليكون بديالً لغسل اليدين بالصابون. فإنها منشفة بديلة للصابون

منشفة من األلياف الدقيقة معالجة مبضاد للميكروبات. يغمسها 

املستخدمون يف كمية قليلة من املاء ويفركون أيديهم بها. وتعد 

املنشفة البديلة للصابون مفيدة يف األماكن التي يندر فيها املاء 

والصابون، وكذلك لألشخاص املتنقلني.

 Torondel, Khan, Holm Larsen, & White, 2019;

White, Petz, Desta, Holm, & Larsen, 2019

يحتوي هذا الصابون عىل لعبة مضمنة بالداخل. ُوجد أن احتاملية صابون املفاجآت لألطفال

غسل األطفال أليديهم بالصابون باستخدام هذا املنتج، زادت أربع 

مرات.

Watson et al., 2018

الجدول 7: املنتجات يف حاالت الطوارئ
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تتأثر النظافة الشخصية، مبا يف ذلك سلوك غسل اليدين، 
عندما يعاين الناس من ضائقة نفسية ، كام هو الحال غالبًا 
يف األماكن الضعيفة واملتأثرة بالرصاع. لذا، من املهم التأكد 
من أن نهج تحسني غسل اليدين يف هذه األماكن حساس 
تجاه االحتياجات األوسع للسكان. فعىل سبيل املثال، قد 
يرغب مدير الربنامج يف استكشاف كيفية لدمج برنامج 
نظافة اليدين يف برامج الصحة العقلية وسبل العيش. 

وأثناء األزمات، غالبًا ما يُجرّد األشخاص من وكالتهم 
)مجربون عىل االعتامد عىل ما تقدمه املنظامت( وكرامتهم 

)يُجربون عىل العيش يف ظروف أسوأ بكثري مام اعتادوا 
عليه(. لذا، ميكن تصميم برامج نظافة اليدين ملساعدة 

األشخاص عىل التعامل مع هذه الظروف. عىل سبيل املثال، 
يجب أن يحاول العاملون يف املجال اإلنساين توفري الصابون 

ومرافق غسل اليدين الجذابة. 

والتعاون له اعتبار مهم يف تصميم برامج غسل اليدين 
وتقدميها يف البيئات الضعيفة والتي تعاين من الرصاع. يف 

حني أن التعاون بني املنظامت غري الحكومية املختلفة 

وفروع الحكومة مهم يف جميع البيئات، إال أنه مهم للغاية 
يف حاالت الطوارئ، حيث من املمكن أن تصبح الربمجة 

فوضوية أو ازدواجية بكل سهولة. 

غسل اليدين يف أماكن العمل واألماكن العامة

يعد غسل اليدين بالصابون من أكرث الطرق فعالية لتجنب 
اإلصابة باملرض ونرشه يف األماكن العامة، مثل مكان العمل 

أو السوق  )مركز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها، 
CDC())2016 ، 2016(. يف األماكن العامة، غالبًا ما يكون 

خطر انتشار املرض مرتفًعا ألن الناس قريبون جًدا من 
بعضهم ويتشاركون مناطق تناول الطعام ومحطات العمل 

واملراحيض وغريها من املناطق التي تأوي الجراثيم. 

أماكن العمل ، سواء كانت رسمية )مكتبية( أو غري رسمية 
)موقف عىل جانب الطريق( ، ميكن أن تكون أرًضا خصبة 

للفريوسات والبكترييا التي ميكن أن تعيش لفرتة طويلة 
من الوقت عىل األسطح املشرتكة وتنترش بني األفراد عن 

طريق االتصال املبارش أو غري املبارش )جامعة أيوا ، 2013 

؛ رينولدز وآخرون ، 2015(. تستضيف أسطح املكاتب 
أعداًدا عالية من البكترييا، مع وجود أعىل محتوى من 

الجراثيم يف املساحات املشرتكة مثل غرف االسرتاحة 
 ,DeNoon(  ) 2012 ،"واملطابخ والحاممات   )"دونون

2012( وباملثل، فإن أماكن العمل غري الرسمية، مثل أكشاك 
 Soon،( الطعام، هي أيًضا مبثابة مكان رئييس النتقال املرض
Baines، Seaman، 2012( )»سيامن« و »بينز« و »سون«، 

.)2012

أظهرت نظافة األيدي املناسبة، مبا يف ذلك غسل اليدين 
بالصابون، انخفاًضا كبريًا يف عدد األيام التي ميرض بها 

املوظف وانخفاضاً يف اإلبالغ الفردي عن التهابات الجهاز 
التنفيس الحادة واإلنفلونزا )Hubner et al. ، 2010 ؛ 

Stedman-Smith et al. ، 2015(.)»هانرب« وآخرون، 2010، 
 و »ستيدمان سميث« وآخرون، 2015( 

وعىل الرغم من األدلة، يتجاهل الكثري من الناس هذه 
املامرسة الواقية للصحة يف أماكن العمل واألماكن العامة 

األخرى. ميكن أن يتسبب الغياب غري املخطط له عن العمل 
واملوظفني املرىض، إىل فقدان اإلنتاجية. تشري الدراسات 

دراسة حالة

تحسني الحياة يف حاالت الطوارئ من 

خالل غسل اليدين بالصابون
مجتمعات الالجئني واألشخاص املترضرين من الفيضانات أو الزالزل أو غريها من الكوارث 

الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان، هم من بني أكرث الفئات عرضة لإلصابة باألمراض. 
لذا، تعاونت Lifebuoy مع Oxfam إلنشاء برنامج مخصص يتجاوز مجرد التربع 

باملنتج، حيث يسعى للتأثري عىل السلوكيات يف األماكن التي ترتفع فيها حاالت االكتظاظ 
واإلسهال. 

وتختلف كل حالة عن األخرى، لذلك تحدث الفريق إىل النساء املتأثرات بحاالت 
طوارئ مختلفة - يف نيبال وباكستان والفلبني - لفهم التحديات التي يواجهنها يف الحياة 

اليومية بشكل أفضل. وحدد كل من "أوكسفام" و"يونيليفر" أيًضا العوائق والدوافع 
 Mum’s لتغيري السلوك يف كل من هذه االبيئات. واستجابة لذلك ، قاموا بتطوير برنامج
Magic Hands » أيادي األمهات السحرية«، وهو برنامج يصل إىل األمهات ، بناًء عىل 

رؤى عاملية ميكن أن تعمل حتى يف البيئات الصعبة للغاية.

تم تجريب الربنامج عىل األمهات عرب املناطق املترضرة من الزلزال يف نيبال، ونجح يف 
تحسني املعرفة ومامرسة غسل اليدين بالصابون خالل اللحظات الحرجة طوال اليوم، 

مثل قبل األكل وبعد الذهاب إىل املرحاض. ومنذ ذلك الحني، تم توسيع الربنامج ليشمل 
أكرث من عرش دول.

أظهر برنامج نيبال زيادات كبرية يف مامرسة غسل اليدين بالصابون قبل األكل وتحضري 
 الطعام )18٪ و 17٪ عىل التوايل(. 

أثبت الربنامج أيًضا وجود زيادة  كبرية يف غسل اليدين بالصابون بعد الذهاب إىل 
املرحاض بعد التدخل، حيث لوحظ املزيد من األمهات بنسبة 45٪ يغسلن أيديهن 

بالصابون.

م 
ص

رد
صلا

رو
:ة

 U
N

IL
EV

ER



61دليل غسل اليدين

تحسني غسل اليدين يف سياقات محددة4

إىل أن تنفيذ برامج نظافة اليدين يف العمل ويف األماكن 
العامة األخرى ميكن أن يزيد من االلتزام بنظافة اليدين 

)Arbogast et al. ، 2016 ؛ Hubner et al. ، 2013 ؛ 
 .)2012 ، .Savolainen-Kopra et al

فيام ييل اعتبارات مهمة لتشجيع غسل اليدين يف العمل 
ويف األسواق ويف األماكن العامة األخرى: 

  توفري إمكانية الوصول إىل محطات غسل اليدين باملاء  	

الجاري والصابون. محطات غسل اليدين باملياه الجارية 
هي املرافق األساسية الالزمة ملامرسة غسل اليدين 
بالشكل الصحيح. يجب أن تبقى موزعات الصابون 

ممتلئة و فعالة. إذا مل يكن يف مكان العمل فريق صيانة، 
فإن وضع جدول زمني للعاملني ملراقبة إمدادات مواد 
غسل اليدين، ميكن أن يخلق التزاماً  ميّكن الجميع من 

الوصول إىل وسائل غسل اليدين . 

  تقديم مطهر كحويل لليدين )معقم لليدين(. كذلك،  	

ميكن أن يؤدي وضع موزعات تعقيم اليدين يف كل 
أرجاء مكان العمل إىل تشجيع مامرسات نظافة اليدين 
املنتظمة يف حالة عدم توفر املاء والصابون. يعد غسل 

اليدين باملاء والصابون أفضل طريقة إلزالة الجراثيم متاًما 
من اليدين، لكن املطهر الكحويل لليدين ميكن أن يقتل 

البكترييا الضارة ويعترب بديالً جيًدا يف حالة عدم توفر املاء 
والصابون. 

 استخدم الالفتات وامللصقات. ميكن لإلشارات وامللصقات  	
يف األماكن الرئيسية، مثل الحاممات واملطابخ، أن تذكر 
الناس بغسل أيديهم يف اللحظات الحرجة. تذكر تغيري 
الرسائل بشكل متكرر؛ ألنه غالبًا ما يتم تجاهل الالفتة 

أوامللصق نفسه بعد رؤيته بشكل يومي. ميكن أن يؤدي 
الضغط االجتامعي لغسل األيدي يف مكان العمل أيًضا 

إىل تحسني مامرسة غسل اليدين بني العاملني، ويجب أن 

تقوم اإلدارة بتوفري القيادة ياإلضافة إىل تشجيع املوظفني 
عىل التقدم إىل األمام كداعمني لغسل اليدين يف مكان 

العمل. 

 دمج تغيري سلوك غسل اليدين يف نطاقات أخرى

هنالك ثروة من األدلة تدعم دمج غسل اليدين يف نطاقات 
ذات صلة. فلغسل اليدين فوائد واسعة النطاق وميكن أن 
يكون له تأثري إيجايب عىل مجموعة من قطاعات التنمية. 

لذلك ميكن، بل ينبغي ، دمج غسل اليدين يف برامج 
وسياسات ومبادرات التنمية ذات الصلة. إن إدراج غسل 

اليدين ممكن أن يكون فعاالً يف قطاعات مثل :التعليم 
والصحة والتغذية وتنمية الطفولة املبكرة وبرامج اإلنصاف 

واإلدماج. 
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التعليم

يعد غسل اليدين، مبا أنه جزء من حزمة كاملة من خدمات 
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية للمدارس، عنرصًا 

متمامً مهاًم لربمجة التعليم وميكن أن يحسن من نسبة 
الحضور يف املدرسة ووقت التفاعل بني املعلم والتلميذ. 
وتوفر املدارس أيًضا مكانًا رئيسيًا للرتويج لغسل اليدين 
بالصابون خالل السنوات التكوينية للطالب، عندما يتم 

تطوير العديد من العادات. لذا، يرجى الرجوع إىل قسم  
املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف املدارس يف هذا 

الفصل ملناقشة تنفيذ هذه الربمجة التشاركية. 

الصحة

هناك حاجة إىل اعتامد غسل اليدين بالطريقة الصحيحة 
عىل نطاق واسع لتحقيق العديد من األهداف الصحية. 
متت مناقشة الحاجة إىل غسل اليدين يف مرافق الرعاية 

الصحية يف وقت سابق يف هذا الفصل، لكن أوجه التعاون 
املحتملة لدمج نظافة اليدين والصحة تتجاوز أماكن الرعاية 
الصحية. وميكن أن تساهم نظافة اليدين يف تحسني النتائج 

الصحية لألمهات واألطفال واألشخاص املصابني بفريوس 
نقص املناعة البرشية / اإليدز وغريهم. باإلضافة إىل ذلك، 

فهو جزء أسايس من االستجابة لتفيش األمراض، مثل الكولريا 
.19-COVID أو

غالبًا ما يكون األطفال معرضني بشكل خاص لخطر اإلصابة 
باألمراض املتعلقة بقلة املياه والرصف الصحي والنظافة. 

لذا، تُعد القدرة عىل غسل اليدين ومامرستها بشكل صحيح 
خطوة حاسمة يف الحد من األمراض والوفيات. عىل سبيل 
املثال، تقل احتاملية إصابة تالميذ املدارس الذين يغسلون 

أيديهم بااللتهاب الرئوي بنسبة تصل إىل 50٪ ونوبات 
اإلسهال - وهام اثنان من األمراض العاملية القاتلة لألطفال 
 Luby( )2006 ،لويب« وآخرون، 2005 و)»لويب« وآخرون«(
et al.، 2005؛ Luby et al.، 2006(. وباملثل، كان األطفال 

الذين تلقوا اجراءات لغسل اليدين أقل عرضة بنسبة 
68٪ لإلصابة بعدوى الديدان الطفيلية املعوية يف إثيوبيا 

)محمود وآخرون ، 2015(. 

وإدراج غسل اليدين كذلك يَُعد أمرًا بالغ األهمية بالنسبة 
للفئات الضعيفة األخرى، مثل أولئك املصابون بفريوس 

نقص املناعة البرشية / اإليدز أو أولئك الذين يعانون من 
ظروف أخرى موجودة مسبًقا. لذا، يجب أن تتضمن الربامج 
برمجة لتغيري السلوك عند غسل اليدين يف األوقات الحرجة 

وبتقنية مناسبة عرب الربامج. من املهم دمج سياسات 
وإرشادات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف 

الربامج والسياسات الشاملة لفريوس نقص املناعة البرشية، 
حيث ترتبط آثار غسل اليدين ارتباطًا وثيًقا بالنتائج الصحية 

لهذه املجموعة  )منظمة الصحة العاملية ووكالة التنمية 
الدولية التابعة للواليات املتحدة ، 2010(.

ممكن أن يساعد دمج غسل اليدين يف الربامج الصحية 
األخرى عىل تحقيق أهدافها العامة، مثل برنامج الوقاية 

من تفيش األمراض، وصحة األم والطفل، وأمراض املناطق 
املدارية املهملة )NTDs(. عىل سبيل املثال، ميكن لغسل 

اليدين بالصابون أن يقلل من عدوى الديدان املعوية التي 
 NTDs تنتقل عرب الرتاب وأمراض املناطق املدارية املهملة

األخرى. ميكن أن يساعد دمج غسل اليدين يف زيادة 
ثقة الناس يف برامج عالج NTD أمراض املناطق املدارية 

املهملة، مثل إدارة األدوية الجامعية وتقليل احتاملية عودة 
العدوى بني السكان املعالجني  )منظمة الصحة العاملية ، 

2015 أ(. وإن الدمج بني تعزيز نظافة اليدين و اللقاحات 
يضاعف التأثري يف صحة الطفل. فقد يأيت مقدم الرعاية إىل 
عيادة التطعيم أكرث من خمس مرات خالل أول عامني من 

حياة الطفل. االستفادة من هذه الزيارات الروتينية لتحسني 
مامرسات غسل اليدين ملقدم الرعاية للطفل ميكن أن 

يضمن تأثريًا أكرب عىل صحة الطفل.

)ESSITY(مصدر الصورة: رشكة إيسيتي

لغسل اليدين تأثري شامل خالل إعداد الربامج املختلفة



63دليل غسل اليدين

تحسني غسل اليدين يف سياقات محددة4

التغذية

تلعب "األيام األلف األوىل" من الحمل وحتى عيد ميالد 
الطفل الثاين دورًا رئيسيًا يف سالمة الفرد مدى الحياة. ميكن 
أن يؤدي نقص تغذية األم أو الطفل خالل هذا الوقت إىل 
التقزم و العواقب املرتتبة عليه مدى الحياة، مام يؤثر عىل 
الوظيفة اإلدراكية، والكسب، وحتى نتاج الوالدات للجيل 
 Sharp & 2015؛ ،Crane، Jones، & Berkley(  القادم

Estes، 2010(. بدون مامرسات النظافة الجيدة وبيئة آمنة 
ونظيفة ، يعاين األطفال من اإلسهال املتكرر والتهابات 

الديدان املعوية والتلوث الربازي الفموي )منظمة الصحة 
العاملية ، 2008 ؛ منظمة الصحة العاملية ، اليونيسف 
، مجموعة البنك الدويل ، 2018(. تعترب نظافة األيدي 

واألغذية لألطفال 
عند إدخال 

األطعمة الداعمة 
يف عمر ستة 

أشهر واستمرارها 
خالل 24 شهرًا 

أمرًا بالغ األهمية، 
نظرًا لالرتفاع 

الشديد يف حاالت 
اإلسهال عند 

تقديم األطعمة 
واملياه ألول مرة 
للرضع. عىل الرغم من أنه ال يزال أمامنا الكثري لفهم هذه 

الحالة، فإن هناك أدلة متزايدة عىل أن الخلل الوظيفي 
املعوي البيئي )EED( ، وهو التهاب مزمن يف األمعاء 

الدقيقة، ميكن أن يضعف الجسم ومينع االمتصاص األمثل 
واستخدام العنارص الغذائية، ويضعف النمو الطويل عند 

الرضع واألطفال الصغار )Lauer، 2020(. وميكن لظروف 

ونظراً ألن غسل اليدين وأنشطة التغذية 
األساسية تعتمد جميعها عىل األمهات 

ومقدمي الرعاية اآلخرين، ميكن أن 
يحدث الدمج بني غسل اليدين وبرامج 

التغذية بسالسة. ومن ثم، ال تقسم 
العائالت يومها إىل قطاعات مختلفة؛ فكل 

تلك األنشطة هي جزء من حياة األرسة.

دراسة حالة

يف عام 2014، اشرتكت منظمة ووتر آيد مع قسم رعاية األرسة يف وزارة الصحة النيبالية )قسم صحة الطفل سابقاً( إلطالق 

مرشوع تجريبي جديد عىل نطاق واسع. واستكشفت هذه املبادرة ما إن كان دمج النظافة يف التحصني الروتيني ميكنه تعزيز 

برنامج التطعيم، وتحسني السلوكيات، وبناء القدرات بني العاملني يف الصحة، وتوفري آلية دمج مستدامة. باإلضافة إىل أنه تم 

تصميم تدخل تغيري السلوك من خالل عملية إبداعية مستنرية من خالل البحث التكويني. وتم تنفيذ برنامج تعزيز النظافة يف 

أربعة مناطق استهدفت مقدمي الرعاية أو األوصياء عىل األطفال الذين تقل أعامرهم عن سنة واحدة. إىل جانب تعرض ما 

يقرب من 35000 من مقدمي الرعاية يف غضون عام لخمس مرات عىل األقل ألنشطة تدخل للنظافة واملصممة بشكل إبداعي. 

فكان الدافع الرئييس الذي تم الرتويج له يف تلك األنشطة هو أن نكون "عائلة مثالية". 

ولخلق رغبة اجتامعية يف السلوكيات الرئيسية بني مقدمي الرعاية، يتم استخدام برنامج أنشطة نظافة جذابة، مثل األلعاب، 

والقصص، واملسابقات، واألغاين، وااللتزامات العامة، واملكافآت. وخالل جلسة تعليمية مدتها 45 دقيقة قبل كل لقاح، يتم تعزيز 

خمسة سلوكيات رئيسية: الرضاعة الطبيعية الحرصية، ونظافة الطعام، وغسل اليدين بالصابون، واملياه املنزلية ومعالجة الحليب، 

واالستخدام الصحي للمرحاض، مبا يف ذلك التخلص من براز األطفال. باإلضافة إىل ذلك، استخدام الدعامات واإلشارات املرئية، مثل 

املرايا ذات العالمات التجارية، وصدريات األطفال، واملراوح املطبوع عليها السلوكيات الرئيسية، والرسائل املطبوعة عىل جدول 

التطعيم، لتعزيز سلوكيات التغذية هذه والنظافة. 

وقام مقّيمون من طرف ثالث بقياس نتائج املرشوع بعد عام واحد من التنفيذ. وأظهر تقييم النتائج أن مرشوع الدمج كان فعاالً 

يف تغيري السلوكيات، حيث حقق زيادة بنسبة 51٪ يف عدد مقدمي الرعاية الذين أفادوا مبامرسة السلوكيات الخمس املتعلقة 

بالتغذية والنظافة. وعزز التدخل من تغطية التحصني الروتيني، وخفض معدالت االنقطاع عن الدراسة، وبنى الثقة بني العاملني 

 يف الصحة لتنفيذ مثل هذه األساليب الجديدة. 

وبعد نجاح الربنامج التجريبي، احتفظت حكومة نيبال بالربنامج يف املقاطعات األربع واتخذت قراراً سياسياً لتوسيعه عىل 

مستوى البالد )إجاميل 77 مقاطعة(، بحيث يبلغ عدد السكان املستهدفني 650.000 سنوياً.

دمج غسل اليدين مع برامج التطعيم يف نيبال
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املياه والرصف الصحي السيئة أن تعرض األمعاء لكميات 
كبرية من امليكروبات الضارة والتي تعد سبباً بيولوجياً قوياً 

لالعتالل املعوي البيئي. ميكن أن يؤدي اتباع نظام غذايئ غري 
مالئم باإلضافة إىل ظروف املياه والرصف الصحي والنظافة 
السيئة، إىل تعريض الرضع واألطفال الصغار لحياة ُمهلكة، 

مام يقيد النمو اإلدرايك والبدين إىل حد ال ميكن تعويضه 
 .)2018a ، USAID( مدى الحياة

ومع ذلك، فإن النتائج املستخلصة من ثالث تجارب موجهة 
تستخدم عينات عشوائية واسعة النطاق )RCTs(، أثارت 

تساؤالت حول تأثري برامج املياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية عىل منو األطفال واإلسهال يف املجتمعات الفقرية، 

مبا يف ذلك املدى  املطلوب لنظافة بيئة الطفل لتحقيق 
تأثري إيجايب عىل صحة الطفل و ما إذا كانت برامج املياه 

والرصف الصحي والنظافة العامة تحقق هذا املستوى 
من التأثري )Null et al.، 2018؛ Luby et al.، 2018؛ 

 .)2019 ،.Cumming et al 2019؛ ،.Humphrey et al
خلصت اليونيسف ومنظمة الصحة العاملية )2019( إىل أن 

التجارب الثالث املوجهة والتي تستخدم عينات عشوائية 
تسلط الضوء عىل الحاجة إىل تنفيذ برامج املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية عىل مستوى األنظمة، مع زيادة 
االستثامر يف ُحسن التوجيه للقيادة والسياسة والتخطيط 

والتمويل وبناء القدرات والرصد كام متت مناقشته 
يف الفصل الخامس: معالجة غسل اليدين عىل مستوى 

األنظمة.  تشري دراسات أخرى أيضاً، إىل الحاجة إىل الرتكيز 
عىل املناهج متعددة القطاعات يف السنوات األوىل لضامن 

بيئة صحية ومحفزة و راعية، متّكن األطفال من تحقيق 
 .)2017 ، .Britto et al( ًإمكانياتهم كاملة

عىل الرغم من االلتزامات املتعددة بدمج املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية، مبا يف ذلك غسل اليدين، يف 
برامج التغذية، فإن هناك الحاجة إىل مزيد من التقدم 

لتحسني هذه الربمجة التشاركية )منظمة الصحة العاملية ، 
واليونيسيف ، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية ، 2015(. 
كام أن هناك حاجة إىل مزيد من الجهود املتضافرة لجعل 

غسل اليدين أولوية ملنع فقدان املغذيات وكرس الحلقة 
املفرغة لنقص التغذية الناتج عن اإلسهال واألمراض املعدية 

األخرى. 

وملعالجة هذه الفجوة، قام العديد من أصحاب املصلحة 
بإعداد وثائق توجيهية وداعمة إلدماج املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية يف برامج التغذية واألمن الغذايئ. 
لذا، ميكن دمج غسل اليدين وإجراءات املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية األخرى مع برامج التغذية واألمن 
الغذايئ بطرق مختلفة لتلبية رشوط وفرص وقيود الحالة. 

اختربت دراسات الحالة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 
طرقًا مختلفة للدمج ، مبا يف ذلك برامج التغذية الوطنية مع 

مكون املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية، واملشاريع 
واسعة النطاق التي تهدف إىل الحد من سوء التغذية من 

خالل نهج مشرتك بني عدة قطاعات، وإجراءات املياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية املدمجة مع برامج 

التغذية أثناء حاالت الطوارئ اإلنسانية، واالشرتاك يف مواقع 
أنشطة املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية والتغذية 

يف املناطق الجغرافية املعرضة للخطر من الناحية التغذوية 
)منظمة الصحة العاملية ، واليونيسيف ، والواليات املتحدة( 

 .)2015 ,]USAID[ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

ال ينبغي ملصممي برامج التغذية فقط النظر يف كيفية 
تضمني غسل اليدين وعنارص املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية األخرى، ولكن يجب عىل منفذي برامج 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية النظر يف كيفية 
معالجة موضوع التغذية كجزء من نهج متكامل ملضاعفة 

تأثريهم وما يرتتب عليه من نتائج أشمل، خاصة فيام يتعلق 
باألطفال.
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تنمية الطفولة املبكرة

تشمل تنمية الطفولة املبكرة )ECD( النمو البدين 
واالجتامعي والعاطفي واإلدرايك والحريك خالل السنوات 
الثامين األوىل من حياة الطفل )منظمة الصحة العاملية ، 

بدون تاريخ(. هذه هي السنوات التي يتطور فيها الدماغ 
بشكل أرسع، خاصة خالل األيام األلف األوىل؛ حيث تُشّكل 

تنمية الطفولة املبكرة أساس حياة كل فرد. وبالتايل، فإن 
تنمية الطفولة املبكرة تساهم يف نهاية املطاف يف جميع 

أهداف التنمية، والعديد من املجاالت األخرى تساهم 
بدورها يف تنمية الطفولة املبكرة. وجدت إحدى الدراسات 

أن الرتويج لغسل اليدين بني األطفال الصغار أدى إىل 
حصول هؤالء األطفال عىل درجات أفضل يف اختبار 

مفصل لنموهم عندما كانوا بني الخامسة والسابعة من 
العمر)مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها،2012(

)CDC, 2012(. حيث ألهم النظام التشاريك بني املياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية والتغذية وتنمية الطفولة 

 املبكرة من أجل سالمة األطفال الصغار، تشكيل مبادرة )
Clean, Fed and Nurtured »نظيف، شبعان 

 .)cleanfednurtured.org(وُمغذي

تتعامل اليونيسف، ومنظمة الصحة العاملية ، والوكاالت 
التنموية والتعليمية األخرى مع هذه الفرصة السانحة 

للسنوات الثامين األوىل، من خالل إجراءات مصممة خصيصاً 
لكل مجموعة عمرية، ملضاعفة النتائج التنموية لألطفال، 
حيث يلعب غسل اليدين دورًا يف كل مجموعة من هذه 

املجموعات. لذا، يجب أن ينصب تركيز الربامج والسياسات 
املدمجة عىل األطفال واألمهات، فضالً عن مقدمي الرعاية 

 ،Dodos( املؤثرين اآلخرين مثل اآلباء والجدات واألشقاء
2017(. وميكن أن تبدأ إجراءات دعم غسل اليدين قبل 

والدة الطفل حتى عن طريق تركيب محطات لغسل اليدين 
، مام يهيئ األجواء لغسل اليدين مبكرًا للطفل. فإن  إدراج 
خطوة غسل اليدين من جانب مقدمي الرعاية قبل حمل 

الرضيع خالل الفرتة األوىل بعد الوالدة )أول 28 يوًما من 
الحياة(، له تأثري هائل عىل بقاء األطفال حديثي الوالدة عىل 
قيد الحياة ومنوهم الالحق   )"رهي"، و"موالين"و "خاتري"، 

Rhee، Mullany، Khatry(   )2008، 2008(. باإلضافة 
إىل ذلك، يوفر غسل أيدي الطفل فرصة أخرى ملقدم 

الرعاية خالل عمله للتأثري بشكل إيجايب عىل النمو املبكر 
للطفل. ففي خالل السنوات األوىل من أعامرهم، يتمتع 

األطفال  بقدرة عالية عىل التغيري، وبالتايل فإن خلق عادة 
غسل اليدين يضع حجر األساس للصحة والسالمة طوال 

حياة املرء  )Cusick and Georgieff, n.d.(. )»كوزيك« و 
»جورجيف«، دون تاريخ(.

)ESSITY(مصدر الصورة: رشكة إيسيتي

ميكن أن يكون غسل اليدين أداة مهمة يف تنمية الطفولة املبكرة
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اإلنصاف واإلدماج

ميكن أن تسهم إجراءات نظافة اليدين يف املساواة 
والتمكني، من خالل توفري الفرص للنساء والفتيات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن وغريهم من 

املجموعات لتويل أدوار قيادية جديدة بدالً من أن يكونوا 
مستفيدين سلبيني من اإلجراءات املحددة مسبًقا. فهذا أمر 
بالغ األهمية ويؤثر بشكل مبارش عىل الكثريين؛ عىل سبيل 

املثال، األطفال والبالغون ذوو اإلعاقة يشكلون ما يقدر 
بنحو 15٪ من سكان العامل )اليونيسف ، 2020(. ومع ذلك، 

فإن جعل برامج وسياسات غسل اليدين شاملة ومحرتمة 
لجميع األشخاص ال يحدث تلقائيًا. ويتطلب تركيزًا متعمًدا 

ومشاركة مقصودة من مجموعات محددة. 

لذا، يجب أن تركز الربامج عىل اإلنصاف، مبا يف ذلك تصميم 
وتحديد مواقع مرافق غسل اليدين لتكون يف متناول 

الجميع وسهلة االستخدام. باإلضافة إىل  إيصال رسائل 
نظافة اليدين بطريقة تخاطب الجميع، مبا يف ذلك أولئك 
الذين يواجهون صعوبات يف الرؤية أو السمع أو الفهم أو 
الحركة، ويجب أن متثل الرسوم التوضيحية لغسل اليدين 

 .)2020 ،Wilbur( التنوع الحقيقي للمجتمعات

إن إجراءات نظافة اليدين املسؤولة  يجب أن تتجنب 
ترسيخ القوالب النمطية الجنسانية أو املساهمة يف األعراف 

املؤذية. فبدال من ذلك، ميكنهم لعب دور يف تشجيع 
اإلدماج والتمكني من خالل تعزيز األدوار الجنسانية 

املتساوية. فعىل سبيل املثال، ميكن أن تؤكد رسائل التواصل 
عىل دور املرأة كقائدة أو مهنية، باإلضافة إىل دورها كزوجة 

وأم. ويجب أن متثل رسائل غسل اليدين األشخاص ذوي 
اإلعاقة بكرامة وكعنارص فاعلة للتغيري يف املجتمع.

أهداف الفصل واملوارد

ولفاعليات غسل اليدين تأثريات شاملة يف العديد من 
السياقات املختلفة. لذا، من املهم أن نفهم كيف ميكن 
تحسني غسل اليدين يف سياقات مثل املدارس ومرافق 

الرعاية الصحية واألماكن العامة األخرى. وباملثل، يجب 
دمج غسل اليدين يف املبادرات الصحية واإلمنائية األخرى 
لزيادة التأثري. فتشمل النقاط الرئيسية من هذا الفصل ما 

ييل: 

 حدد أولويات غسل اليدين بناًء عىل السياق والجمهور.  	

يعد تطوير محتوى محدد وإرشاك الجمهور املستهدف 
أمراً بالغ األهمية لضامن تغيري سلوك غسل اليدين بني 

مختلف املجموعات السكانية. 

 ربط غسل اليدين بقضايا التنمية األخرى ذات الصلة  	

 لتحسني نتائج الصحة والتنمية. 
تتحدى الطبيعة املتكاملة ألهداف التنمية املستدامة 
املامرسني وصانعي السياسات لتبني اسرتاتيجيات من 

شأنها أن تؤدي إىل فوائد عرب مجاالت متعددة. وميكن 
أن يؤدي دمج غسل اليدين يف مبادرات الصحة والتنمية 

ذات الصلة إىل دفع التقدم عرب أجندة أهداف التنمية 
املستدامة.

مصدر الصورة: منظمة »ووتر آيد«
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موارد إضافية لتحسني غسل اليدين يف سياقات محددة

 n  الرشاكة العاملية لغسل اليدين. 

 سلسلة ملف نظافة اليدين 
تقدم هذه السلسلة دراسات حالة تسلط الضوء عىل 

أبطال غسل اليدين يف أماكن الرعاية الصحية. 

n  منظمة العمل ضد الجوع )ACF(. التغذية واملياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية يقدم هذا الدليل 
العميل توصيات لزيادة التأثري الغذايئ من خالل 
تكامل املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

وبرامج التغذية. 

n  رشكة »إيسيتي« / »تورك« مجموعة أدوات »تورك« 

"اآلمنة يف العمل". وميكن أن تدعم مجموعات 
األدوات هذه الرشكات يف خلق بيئة عمل أكرث أماناً 
من خالل نظافة اليدين. وتتوفر مجموعات األدوات 
الحالية لدعم الحكومات، ومرافق الرعاية الصحية، 

والخدمات الغذائية، واملصنعني، ومحالت البقالة 
والصيدليات، واملؤسسات التعليمية، واملكاتب. 

n  الجمعية األملانية للتعاون الدويل )GIZ( واليونيسف. 

توسيع نطاق غسل اليدين الجامعي يف املدارس: 
خالصة وافية ملرافق الغسيل الجامعية يف جميع 

أنحاء العامل. يقدم هذا املنشور مفهوم غسل اليدين 
الجامعي ويناقش املبادئ واملتطلبات األساسية ملرافق 

غسل اليدين. 

n  املياه العاملية 2020. عرشة إجراءات فورية يف مجال 

املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية يف مرافق 
الرعاية الصحية من أجل االستجابة لفريوس كوفيد 

-19. يصف هذا املوجز عرشة إجراءات فورية للمياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية ميكن ملرافق 
الرعاية الصحية منخفضة املوارد القيام بها مبيزانية 

محدودة ويجمع املوارد الالزمة للعمل يف مرافق 
الرعاية الصحية. 

n  منظمة العمل الدولية. نظافة اليدين يف مكان العمل: 

موجز السياسة. يؤكد موجز السياسة هذا عىل أن 
ظروف العمل اآلمنة والصحية أساسية لظروف العمل 
الالئق، ويسلط الضوء عىل الحاجة إىل نظافة اليدين 

ملنع انتشار األمراض يف بيئة العمل. 

n  اليونيسف. الدليل امليداين: نهج الثالث نجوم للمياه 

والرصف الصحي والنظافة الصحية يف املدارس. يقدم 
هذا الدليل امليداين نظرة عامة عىل نهج الثالث نجوم 
وكيف ميكن تطبيقه لتحسني املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية يف املدارس.

n  منظمة »ووتر آيد« بأسرتاليا. نحو مياه ورصف صحي 

ونظافة صحية شاملة: تبادل األدلة والخربات من 
امليدان. يقدم هذا املنشور دليالً عملياً لتحقيق العدالة 

والشمول يف برامج املياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية يف جميع أنحاء العامل. 

  منظمة الصحة العاملية وشبكة املنظامت غري 

الحكومية ألمراض املناطق املدارية املهملة. عمل 
الصحة واملياه والرصف الصحي والنظافة الصحية معاً: 

دليل "التعليامت" لربامج أمراض املناطق املدارية 
املهملة. توفر مجموعة األدوات هذه إرشادات خطوة 
بخطوة حول كيفية مشاركة مجتمعات املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية واألمراض املدارية املهملة 
مع بعضها البعض والعمل بشكل تعاوين لتحسني 

توصيل خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية إىل السكان املحرومني واملترضرين من العديد 

من أمراض املناطق املدارية املهملة.

n  منظمة الصحة العاملية، واليونيسف، والوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية. تحسني نتائج التغذية 
بواسطة مياه ورصف الصحي ونظافة صحية أفضل: 

حلول عملية للسياسات والربامج. تلخص هذه الوثيقة 
األدلة عىل فوائد املياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحية لتحسني نتائج التغذية وتصف كيف ميكن 
دمج تدخالت املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

يف برامج التغذية.
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حجر األساس لغسل اليدين

يعد "حجر األساس" للنظام إحدى الطرق لفهم تعقيدات 
النظام ومعالجتها لدعم غسل اليدين. يعرف الرصف 

الصحي واملياه للجميع )SWA( حجر األساس لألنظمة عىل 
النحو التايل: التنسيقات والرتتيبات املؤسسية؛ السياسات 

واالسرتاتيجيات؛ التمويل؛ التخطيط والرصد واملراجعة؛ 
وتنمية القدرات )أنظر الشكل 8(. فالتفاعالت واألداء 

الجامعي لهذه العنارص األساسية للنظام األكرب هو ما يسمح 
للنظام بالعمل وتقوية هذا األساس سيعزز النظام. ومن 
أجل توسيع نطاق مامرسة غسل اليدين واملحافظة عليه 
عىل النحو األمثل، يجب أن يعمل كل منفذ وكل عنرص 

من عنارص النظام بشكل فعال. وميكن العثور عىل إشارة 
إىل مدى فعالية عمل حجر األساس هذا يف تقارير منظمة 

الصحة العاملية / مبادرة تحليل وتقييم خدمات الرصف 
الصحي ومياه الرشب عىل املستوى العاملي )GLAAS( من 

لجنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، ال سيام تقرير 
عام 2020 عن النظافة )منظمة الصحة العاملية ولجنة 

األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية، 2020(؛ حيث يفحص 
التقرير السياسات، والخطط، واألهداف، والتمويل الوطني. 

ويُظهر أن البلدان غالباً ما يكون لديها سياسات وخطط 
وطنية للنظافة؛ ومع ذلك، فإنهم يفتقرون إىل املوارد املالية 

والبرشية للتنفيذ الكامل للسياسات والخطط لتحسني 
النظافة، مثل غسل اليدين بالصابون. ومن خالل تقييم 

حجر األساس هذا والروابط بينه مبزيد من التفصيل، ميكن 
للمامرسني تحديد فجوات معينة الستهدافها يف التدخالت 

لتحقيق تأثري أكرب. 

فعىل الرغم من بساطته، فإن غسل اليدين مشكلة معقدة. وليك مُيارس غسل اليدين بشكل عام 
ومستدام يف جميع أنحاء البلد، فإن الرتكيز عىل سلوك غسل اليدين لألفراد ال يكفي. كام يتطلب خلق 
بيئة مالمئة لدعم توسيع نطاق غسل اليدين الرتكيز عىل النظام بأكمله، مبا يف ذلك العديد من الجهات 

التنفيذية وعالقاتها املتبادلة، والتي ميكن أن متّكن من مامرسة غسل اليدين يف املنازل واملدارس 
وأماكن العمل ومرافق الرعاية الصحية واألماكن العامة األخرى. ويعتمد الرتكيز عىل األنظمة املحلية 
لغسل اليدين عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملجتمعية عىل فهم أن "تحقيق أي نتيجة إمنائية 
واستدامتها يعتمد عىل مساهامت الجهات التنفيذية املتعددة واملرتابطة" )الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، 2014(.
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النظام املحيل هو مجموعة مرتابطة من الجهات النشطة 

التي تنتج بشكل مشرتك نتيجة مجتمعية. وتشري كلمة 

"محيل" إىل الجهات النشطة يف بلد ما وميكن أن تكون عىل 

املستوى الوطني، ومستوى األقاليم، واملقاطعة، واملجتمع.

ما هو النظام املحيل؟
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الرتتيبات التنسيقية واملؤسسية

إن الهدف من التفكري النظامي هو تحديد وفهم وتضخيم 
املناهج التي تعتمد عىل التآزر والعالقات املعقدة بني 
عدد ال يحىص من الجهات املعنية والجهات التنفيذية. 

فعىل مستوى األنظمة، يعتمد تحقيق نتائج غسل اليدين 
واستدامتها عىل قيام جميع الجهات التنفيذية يف النظام 

بدورها لتعزيز غسل اليدين واعتبار غسل اليدين أمراً 
رضورياً لتحقيق أهدافه، مع قيام الوكاالت الحكومية بتوفري 

القيادة املناسبة )املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 
بلجنة اإلغاثة الدولية، 2018ب أ، ومنظمة »ووتر آيد«، 

2017، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 2014(. وتشمل 
هذه الجهات التنفيذية القطاع الخاص، ومنظامت املجتمع 

املدين، واملنظامت الدينية، واملمولني، والهيئات الحكومية 
عرب مختلف الوزارات، من املجتمع إىل املستوى الوطني. 

عادة ما تكون الوزارات املسؤولة عن الصحة واملوارد املائية 
مكلفة بضامن توجيه بشأن نظافة اليدين وضامن جودة 
خدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بشكل 
عام. ويف حني اختالف الرتتيبات املؤسسية، تلعب هذه 

الوزارات دوراً قيادياً أو تنسيقياً، حيث تدمج املياه والرصف 
الصحي والنظافة الصحية يف مبادرات طويلة األجل. كام 

أنه من املهم أن يفهم قادة النظام القدرات واملوارد املتاحة 
لكل منظمة ألداء دورها يف النظام لدعم غسل اليدين 

وكذلك آليات التنسيق بني هذه املنظامت. ويجب أن تكون 
آليات التنسيق شاملة، مام يسمح مبشاركة مجموعة واسعة 
من أصحاب املصلحة يف الحوار وتحديد املصالح املشرتكة يف 

تقديم الخدمات وتعلم نظافة اليدين.

ميكن أن يوفر رسم خرائط النظام فهامً أفضل للجهات 
التنفيذية واملوارد وآليات التنسيق التي تؤثر عىل غسل 

اليدين يف بلد ما )راجع قسم تلميحات بناء النظام يف هذا 
الفصل ملزيد من التفاصيل حول رسم خرائط النظام(. 

وميكن أن تضمن االستفادة من النظام املحيل بأكمله عدم 
وجود فجوات كبرية يف البيئة املالمئة، وتؤدي إىل قدر أكرب 

من االستدامة، والقدرة عىل التكيف، واملساءلة. ومن املهم 
أن يفهم املسئولون أدوارهم والتفاعالت املطلوبة مع 

اآلخرين؛ والتي ميكن أن تساعد السياسات واالسرتاتيجيات 
يف توفري الوضوح لهذه األدوار والتنسيق، كام هو موضح يف 

القسم التايل. 

تعريف

تشري إىل العالقات الرسمية وآليات االتصال والتعاون والتنسيق 

بني الجهات التنفيذية الرئيسية يف الدولة.

الرتتيبات املؤسسية

 التنسيق
 والرتتيبات املؤسسية

تعزيز بيئة مالمئة لنظافة اليدين )حجر األساس للرصف الصحي واملياه للجميع(

السياسات واالسرتاتيجيات التمويل
 التخطيط، واملراقبة،

 واملراجعة
تنمية القدرات

الشكل 8: حجر األساس للرصف الصحي واملياه للجميع لغسل اليدين
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السياسات واالسرتاتيجيات

السياسات واالسرتاتيجيات هي اآلليات التي تحدد 
الحكومة من خاللها رؤيتها )السياسة( وتحدد خطة عملها 

)االسرتاتيجية(. وتتضمن هذه العملية تحديد األهداف 
ووضع املعايري الوطنية لنظافة اليدين، والتي لها تأثريات 
شاملة عرب قطاعات متعددة. فيجب أن تحدد السياسات 

الوطنية أهدافاً لتحسني البنية التحتية لغسل اليدين 
وتقديم التوجيه بشأن االسرتاتيجيات والرتتيبات املؤسسية 

لتحقيق تلك األهداف. وميكن للسياسات التي تتضمن 
أهدافاً محددة زمنياً لقياس التقدم املحرز يف توسيع نطاق 
نظافة اليدين أن تساعد يف تعظيم وتحفيز التقدم املستمر 

يف زيادة اإلقبال عىل نظافة اليدين، ال سيام من خالل غسل 
اليدين  بالصابون )منظمة الصحة العاملية واليونيسف، 

.)2020

لذا، يجب أن توفر السياسات واالسرتاتيجيات إرشادات 
لالستثامر لدعم نظافة اليدين. وميكن أن تساعد السياسات 

واالسرتاتيجيات الواضحة يف تحديد الرتتيبات املؤسسية 
واملسؤوليات والتفاعالت بني مختلف الجهات املسؤولة. 
وميكنهم أيضاً املساعدة يف توضيح آليات امللكية واإلدارة 

واملساءلة لخدمات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 
داخل املؤسسات. فمن املمكن أن يوفر التخطيط الشامل 

للسياسات التي تتناول غسل اليدين عرب الوكاالت فهامً 
لكيفية إعطاء األولوية لسياسات واسرتاتيجيات غسل 

اليدين. فلبعض الوكاالت سياسات وإرشادات قامئة بذاتها 
لغسل اليدين، ولكن من الشائع أن يتم دمج غسل اليدين 

يف السياسات واألطر الوطنية للرصف الصحي، أو الصحة، أو 
املوضوعات األخرى ذات الصلة. فعىل سبيل املثال، يف مايل، 

تعد كل من محطات غسل اليدين واملراحيض متطلبات 
للمجتمعات التي تسعى للحصول عىل شهادة عدم التغوط 

 .)2015b ،يف العراء )منظمة الصحة العاملية

يجب أيضاً استخدام تلك السياسات يف املؤسسات، مثل 
املدارس أو مرافق الرعاية الصحية، ومع ذلك غالباً ما يتم 
التغايض عن تطوير تلك السياسات واستخدامها لألماكن 

املؤسسية. ومن أمثلة هذه السياسات الخاصة باملؤسسات 
املطالبة بغسل اليدين قبل إعداد الطعام يف املدرسة أو 

غسل اليدين للقابالت يف مرفق الرعاية الصحية. ومثال آخر 
عىل السياسة االسرتاتيجية لدعم غسل اليدين هو الذي 

يتطلب ميزانية لبناء إمدادات املياه والبنية التحتية لغسل 
اليدين وصيانتها، ألي مرشوع بناء يف مؤسسة أكادميية.

وميكن أن توفر أطر السياسات للبلدان واملؤسسات الوضوح 
بشأن األدوار واملسؤوليات لإلدارة، من التمويل إىل الصيانة 

اليومية.
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دراسة حالة

اسرتاتيجية تعزيز النظافة الوطنية يف نيجرييا

قامت وزارة املوارد املائية الفيدرالية النيجريية، بدعم من اليونيسف، ووزارة التنمية الدولية، 
واالتحاد األورويب، بتطوير االسرتاتيجية الوطنية لتعزيز النظافة، جنباً إىل جنب مع املبادئ 

التوجيهية لتعزيز النظافة يف املجتمعات واملدارس. فتعمل االسرتاتيجية عىل دعم الشعب يف 
جميع أنحاء البالد للحفاظ عىل السلوكيات الصحية وتسليط الضوء عىل أنشطة تعزيز النظافة. 

ابحث عن االسرتاتيجية الكاملة هنا.

تدخالت تعزيز النظافة هي تدخالت شاملة، وتسهم هذه االسرتاتيجية يف صحة الطفل والتعليم 
والتنمية الشاملة يف البالد. وبالتايل، هناك حاجة إىل رشاكات بني مختلف أصحاب املصلحة من 

جميع مستويات النظام )الوطني، والدويل، واملجتمعي، واملدريس(. ويوضح الجدول أدناه بعض 
الرشكاء يف هذه االسرتاتيجية وأدوارهم ومسؤولياتهم. 

الرشيك
األدوار واملسئوليات

الخطة الزمنيةاملدرسةاملجتمعالدولةوطنية

الوزارة الفيدرالية 
للموارد املائية

تطوير السياسات واملشاركة 
مع الرشكاء واملانحني والرصد 

والتنسيق 

تنفيذ مرافق صحية شاملة 
بقيادة املجتمع املحيل، مبا يف 

ذلك التدريب عىل املرافق 
الصحية الشاملة بقيادة املجتمع 
املحيل وتعزيز النظافة الشخصية

تشغيل فريق املنطقة الحكومية 
املحلية للمرافق الصحية الشاملة 
بقيادة املجتمع املحيل، وتدريب 

املتطوعني واملهنيني الصحيني، 
ومراقبة األنشطة

توفري مرافق املياه والرصف 
الصحي 

حتى عام 
2025

وزارة الصحة 
الفيدرالية

تطوير السياسات مع األمراض 
املتعلقة بالطفولة، وربط تعزيز 

النظافة بالتغذية والقضايا 
األخرى ذات الصلة

تحديد املناطق الحساسة 
لسوء التغذية وعدوى اإلسهال 
والكولريا واملجاالت ذات الصلة 

والرتكيز عليها

تدريب املجموعات ذات الصلة 
عىل مستوى املجتمع لتعزيز 

النظافة وأنشطة املرافق الصحية 
الشاملة بقيادة املجتمع املحيل 

وتوعيتها

دعم نشاط غسل اليدين اليومي 
يف كل مدرسة واعتامد التالميذ 

عىل عادات النظافة

حتى عام 
2025

زيادة املساعدات املالية لدعم املانحون
كل نيجريي يتبنى مامرسات 

النظافة الجيدة

حتى عام ---
2030

املجتمع املدين، 
واملنظامت غري 

الحكومية

بناء بيئة تدعم تعزيز النظافة 
الشخصية

مساعدة الدول عىل بناء بيئة 
داعمة لتعزيز النظافة الشخصية

دعم املجتمعات لبناء بيئة 
داعمة لتعزيز النظافة الشخصية

دعم املدارس لبناء بيئة داعمة 
لتعزيز النظافة الشخصية

حتى يتم 
تحقيق 100% 

من األهداف؛
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حيث هناك العديد من السلبيات املتعلقة بالسياسات 
واالسرتاتيجيات التي يجب االحرتاس منها عند توسيع نطاق 
غسل اليدين. فتتمثل إحدى املشكالت التي ميكن أن تنشأ 
أن يتم إدراج غسل اليدين يف السياسات أو االسرتاتيجيات 

عىل نطاق واسع بدالً من الرتكيز عىل نظافة اليدين، وبالتايل 
فإن غسل اليدين ال يحظى باألولوية املناسبة يف املستندات 
أو يف إعداد الربامج التي يتم تنفيذها وفقاً للوثائق. وهناك 

مشكلة شائعة أخرى وهي أن الكثري من برامج غسل 
اليدين يتم تنفذها املنظامت غري الحكومية ومنظامت 
املجتمع املدين، والتي قد ال تتبع املتطلبات واإلرشادات 

الخاصة غسل اليدين واسرتاتيجياتها؛ حيث إن عمل 
املنظامت غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين يعد أمراً 
بالغ األهمية يف دعمها لغسل اليدين، كام يتضح من مثال 

اسرتاتيجية نيجرييا. وحتى بينام تحاول هذه املنظامت دعم 
غسل اليدين، فعندما ال تتبع رؤية الحكومة لغسل اليدين، 

فإنها ميكن أن تسبب آثاراً سلبية عىل نظام الدولة الذي 
يدعم غسل اليدين. وهناك مشكلة أخرى وهي أنه غالباً 

ما تكون هناك سياسات واسرتاتيجيات جيدة، ولكن هناك 
نقصاً يف التمويل للتنفيذ؛ مام يقودنا إىل حجر أساس النظام 

التايل للتمويل.

التمويل 

يتطلب الدعم عىل مستوى األنظمة ليستفيد غسل اليدين 
باستمرار من توفر متويل كاف لتغطية التكاليف الحالية 

واملستقبلية. فهناك حاجة إىل ميزانيات واقعية وشفافة بها 
تدفقات متويل محددة لغسل اليدين. فيجب عىل البلدان 

التي لديها سياسات وخطط صحية وطنية راسخة التأكد 
من أن الخطط محسوبة التكلفة وأن االحتياجات املالية 

والبرشية سيتم تلبيتها لتنفيذ الخطط. وسيتطلب توسيع 
نطاق غسل اليدين استثامرات كبرية يف ترقية املرافق والبنية 

التحتية أو صيانتها، واستكامل البحث التأسييس لتصميم 
برامج فعالة لتغيري السلوك، وتعزيز مامرسات نظافة 

اليدين، ودمج النظافة الشخصية يف العمليات الحكومية 
مثل التخطيط واملراقبة واملراجعة. باإلضافة إىل أنه يجب 

أن تتناول امليزانيات عىل املستويات اإلدارية املختلفة 
احتياجات غسل اليدين إذا كان سيتم تحقيق أهداف 

نظافة اليدين.

ومع ذلك، فإن املستويات الحالية للتمويل لدعم غسل 
اليدين غري كافية إىل حد كبري لدعم توسيع نطاق غسل 

اليدين. وتعزيز التمويل هو تحسني آليات التمويل الحالية 
وزيادة التدفقات اإلجاملية إىل املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية والقطاعات ذات الصلة )املياه والرصف 
الصحي والنظافة الصحية بلجنة اإلغاثة الدولية، 2018 ب(. 

فيمكن للجهات التنفيذية يف مجال نظافة اليدين الدعوة 
لتخصيص
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"يجب أن تتأكد البلدان التي لديها 

سياسات وخطط صحية وطنية راسخة 

من أن الخطط محسوبة التكلفة وأن 

االحتياجات املالية واملتعلقة باملوارد 

البرشية سيتم تلبيتها من أجل تنفيذ 

الخطط."
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بنود يف امليزانية لربامج غسل اليدين يف حالة عدم وجودها 
حالياً أو عدم كفايتها. يف حني أن العديد من هؤالء 

املدافعني هم من خارج الحكومة، فهناك حاجة إىل دعاة 
غسل اليدين داخل الحكومات لتقديم حجة قوية للتمويل 

لدعم غسل اليدين. 

ففوائد غسل اليدين مقنعة للمصالح ذات الصلة بالحكومة 
أو الوكالة، ال سيام عندما تعترب التهديدات املتصورة للصحة 

الوطنية أكرث خطورة، كام هو الحال أثناء تفيش الكولريا 
أو فريوس كورونا. وحتى يف الحاالت الصحية العادية، فإن 
عائد االستثامر يف غسل اليدين، مع توفري تكاليف خسائر 

اإلنتاجية وتجنب تكاليف الرعاية الصحية، يوفر حالة 
مقنعة للمسؤولني عن املالية العامة. راجع نتائج البحث 

يف قسم إبراز أهمية القضية داخل الحكومةيف الفصل 
الثاين للحصول عىل نتائج من الدراسات املتعلقة بالعائد 

االستثامري.

ميكن أن يساعد تحديد امليزانيات عىل أساس أهداف 
نظافة اليدين وتتبع نفقاتها يف تطوير ثقافة يكون فيها 

االستثامر يف نظافة اليدين ذي أولوية. ففي أوغندا، عىل 
سبيل املثال، أدى توفري أداة إعداد امليزانية لنظافة اليدين 

وغريها من نفقات املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 
إىل تسهيل املخصصات عىل مستوى املنطقة دون الحاجة 

إىل منارصة واسعة النطاق )مرشوع »واش بلس« للمياه 
والرصف الصحي والنظافة الصحية، 2014(. ويف حني أن 

هناك أدلة عىل وجود عائد جيد عىل االستثامر لدعم إعداد 
برامج غسل اليدين، فإن تتبع تكلفة برامج غسل اليدين 
وتأثريها ضمن املزيد من الربامج الوطنية سيعزز قضية 

غسل اليدين، خاصة بالنسبة لبلد الدراسة، وكذلك للبلدان 
املجاورة .

التخطيط، واملراقبة، واملراجعة 

تعد القيادة الحكومية رضورية لتخصيص املوارد 
الداخلية والخارجية وتوجيهها وتنسيقها وفقاً لألولويات 

واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية. ومن األفضل دعم توسيع 
نطاق غسل اليدين واستدامته من خالل دورة تقودها 

الحكومة والعديد من الجهات املعنية بالتخطيط واملراقبة 
والتعلم. وعندما تكون عمليات التخطيط القطاعية هذه 

ضعيفة أو غري موجودة، يجب أن يدعم الرشكاء بشكل 
مشرتك الجهود املبذولة لبناء هذه العمليات وتقويتها. 

متاماً كام هو الحال يف كثري من األحيان، هناك حاجة إىل 
منارصين مليزانيات أكرب لدعم غسل اليدين، وهناك حاجة 

إىل منارصين لغسل اليدين للدعوة إىل التخطيط الكايف 

واملراقبة واملراجعة لغسل اليدين. ويف بعض األحيان يكون 
أفضل منارصة هو عرض مساعدة الزمالء الحكوميني عىل 

تخطيط عملية التخطيط واملراقبة واملراجعة وتسهيلها. 
فبهذه الطريقة، يتم تحفيز العملية، ويجب دمج الخطوات 
يف العملية لضامن استدامتها عىل املدى الطويل. ويف بعض 
األحيان تبدأ املنارصة بإثبات أن هناك حاجة إىل التخطيط 
الشامل واملنهجي والرصد واملراجعة لتحقيق األهداف عىل 

مستوى األنظمة لدعم نظافة اليدين.

وعند وضع الخطط واألهداف الوطنية لغسل اليدين، يجب 
إنشاء أنظمة للرصد والتقييم واملراجعة. ويجب تحديد 

مؤرشات األداء الرئيسية بالرجوع إىل السياسات والخطط 
واألهداف الوطنية، إىل جانب األساليب القوية لجمع 
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هناك حاجة إىل ممثلني من جميع أنحاء النظام للتخطيط واملراقبة واملراجعة
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البيانات واستخدامها. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تتضمن 
هذه األساليب أنظمة مراقبة لتتبع التقدم نحو تعزيز البيئة 

املالمئة لنظافة اليدين وإحراز التقدم يف مامرسة غسل 
اليدين. يجب دمج جمع بيانات نظافة اليدين يف أنظمة 
جمع البيانات اإلدارية الروتينية )مثل أنظمة املعلومات 

اإلدارية( باإلضافة إىل الدراسات االستقصائية أو الفحوصات 
املوضعية )عىل سبيل املثال، الدراسات االستقصائية 

املنزلية والفحوصات التنظيمية( )منظمة الصحة العاملية 
واليونيسف، 2020(. تشمل أنظمة املراقبة واملؤرشات 

الحالية مؤرشات برنامج الرصد املشرتك بني منظمة الصحة 
العاملية واليونيسيف للنظافة يف املنازل واملدارس ومرافق 
الرعاية الصحية، باإلضافة إىل أداة تحسني املياه والرصف 
الصحي للمرافق الصحية التابعة ملنظمة الصحة العاملية 

/ اليونيسف )WASH FIT( )منظمة الصحة العاملية 
واليونيسيف، دون تاريخ، ومنظمة الصحة العاملية، 

2018 ب(. ميكن تتبع التقدم املحرز نحو أهداف تحسني 
األنظمة يف بيانات تقارير تحليل خدمات الرصف الصحي 
ومياه الرشب عىل املستوى العاملي وتقييمها. ويلزم إجراء 

مراجعات لألداء من خالل منصات الجهات املعنية املتعددة 
وآليات الحوار لتحسني التعلم من أجل إعداد الربامج. 

 بيد أنه يجب أن تكون عمليات التخطيط والرصد 
واملراجعة هذه مصحوبة بآليات واضحة للمساءلة املتبادلة، 

حيث ميكن مساءلة صانعي القرار وكل مجموعة من 
الجهات التنفيذية )املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية 

بلجنة اإلغاثة الدولية، بدون تاريخ؛ اليونيسف، 2019 أ(. 
ويجب أن تسهل آليات املساءلة التفكري النقدي يف التقدم 
املحرز نحو استيعاب غسل اليدين، ودعم التخطيط إلجراء 

تعديالت يف الربامج لتحسني التوسع. فعىل سبيل املثال، 
ميكن للمنظامت مشاركة اإلنجازات من خالل رسالة 

إخبارية لتحفيز املشاركة املستدامة. ويجب أال يقترص 

الرصد واملراجعة عىل جهود التنفيذ التي تبذلها الجهات 
التنفيذية يف النظام فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً 

التقدم املحرز يف النظام نفسه وصحته. تُعد أفعال مشاركة 
املعلومات أو إقراض املعدات أو املوافقة رسمياً عىل أي 

دعم للجهود أحد املؤرشات عىل أن النظام سليم ومتنامي 
)منظمة صحة األرسة الدولية 360، 2020(. 

W
EL

LB
EI

N
G

 F
O

U
N

D
A

T
IO

N
 A

FR
IC

A
ة 

س
ؤس

 م
رة:

صو
 ال

در
ص

م

القدرات التي يجب تطويرها عرب النظام
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تنمية القدرات

تتطلب البيئة املالمئة لنظافة اليدين املهارات واملعرفة 
والقيادة لدعم استيعاب غسل اليدين. وتتناول خطط 

بناء القدرات والتنمية قدرات املؤسسات عىل أداء األدوار 
واملسؤوليات عىل نطاق واسع، مبا يف ذلك توافر الهياكل 
واألدوات والتدريب والحوافز الرضورية )الرصف الصحي 

واملياه للجميع، 2020(. لذا، يجب أن يتمتع األفراد يف 
مختلف القطاعات وعىل مختلف املستويات بالقدرة 

عىل االنخراط بشكل فعال يف النظام لدعم غسل اليدين 
من خالل أدوارهم كصانعي سياسات وباحثني ومنفذين، 
وممولني، ومنارصين. ويتمتع األشخاص الذين يعملون يف 

مجال النظافة بتدريب وخلفيات متنوعة؛ حيث يكون 
بعضهم من العاملني الصحيني بينام سيكون اآلخرون 

مهندسني وعلامء اجتامع ومامريس تغيري السلوك. وأحد 
التحديات التي تواجه غسل اليدين هو أن كل هذه املهن 

قد تستخدم مصطلحات مختلفة حول النظافة. لذلك، يجب 
أن يكون تعلم مصطلحات اآلخرين يف النظام جزءاً من بناء 

القدرات؛حتى ميكن تسهيل التواصل الجيد.

وميكن أن يساعد تخطيط القدرات الحالية املخططني عىل 
تحديد الفجوات والفرص لتنمية القدرات. ومن املحتمل 

أن يحتاج العاملون يف مجال الصحة املجتمعية واملوظفون 
اآلخرون إىل التدريب عىل تنفيذ أنشطة تحسني نظافة 

اليدين. وإن االستثامر يف تطوير القيادة هو أيضا مفتاح 
عىل املستوى املؤسيس واملجتمعي. فبناء فهم العائد 

عىل االستثامر لغسل اليدين أمر مهم بني موظفي وزارة 
املالية، وكذلك املتخصصني يف مجال املياه والرصف الصحي 

والنظافة الصحية. ويعد تدريب املوظفني عىل توفري 
اإلرشاف الداعم أمراً أساسياً لضامن تنفيذ املسؤوليات 

املتعددة القطاعات لدعم غسل اليدين، مع تيسري تبادل 

املعرفة الذي ميكنه أن يوفر أفضل املامرسات والدروس 
 املستفادة لبناء القدرات وتنميتها. 

ويجب أن يتمتع جميع الجهات املعنية بالقدرة عىل 
تكييف إجراءاتهم بناًء عىل السياقات املتغرية، لدعم بيئة 

مالمئة لغسل اليدين. ففي جميع أنحاء النظام، يحتاج بناء 
القدرات إىل تحسني الدعم لغسل اليدين، ويجب استثامر 

ميزانية ووقت كافيني لضامن اكتامل بناء القدرات املناسب.

مصدر الصورة: املجلس التعاوين إلمدادات املياه 
والرصف الصحي

"جزء من بناء القدرات يحتاج 

إىل تعلم مصطلحات اآلخرين 

يف النظام، حتى ميكن تسهيل 

التواصل الجيد."
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نصائح لبناء النظام 

بواسطة استخدام حجر األساس من الفصل السابق لتوفري 
دليل لتدخالت لتقوية األنظمة، أثبتت النصائح الخاصة 

باألنشطة التي متت مناقشتها يف هذا القسم أنها مقاربات 
قيّمة لبناء أنظمة موثوقة ومستدامة ومرنة. فمن دون 

القيادة، ال ميكن إجراء أي تغيري يف النظام؛ لذا فإن تأسيس 
القيادة األولية لتعزيز النظام هو الخطوة األوىل يف الرحلة 

نحو نظام أقوى لدعم غسل اليدين. فخالل العملية، قد 
تكون املنارصة رضورية لتحفيز الجهات التنفيذية عىل 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق التغيري. ويحفز التعاون 
تعزيز العالقات بني املنظامت داخل النظام، والبناء حتى 
نقطة تعزيز التأثري الجامعي. خطوٌة أخرى مبكرة لتعزيز 

النظام هي معرفته جيداً واستيعاب وضعه الحايل. يتم 
تحقيق ذلك من خالل رسم خرائط النظام. يف حني أن 

إنشاء القيادة من أجل التغيري ورسم خرائط النظام هام 
خطوتان من الخطوات األوىل لتغيري النظام ، يتم إعادة 

النظر يف هذه الخطوات خالل عملية تعزيز النظام. عندما 
تجتمع مجموعات النظام مًعا للعمل الجامعي، قد يكون 

من املرغوب فيه ملجموعة فرعية من املنظامت، أو جميعها  
تكوين رشاكات لغسل اليدين عىل املستوى الوطني أو 

دون الوطني؛ مام يساعد هذا يف رفع التعاون بني الرشكاء 
ملستوى أعىل. وتُعد املساءلة عنرصاً مهاًم لضامن عمل 

النظام يف دعم غسل اليدين كام يجب.

الريادة لتعزيز األنظمة

يتطلب تعزيز األنظمة الفعالة فريًقا قياديًا يتمتع بقدرات 
اتصال قوية، فضالً عن فهم جيد لتقوية األنظمة وكيفية 
)2020 360 FHI( دعم تحسني الشبكات داخل النظام

)منظمة صحة األرسة الدولية 360، 360(. إن األفراد من 
الكيانات ذات املسؤوليات لغسل اليدين هم مرشحون 

طبيعيون لفريق تقوية نظام غسل اليدين، لكون تحسني 
النظام يعد من ضمن عملهم أساساََ. ومع ذلك، يوىص 

مبساعدة فنية مخصصة لدعم جهود أعضاء الفريق فيام 
مل يكونوا خرباَءَ يف تعزيز األنظمة، فقد تقوم منظامت 

غري حكومية ذات خربة يف تعزيز األنظمة بتقديم هذه 
املساعدة.

يتوىل فريق تعزيز األنظمة العديد من املهام املتعلقة 
بتنسيق الرشاكات وبناء العالقات. لذا، ينبغي أن يظل 

الفريق محايداً أثناء تسهيله تدفق املعلومات بني أصحاب 
املصلحة املمثلني رغباٍت وأجندات متنوعة. وبطريقة 

مامثلة، يجب أن يحافظ الفريق عىل اتصال وثيق مع 
جميع أصحاب املصلحة ويدعمهم يف تنظيم األحداث 

ومشاركة املعلومات واملحافظة عىل الرتكيز يف التزاماتهم 
بالعمل املشرتك. بهذه الطريقة، يقوم فريق تعزيز األنظمة 

بتوجيه القوى ويعزز املساءلة للوصول إىل األهداف التي 
تتعهد املجموعات بتحقيقها. مشاركة -وحتى اإلعالن عن- 

إنجازات هذه العهود يسهم يف تشكيل حامس وتحفيز 
جامعي.

يصبح تخطيط النظام األويل )أنظر قسم تخطيط النظام 
الحقاََ يف هذا الفصل( أساساً لتحديد أصحاب املصلحة 

األساسيني لعملية تعزيز األنظمة ودعوتهم. وميكن أن تكون 
اللجنة االستشارية عرب القطاعات ذات قيمة يف ضامن أخذ 

وجهات النظر والخربات العديدة من القطاعات ذات الصلة 
يف االعتبار؛  حيث ميكننا توسيع عملية تخطيط النظام ؛ مام 
يضمن نطاقاً أوسع للقضايا ذات الصلة وأصحاب املصلحة. 

باإلضافة إىل إنها تتيح معرفتها تجارب ووجهات نظر 
وشبكات مختلفة لفهم النظام بالتوسع يف عدة اتجاهات؛ 

مام يلقي الضوء عىل تعقيد العالقات والتحديات األساسية. 

ال يجب أن يقوم فريق تعزيز األنظمة واللجنة االستشارية 

العابرة للقطاعات مبراعاة أصحاب املصلحة املعنيني بغسل 
اليدين واملشاكل املتعلقة بذلك فقط، بل أيضاً الرشكاء 
الجدد )كوسائل اإلعالم والشخصيات املؤثرة ورجاالت 

الدين( املهمني ألي عملية تغيري اجتامعي. فهذه القامئة 
املتنامية من األفراد املحددين يف الشبكة، قد تكون مبثابة 
دعوٍة ألول حدٍث رسميٍّ لتعزيز النظام )أنظر فقرة التأثري 

الجامعييف القسم الثالث من هذا الفصل(.

التعريفات

فريٌق تم تشكيله لقيادة تحسني الشبكات وبناء القدرات 

داخل النظام

فريق تعزيز األنظمة

هي مجموعة تم تشكيلها لطرح االقرتاحات الالزمة لعملية 

تعزيز النظام. تتضمن مجموعات رئيسية عرب الشبكة باإلضافة 

لقادة الفكر الخرباء يف شأن التطوير

اللجنة االستشارية عرب القطاعات
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تحفيز التعاون وبناء رأس املال االجتامعي

ميكن أن يؤدي الرتكيز عىل بناء رأس املال االجتامعي بني 
أصحاب املصلحة يف النظام منذ البداية إىل تحسني نتائج 
تعزيز النظام )منظمة األرسة الدولية 360 ، 2020(؛. ألن 
رأس املال االجتامعي يعد أساسياً لتحفيز العمل املشرتك 
يف نظاٍم ما، وللحفاظ عىل ذلك التقدم مع مرور الزمن. 

وتؤدي تقوية األوارص وبناء الجسور بني القطاعات إىل رأس 
مال اجتامعي أكرب ويوجه الطاقات نحو التغيري. فتحسني 

مستوى التواصل بني أصحاب املصلحة ويف اتصالهم مع 
عالقاتهم هو رشط الستمرار العمل والتأثري الجامعي. 

إن النظام الذي يدعم غسل اليدين يعترب »ملكاً« لعدة 
قطاعات. وتتحدث القطاعات املختلفة لغاتاً مختلفة؛ لذلك 
تعد معرفة كيفية االستامع وكيفية استيعاب اآلخر خطوتان 
تأسيسيتان مهمتان. وقد يشمل النظام أيضاً سكاناً مهمشني 
من الذين يتمتعون بسلطة أقل بكثري من الجهات الفاعلة 

األخرى، بيد أن لديهم أدوار مهمة يؤدونها يف العمل 
الجامعي. من الرضوري أن يكون لهؤالء السكان صوت 
مسموع يف وضع خطة سلوكيات التغيري لغسل اليدين.

ومثال عىل التعاون الذي ميكن االستفادة منه لتحسني 
مامرسات غسل اليدين بشكل كبري هو ربط برامج تغيري 
سلوك غسل اليدين ارتباطًا وثيًقا وتنفيذها باالقرتان مع 
برامج إمدادات املياه. ويعد هذا التعاون محفزًا لغسل 

اليدين ألن سهولة الحصول عىل املياه تجعل غسل اليدين 
أقل بكثري من عبء األرسة ، وهذا التخفيف من العبء 

يكون صحيًحا بشكل خاص عندما تقوم العائالت بتوصيل 
املياه باألنابيب إىل منازلهم. وتقدم هذه الفرتة من التغيري 

يف التطور الرسيع ملنفعة لألرسة واملجتمع فرصة فريدة 
لتعزيز غسل اليدين. 

ولدعم هذا التعاون، يجب أن تكون الروابط قوية عرب 
قطاعني مختلفني للغاية: متخصصون يف إمدادات املياه، 

الذين لديهم خلفية هندسية وتقنية، ومتخصصون يف 
تغيري السلوك الذين لديهم خلفية مختلفة متاًما، ويركزون 
عىل املهارات "الناعمة". يعد االتفاق عىل التعاون لتحقيق 

أهداف مشرتكة خطوة مهمة نحو إنشاء رأس مال 
اجتامعي، لكن العمل من خالل عملية تخطيط مفصلة 
لكيفية تنسيق هذه األنشطة املختلفة يعزز رأس املال 
االجتامعي بني املجموعات. و إن تعلم الحديث بلغات 

اآلخرين التقنية هو خطوة مهمة لهاتني املجموعتني، باعتبار 
مصطلحاتهم املهنية مختلفة للغاية، وأي سؤال عنها يجب 

أن يكون محدداً يف عملية التخطيط. وال يتعلق األمر 
باللغة فحسب، بل تختلف األساليب أيضاً؛ إذ إن برامج 

إمداد املياه قد متلك برامج مختلفة جداً عن برامج تغيري 
السلوك. قد يخلق هذا رصاعاً بني املجموعتني، حيث تعتقد 

مجموعة إمداد املياه أن مجموعة تغيري سلوكيات غسل 
اليدين تعرقل وترية التدخل. ومع ذلك ، فإن التعرف عىل 

النزاعات املحتملة يف وقت مبكر ، ثم التخطيط لكيفية 
معالجة املشكالت يؤدي أيًضا إىل بناء رأس املال االجتامعي 
بني املجموعات، ليس فقط يف مرحلة التخطيط، ولكن أيًضا 

عند معالجة املشكالت بشكل مرٍض أثناء مرحلة التنفيذ. 

بناء عالقات مهنية عرب املجموعتني هي خطوة مهمة نحو 
بناء رأس مال اجتامعي. تتمثل إحدى خطوات بناء هذه 

العالقات يف تخصيص الوقت للمناقشات بني األشخاص 
وتسهيل هذه املناقشات الستكشاف القواسم املشرتكة 

الشخصية أو املهنية. فقد يعتقد شخصان أن مهنة أحدهام 
غامضة بالنسبة لآلخر، لكنهام قد يجدان يف نفس الوقت 

قواسم مشرتكة يف أسلوب إدارتهام لتحفيز األداء األمثل عرب 
اإلرشاف الداعم؛ ألن التدريبات التي تساعد املجموعات 

داخل النظام عىل إيجاد تلك القواسم املشرتكة ستدعم منو 
العالقات املهنية وتطوير رأس املال االجتامعي داخل النظام. 

ففي نهاية املطاف، سيساعد رأس املال االجتامعي هذا يف 
تعزيز التعاون بني املجموعات، وتقوية النظام وتحسني بيئة 

مواتية لغسل اليدين.

تعريف

هو قوة األوارص داخل كل مجموعة، مع الجسور املمتدة 

مع املجموعات األخرى داخل النظام. يتم تطويره من خالل 

العالقات الشخصية، واألهداف املشرتكة، والتعاون والثقة.

رأس املال االجتامعي
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املنارصة

املنارصة أمٌر بالغ األهمية خالل عدة مراحل من عملية 
تغيري النظم. ابتداًء من التجمع وراء رؤية أولية وصوالً 
إىل توسيع جهود غسل اليدين، نحتاج املنارصة لتحفيز 

الجهات الفاعلة يف النظام و إلهامها إلحراز تقدم يف السياسة 
واالستثامر والتخطيط والرصد لدعم التغيري الشامل 

للنظام. ومن أجل املنارصة الفعالة، من املهم تطوير رسائل 
مستهدفة بناًء عىل "طلبات" ومقابالت محددة. فعىل 

سبيل املثال ، ميكن أن تستهدف كلمة "طلب" املسؤولني 
الحكوميني يف بلد ما لتطوير اسرتاتيجيات مالية وميزانيات 
تخصص املوارد لتصميم برنامج لتغيري سلوك غسل اليدين 

عىل مستوى الدولة ودعم جميع الجهات الفاعلة يف النظام 
لتنفيذ الربنامج. 

وهناك عدة آليات ملنارصة غسل اليدين. يعد التحدث مع 
صناع القرار أحد أهم الطرق الفعالة ملنارصة قضيٍة ما، 

إما عرب قنوات االتصال املختلفة أو بشكل مبارش. فيعترب 
صانعو القرار عىل املستوى الوطني ، كأولئك الذين داخل 

وزارات التخطيط ، واملالية ، واملياه والرصف الصحي 
والنظافة الصحية ، والصحة العامة ، والتعليم ، جامهري 

مهمة ، مثلهم مثل نظرائهم عىل مستوى املناطق أو 
املقاطعات أو املقاطعات. وميكن أن يساعد التواصل املبارش 

مع صانعي القرار هؤالء يف دفع االستثامرات نحو غسل 
اليدين وتعبئة املشاركة من الجهات الفاعلة األخرى، مبا يف 
ذلك املجتمعات والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين 

وأصحاب املصلحة اآلخرين ، لتطوير ودعم حلول غسل 
اليدين املستدامة. 
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بناء رأس مال اجتامعي يف النظام
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ميكن أن تكون وسائل اإلعالم بشكلها التقليدي أو وسائل 
التواصل االجتامعي الحديث  أداًة مهمة إليصال رسالة 

املنارصة. وميكن أن تساعد وسائل اإلعالم اآلخرين يف 
التعرف عىل الحاجة إىل نظافة اليدين ، وميكن أن تضع 

الرتكيز والضغط عىل صانعي القرار التخاذ اإلجراءات الالزمة 
لدعم برامج غسل اليدين بشكل مناسب. وباملثل، ميكن أن 
تلفت األحداث املجتمعية االنتباه إىل غسل اليدين كمسألة 

مهمة تؤثر يف املجتمع، كام طبقت االلتزامات لتحسني 
تقوية أنظمة غسل اليدين. إن األيام املخصصة للمنارصة، 

كاليوم العاملي لغسل اليدين، توفر فرصًة للفت االنتباه 
نحو تنظيف اليدين عىل مستوًى عاملي. لذا، من املهم أن 

يتم استغالل هذه األيام لتوجيه العمل. فعىل سبيل املثال، 
ميكن أن تستغل الحكومات ورؤساء األنظمة اليوم العاملي 

للمنارصة كمنصة للتعهد بالتزاماتهم بإعطاء األولوية لغسل 
اليدين عرب منظامتهم ووكاالتهم. 

دراسة حالة

اليوم العاملي لغسل اليدين هو أكرث من مجرد يوم يوفر اليوم العاملي لغسل اليدين منصًة للمنارصين لرفع الوعي حول أهمية غسل 

اليدين عىل مستوى عاملي. ومع ذلك، لن يحقق الوعي أي نجاح لوحده. حيث إن 

التمويل الكايف وااللتزام الحكومي عامالن مطلوبان لتحقيق تطوٍر يف غسل اليدين. 

فمنذ إعالن اليوم العاملي لغسل اليدين يف عام 2008، خصص عدد متزايد من 

الحكومات املحلية والوطنية املوارد، ووضعوا السياسات، ونفذوا الربامج لدعم غسل 

اليدين بالصابون. يف السنوات السابقة، تضمنت التزامات الحكومات: 

التزامات بتضمني غسل اليدين ضمن املناهج املدرسية وبرامج إعداد املدرسني 	

سياسات لضامن بناء الصنابري بجانب املراحيض 	

ميزانيات مخصصة لدعم تغيري سلوكيات غسل اليدين  	

لقد كان اليوم العاملي لغسل اليدين مبثابة محفز لألحداث البارزة حيث أعلن قادة 

الحكومات عن مبادرات وسياسات جديدة متعلقة بغسل اليدين. يف الفيليبني عىل 

سبيل املثال، اعتمدت الدوائر الحكومية اليوم العاملي لغسل اليدين لعام 2010 

من أجل التعهد الجامعي بجعل غسل اليدين بالصابون جزءاً من البيئة الصحية 

املدرسية لألطفال عىل نطاق الدولة. فوقعت إدارات الصحة والتعليم والرعاية 

االجتامعية والتنمية اتفاقية بني الحكومات وعملت عىل تطبيق مامرسات غسل 

اليدين داخل املدارس. ويف مثاٍل آخر، كجزء من »حملة نيجريا نظيفة«، شّكل 

اليوم العاملي لغسل اليدين لعام 2019 تذكرياً مهامً بالحاجة إىل دمج أهداف غسل 

اليدين. 
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تخطيط النظام

تتمثل إحدى الخطوات األوىل يف تصور النظام هي التفكري 
عىل نطاق واسع يف القضايا األساسية، والقوى االجتامعية 

واالقتصادية، والحكومية، والبيئية ذات الصلة. ويسمى 
إجراء هذا التحليل السياقي تعيني النظام. ويتم تحديد 

العالقات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني داخل النظام، مع 
اإلشارة إىل كيفية ومكان عملهم، املشاكل التي تواجههم، 

ومع من يتعاونون بالفعل. ويجب مشاركة معلومات 
الشبكة، بهدف تحسني وظائف النظام أو ملراقبة التغريات 

يف النظام.

وتتمثل مهمة التخطيط الحاسمة يف تحديد الثغرات 
الحرجة والفرص الكبرية يف النظام، بناًء عىل البحوث 

واملشاورات مع شبكات القادة والجهات الفاعلة الرئيسية. 
فسيساعد تحديد نقاط القوة والضعف يف النظام بهذه 

الطريقة أصحاب املصلحة عىل الرتكيز عىل عنارص النظام 
التي ميكنهم البناء عليها والفجوات التي يحتاجون إىل 

معالجتها.

ولدراسة العنارص املختلفة للنظام بهدف التخطيط ، يركز 
نهج األنظمة املحلية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

)USAID( عىل العنارص الخمسة - املوارد واألدوار 
والعالقات والقواعد والنتائج )الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية ، 2014(:

 املوارد مبا يف ذلك مخصصات امليزانية أو مخالفات محددة  	
لغسل اليدين.

 األدوار،وتشمل عدد  العمالء الفاعلني القادرين عىل  	
القيام بأدوار محددة  يف معالجة غسل اليدين.

 العالقات، تركز كذلك عىل التفاعالت والعالقات بني  	
العمالء الفاعلني يف النظام املحيل.

 القواعدتعد مهمة وتشكل الحوكمة. 	

 النتائج متثلها املخرجات والنتائج. 	

أثناء تخطيط النظام، يجب اإلجابة عىل بعض األسئلة، منها:

 ما هي حالة غسل اليدين عند الرشائح السكانية  	

املختلفة؟

 أي مجموعات تدعم غسل اليدين؟ كيف للعوامل  	

املختلفة أن تدعم غسل اليدين؟ 

 ما هي التحالفات والرشاكات الحالية؟ 	

 ما هي القوى السياسية والقانونية والتنظيمية التي تؤثر  	

 يف جهود ساسة لغسل اليدين؟

 ما هي نشاطات غسل اليدين الحالية؟ 	

 ما هي مصادر التمويل ومستويات هذه املصادر لتلك  	

النشاطات؟

 هل هناك دعم لدمج غسل اليدين يف برامج ومبادرات  	

األخرى؟

 هل تم االنتهاء من البحث التشكييل املناسب لتحديد  	

املحددات السلوكية لغسل اليدين مع مجموعات مختلفة 
يف املناطق املستهدفة؟ 

 ما هي خربة الجهات الفاعلة املختلفة وتجربتها؟ ما هي  	

الثغرات يف القدرات التي من شأنها أن تعيق نظام دعم 
غسل اليدين واستدامته؟

 ما هي االحتياجات العظمى والفرص لزيادة غسل  	

اليدين؟

تعريف

تم تصميم التحليل سياقي لتحديد الفجوات الحرجة 

والفرص الكبرية يف النظام

تخطيط النظام
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إن أحد األدوات التحليلية التي ميكن استخدامها لتخطيط 
النظام هي تحليل الشبكات االجتامعية، وهي أداة لدراسة 
األنظمة االجتامعية، تركز عىل العالقات املعقدة بني األفراد 

واملنظامت.)»هاربر«، Harper( ،)2020, 2020(. ميكن 
لتحليل الشبكات االجتامعية أن يزيد فهم املميزات البنيوية 
داخل الشبكة، عىل سبيل املثال، من هم األفراد األساسيون 

يف الشبكة؟ ما مدى قوة ترابطهم يف الشبكة؟ وما هي 
املجموعات الفردية أو الهيكلية املتوافرة؟ وميكن تحديد 

نقاط القوة والضعف يف الجوانب املهمة للنظام، مبا يف ذلك 
موضوعات مثل االتصال داخل النظام ، وتدفق املوارد ، 

وهياكل الطاقة ، واألداء العام للشبكة. 

وميكن استخدام تحليل القوة كأداة أخرى لتخطيط النظام. 
وتستخدم لتحديد صناع القرار الرئيسيني وغريهم ممن 
ميلكون السيطرة عىل شؤون معينة، باإلضافة إىل األفراد 

واملنظامت املؤثرين يف صناع القرار)»متربجني«،2021(
)Tibergien,2012(. تحليل القوة: 

 تساعد يف الكشف عن قوة العالقات، وتخطيط العالقات  	

بني أصحاب املصلحة، والتعريف بقنوات التأثري ومخاطر 
الرصاع. 

 كام تكشف عن اآلليات الخفية للقوة التي تؤثر يف  	

مشاركة املجموعات املهمشة

 تحدد األهداف، والحلفاء، واملعارضني، واملكونات ألهداف  	

تقوية النظام.

إن تخطيط النظام ليس نشاطاً يحدث ملرة واحدة يف 
تقوية النظام. فبعد اكتامل رسم التخطيط األويل للنظام، 

متتلئ الخطة مبزيد من التعقيد من خالل أنشطة التخطيط 
وتقوية النظام ، حيث تنمو العالقات والفهم داخل الشبكة.

تعزيز التأثري الجامعي

بعد التخطيط األويل للعالقات يف النظام، ميكن تنظيم 
حدث كبري لبدء عملية تحفيز التعاون وبناء الرشاكات 

لتقوية النظام. يف نهج )اسكيل+( ، يُطلق عىل هذا الحدث 
اسم النظام الكامل يف الغرفة ويجمع ما بني 50 إىل 100 

مشاركا من كل قطاع ذي صلة ووجهة نظر النظام )منظمة 
 Weisbord & Janoff صحة األرسة الدولية 360 ، 2020 ؛

، 2010( )منظمة صحة األرسة الدولية 360، 2020، و 
»ويسبورد« و »جانوف«، 2010(. إن املهمة األوىل هي 

التخطيط التشاريك ملشكالت محددة يف النظام، مام يضيف 
عمقاً واضحاً لعملية التخطيط الربملانية. 

ففي خالل عملية النظام الكامل يف الغرفة، يعمل أصحاب 
املصلحة لتحديد أهم القضايا التي تقف يف وجه عملية 

تطوير غسل اليدين، باإلضافة إىل تحديد أهدافهم املشرتكة، 
والعوائق الرئيسية لتحقيق هذه األهداف. قد تكون 

هذه العوائق يف الحكم، والبنية، واالقتصاد أو العوامل 
االجتامعية. وقد تتضمن العوائق الحكومية نقصاً يف 

السياسات والتدابري الالزمة لقيادة برامج غسل اليدين يف 
قطاعات الصحة والتعليم وغريها. ميكن أن يكون غياب 

املوظفني أو املعدات الالزمة لضامن وصول تسهيالت 
غسل اليدين للمرافق املؤسسية مثاالً للعوائق البنيوية. أما 
كمثال عن عائق اقتصادي واجتامعي يف آن معاً فهو نقص 
الخيارات عند أصحاب الدخل املحدود يف تسهيالت غسل 

اليدين.

لذا، يضع أصحاب املصلحة أهدافاً لكيفية التأثري يف بعض 
الفجوات الخطرية املختارة والفرص الكبرية؛ وذلك من أجل 

تحفيز التغيري عىل مستوى النظام؛ مام يضمن تصميم 
التداخالت وفقاً لسياق النظام ومتطلباته. ويعني تطبيق 

عدسة األنظمة ظهور أولويات يف أجزاء مختلفة من النظام. 

وباالعتامد عىل العوائق املحددة، قد تتضمن التدخالت 
التقنية إعادة صياغة السياسة، وحمالت تسويق اجتامعية، 

وتدريبات تقنية، وبناء القدرات التنظيمية أو املنارصة. 

تعريف

حدث تشاريك لتحفيز التفاهم املشرتك وتحفيز تكوين تحالفات 

للعمل الجامعي

نظام كامل يف الغرفة
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ففي خالل الحدث، يوافق األعضاء عىل العمل املشرتك 
للوصول اإىل األهداف املتفق عليها. و إن االلتزامات التي 

وضعها أصحاب املصلحة لتمثيل املصادر ومشاركتها بهدف 
تحقيق هذه األهداف يصبح األساس لخطة تقوية النظام 

الربملاين. لذا، يتم تكليف فرق العمل باإلرشاف عىل العنارص 
املختلفة لخطة العمل الشاملة وتنفيذها.  إن بناء أهداف 

مشرتكة يسمح ألصحاب املصلحة يف االستثامر بشكل أفضل 
يف األعامل التي تكمل أعامل مشاركني آخرون. 

رشاكات غسل اليدين عىل املستوى الوطني ودون الوطني

من خالل القيادة والتعاون ورأس املال االجتامعي والتأثري 
الجامعي املتفق عليه الذي تم إنشاؤه من خالل عملية 

تعزيز النظام ، قد يكون من املرغوب فيه أن يقوم الرشكاء 
بتشكيل رشاكة لغسل اليدين لرفع عالقة التنسيق إىل 

مستوى أعىل من التعاون الذي تم إنشاؤه حتى اآلن. فقد 
يكون تكوين رشاكة عىل املستوى الوطني أو دون الوطني 

لغسل اليدين أحد أهداف عملية تعزيز النظام منذ البداية، 
أو قد يتم تحديده عىل أنه مرغوب فيه من خالل عملية 
التأثري الجامعي. فيمكن أن يساعد إنشاء رشاكات محلية 

لغسل اليدين أيًضا يف إضفاء الطابع املحيل عىل الكفاح من 
أجل غسل اليدين وميًكن االستجابة عىل نطاق واسع يف 

جميع أنحاء البالد.

حتى إذا مل يتم االنتهاء من تعزيز نظام غسل اليدين كلياً 
يف بلد ما، فقد يكون من املفيد تكوين رشاكة لغسل اليدين 
كآلية تنسيٍق لدعم غسل اليدين. وميكن أن تشمل الرشاكة 

مختلف الجهات الفاعلة يف القطاع الخاص، والحكومة،  
واملجتمع املدين. أحد األمثلة عىل هذا النوع من هيئات 
التنسيق هو ميثاق األعامل الوطني الكيني، الذي يجمع 

جميع مصنعي الصابون من أجل التأثري الجامعي يف كينيا 
)الرشاكة العاملية لغسل اليدين، 2020(. ميكن تكوين 

رشاكات لغسل اليدين عىل املستوى الوطني ودون 
الوطني برسعة ، ال سيام أثناء فرتات تفيش االمراض مثل 
كوفيد-19 ، وميكن أن تضمن الرتكيز بشكل خاص عىل 

غسل اليدين بني مجموعة من القطاع الخاص والحكومة 
والرشكاء اآلخرين. ويشتمل أحد األمثلة عىل هذا النوع 

من الرشاكة عىل مجموعة عمل النظافة داخل الكتلة 
الوطنية للمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية. تعكس 
خطوات التشكيل الرسيع لرشاكة غسل اليدين الخطوات 

العادية لتشكيل الرشاكة ولكن يتم ترسيعها لتعكس إلحاح 
األزمة. تتمثل الخطوة األوىل يف تحديد الحاجة إىل رشاكة 

غسل اليدين ودورها، مبا يف ذلك تضافر الجهود يف تجميع 
املوارد ملعالجة الفرص والفجوات لتحقيق األهداف الفورية 
)2020 ,Global Handwashing Partnership() واملشرتكة

)الرشاكة العاملية لغسل اليدين ، 2020(، كام تشتمل 
خطوات تشكيل رشاكة لغسل اليدين عىل تحديد أصحاب 

املصلحة، مثل رشكاء القطاع الخاص من ذوي الخربة واملوارد 
يف التسويق وسلسلة التوريد، و إعداد شخص )أشخاص( 

محوريني للقيادة، وتخطيط األنشطة املناسبة لسياق 
تفيش املرض بوقت محدود وصعوبات يف استكامل البحث 
التكويني، والتفكري يف الدروس املستفادة من خالل العمل 

التعاوين لتحسني األنشطة التالية. وللحفاظ عىل الرشاكة 
عىل املدى الطويل، يجب أن تكون هناك قيمة مضافة لكل 
منظمة عىل حدة. وميكن أن يضمن التواصل الجيد جهوًدا 
أكرث تناسًقا، وتداخاًل محدوًدا يف األنشطة، ويسهل عىل كل 

رشيك فهم القيمة املضافة للرشاكة. 
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املساءلة

إن تعزيز األنظمة يؤكد عىل املساءلة املشرتكة فيام بني 
أصحاب املصلحة لبعضهم البعض، كذلك عن التزاماتهم 
املشرتكة علنا. وميكن أن تتخذ املساءلة عدة أشكال، من 

املالحظات املبارشة إىل العمليات السياسية الرسمية. ولقد 
طور الرصف الصحي واملياه للجميع آلية مساءلة متبادلة 
وتقدم االلتزامات أمثلة عىل التزامات الحكومات الوطنية 

واملجتمع املدين لدعم غسل اليدين.

دراسة حالة

مركز تكنولوجيا املياه والرصف الصحي بأسعار معقولة

آلية املساءلة املتبادلة بشأن الرصف الصحي واملياه للجميع )SWA( هي عملية للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين لتقديم التزامات بشأن 

اإلجراءات املحددة التي سيتخذونها لتحقيق األهداف التي حددتها أهداف التنمية املستدامة، ومن ثم تقديم تقارير عن أفعالهم للعمل بالتزاماتهم 

)Sanitation and Water For All, 2019() الرصف الصحي واملياه للجميع ، 2019(. تشمل االلتزامات التمثيلية ما ييل: 

رطقلا مازتلالا عنص ةعومجم مازتلالا فدهتسملا ماعلا

»نإتوب« ةموكحلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلل ةلماش ةينطو قيرط ةطراخ عضو 2020

ايبماغ ةموكحلا ىلإ ٪30.3 نم نوباصلاو ءاملاب نيديلا لسغل ناكم اهيدل يتلا رسألا ةبسن ةدايز 

2021 ربمسيد /لوألا نوناك لولحب )ةيفير( ٪50 ىلإ ٪26 نمو )ةيرضح( 60٪

2021

»وتوسول« ةموكحلا سرادملا يف ةفاظنلا تاسرامم نيسحتو ءارعلا يف طوغتلل ناكسلا ةسرامم ءاهنإ 

ةراتخملا ةيفيرلا تاعمتجملاو ةيحصلا قفارملاو

2023

ادناور ةموكحلا اهذيفنتو ةينطولا نيديلا لسغل ةيعرفلا ةيجيتارتسالا ريوطتل يلاملاو ينفلا معدلا 

2020-2019 ةيلاملا ةنسلا يف ةحصلا ةرازو ةدايقب

2020

اينازنت يندملا عمتجملا قطانملا يف ةفاظنلاو يحصلا فرصلا نيسحت اهنأش نم يتلا بيلاسألا ديدحت 

2020 ماع لولحب تامدخلا ةئيس ةيئانلا

2020
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مبوجب خطة تعزيز النظام، قد يكون بعض األهداف 
املركزية هي عالقات أقوى مع أصحاب املصلحة، وتواصل 

أفضل بني أصحاب املصلحة، وتحسني متاسك النظام. لذلك، 
قد يكون لرصد املساءلة يف نهج النظم مؤرشات مختلفة إىل 
حد كبري، مقارنة بالربنامج الذي ال يركز عىل األنظمة. وتوفر 

آليات املساءلة معلومات حول ما إذا كان النظام يعمل 
بشكل جيد أو إذا كانت هناك حاجة إىل تعديالت للتكيف 

  IRC WASH, n.d; ;2014,USAID( مع التغريات يف البيئة
Sanitation and Water for All, 2019()الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية ، 2014، واملياه والرصف الصحي والنظافة 
الصحية للهيائة الدولية لإلغاثة ، دون تاريخ، والرصف 

الصحي واملياه للجميع ، 2019(. 

تعترب عالقات املساءلة القوية رضورية لنظام محيل دائم 
وقابل للتكيف. توفر هذه العالقات ردود األفعال التي 
تحافظ عىل فاعلية النظام واستدامته، كام تعد شفافية 
البيانات ووصول الجمهور إىل املعلومات عنارص مهمة 

لدعم املساءلة. ميكن أن تضمن األشكال التشاركية للرصد 
والتقييم أن املنتجات والتدخالت مفيدة محليًا، متكن جميع 

أصحاب املصلحة يف األنظمة ، وتشجع عىل حل املشكالت 
التعاوين. إن ضامن آليات ردود األفعال املرنة يعطي النظام 
ديناميكية. فهذه القدرة عىل التكيف لالستجابة للتغيريات 

القامئة عىل التعلم الجديد تعمق املساءلة الشاملة عن 
التحسينات الناجحة )USAID, 2014()الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية ، 2014(. 

نظافة اليدين للجميع كنهج أنظمة كاملة

أطلقت منظمة الصحة العاملية واليونيسف ومجموعة من 
الرشكاء األساسيني، مبا يف ذلك الرشاكة العاملية لغسل اليدين 

، املبادرة العاملية لنظافة اليدين للجميع يف عام 2020، 
بهدف نظافة اليدين الشاملة ورؤية لتحقيق ذلك- وهو 

ما يعني يف النهاية طريقة جديدة للعمل واملعيشة؛ حيث 
يتم تضمني نظافة اليدين ليس فقط يف األنظمة الصحية 
ملنع العدوى، ولكن أيًضا يف الحياة اليومية. إلعادة تصور 

عامل ال يرُتك فيه أحد دون الوصول إىل نظافة اليدين، 
يجب عىل املجتمع بأرسه أن يلعب دورًا بالتعاون مع 

الرشكاء الدوليني ، والحكومات الوطنية ، والقطاعني العام 
والخاص ، واملجتمع املدين. يعد العمل عرب القطاعات أمرًا 
رضوريًا ويتطلب نهج األنظمة املوصوف يف هذا الفصل. 

لذا، ستعمل املبادرة عىل بناء قيادة سياسية، وبيئة متكينية 
قوية، وعرض قوي وطلب عىل نظافة اليدين يف كل بلد. 

تم تصميم املبادرة عىل ثالث مراحل:

االستجابةلوباء كوڤيد-19  1

إعادة بناء البنى التحتية والخدمات  2

إعادة تصورتنظيف اليدين يف املجتمع  3

يقدم الجدول 8إجراءات محددة حددتها املبادرة العاملية 
لنظافة اليدين للجميع من خالل اللبنات األساسية للنظام 

)املوضحة يف قسم اللبنات األساسية لغسل اليدين(. 

"يؤكد تعزيز األنظمة عىل املساءلة 

املتبادلة بني أصحاب املصلحة تجاه 

بعضهم البعض وتجاه التزاماتهم 

املشرتكة علًنا."
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إعادة تصور )عىل املدى الطويل(إعادة بناء )عىل املدى املتوسط(استجابة )عىل املدى القصري(

التنسيق والرتتيبات املؤسسية

 تشكيل مجموعة تنسيق وطنية مع متثيل من مختلف السلطات الحكومية )الصحة ، واملياه 
والرصف الصحي، والتعليم(، والقطاع الخاص، واملجتمع املدين

 إعطاء املدارس والرشكات التوجيه والدعم املناسبني لتنفيذ تدابري نظافة اليدين املحّسنة بغرض 
إعادة الفتح 

n تطوير آليات للعمل مع القطاع الخاص، وتحديد رشاكات جديدة مفيدة للجانبني لسد 
الفجوات واالستفادة من الفرص

 تنفيذ األطر القانونية والتنظيمية لنظافة اليدين يف األماكن العامة،، مبا يف ذلك إجراءات 
التشغيل القياسية يف املدارس واملستشفيات 

n تنفيذ اسرتاتيجيات منظمة الصحة العاملية للتحسني متعدد الوسائط لنظافة اليدين يف جميع 
مستويات النظام الصحي

السياسات واالسرتاتيجيات

 مراجعة السياسات واملعايري / املتطلبات حول نظافة اليدين يف مرافق الرعاية الصحية واملدارس 
وغريها من األماكن

n إصدار خرائط طريق للسياسات بني الوزارات والوكاالت مع خطوات لترسيع توسيع نطاق 
نظافة اليدين 

n خريطة سياسات نظافة اليدين عرب الوكاالت ، مع اقرتاحات للمواءمة والتشغيل عىل املستوى 
املحيل ومستوى املنشأة

n دعوة جميع املعنيني )أصحاب املصلحة( إىل مراجعة الفجوات املوجودة واالتفاق عىل 
اسرتاتيجيات ملعالجتها 

n وضع أهداف محددة املدة لتقييم التقدم املحرز يف رفع مستوى نظافة اليدين 

n تطوير واعتامد إعدادات وسياسات تعليمية جديدة لنظافة اليدين يف إطارات مختلفة 
ملعالجة املآزق 

n الدعوة لوجود منهج حول نظافة اليدين يف كل املدارس

التمويل

n وضع ميزانية لألهداف املحددة، من ناحية تغطية مرافق نظافة اليدين يف األماكن العامة 
ومرافق الرعاية الصحية 

n تفعيل صندوق الطوارئ وامليزانيات التكميلية 

n توجيه متويل الطوارئ لصالح األشخاص األكرث ضعًفا وذوي االحتياجات الخاصة

n دعم املدارس عند إعادة فتحها بالتخطيط والتمويل املناسبني لإلجراءات الخاصة بنظافة 
اليدين 

n إعادة برمجة األنشطة وامليزانيات 

n تجهيز املوارد لتلبية االحتياجات العاجلة مع أهداف عىل املدى الطويل

n التأكد من تحديد تكاليف األهداف ومن إدراج الخطط املمولة لنظافة اليدين يف إطارات 
مختلفة يف الخطط الوطنية والقروض واملنح

n زيادة حصص امليزانية املخصصة لتنفيذ برامج نظافة اليدين ومراقبتها 

n إدراج ميزانية لنظافة اليدين يف خطط التأهب لحاالت الطوارئ الصحية العامة

الجدول 8: نظافة اليدين لجميع اإلجراءات من خالل بناء اللبنات 
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إعادة تصور )عىل املدى الطويل(إعادة بناء )عىل املدى املتوسط(استجابة )عىل املدى القصري(

التخطيط، واملراقبة، واملراجعة

n إعداد أنظمة رسيعة لجمع البيانات حول استخدام محطات نظافة اليدين يف املدارس ومرافق 
الرعاية الصحية واألماكن العامة 

 تحديد الفئات الضعيفة من السكان والتي تكون أكرب عرضة للخطر وأقل قدرة عىل مامرسة 
اإلجراءات الخاصة بنظافة اليدين 

n ملء الفجوات يف البيانات الخاصة بنظافة اليدين يف مرافق الرعاية الصحية واملدارس واألماكن 
العامة األخرى

n تحديد الفئات الضعيفة من السكان والذين ال زالوا يعانون من قلة نظافة اليدين يف املنزل 
وإعطائهم األولوية 

n إعطاء األولوية للمدارس التي تفتقر إىل مرافق نظافة اليدين لتحديثها قبل إعادة فتحها 

n االعتامد عىل القوة الدافعة )الزخم ( إلدراج نظافة اليدين يف االستطالعات القادمة للمنازل 
واملدارس ومرافق الرعاية الصحية

n إجراء تقييامت أساسية ومتابعة شاملة ملرافق نظافة اليدين وسلوكياتها يف إطارات متعددة 

n تعميم جمع البيانات حول نظافة اليدين يف أنظمة جمع البيانات اإلدارية الروتينية 
)مثل أنظمة املعلومات اإلدارية( وكذلك يف االستطالعات أو التفتيشات العشوائية )مثل 

االستطالعات املنزلية والتفتيشات التنظيمية( 

n التأكد من إدراج نظافة اليدين ضمن املراجعات الدورية للقطاعات

تنمية القدرات

n التدريب الرسيع للعاملني يف مجال الصحة باملجتمع واملرّوجني للنظافة وموظفي الرعاية 
الصحية وغريهم من العاملني األساسيني يف تعزيز نظافة اليدين وأفضل املامرسات بهذا 

الخصوص 

n تسهيل تبادل املعارف حول الدروس املستفادة واألمثلة عن أفضل املامرسات عىل املستويات 
الدولية والوطنية والجهوية

 n  دعم املورّدين واملصّنعني املحليني لزيادة مرافق ومستلزمات نظافة اليدين وتوزيعهام

  n وضع خريطة للقدرات الحالية وتحديد الفجوات وإمكانيات )فرص( التنمية، من تعزيٍز 
لبيئة مالمئة وتعزيٍز ملامرسات نظافة اليدين وتجسيٍد لسوق للوازم غسل اليدين.

n االستثامر يف تطوير مهارة القيادة لدى ملوظفني الرئيسيني املسؤولني عن األنشطة املتعلقة 
بنظافة اليدين عىل املستويني املؤسيس واملجتمعي 

n تحفيز املؤسسات واألفراد مع تقدير املساهامت لالستثامرات يف غسل اليدين

n تطوير إرشادات وأدوات الربامج معينة أو تحديثهام لكل إطار )سياق( لنرش برامج نظافة 
اليدين عىل نطاق واسع

n االستثامر يف إضفاء طابع مهني عىل العاملني يف مجال نظافة اليدين

n دمج مجال نظافة اليدين يف برامج ومناهج التدريب الوطنية
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الفصل - املواعيد واملوارد

يعتمد تحقيق النتائج يف مجال غسل اليدين واستدامتها 
عىل دعم ومساهامت العديد من الجهات الفاعلة - من 
الحكومة والرشكات واملمّولني واملنظامت غري الحكومية 

واملجتمع املدين واألوساط األكادميية واملجتمعات - والتي 
تشمل األنظمة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 

واملجتمعية. وتشمل النقاط الرئيسية ملعالجة غسل اليدين 
عىل مستوى األنظمة ما ييل:

n  تبني تفكري األنظمة: إن وجود نهج شامل ملعالجة 

غسل اليدين بالصابون بطريقة مستدامة أمر رضوري، 
كام يسمح فهم العالقات بني الجهات الفاعلة املتعددة 
ودوافعها وتحدياتها املشرتكة بتحفيز العمل الجامعي 

نحو هدف مشرتك، باإلضافة إىل بناء جسور بني 
مختلف الشبكات وزيادة الرتابط داخل املنظامت 

والذي يؤدي إىل نتائج تنموية أفضل. 

n  وضع خريطة لألنظمة: إن تحليل نظام دعم غسل 

اليدين يف سياقه الخاص قد يساعد املعنيني )أصحاب 
املصلحة( يف تحديد التحديات أو الفرص املهمة 

إضافة إىل العالقات األساسية. فعند وضع خرائط 
لألنظمة، يجب عىل )أصحاب املصلحة( اعتبار تركيز 
االنتباه عىل العنارص الخمس التالية - املوارد واألدوار 

والعالقات والقواعد والنتائج. 

n  الرشوط واألنظمة غري ثابتة: عىل أصحاب املصلحة 

النظر يف التغرّيات من وجهات النظر املختلفة للعديد 
من الجهات الفاعلة يف النظام والسعي نحو االعرتاف 

العام برضورة تعزيز ومامرسة غسل اليدين، كام 
يساعد التفكري والتعلم أصحاب املصلحة عىل تحسني 

نهج )مقاربات( األنظمة، والنظر يف تغري الظروف 
املتعلقة بسلوك غسل اليدين أو التغرّيات يف النظام 

نفسه. 

n  تطوير أساليب للمساءلة: عىل آليات املساءلة أن 

تسهل التفكري النقدي حول عمل النظام بشكل جيد 
أو رضورة إجراء تعديالت. 
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موارد إضافية ملعالجة موضوع غسل اليدين عىل مستوى 
األنظمة

n  الرشاكة العاملية لغسل اليدين. الدليل املوجز: )أو: 

موجز "الكيفية"( الرشاكات الوطنية ودون الوطنية 
)الجهوية ( لغسل اليدين. يناقش هذا الدليل امللخص 

أهمية الرشاكات الوطنية أو دون الوطنية، ويحدد 
الخطوات الالزمة للميض قدًما يف الرشاكة املتعلقة 

بغسل اليدين ويقدم أمثلة عن رشاكات وطنية 
ناجحة. 

 ،)Agenda for Change( أجندة من أجل التغيري  n

ومكتبة األنظمة لدى أجندة من أجل التغيري: توفر 
 ،WASH هذه املكتبة موارد مختلفة لدعم أنظمة

منها املبادئ واملفاهيم واألمثلة والخربات.

 International Rescue( لجنة اإلنقاذ الدولية  

Committee( كتيب تحليل الشبكات االجتامعية: 
يوفر هذا الكتيب دليالً مفصالً لتحليل الشبكات 

االجتامعية. 

 WASH فهم نظام .IRC WASH منظمة  n

)املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية( 
وعنارصه األساسية . ترشح ورقة العمل هذه 

مناهج أنظمة مختلفة لـ WASH وتحدد 
عنارصه األساسية وعالقاتها بعنارص أساسية 

أخرى، كام تصف طرق التنفيذ عىل مختلف 
املستويات اإلدارية.

n  منظمة IRC WASH، وأكادميية أنظمة 

 IRC WASH إن أكادميية أنظمة .WASH
عبارة عن سلسلة من الدورات التدريبية 

املجانية عرب اإلنرتنت والتي تهدف إىل مساعدة 
املتخصصني يف قطاع WASH )املياه والرصف 

الصحي والنظافة الصحية( يف تطبيق مناهج دعم 
األنظمة يف عملهم.

n  تحالف املنصة الخدمية للمكتبات )LSP( دليل 

 Local( املستخدم ملامرسة األنظمة املحلية
Systems Practice(: يقدم هذا الدليل نظرة 
عامة عىل العديد من املنهجيات التي ميكن أن 
تساعد البعثات واملنظامت املحلية يف تطبيق 

منظور منهجي لدفع عجلة التنمية.

 Sanitation( الرصف الصحي واملياه للجميع  n

and Water for All( العنارص األساسية 
 )SWA( لـدى الرصف الصحي واملياه للجميع
والسلوكيات التعاونية: توفر العنارص األساسية 

والسلوكيات التعاونية إطارًا مشرتكًا ملعالجة 
موضوع غسل اليدين عىل مستوى األنظمة، 

وتصف األساسيات، وتحدد طرقا لتعاون للرشكاء 
 .WASH يف تعزيز نظام

 Sustainable( مبادرة الخدمات املستدامة  n

 : WASH دعم أنظمة )Services Initiative
أدوات للمامرسني: يوفر هذا الدليل معلومات 

حول دعم األنظمة للمامرسني الُقطريني أو 
للعاملني يف امليدان.

 )USAID( الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  n

إطار عمل األنظمة املحلية للوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية: يحدد إطار العمل هذا مبادئ 
إرشاك األنظمة املحلية، كام يوفر خطوات 

واضحة وعملية للميض قدًما - وهو مبثابة أساس 
إلحراز تعاون عميق مع جميع الرشكاء بهدف 

دعم االستدامة من خالل األنظمة املحلية.

n  منظمة الصحة العاملية )WHO( واليونيسيف 

)UNICEF( املبادرة العاملية لنظافة اليدين 
للجميع: تسلط هذه الوثيقة الضوء عىل مبادرة 

منظمة الصحة العاملية واليونيسيف العاملية 
لنظافة اليدين للجميع، والتي تدعو إىل نهج 

تنظيمي لبناء ثقافة نظافة اليدين. 

  برنامج البنك الدويل للمياه والرصف الصحي، 

إرشادات لتقييم الظروف التي تسمح بتعميم 
مشاريع غسل اليدين باستخدام الصابون عىل 

نطاق واسع وفعال ومستدام . توفر هذه الوثيقة 
إرشادات لفرق عمل الربامج حول كيفية إجراء 

تقييم برنامجي للظروف املساعدة عىل نرش 
غسل اليدين، كام تشارك الدروس املستخلصة 

حول األساليب واألطر املفاهيمية ذات صلة.
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الخامتة

 النقاط الرئيسية

القيام بغسل اليدين يف جميع األوقات واألماكن الرئيسية. 
يجب أن تكون عادة غسل اليدين راسخة يف املنازل، ومبا 

أن الحياة متتد أيضا إىل خارج املنازل فينبغي لنظافة اليدين 
أن متتد معها كذلك؛ فهي الزمة يف املدارس، ومرافق الرعاية 

الصحية، وأماكن العمل، واألسواق، ويف سياقات الطوارئ.

استخدام أفضل املامرسات لتغيري السلوك: ال يكفي 
التعليم وحده لتحفيز مامرسة غسل اليدين؛ حيث ينبغي 

أن تعتمد برامج تغيري سلوك غسل اليدين عىل الدوافع 
السلوكية املحلية املرتبطة بهذا املوضوع، وكذلك عىل 

العوامل املساعدة والحواجز املتعلقة بغسل اليدين لدى 
الجمهور املستهدف. يعد البحث التكويني أمرًا بالغ األهمية 
لفهم أهم الدوافع والعوائق يف السياق املحدد؛ حيث ميكن 

أن تكون املحددات السلوكية كالتنشئة أو االشمئزاز مثال، 
دوافع ذات تأثري قوي محتمل عىل عادات غسل اليدين. 
وبالتايل يعد استهداف املحددات السلوكية الرئيسية عند 

تصميم الربنامج أمرًا بالغ األهمية يف تغيري السلوك، وميكن 

للتعمق يف تكوين العادات واستخدام التنبيهات، مثل وضع 
املرايا يف محطات غسل اليدين، أن يشجع عىل سلوك غسل 

اليدين عىل مستوى الالوعي. 

التغيري العام يف سلوك غسل اليدين إن لغسل اليدين 
بالصابون فوائد شاملة مهمة؛ لذلك من املهم دمج أنشطة 
 WASH دعم غسل اليدين يف التدخالت األخرى من غري

)املياه والرصف الصحي والنظافة الصحية(، مبا يف ذلك 
برامج التغذية والنمو املبكر لألطفال والصحة واإلدماج، 

حيث سيضمن إعطاء األولوية لغسل اليدين ضمن هذه 
األنشطة إحداث تأثري أكرب. 

أخذ النظام بعني االعتبار: يتأثر سلوك غسل اليدين بتأثريات 
تتجاوز الفرد بعينه؛ حيث ميكن للسياسات والقيادة مثال 

أن تكون دوافع قوية لتبني غسل اليدين، إىل جانب وجود 
محيط داعم يحفز عىل غسل اليدين عىل مستوى األنظمة، 
كام يتطلب توسيع نطاق مامرسة غسل اليدين واملحافظة 
عليه عمل كل فاعل وكل عنرص من عنارص النظام بشكل 

فعال. تتضمن العنارص األساسية لألنظمة ما ييل: التنسيق، 

واإلعدادات املؤسسية، والسياسات، واالسرتاتيجيات، 
والتمويل، والتخطيط، واملراقبة، واملراجعة، وتنمية القدرات. 

ويسمح تقييم هذه العنارص األساسية والروابط بينها 
للمامرسني بتحديد فجوات معينة الستهدافها يف تدخالتهم 

من أجل إحداث تأثري أكرب.

تقييم النتائج ونرش االكتشافات: يعد تقييم الربامج 
ومشاركة الدروس املستخلصة أمرًا بالغ األهمية يف تحسني 
برامج غسل اليدين عىل النطاق الواسع. وستساعد األدلة 
اإلضافية حول أهمية غسل اليدين واملواضيع املرتبطة به 
عىل تحسني عملية دمج غسل اليدين يف الربامج األخرى؛ 
لذلك من املهم مشاركة األمثلة والدروس املستخلصة من 
الربامج واالسرتاتيجيات القامئة عىل الرباهني والتي تعرض 

الرابط بني غسل اليدين والتغذية واألمراض املعدية وغريها 
من املجاالت ذات الصلة، كام سيساعد إجراء املزيد من 
األبحاث  حول مردودية األساليب املتبعة لتغيري سلوك 

غسل اليدين أيضا يف تحسني التنفيذ وضامن االستدامة. 

يبقى غسل اليدين بالصابون أحد التحديات الرئيسية 

يلخص هذا الكتيب طرقًا لتعزيز غسل اليدين بالصابون من خالل تغيري السلوك مع تكييفه مع السياق ووضع برامج 
عىل مستوى األنظمة. فمن أجل نرش غسل اليدين عىل نطاق واسع وجعله مقبواًل ومستداًما، ينبغي عىل املبادرات 

أن تأخذ يف عني االعتبار كاًل من الجوانب املادية )األجهزة( والنفسية االجتامعية )الربامج( وهذا لتغيري السلوك املتعلق 
بغسل اليدين، وتلعب كّل من الوكاالت الحكومية والقطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية واألوساط األكادميية أدوارًا 

مهمة يف تحقيق مامرسات عاملية ومناسبة يف غسل اليدين. 
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يف جدول أعامل أهداف التنمية املستدامة. فمع زيادة 
االعرتاف بفوائده واملزيد من الدعم من أجل نهج نظامي 
متكامل ووجود نهج أكرث شموالً لتغيري السلوك، سيصبح 

االعرتاف بغسل اليدين بالصابون عامليًا والرتويج له 
ومامرسته أمرًا ممكًنا.
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