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:)HC3( كاء دعم التواصل الصحي وع �ش نبذة عن م�ش

ة أسسته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ويقوده مركز چونز  وع عالمي وليد الخمس سنوات الأخ�ي كاء دعم التواصل الصحي )HC3(: هو م�ش وع �ش م�ش
 Population( والخدمات السكانية العالمية ، )NetHope( بالتعاون مع مؤسسات "علوم الدارة من أجل الصحة" ، ونت هووب )CCP(امج التواصل ز ل�ب هوبك�ز

.http://healthcommcapacity.org .وأوجلفي لالأخبار والعالقات العامة ،)Services International

عن الكاتالوج:

كاء دعم التواصل الصحي HC3 من أجل تعزيز، وتطبيق، وبحث، ومراقبة وتقييم قدرات برامج  وع �ش هذا الكاتالوج هوخالصة وافية للمنتجات الأساسية ل م�ش
نت. وقد صممت الأدوات  ن�ت التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC. حيث يوفر المعلومات الساسية عن كل اداه ورابط للوصول اليهم ع�ب الإ
ي هذا الكاتالوج لجمهور العالم وقد تم تكييف الكث�ي منها لتناسب السياقات المتعددة للدول المختلفة. فبعضهم مخصص لمجال صحة محدد 

المذكورة �ز
 HC3 كاء دعم التواصل الصحى نامج �ش امج الدولية التابعة ل�ب ي سيشار اليها بأيقونة ضمن الرموز أدناه. أنتجت ال�ب

والبعض يغطي مجالت صحية مختلفًة وال�ت
ي مجالت صحية مختلفة ومتعددة .

SBCC �ز امج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي مجموعة هائلة من الأدوات والمواد المبتكرة ل�ب

االختصارات:

AMAAdvanced Maternal Ageالسن المتقدم لالأمومة
BCCBehavior Change Communicationالتواصل من أجل تغي�ي السلوك

 CERCCrisis and Emergency Risk Communicationالتواصل خالل الأزمات و الطواريء
CDCCenters for Disease Control and Preventionمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

 CHWCommunity Health Workerي صحة المجتمع
العاملون �ز

 CoPCommunity of Practice)مجتمع حواري للممارسة )منتدى
 FBOFaith-Based Organizationمنظمة عقائدية
 HC3Health Communication Capacity Collaborativeكاء دعم التواصل الصحي وع �ش م�ش

 HPHigh Parityالولدة لمرات عديدة
 HTCHIV Testing and Counselingي وس نقص المناعة الب�ش الفحص والمشورة لف�ي

ICTInformation and Communication Technologyتكنولوجيا التصالت والمعلومات
 I-KitImplementation Kitمجموعة أدوات التنفيذ

 LARCsLong-Acting Reversible Contraceptivesوسائل منع الحمل طويلة المدي المؤقتة
 MiPMalaria in Pregnancyمالريا اثناء الحمل
 PMIPresident’s Malaria Initiativeحملة الرئيس ضد المالريا
 QAQuality Assuranceضمان الجودة

RBMRoll Back Malariaدحر المالريا
 RMNCHReproductive, Maternal, Newborn and Child Healthنجابية وصحة الأم والوليد والطفل الصحة الإ

 RMNCAH Reproductive, Maternal, Newborn, Child and
Adolescent Health

ز نجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق�ي الصحة الإ

 SBCCSocial and Behavior Change Communicationالتواصل من أجل التغي�ي السلوكي والجتماعي
 SRHSexual and Reproductive Healthنجابية الصحة الجنسية والإ

 SSFFC Substandard, Spurious, Falsely-labeled, Falsified and
Counterfeit

دون المستوى المطلوب، زائفة، وصفت بشكل خاطئ ، مزورة وُمَزيّفة

 SDGsSustainable Development Goalsنمائية المستدامة الأهداف الإ
USAIDUnited States Agency for International Development الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الرموز:

 تكنولوجيا االتصاالت النوع
والمعلومات

توصيل الخدماتالتأهب للطوارئالشباب

وس/مرض نقص تنظيم اال�ة  ف�ي
ي المناعة الب�ش

نجابية وصحة االأم   الصحة االإ
والوليد والطفل

زيكاااليبوالالمالريا

1

تعزيز القدرات

Ressources En Français الموارد المتاحة بالفرنسية: الموارد المتاحة بالفرنسية واللغات الأخرى محددة باللون الرصاصي

الموارد القادمة: تم وضع عالمة النجمة )*( بجانب الموارد المتاحة قريباً *Forthcoming Resource
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نت العالمية: منصات شبكات االن�ت
ي برامج التواصل من اجل 

�ز كاء دعم التواصل الصحي HC3 مح�ت وع �ش نت العالمية لم�ش تربط منصات شبكات الن�ت
ات والتجارب. وتوفر هذه المنصات ايضا الموارد عالية الجودة  التغي�ي الجتماعي والسلوكي )SBCC( لكي يتشاركوا الخ�ب
ي مجال 

)SBCC( �ز امج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي ز ممارسة التواصل الصحي والدعوة ل�ب لتحس�ي
الصحة العامة.مجال الصحة العامة.

يِ التواصل الصحي. 
ينج بورد لممته�ن  س�ب

https://healthcomspringboard.org

اء وصانعي سياسات برامج التواصل  نت تسمح لممارسي وخ�ب ن�ت ينج بورد للتواصل الصحي هي منصة تفاعلية ع�ب الإ س�ب
)SBCC( ان يتشاركوا الأفكار والمعرفة والموارد. فهي توفر منتدى لمشاركة ومناظرة  من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي
 )SBCC( ي علم التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي

أحدث أخبار التواصل الصحي ابتداًء من الُنُهج الجديدة �ز
ز دعم مناقشاتهم بالصور  وح�ت المحتوى حول الأمراض المعدية المستحدثة والتكنولوجيا المتنقلة. ويمكن للمستخدم�ي

، وجوجل بلس. والفيديوهات وكذلك ع�ب استخدام المنصات الخرى كالفيس بوك، وتوي�ت

 بوصلة الصحة:
:www.thehealthcompass.org

الجتماعي  التغي�ي  اجل  من  التواصل  برامج  موارد  من  الجودة  عالية  مجموعة  نت  ن�ت الإ ع�ب  الصحة  بوصلة  تقدم 
والسلوكي  الجتماعي  التغي�ي  اجل  من  التواصل  برامج  تطبيق  كيفية  بتعُلم  للمستخدم  تسمح  ي 

وال�ت  )SBCC( والسلوكي
أُثبتت نجاحها. وتساعد منصة بوصلة  ي 

التغي�ي الجتماعي والسلوكي وموارده ال�ت التواصل من اجل  امج  ورؤية أمثلة ل�ب
بتصميم  الخرين  قيام  لكيفية  العملية  الأمثلة  امج من خالل رؤية  ال�ب المزيد حول  ز عىل معرفة  المستخدم�ي الصحة 
اتهم باستخدام  ز مشاركة خ�ب . ويمكن للمستخدم�ي وتطبيق وتقييم برامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي

عمل نسخ معدلة للموارد المتاحة عىل الموقع واضافة مواردهم الناجحة للمجموعة.

يبوال:  .شبكة التواصل الخاصة باالإ
ebolacommunicationnetwork.org

نت من والي  المتاحة ع�ب الن�ت )إيبول(  وس  يبول هي مجموعة من موارد ومواد وأدوات ف�ي بالإ التواصل الخاصة  شبكة 
المجتمع العالمي للصحة. وتحتوي عىل أك�ش من ١٢٠ مورداً؛ وبالإضافة إل مواد برامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي 
ات المطبوعة والرسوم التوضيحية )انفوجرافيك( تتضمن ايضا المسوح الديموغرافية  )SBCC( كالملصقات والن�ش والسلوكي
والصحيًة عن المناطق المصابة وخرائط حسب الطلب ومقالت صحفية تمت مراجعتها من ِقبل الأقران. ويمكن التعامل 
ددات. ويحتوي ايضا عىل  مع هذا الموقع ع�ب الهاتف المحمول فهو مصمم ليعطي أفضل نتيجة ح�ت مع أضعف ال�ت

ي يتم تحديثها باستمرار.
وس ايبول ال�ت خدمة )RSS لتغذية الموقع بأخبار ف�ي

وس زيكا:  شبكة التواصل الخاصة بف�ي
www.zikacommunicationnetwork.org

تأثرهم -عن طريق ربط  المحتمل  -وأولئك  وس زيكا  المصابة حاليا بف�ي المجتمعات  وس زيكا  تدعم شبكة تواصل ف�ي
الموارد  تدعم  انها  حيث  للتعديل.  القابلة  او  الفوري  لالستخدام  الجاهزة  والأدوات  المعرفة  فنون  بأحدث  الأعضاء 
وس ونتائجه السلبية  اء الصحة والتنمية عىل تقليص انتشار الف�ي ورية والقائمة عىل الدلئل لمساعدة خ�ب والأدوات ال�ز
)SBCC(؛ ومكافحة  التغي�ي الجتماعي والسلوكي التواصل من اجل  اتيجيات أساسية:  أربع اس�ت باستخدام  نجاب  الإ عىل 

وس؛ وتقديم خدمات تنظيم الأ�ة والصحة الأم والطفل؛ والبحث والتطوير. ناقالت الف�ي

 Available in English, French, Spanish and
Portuguese

Available in 25 languages

 Available in English, French, Spanish and
Portuguese

 Available in English, French, Spanish and
Portuguese



3  Forthcoming Resource*

امج التواصل من اجل التغي�ي االجتماعي  ويج ل�ب ال�ت
)SBCC( والسلوكي

المتعددة  الوسائط  وادوات  ز  اه�ي ال�ب بيانات  وقاعدة  الوقائع،  وصحائف  )انفوجرافيك(،  التوضيحية  الرسوم  تتيح 
)SBCC( عىل نتائج الصحة.  ز أثر برامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي للمستخدم إيجاد ومشاركة براه�ي

http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials .يمكنكم الوصول لهذه الموارد ع�ب هذا الرابط

: ن اه�ي قاعدة بيانات ال�ب
ي توضح أثر التواصل عىل مجموعة 

ز المجارية للع� وال�ت اه�ي كل قاعدة من قواعد البيانات هي خالصة وافية من ال�ب
الكلمات  البحث عنها عن طريق  المستفادة ويمكن  الدروس  ز تعمل عىل استخالص  اه�ي ال�ب النتائج الصحية. هذه  من 
ز الخاصة  اه�ي المفتاحية )keyword( اوالكاتب اوالبلد اونظام الدراسة اوتدخل التواصل والسلوكيات.قاعدة بيانات ال�ب
ي متاحتان الن. وستتاح قريبا قاعدة  ز الخاصة بالشباب الح�ز اه�ي ى HIV وقاعدة بيانات ال�ي بمرض نقص المناعة الب�ش

ز الخاصة بالمالريا وقاعدة بيانات تنظيم ال�ة. اه�ي بيانات ال�ب

: ن اه�ي صحائف الحقائق الخاصة بال�ب

 )HC3( الصحي  التواصل  دعم  كاء  وع �ش بم�ش  )HIV( ى  الب�ش المناعة  نقص  ز مرض  اه�ي ب�ب الخاصة  الحقائق  صحائف 
ز المتاحة حسب قوتها بحيث تظهر أثر التواصل الصحي عىل النتائج المتعلقة بمرض نقص المناعة  اه�ي تُظهر وترتب ال�ب
ي السلوك المرتبَة الأعىل ثم 

ات الحقيقية �ز ي تظهر التغي�ي
ى )HIV(. وتحتل المقالت المراَجعة من ِقبل الأقران ال�ت الب�ش

ي لم تُراَجع من ِقبل الزَُّمالء. تتوفر 
ي المرتبة الأد�ز المقالت ال�ت

ي �ز
هن النية لتغي�ي السلوك؛ وتأ�ت ي ت�ب

تليها المقالت ال�ت
ى  الب�ش المناعة  نقص  لمرض  والمشورة  الفحص  الذكري،  ي 

الوا�ت استخدام  سلوكيات:  لخمسة  تلك  الحقائق  صحائف 
.HIV ى ي التطوعي، وخطوات وقائية اخري لمرض نقص المناعة الب�ش )HIV(، والرعاية المستمرة، وختان الذكور الط�ب

: ن اه�ي الحقائق الرسم بيانية المعلوماتية )انفوجرافيك( الخاصة بال�ب

التواصل الصحي )HC3( الضوء عىل  كاء دعم  وع �ش ز بم�ش اه�ي بال�ب التوضيحية )انفوجرافيك( الخاصة  تسلط الرسوم 
ى  ي قاعدة بيانات الدلئل. تتوفر الحقائق الرسم بيانية المعلوماتية الخاصة بمرض نقص المناعة الب�ش

اهم المقالت �ز
 ،)HIV( ى  الب�ش المناعة  لمرض نقص  والمشورة  والفحص  الذكري،  ي 

الوا�ت استخدام  لمعالجة خمس سلوكيات:   )HIV(
ى )HIV( وتُروج  الب�ش المناعة  التطوعي وخطوات وقائية اخري لمرض نقص  ي  الط�ب الذكور  المستمرة، وختان  والرعاية 
ي عىل سلوكيات الشباب  هذه الرسوم لتطبيق برامج التواصل من اجل التغ�ي الجتماعي والسلوكي SBCC ليظهر أثر إيجا�ب

 )SRH( .المتعلقة بالصحة الجنسية والنجابية

امج التواصل من اجل التغي�ي االجتماعي  الفيديوهات والرسوم التوضيحية )انفوجرافيك( ل�ب
:)SBCC( والسلوكي

ح برامج التواصل من  كاء دعم التواصل الصحي )HC3( رسوم توضيحية )انفوجرافيك( وفيديوهات ل�ش وع �ش أنتج م�ش
)SBCC(. تقدم الرسوم التوضيحية )انفوجرافيك( بنوَعْيها المطبوعة والمتحركة المنافع  اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي
هن كل هذه المواد عىل قدرة برامج التواصل  وع. وت�ب والخطوات العامة. والنجاحات تمت ابرازها كدليل عىل فاعلية الم�ش

ز صحة المجتمعات وإنقاذ الأرواح. )SBCC( عىل تحس�ي من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي

االيبوال: أزمة ناتجة عن السلوك:

ي 
ايبول-الأزمة الناتجة عن السلوك-هي أزمة متعددة الوسائط استعادت لالأذهان الدور الذي يمكن أن يلعبه التواصل �ز

)SBCC( المساعدة  يا. توضح الموارد الرقمية كيف يمكن للتواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي ي لي�ب
أزمة اليبول �ز

شاعات والمعلومات المغلوطة وتوف�ي إجابات من مصادر موثوقة وتهدئة المخاوف وجمع اصحاب المصالح  ي قمع الإ
�ز

والمقاطع  والفيديوهات،  والخرائط،  المتحركة  الرسوم  باستخدام  ز  والتمي�ي الوصم  ومحاربة  ك  مش�ت تعاون  اجل  من 
الصوتية والنصوص ال�دية وكذلك عرض مواد التواصل الأصلية عىل هيئة صالة عرض.

Voluntary Medical Male 
Circumcision 

Health Communication Makes an Impact on

89% of men exposed to Uganda’s Stand Proud, Get 
Circumcised multi-channel campaign including 
community mobilization reported taking at least one action 
as a result. Of these, 12% reported getting circumcised.1

A population-based survey in 
Zimbabwe showed 68% of women 
and 53% of men had heard about 
VMMC, mostly through radio.2

Between 2010 and 2013, the 
number of VMMC clients per 
month during school campaigns 
more than tripled when 
compared with the same period 
outside campaign months.3

In Tanzania, school-based 
campaigns resulted in 
adolescents making up 80% of 
all VMMC clients in two regions. 3

In Zimbabwe, where 
community activities and mass 
media campaigns took place, 
adolescents account for 48% 
of all VMMC clients. 3 

Community-based voluntary medical male circumcision (VMMC) campaigns 
combined with mass media change attitudes related to VMMC. 

Adolescents are getting circumcised in increasingly higher numbers. 

1 AFFORD (2012). Uganda Joint Behaviour Change Communication Survey. Uganda: USAID.
2 Hatzold, K., Mavhu, W., Jasi, P., Chatora, K., Cowan, F. M., Taruberekera, N., & Njeuhmeli, E. (2014). Barriers and motivators to 
voluntary medical male circumcision uptake among di�erent age groups of men in Zimbabwe: results from a mixed methods 
study. PloS One, 9(5), e85051.
3 Njeuhmeli, E., Hatzold, K., Gold, E., Mahler, H., Kripke, K., Seifert-Ahanda, K., & Kasedde, S. (2014). Lessons learned from scale-up 
of voluntary medical male circumcision focusing on adolescents: bene�ts, challenges, and potential opportunities for linkages 
with adolescent HIV, sexual, and reproductive health services. JAIDS Journal of Acquired Immune De�ciency Syndromes, 66, 
S193-S199.

2010 2015

GOT
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OF MEN EXPOSED TO
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النماذج وإطارات العمل:
اتيجية التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي )SBCC( وارتكازها عىل  تؤكد النماذج واطارات العمل عىل اس�ت
نماذج واطارات عمل  )HC3( عدة  الصحي  التواصل  كاء دعم  وع �ش مراقبتها. قدم م�ش يتم  وأنه  علمية،  نظريات 
ي تتطلب اعتبارات خاصة. يمكنكم الوصول لهذه المصادر ع�ب هذا الرابط

 لالستخدام العام وكذلك للمواضيع ال�ت
http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials

ي )عالمة مسجلة(: العملية �پ

ي تصميم برامج التواصل من اجل 
ي تستخدم �ز

ي The P Process واحدة من أك�ش الأدوات تقديراً وال�ت تعت�ب العملية �پ
الصحي  التواصل  امج  ل�ب اتيجي  اس�ت تخطيط  اداه  وهي  ١٩٨٢؛  عام  أُنِتجت  وقد   .)SBCC( والسلوكي الجتماعي  التغي�ي 
الديناميكية  والطبيعة  الحقيقي  بالوقت  ويقر  المستفادة  الدروس  ي  �پ العملية  تحديث  يتضمن   . ز اه�ي ال�ب عىل  القائمة 
ي طبيعة التواصل والمعاي�ي الجتماعية والسلوكيات 

اتيجية وكذلك التكنولوجيا الحديثة والتغي�ي المستمر �ز للعملية الس�ت
الفردية وعملية اتخاذ القرار. 

)SBCC( يكولوجي لتعزيز قدرة برامج التواصل من اجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي النظام االإ

كاء دعم التواصل  وع �ش )SBCC( لم�ش يكولوجي لقدرة برنامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي النظام الإ
اتيجي من اجل  امج التواصل الس�ت الصحي )HC3( هو نموذج يعكس منهجية خطوات التحليل والتصميم والتنفيذ ل�ب

)SBCC( والمصمم حسب الطلب. التغي�ي الجتماعي والسلوكي
وع يهدف الي تعزيز  كاء دعم التواصل الصحي )HC3(؛ فهو نموذج يمكن لأي م�ش وع �ش وحيث إنه أحد منتاجات عن م�ش
قليمي أو  )SBCC( ان يستخدمه عىل الصعيد المحىلي أو الإ قدرات برنامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي

. الدولي

 )TIMS( عالمية بناًء عىل الوعي بالنظرية إطار عمل اختيار الوسائل االإ

عند دمج نظريات وسائل العالم واستخداماتها وإشباعها؛ يتم إنشاء إطار عمل جديد يسمح باتخاذ قرار واٍع بخصوص 
طار يدعم عمل  عالمية بناًء عىل الوعي بالنظرية )TIMS(. هذا الإ اختيار وسائل العالم وهو إطار عمل اختيار الوسائل الإ

عالمية ستستخدم لتيس�ي التغي�ي المرغوب؟ اختيار واٍع بخصوص اي الوسائل الإ
واجابة سؤال )ما أفضل وسيلة إعالمية؟( تقع حيث تتقابل أك�ش وسيلة فعالة نحتاجها من أجل تواصل ما مع الستخدامات 

)SBCC( من  نامج التواصل من اجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي اتيجي الحديث ل�ب طار االس�ت االإ
أجل دحر المالريا:

العمل  إطار   )RBM( المالريا  لدحر   )SBCC( والسلوكي الجتماعي  التغي�ي  اجل  من  التواصل  برنامج  عمل  فريق  ن�ش 
رشادات، زاد  اتيجي لتواصل المالريا عىل الصعيد القطري )الدولة( عام ٢٠١٢. وخالل تلك الأعوام منذ وضع الإ الس�ت
ي وكذلك تحديات 

ي والوبا�أ
عدد دول مرحلة ما قبل القضاء عىل المرض، وظهرت تحديات جديدة عىل الصعيد الدوا�أ

النمائية  الأولويات  إدراج  عىل   )HC3( الصحي  التواصل  دعم  كاء  �ش وع  م�ش عمل  التمثيل؛  ز  وكأم�ي المرض.  ناقالت 
اتيجي. )سيتاح قريبا(  والأهداف الجديدة للحفاظ عىل توافق إطار العمل الس�ت
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عالمية. الحالية للوسائل الإ

اتيجي لطرق منع الحمل الهرمونية والمخاطر المحتملة لمرض نقص   إطار عمل التواصل االس�ت
:)HIV( ى المناعة الب�ش

ى )HIV( او تنظيم  ي الفحص و المشورة لمرض نقص المناعة الب�ش
ز �ز هذا إطار عمل مكون من أربع خطوات للعامل�ي

ي يمكن ان تحدث للمرأة مع موانع الحمل الهرمونية إذا كانت عرضة لالصابة 
ال�ة لتوصيل فكرة المخاطر المحتملة ال�ت

ي سياقه وانتاج 
هان ووضعه �ز ي يجب ان تؤخذ لفهم ال�ب

ى )HIV(. فهو يعطي العتبارات ال�ت بمرض نقص المناعة الب�ش
ها للتطبيق. ز اتيجية وتجه�ي الس�ت

اتيجي لتقوية استجابات طوارئ الصحة العامة باستخدام  حلزون الطوارئ؛ إطار عمل اس�ت
 )SBCC( برامج التواصل من اجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي

والستجابة  ي 
الوبا�أ ي 

التف�ش ي 
�ز العمل  عىل  بناًء  الطوارئ  حلزون   )HC3( الصحي  التواصل  دعم  كاء  �ش وع  م�ش أصدر 

ي طوارئ الصحة 
اتيجي لمركز برامج التصال )CCP( �ز وسات اليبول وزيكا وكذلك العمل الس�ت والنكماش لكل لكل من ف�ي

العامة الخرى مثل أمراض إنفلونزا H1N1 وإنفلونزا الطيور.
)SBCC( من خالل دورة  نامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي ويُظِهر حلزون الطوارئ الدور الأساسي ل�ب
مراكز  قبل  من   )CERC( والأزمات  الطوارئ  حالت  مخاطر  تواصل  ي 

�ز وصفت  ي 
ال�ت مثل  العامة  الصحة  طوارئ  حياه 

ي الوليات المتحدة وكذلك الَنهج العنقودي الذي أُنِتج بواسطة جدول العمال التحويىلي 
المكافحة والوقاية من الأمراض �ز

.)IASC( ز الوكالت كة ب�ي للجنة الدائمة المش�ت

وس زيكا: اتيجي للوقاية من ف�ي إطار عمل التواصل االس�ت

ليتم  تواصلية  اتيجية  اس�ت خطة  نتاج  لإ يًا  تفس�ي ومحتًوى  بخطوة  خطوة  دلياًل  يوفر  اتيجي  الس�ت التواصل  عمل  إطار 
وس زيكا بشكل شامل ويسهل فهمه. والهدف منه هو ارشاد تطوير  التواصل بدقة وفاعلية حول المخاطر والوقاية من ف�ي
اتيجية عىل الصعيد القطري ع�ب عملية منهجية وتعطي محتًوى قاباًل للتهيئة باي برنامج تواصل.  خطة التواصل الس�ت

)سيصل قريبا (.
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مجموعة ادوات التطبيق:
ي بك خطوة بخطوة خالل تطوير منهج برامج التواصل 

ي تم�ش
ونية ُمبَسطة وال�ت ادوات التطبيق )I-Kits( هي موارد الك�ت

من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC لموضوع خاص بالصحة أو تنمية المنظمات.
كاء  وع �ش وتحتوي عىل أفضل التطبيقات العملية ونماذج ودراسات الحالة. للمزيد عن مجموعة ادوات تطبيق م�ش

http://sbccimplementationkits.org :زوروا هذا الرابط )HC3( دعم التواصل الصحي

اتيجية للتواصل من اجل التغي�ي   تصميم مجموعة ادوات التطبيق الخاصة بالخطة االس�ت
: االجتماعي والسلوكي

المصلحة  وأصحاب  التواصل  ومتخصصي  امج  ال�ب مديري  لمساعدة  المجموعة  هذه  ي 
�ز والأدوات  الخطوات  صممت 

 SBCC نامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي ز وتخطيط مبادرات فعالة ل�ب وع عىل تجه�ي ز بهذا الم�ش المعني�ي
من خالل منهج شامل. تركز هذه الخطوات والمهام عىل الستجابة لحتياجات الجمهور ومحتوي التحديات المتوقع 

مواجهتها باستخدام هوية واحدة بارزة لكل الرسائل والأنشطة، والتخطيط للتطبيق، والمراقبة والتقييم.

ي: ادوات تطبيق التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي للمراهق الح�ن

 )SRH( ز عىل المنتجات الصحية الجنسية والتناسلية هذه الأدوات معنية بمديري المشاريع ومنظمي الشباب العامل�ي
ي تصميم وتطبيق 

. وصممت لتساعد �ز ز ي قضايا المراهق�ي
وبرنامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC �ز

ي حياه 
ي برنامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC �ز

المنتجات الصحية الجنسية والتناسلية )SRH( �ز
ي كل عن� عن طريق مرئيات 

ز �ز ية تم تحديد سبعة عنارص مهمة وتم ارشاد المستخدم�ي ي المناطق الح�ز
ز �ز المراهق�ي

ة لتجسد  ونصوص توضيحية وأنشطة ومواد عملية تفاعلية.وتقدم ايضا هذه الأدوات أماكن خيالية وشخصيات صغ�ي
مفاهيم ادوات التطبيق.

ن التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي  مجموعة ادوات التطبيق الخاصة بالعالقة ب�ي
ونوع الجنس:

نامج التواصل  اتيجية والتسويقية ل�ب ي الخطة الس�ت
ز �ز توفر مجموعة ادوات التطبيق منهج خطوة بخطوة لدمج الجنس�ي

ز عىل فهم مفاهيم  . وقد صممت هذه الأدوات لتساعد المستخدم�ي من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC الحالي
ي 

ز �ز ونظريات واطارات عمل نوع الجنس. وسيتعلم المستخدمون ايضا الدخول الي المستوي الحالي من دمج الجنس�ي
اتيجية  ي يمكن ان تطبق عىل الخطط الس�ت

وع واستخدام مجموعة من الأدوات لستكشاف المعلومات الجديدة ال�ت الم�ش
نامج التواصل من اجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي القائم.  او التسويقية ل�ب

ويج لمنتجات وخدمات الصحة الجنسية والتناسلية للرجال: ادوات تطبيق ال�ت

ي الحياة. 
يكاتهم �ز صممت هذه الأدوات لتساعد المنظمات عىل تقديم برامج تواصل أقوي وأك�ش تناسبا لتصل للرجال و�ش

نجابية )SRH( من قبل الرجال. وصممت ايضا  وبناء عىل ذلك ازدياد استخدام وطلب المنتجات الصحية الجنسية والإ
ي الأماكن ذات الموارد الضئيلة كوزارات 

ز عىل تخطيط وترويج وتطبيق برامج تنظيم ال�ة �ز ز العامل�ي لتساعد المنتفع�ي
. )سيتاح قريبا(.. ز امج والمستشارين الفني�ي كاء المنفذين ومديري ال�ب الصحة والجهات المانحة وال�ش

Available in English and French
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ادوات تطبيق I-Kit الخاصة بالتوقيت الصحي والمباعدات الصحية للحمل:

ز النساء ذوات السن المتقدم لالأمومة )عمر٣٥  امج عىل مواجهة خطورة الحمل ب�ي صممت هذه الأدوات لتساعد مديري ال�ب
ز خمس مرات او أك�ش تبعا لنظام تنظيم ال�ة او برامج صحة الأم والطفل الخاصة بهن. وتحتوي هذه  ( ومن أنج�ب سنة فأك�ش
ي يمكن تعديلها وإدراجها تحت المشاريع الحالية لمديري برامج تنظيم ال�ة وصحة 

الأدوات عىل: مجموعة من الأدوات ال�ت
الأمومة.

نجابية وصحة االأم والوليد  ي الصحة االإ
ادوات تطبيق I-Kit توليد الطلب عىل السلع الغ�ي مستخدمة �ن

RMNCH والطفل

تسع  عىل  الطلب  لزيادة  اتيجية  اس�ت تواصل  لتقديم خطط  بخطوة  ارشاد خطوة  دليل  عن  عبارة  هي   I-Kit التطبيق  ادوات 
سلع ذات أولوية؛ وتوفر ادوات وارشادات شاملة ومنتجات قابلة للتكييف ذات محتوى خاص بكل سلعة. وباستخدام ادوات 
نمائية  التطبيق I-Kit يمكن للفريق القطري تتبع تطبيق تدخالت توليد الطلب ب�عة لتعجيل التقدم المحرز تجاه الأهداف الإ

.)SDGs( المستدامة

ادوات تطبيق I-Kit تغي�ي سلوك مقدم الخدمة:

توفر هذه المجموعة ارشاد خطوة بخطوة عن استخدام برنامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC لتغي�ي 
ز إما عىل  ك�ي ز بال�ت ز من أجل واحد" للمستخدم�ي ز النتائج الخاصة بالعميل. تسمح أداة "اثن�ي سلوك مقدم الخدمة وبالتالي تحس�ي
. فهي لأي شخص يعمل مع او مهتم بتغ�ي  ي الوحدات الصحية كجمهور أولي

ي المجتمع او مقدم الخدمة �ز
ز �ز ز الصحي�ي العامل�ي

ز الخدمة. وهذا يتضمن مقدمي الخدمة ومديري ومصممي برنامج التواصل من أجل التغي�ي  سلوك مقدمي الخدمة وتحس�ي
 .SBCC الجتماعي والسلوكي

 

ادوات تطبيق I-Kit التواصل الخاص بالخدمات:

تساعد هذه الأدوات مديري مشاريع توصيل الخدمات ان يستخدموا تواصل الخدمات بكفاءة لتعزيز تأث�ي مشاريعهم.
ز الدعم المستمر طويل المدى للسلوك  ي زيادة الطلب عىل الخدمات ولتحس�ي

ويمكن ان تستخدم هذه الأدوات لتساعد �ز
ز عىل استيعاب المفاهيم الأساسية لخدمات التواصل وتطبيق تقنيات  الصحي. بالإضافة الي انه صمم لمساعدة المستخدم�ي
برنامج  مع  الجهود  ربط  لتعلُّم  ناجحة  تواصلية  أنشطة  لخلق   SBCC والسلوكي  الجتماعي  التغي�ي  أجل  من  التواصل  برنامج 

التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC بطريقة أفضل.
 

Available in English and French

French version coming soon

French version coming soon
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مجموعة أدوات تطبيق I-Kit التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي للتأهب الطوارئ:

تمد هذه المجموعة من ادوات التطبيق أنشطة برنامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC بالأدوات 
اتيجي؛ ويمكن للمجتمعات المتأثرة ان تَُضم وتُدَعم من أجل تحقيق التغي�ي  ي حالت الطوارئ. عن طريق النَّهج الس�ت

�ز
ي تحول دون تحقيق السلوك المرغوب ومواجهتها عىل 

شاعات ب�عة وتحديد العقبات ال�ت المنشود. ويمكنها تحري الإ
الفور. 

 

مجموعة أدوات تطبيق I-Kit تواصل التأهب لاليبوال 

ز بجانب مديري المشاريع بأهم العتبارات  ز والقومي�ي تمد هذه المجموعة من ادوات التطبيق أصحاَب المصلحة المحلي�ي
وس اليبول.  ي ف�ي

نشاء وتطبيق التواصل الحاسم العمىلي المناسب لالستجابة لتهديدات تف�ش وخريطة توضيحية لإ

مجموعة ادوات تطبيق I-Kit حشد الموارد:
استدامة مؤسسية  لتحقيق  تمويلها  قاعدة  لتوسيع  ي تسعى 

ال�ت المنظمات  شد  ل�ي التطبيق  ادوات  النوع من  أ هذا  أن�ش
للتخطيط  الأساسية  العنارص  من  ابتداًء  الموارد؛  حشد  عملية  خالل  بخطوة  خطوة  ز  المستخدم�ي ترشد  وهي  أفضل. 
اح للُممَول، وكتابة خطة عمل وتحض�ي مستندات تطوير العمل. ويعت�ب  اتيجي الي المراحل التفصيلية لصياغة اق�ت الس�ت
 SBCC الجمهور الأولي لهذا النوع من ادوات التطبيق هم ممارس برنامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي
ز  بجانب المنظمات المرتكزة عىل برنامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC؛ اضافة الي مساعدة القائم�ي

عىل تطوير المنتج او توصيل الخدمة او الدارة المالية او التسويق.
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ويج الأدوية المالريا ذات الجودة من خالل برامج التواصل  مجموعة ادوات تطبيق الخاصة بال�ت
:SBCC من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي

راً مفرطاً لأنها ل  ي وصفت بشكل خاطئ،  )SSFFC( رصز
سببت أدوية المالريا دون المستوى المطلوب، أو زائفة أو ال�ت

ي عىل سلوك المستهلك وتهدد أنظمة الرعاية الصحية الوطنية. تمد هذه  تعالج المالريا بفاعلية، ولديها كذلك تأث�ي سل�ب
ز وكذلك مديري المشاريع بأهم العتبارات وخريطة توضيحية لتصميم  ز والقومي�ي الدوات أصحاب المصلحة المحلي�ي
ي تحمي العامة من 

وتطبيق حملة برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC مخصوصة لكل دولة؛ وال�ت
أدوية المالريا سيئة الجودة وتتصدي للتهديدات الناتجة عن هذه الأدوية.

التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي للمالريا اثناء الحمل:

صممت هذه الدوات لتساعد برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC وأصحاب المصلحة ومديري 
ي خطط 

ي تم التعرف عليها مؤخرا-عىل صعيد الدولة -�ز
ي مواجهة نقاط الضعف ال�ت

برنامج المالريا اثناء الحمل )MiP( �ز
.)MiP( اتيجي للمالريا اثناء الحمل التواصل الس�ت

وينقسم هذا الدليل الي أربعة أقسام:
التغي�ي الجتماعي والسلوكي  التواصل من أجل  برامج  الحمل )MiP( ضمن تحليل حالت  اثناء  المالريا  دمج قضايا   .1

 SBCC
ي المالريا اثناء الحمل )MiP( وكتابة بيان المشكلة. تقسيم جمهور مصا�ب  .2

ي يمكن قياسها.
اختيار أهداف تواصل المالريا اثناء الحمل )MiP( ال�ت  .3

نامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي  اتيجية ل�ب ي الوثائق الس�ت
صياغة الجزء الخاص بالمالريا اثناء الحمل )MiP( �ز  .4

.SBCC والسلوكي
ز عىل مقدم الخدمة كجمهور مستهدف لتدخالت برامج التواصل من أجل  ك�ي ي هذه الموارد هو ال�ت

إن العن� المهم �ز
التغي�ي الجتماعي والسلوكي .SBCC )سيتاح قريبا(.

امج  مجموعة ادوات تطبيق I-Kit برنامج التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي SBCC لل�ب
الصحية المدمجة:

برنامج  تطبيق  ي 
�ز الشائعة  للتحديات  مستقبلية  واتجاهات  لحلول  وتوصيات  رسمي  توجيه  عىل  تحتوي  الدوات  هذه 

عدة  عىل  تحتوي  حيث   . المدمجة/المتكاملة  الصحية  امج  لل�ب  SBCC والسلوكي  الجتماعي  التغي�ي  أجل  من  التواصل 
 SBCC والسلوكي  الجتماعي  التغي�ي  أجل  من  التواصل  برنامج  تقييم  ثم  وتطبيق  وتطوير  بتصميم  خاصة  ارشادات 
 .RMNCAH. ز نجابية وصحة الأم والوليد والطفل والمراهق�ي امج صحية مدمجة فعالة خاصة خالل برامج الصحة الإ ل�ب
بتوليفة مدروسة عن أفضل  وع حيث تمدهم الدوات  للم�ش امج والمطبقون  ال�ب الدليل هم مديرو  ومستخدمو هذا 

الممارسات والوسائل والتوصيات ومصادر اخري. )سيتاح قريبا(ً. 

مجموعة ادوات تطبيق I-Kit دعم ممارسة الرضاعة الطبيعية للمنظمات العقائدية: 

ي تطوير برامج الرضاعة الطبيعية 
رشاد -الدافع لالأمام -والدوات التفاعلية للمساعدة �ز ز بالإ تمد هذه الدوات الُمَماِرس�ي

قبل  من  الدوات  هذه  تصميم  من  الرغم  وعىل   .SBCC والسلوكي  الجتماعي  التغي�ي  أجل  من  التواصل  امج  ل�ب طبقا 
المنظمات العقائدية )FBOs( ال انه يمكن لي منظمة تُحاوُل دعَم ممارسة الرضاعة الطبيعية ان تستخدَمها.

 

French version coming soon

French version coming soon
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 :PROGRES_SBCC امج التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي أداة بروجرس ل�ب

www.thehealthcompass.org/sbcc-tools/progressbcc-tool

امج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي PROGRES_SBCC هي عملية تقييم للمنظمات  أداه “بروجرس” ل�ب
امج  ي تحتاج للدعم لتعزز الستدامة والقدرة عىل التكيف. أداة “بروجرس” ل�ب

ي تحدد المناطق ال�ت
قائم عىل المشاركة ال�ت

ي نطاق 12 قدرة 
التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي PROGRES_SBCC تجمع البيانات عن قدرات المنظمة �ز

من قدرات المنظمة وتعطي خط أساس لكل واحدة. وتسجل الأداة نتيجة لثالثة مجالت لالستدامة )المؤسسية والمالية 
ز وعمل خطة تنفيذية. امجية( ثم تقوم المنظمات بتحديد المجالت الولية للتحس�ي وال�ب

:SBCC أداة رسم خريطة برامج التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي

www.thehealthcompass.org/sbcc-tools/sbcc-mapping-tool

ز قدرة المنظمات  أداة رسم خريطة برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC هي عملية تشاركية لتحس�ي
عىل تصميم وتطبيق وتقييم برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC. وباستخدام هذه الأداة يمكن 
 SBCC التغي�ي الجتماعي والسلوكي التواصل من أجل  ي مجموعة مختلفة من نطاقات برامج 

للمنظمة تحليل كفاءتها �ز
ات. وانتاج خطة ملموسة لعمل تحسينات وتغي�ي

:SBCC التحقق من جودة برامج التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي

www.healthcommcapacity.org/qa-in-sbcc

وري عند تطبيق برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC. فيمكن للمجهود الدوري  ضمان الجودة رصز
ي وقعت بالفعل ويقودنا الي برامج التواصل من أجل 

لضمان الجودة أن يمنع حدوث المشاكل وأن يتحّرى المشاكل ال�ت
. هذه الأداة تقدم الحد الأد�ز من معاي�ي أداء الجودة  التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC المستدامة وذات التأث�ي العالي
ي  ي ضمان الجودة الدوري وهذه المعاي�ي مبنية عىل العملية �پ

ز الجودة استخدامها �ز ز وفرق تحس�ي ي يمكن للمالحظ�ي
ال�ت

نت ويمكن تحميلها  ن�ت ي ثالثة أقسام؛ التخطيط والتطبيق والتقييم. )هذه الأداة متوفرة ع�ب الإ
P Process وتم جمعها �ز

 .)PDF( كملف

الدورات وأقسامها:
توفر ادوات التعليم فرًصا لدعم القدرات حول مجموعة من مواضيع برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي 

. اتيجية متقدمة أك�ش والسلوكي SBCC؛ ابتداًء من المفاهيم التمهيدية ووصول الي إطار عمل بناء خطط اس�ت

أدوات التقييم: 
كاء دعم التواصل الصحي )HC3( ثالث ادوات:  وع �ش التقييم التشاركي هو عامل حاسم لتدخالت تعزيز القدرة. وقد صمم م�ش
واحدة لبناء القدرات التنظيمية، وواحدة لبناء كفاءة بناء برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC، وأخري 

.SBCC ز جودة برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي لتحس�ي

ي عىل 
برنامج التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي SBCC الخاص بالمالريا المب�ن

امج هان: من النظرية إىل تقييم ال�ب ال�ب

نتاج سلسلة  كاء دعم التواصل الصحي )HC3( لإ وع �ش وعي فيكتوروركس "VectorWorks" وم�ش تََشاَرك كل من من م�ش
امج التواصل الخاصة بالمالريا المبنية عىل  ي تقدم المفاهيم الأساسية والمتقدمة ل�ب

ات ذات ستة اجزاء. وال�ت محارصز
ي مجال برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC. وهي مصممة لتعزز القدرة 

الدلئل. وقد درسها رواد �ز
نتاج برامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC القوية الخاصة  ي استخدام الأدلة والبيانات لإ

و المعرفة �ز
امج الدحر والوقاية من  ز ب�ب بالمالريا. وتستهدف هذه السلسلة التدريبية مجتمًعا عريًضا ولكنها مصممة خصيصا للعامل�ي

امج المالريا الحديثة.  المالريا. وفيها يتم عرض كل من المفاهيم الأساسية والمتقدمة مع العديد من الأمثلة ل�ب

ي المطور الخاص بالمشورة لمقدمي الفحص و المشورة: القسم التدري�ب

ي ناميبيا. يستخدم هذا القسم المطور تدريبات قوية المحتوي 
ي تدريبات HTC لمقدمي الخدمة �ز

سيدمج هذا القسم �ز
ى )HIV(. بعد  ز ربط عالج ورعاية مرض نقص المناعة الب�ش قية جودة المشورة ولتحس�ي بجانب تقنيات مشورة مبتكرة ل�ت
ي 

ي ناميبيا؛ الأمل ان تكون دول اخرى قادرة عىل تكييف هذا القسم عىل محتواهم لستخدامها �ز
أن تم اختبار التجربة �ز

تدريبات مقدمي الفحص والمشورة. )سيتاح قريبا(
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تمهيدات البحث:
ز عند اختيار مفاهيم البحث ووحدات  ز -يرشد الممارس�ي ي صفحت�ي

تمهيدات البحث هي عبارة عن مخت�-�ز
خاًصا  بحًثا  تمهيد  كل  يتضمن   .SBCC والسلوكي الجتماعي  التغي�ي  أجل  من  التواصل  برامج  عمل  واطارات 
يمكنكم  يطبقه.  الذي  المفهوم  عن  الحياة  واقع  من  كمثال   )HC3( الصحي  التواصل  دعم  كاء  وع �ش بم�ش
http:// .ع�ب هذا الرابط )HC3( كاء دعم التواصل الصحي وع �ش الوصول لكل تمهيدات البحث الخاص بم�ش

healthcommcapacity.org/hc3-project-materials

Theory of Planned Behavior
An HC3 Research Primer

WHAT IS THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR?

The Theory of Planned Behavior helps program implementers design interventions that effectively address a particular 
behavior. When using this theory, implementers consider three types of beliefs that tend to guide human behavior: 
behavioral, normative and control. 

Behavioral Beliefs Normative Beliefs Control Beliefs

Behavioral beliefs produce a 
favorable or unfavorable attitude 
towards the behavior and guide 
considerations of positive and 
negative outcomes.

•	 If I make this decision, what 
will the outcomes be?

•	 What	are	the	benefits	of	
this decision and what are 
the negative consequences I 
might experience?

Normative beliefs result in 
perceived social (or peer) 
pressure or subjective norm. 

•	 What do others expect me 
to do? 

•	 How do they expect me to 
behave? 

•	 Will I be supported or 
ridiculed?

Control beliefs produce a 
behavioral control by impacting 
performance of the behavior.

•	 Do I have the necessary 
knowledge to make the 
decision?

•	 Am	I	confident	in	my	ability	
to behave this way?

•	 If I decide to act, are the tools 
I need readily available to me? 

When combined, attitudes towards the behavior, subjective norm and the perceived behavioral control result in the 
formation of an intention.  Understanding these beliefs and the intentions they produce can provide clues on how to 
impact behavior change.

Attitude 
Towards the 

Behavior

Subjective 
Norm

Behavioral 
Control Intention Behavioral 

Change

WHEN SHOULD THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR BE USED?

Consider using the Theory of Planned Behavior to design interventions 
that target health-enhancing individual behavior that may be socially 
unacceptable, such as condom use, smoking cessation, self check-ups, 
voluntary testing, medication adherence and other behaviors that warrant 
individual decisions but have a varying levels of social acceptability.

WHAT SHOULD IMPLEMENTERS KNOW?

Individuals are much more likely to intend to have healthy behaviors if 
they have positive attitudes about the behaviors, believe that subjective 
norms are favorable towards those behaviors and believe they are able 
to perform those behaviors correctly.  Also, a person’s intentions will be 
stronger when they have all three of the above than when they have only 
one.  And, intentions matter – the stronger a person’s intentions to have 

HEALTH 
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CAPACITY  
COLLABORATIVE

H

External Barriers 
(peer pressure, lack 

of access, limited 
resources , etc.)

Intention

Skills
(Do I have time 
to learn how do 
to something? 
Will I do it, or 
will I get too 

nervous.) 

Positive 
Behavior

WHAT IS IDEATION?
Ideation refers to how new ways of thinking (or new behaviors) are diffused through a community by means of 
communication and social interaction among individuals and groups. Behavior is influenced by multiple social and 
psychological factors, as well as skills and environmental conditions that facilitate behavior. SBCC can affect all of these 
factors. 

In the ideational model of communication (below), instructive communication can teach the skills and knowledge 
needed to perform an action, directive (one-way influence) and nondirective (entertainment, counseling and 
interpersonal) communication can affect ideational factors, and public communication (such as advocacy) can affect 
environmental factors. The model emphasizes how communication affects the intermediate outcomes that in turn 
determine behavior change. 

Ideational factors are grouped into three categories: cognitive, emotional and social. Cognitive factors address an 
individual’s beliefs, values and attitudes (such as risk perceptions), as well as how an individual perceives what others 
think should be done (subjective norms), what the individual thinks others are actually doing (social norms) and how 
the individual thinks about him/herself (self-image). Emotional factors include how an individual feels about the new 
behavior (positive or negative) as well as how confident a person feels that they can perform the behavior (self-efficacy). 
Social factors consist of interpersonal interactions (such as support or pressure from friends) that convince someone 
to behave in a certain way, as well as the effect on an individual’s behavior from trying to persuade others to adopt the 
behavior as well (personal advocacy).  

These elements combine to affect behavior similarly to how multiple risk factors affect the probability of getting a 
disease. When the ideation model is used in programs, researchers measure the factors that apply to a person, then 
combine them to create an ideation score that predicts how likely a person is to adopt a behavior. The more ideational 
factors that apply to someone, the greater the likelihood that they will adopt a health behavior. When ideational factors 
are summed in this way, they are highly predictive of health behaviors.

Ideation
An HC3 Research Primer
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نظرية السلوك المخطط:

نامج عىل تصميم تداخالت كي تواجه سلوًكا معيًنا بفاعلية. عند استخدام  تساعد نظرية السلوك المخطط منفذي ال�ب
: السلوكية المعيارية والسيطرة.  ي

نسا�ز ي ترشد السلوك الإ
ي العتبار ثالثة معتقدات هي ال�ت

هذه النظرية يضع المنفذون �ز

انتشار االبتكار:

انتشار البتكار هو نموذج بحث يصف كيف لفكرة جديدة او منتج او سلوك صحي مفيد ان ينت�ش ع�ب مجتمع او هيكل 
اجتماعي.

نموذج المعالجة المتوازي الممتد:

نموذج المعالجة المتوازي الممتد )والذي يعرف ايضا عىل نطاق واسع باسم إدارة المخاوف او إدارة التهديدات( يصف 
ابط لتحدد  كيف ان العتبارات العقالنية )المعتقدات الفعالة( وردود الفعل الشعورية )الخوف من مهددات الصحة( ت�ت

القرارات السلوكية.

نظرية التعلم االجتماعي:

نظرية التعلم الجتماعي )او المعتمد عىل المالحظة( تنص عىل ان الأشخاص يمكن ان يتعلموا سلوكيات جديدة ع�ب 
مالحظة الآخرين.

التفكر:

التواصل  وسائل  ع�ب  المجتمعات  الجديدة( خالل  )اوالسلوكيات  الحديثة  التفك�ي  انتشار طرق  كيفية  الي  التفكر  يش�ي 
ز الأفراد والجماعات. والتفاعل المجتمعي ب�ي

نُُهج التحول عن المعاي�ي المرتبطة بالنوع:

ي أذهان الناس طبقا للنوع وتوف�ي أوضاع ذات 
ي ارتبطت �ز

هي برامج ومعارضات تخلق فرًصا لالأفراد لتحدي المعاي�ي ال�ت
 . ز ز الأشخاص من الجنس�ي ( ب�ي ز ي المجتمعات ومواجهة قوة التفرقة )التمي�ي

تأث�ي اجتماعي وسياسي للمرأة �ز

النموذج المتكامل للتواصل من أجل التغي�ي المجتمعي:

ي حوار وعمل جماعي 
ك المجتمع �ز النموذج المتكامل للتواصل من أجل التغي�ي المجتمعي يصف عملية تكرارية حيث يش�ت

ي صحة ورفاهية أعضائها.
لإحداث تغي�ي اجتماعي ودعم للتحسينات �ز

الميل اىلي مطابقة النتيجة:

التغي�ي  أجل  من  التواصل  برنامج  تأث�ي  بقياس  ز  للباحث�ي تسمح  احصائية  تقنية  عن  عبارة  النتيجة  مطابقة  الي  الميل 
. ي سناد السب�ب الجتماعي والسلوكي SBCC بدقة أك�ش وعمل حالة قوية لالإ
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االأدلة التقنية:
التواصل الصحي )HC3( ارشادات تقنية متعددة لتخدم كاداه مرجعية عند حل مشاكل  كاء دعم  وع �ش أنتج م�ش
رشادات  نامج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC. يمكنك الحصول عىل هذه الإ معينة خاصة ب�ب

التقنية من هنا: 
http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials

التعرض لمشكلة االم متقدمة السن AMA والوالدة المتعددة HP والتوقيت والمباعدة 
ن HTSP: دليل للعمل مع المجموعات المجتمعية: الصحي�ي

ي غرب افريقيا عىل استخدام 
صمم هذا الدليل لمساعدة المجموعات المجتمعية المعنية وغ�ي المعنية بالصحة �ز

اتيجيات حشد المجتمع وتواصل الأقران لبدء حوار حول المحددات الفردية والجتماعية لالأم متقدمة السن  اس�ت
AMA والِولََدة المتعددة HP والتوابع الصحية.
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Guide for Researchers:
Conducting Qualitative Research on AMA and HP Pregnancy

A woman is considered of advanced maternal age (AMA) when she is age 35 or older. A woman is considered 
high parity (HP) when she has had five or more births (including stillbirths). Pregnancies in AMA and HP wom-
en pose dangers to both the mother and the baby. 

Before designing programs to address or prevent AMA and HP pregnancies and their associated risks in a 
given community, information should be collected from health centers and relevant district health offices to 
discover how common AMA and HP pregnancies are in your country or community. Depending on prevalence 
or increasing annual trends, it is important to determine whether your project will prioritize AMA pregnancies, 
HP pregnancies or both. While older (AMA) women are often also those who are HP, remember that these AMA 
and HP women are not always the same group, and interventions should be tailored appropriately.  

This guide for researchers includes an introduction to the need for data about pregnant women who are 
advanced in their maternal age or high parity, or both. There are also sample questions that can be used to 
collect information about each of these audiences and their partners and the service providers who counsel 
these women.

According to the need for an AMA- or HP-focused intervention, research should be conducted to discover why 
AMA and HP pregnancies occur in the local context. Specifically, research in the relevant community should 
answer the following:

• What are the social or cultural factors that contribute to AMA and HP women having children?

• How do men and women perceive the risks of AMA and HP pregnancies?

• What are the attitudes of AMA and HP women and their partners towards AMA and HP pregnancies?

• What are the factors that facilitate or prevent the use of family planning methods by AMA and HP 
women?

• How do health care providers communicate with clients about AMA and HP pregnancies?

• What messages or approaches have been effective in sensitizing women or couples on the risks 
associated with AMA and HP pregnancies?

• What messages or approaches have been effective in encouraging women or couples to use family 
planning methods to prevent AMA and HP pregnancies? Answers to such questions may be gathered in a 
number of ways, including:

 » Conducting focus groups with women approaching AMA or HP status, or women already of AMA 
or HP status

 » Conducting focus groups with male partners of AMA and HP women

 » Conducting in-depth interviews or focus groups with clinic- or community-based family planning 
or health care providers 

 » Conducting in-depth interviews or focus groups with community leaders about cultural and social 
norms about AMA and HP pregnancies

 » Collecting case studies about AMA and HP pregnancies among these groups

1Guide for Journalists

Guide for Journalists:
Discussing AMA and HP Pregnancy

Why Should Journalists Talk and Write about AMA and HP?

Whether a woman or couple is considering having their first or their fifth child, the discussion around healthy 
timing and spacing of pregnancy (HTSP) is essential to ensuring the safety and well-being of women and their 
families.

Modern contraception and preventing pregnancies among women of advanced maternal age (AMA), aged 
35 or older, and women of high parity (HP) who have had five or more births are examples of topics that 
communities may find difficult to discuss. Journalists can interview experts and feature stories of real people 
grappling with the consequences of AMA and HP. Reporting on these issues can increase women’s and men’s 
capacity to make informed decisions regarding childbearing and using family planning (FP). Journalists are in 
a unique position to inform audiences, stimulate discussion, and draw attention to issues among families at 
the community level and among policymakers at the national level. Issues might include the dangers of AMA/
HP pregnancy, taboos or benefits around spacing versus limiting pregnancies, unmet FP needs, the need for 
health services to reduce the risks associated with AMA and HP pregnancies, or mobilizing communities to 
address AMA and HP pregnancies.

Because modern contraception and spacing, delaying or limiting pregnancy remain controversial subjects 
in many settings, it is crucial to approach these topics with care. It is important to discuss the realities and 
risks associated with AMA and HP, while taking care not to make women who have had AMA and/or HP 
pregnancies feel bad or guilty. The goal should be to give consumers the information they need to make the 
best decision for their situation, as the factors influencing a person’s decision can vary widely. 

When to Use This Guide

As print, television and radio journalists, you can consult this guide anytime you are developing a piece on 
family planning, maternal and child health or other related topics. You can use it for ideas on what format your 
piece should take, who you can include as guests or partners, and how to structure your piece so it gets the 
most important information to the most important audiences in the most appropriate way.

How to Use This Guide

Read through this guide as soon as you begin to cover FP or maternal and child health (MCH) issues, or even if 
you are considering doing so in the future. Use it to help you design your article or program. This guide walks 
you through what you, as a journalist, need to know about AMA and HP pregnancy; which key audiences need 
to know about AMA and HP pregnancy risks; and how to tell the AMA and HP story in a way that will reach 
these audiences. The guide describes various reporting formats (e.g., testimonials, talk shows) useful in talking 
about AMA and HP, and provides sample key messages, calls to action and ideas for guests and interviews. 
Finally, the guide gives a web link to where you can find more information on AMA and HP if you would like 
additional information. 

VOLUNTARY MEDICAL MALE CIRCUMCISION 
IN-SERVICE COMMUNICATION

BEST PRACTICES GUIDE

:HP والِوالََدة المتعددة AMA اجراء بحث نوعي عن حمل االم متقدمة السن : ن دليل للباحث�ي

ي السن أو عن الحمل/الولدة المتعددة 
يتضمن هذا الدليل مقدمة عن الحتياج لبيانات عن حمل النساء المتقدمات �ز

. ز أو الثن�ي
الحياة  ي 

�ز كائهم  و�ش المجتمعات  هذه  من  كل  عن  المعلومات  لجمع  تستخدم  ان  يمكن  بسيطة  أسئلة  ايضا  ويوجد 
ومقدمي الخدمة ممن ينصحون أولئك النساء.

:HP والِوالََدة المتعددة AMA حمل االم متقدمة السن : ن دليل للصحفي�ي
ء عن تنظيم ال�ة وصحة  ي

صحفيو المطبوعات والتلفزيون والراديو يمكنهم الستفادة من هذا الدليل عند كتابة سش
ان  يمكن  الذي  المحتوى  عن  أفكاًرا  تضم  إنها  حيث  المجال.  هذا  تخص  أخرى  موضوعات  أيْة  أو  والطفولة  الأمومة 
يًكا وكيف يبنون المحتوي لتوصيل اهم المعلومات لأهم الجماه�ي  يتضمن كتاباتهم ومن يمكن استضافته او اعتباره �ش

المستهدفة بأفضل طريقة.
 

ي التطوعي للذكور: دليل أفضل الممارسات  التواصل عن الختان الط�ب

نامج-ذي  ز لينضموا ل�ب ز والرجال البالغ�ي ي التطوعي للذكور )VMMC( فرصة فريدة للمراهق�ي توفر خدمات الختان الط�ب
ى HIV وليتشاركوا اهم الرسائل مع الرجال الآخرين  جودة عالية -تواصل وخدمات الوقاية من مرض نقص المناعة الب�ش
 )VMMC( ي التطوعي للذكور الذي ل يستجيبون للنظام الصحي. التواصل والمشورة المستمران لخدمات الختان الط�ب
أساسيان لالستفادة القصوى من هذه الفرصة. فهذا الدليل يساعد عىل تأكيد احتواء تواصل الخدمات والمشورة عىل 
ي تطبق خطة الرئيس الأمريكي الطارئة 

ي الدول ال�ت
ي التطوعي للذكور  �ز ي كل برامج الختان الط�ب

محتوي شامل وموحد �ز
.)PEPFAR( يدز غاثة من مرض الإ لالإ

دليل صوت الشباب:

الي  الوصول  لتقديم معلومات عن كيفية  ة )من وبالشباب(  نتاج فيديوهات قص�ي الشباب نظاًما لإ يحدد دليل صوت 
اعها( )LARCs(. هذه الفيديوهات أنتجت وتُلقيت وتم  ز واستخدام وسائل منع الحمل طويلة المدي المؤقتة )يمكن ان�ت
يك او مقدم  مشاركتها ع�ب التليفون المحمول لتواجه العتقادات والمفاهيم الخاطئة وتجسد مهارات كالتحدث الي ال�ش
اعها()LARCs(. الهدف من الفيديوهات تقديم وسائل منع  ز خدمة وسائل منع الحمل طويلة المدي المؤقتة )يمكن ان�ت
ات  اعها()LARCs( كوسيلة أمنة وفعالة واختيار قابل للتطبيق للسيدات صغ�ي ز الحمل طويلة المدي المؤقتة )يمكن ان�ت

وجات أو ل، ومن لديهم أطفال أو ل )سيتاح قريبا(  ز ز ١٨ الي ٢٤، م�ت السن )السن ما ب�ي

Available in English and French

Available in English and French

Available in English and French
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اجراء تحليل قومي عن توليد الطلب:

كاء عىل مستوى الدول الذين يقومون بإجراء تحليل عميق لمناطق تشجيع الطلب عىل السلع ذات  هو دليل ارشادي لل�ش
نجابية وصحة الأم والطفل والوليد RMNCH. وهذه اول خطوة  الأولوية المحددة من قبل الدولة بخصوص الصحة الإ
ز القومية الحالية لتوليد  اه�ي اتيجيات توليد طلب قوي. وتوفر الأداة دليالً لمراجعة ال�ب لوضع أساسات بناء برامج واس�ت
اً تقديم  ي تحتاج ال تحليالت إضافية واخ�ي

ز والمناطق ال�ت اه�ي ي ال�ب
الطلب عىل السلع الأولية وتحديد اهم الفجوات �ز

امج. توصيات لتطوير ال�ب

Malaria BCC Indicator Reference Guide

1

Malaria Behavior Change Communication 
(BCC) Indicator Reference Guide

February 2014

Demand Generation for Reproductive, Maternal, 
Newborn and Child Health Commodities

CONDUCTING A NATIONAL ASSESSMENT ON DEMAND 
GENERATION FOR UNDERUTILIZED, LIFE-SAVING 
COMMODITIES: GUIDANCE AND TOOLS

JULY 2014

Demand Generation for Reproductive, Maternal, 
Newborn and Child Health Commodities

ADDRESSING THE ROLE OF GENDER IN THE DEMAND FOR 
RMNCH COMMODITIES: A PROGRAMMING GUIDE

JULY 2014

Demand Generation for Reproductive, Maternal, 
Newborn and Child Health Commodities

THE “P” FOR PARTNERSHIP:
A Guide to Public-Private Partnerships to Increase the Demand for 
RMNCH Commodities

December 2014

ي الوالدة واالأطفال 
ي طلب سلع الصحة التناسلية واالأمومية وصحة حدي�ش

 مناقشة دور النوع �ن

RMNCH
ي تحديد تأث�ي معاي�ي وفهم الناس لدور النوع 

يوفر هذا الدليل معلومات وادوات عملية لمساعدة مديري المشاريع �ز
ي طلب واستخدام 

ي الحد من الطلب عىل هذه السلع، وكيفية مواجهة هذه المعاي�ي والأدوار للوصول لأعىل زيادة �ز
�ز

هذه السلع.

ن :العام والخاص:  ن القطاع�ي اكة ب�ي اكة: دليل ارشادي لل�ش  ال "P" لل�ش
ز مجموعة من الحكومات والقطاع الخاص وهيئات  ز القطاع العام و القطاع الخاص )PPPs( هي اتفاقات ب�ي اكة ب�ي ال�ش
ز  اكة ب�ي ي للعمل سوياً من أجل هدف واحد. وهذا الدليل الرشادي هو مورد لتطوير وتطبيق وتقييم ال�ش

المجتمع المد�ز
ي 

ي زيادة الطلب عىل سلع الصحة التناسلية والأمومية وصحة حدي�ش
القطاع العام و القطاع الخاص )PPPs( لتساعد �ز

 .RMNCH الولدة والأطفال

:)BCC( الدليل المرجعي لمؤ�ش تواصل التغي�ي السلوكي للمالريا

كاء دعم التواصل الصحي  وع �ش ي دحر المالريا )RBM( قام م�ش
كمسئولي الأمانة العامة لمجتمع المجموعة العاملة �ز

ي تستخدم لتصميم 
ات ال�ت )HC3( بإنتاج دليل مرجعي لمؤ�ش تواصل التغي�ي السلوكي للمالريا )BCC(. وقد ُطورت المؤ�ش

ة  كاء اصحاب خ�ب ي حملة الرئيس ضد المالريا )PMI( من قبل �ش
ومتابعة تدخالت تواصل التغي�ي السلوكي للمالريا )BCC( �ز

.)BCC( ي المتابعة والتقييم لأنشطة تواصل التغي�ي السلوكي للمالريا
ممتدة �ز

 

وثائق إرشادية: المتابعة والتقييم الأنشطة برامج التواصل من أجل التغي�ي االجتماعي والسلوكي 
SBCC لدعم عالج المالريا:

نامج القومي للتصدي للمالريا ووحدات تعزيز الصحة والمجموعات الفنية  اء من ال�ب رشادية -خ�ب تدعم هذه الوثائق الإ
وع - لمراقبة وتقييم أنشطة تواصل المالريا لدعم العالج. هذا المرجع حدد العتبارات  ز للم�ش كاء المطبق�ي العاملة وال�ش
اتيجيات والأنشطة ويتضمن ايضا أمثلة عملية من ثالثة تدخالت عالجية  المهمة لتطوير وتطبيق ومراقبة وتقييم الس�ت

لحالت مالريا لتساعد عىل تحديد المشاكل شائعة الحدوث. )سيتاح قريبا(

Available in English and French

Available in English and French

Available in English and French

Available in English, French and Portuguese
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االدوات القابلة للتكييف وتطبيقات المحمول:
كاء دعم التواصل الصحي )HC3( حلولً  وع �ش تقدم الدوات القابلة للتكييف وتطبيقات المحمول الخاصة بم�ش

امج التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي SBCC مع جمهور مستهدف بعينه مثل الشباب  ًة ل�ب مبا�ش
ي قد صممت ليسهل تعديلها/تكييفها عىل حسب السياق المختلف 

والنساء ع�ب قوالب مبتكرة متعدد الوسائط وال�ت
بكل بلد. 

وسائل منع الحمل طويلة المدي المؤقتة )يمكن نزعها( للشباب:

/http://healthcommcapacity.org/technical-areas/family-planning/long-acting-reversible-contraceptives-larcs

ز الشباب  ي تحول دون زيادة انتشار وسائل منع الحمل طويلة المدي القابلة للعكس )LARCs( ب�ي
ترجع بعض المعوقات ال�ت

الي مقدمي الرعاية الصحية؛ الذين يمكن ان ل يكونوا عىل دراية ان وسائل منع الحمل طويلة المدي المؤقتة/القابلة للعكس 
ز وصغار السن ح�ت الذين لم ينجبوا من قبل. ولمواجهة هذه  نجاب كالمراهق�ي ي سن الإ

)LARCs( آمنة وفعالة لكل النساء �ز
الفجوة المعرفية ومساعدة مقدمي الخدمة عىل نصح النساء صغار السن بوسائل منع الحمل طويلة المدي القابلة للعكس 
ي سن ١٥ الي ٢٤سنة( عىل 

كاء دعم التواصل الصحي )HC3( مواًدا قابلة للتكييف لتساعد الشباب )�ز وع �ش )LARCs(؛ انتج م�ش
)LARCs( الوصول الي وسائل منع الحمل طويلة المدي المؤقتة / القابلة للعكس

ي لمدة ثالث دقائق ودليل مناقشات لمقدمي الخدمة 	 
 فيديو كرتو�ن

ل 	  ن كتيب )بوشور( للعمالء يمكن اخذه للم�ن

مجموعة من الملصقات 	 

ي السن والِوالََدة المتعددة:
مناقشة موضوع حمل النساء المتقدمات �ن

/http://sbccimplementationkits.org/htsp/annexes

ز الحمل" ادوات تواصل قابلة للتكييف خاصة بعمر  ز ب�ي تتناول مجموعة أدوات تطبيق "التوقيت والمباعدات الصحي�ي
جمهور  كل  الرسائل حسب  اهم  لتوصيل  وشكاًل  قالًبا  منها  كل  ويقدم   HP المتعددة.  والِولََدة   AMA المتقدم الأم 
نامج وخصوصا حسب السياق  اء التواصل وتنظيم ال�ة تعديل الأدوات حسب احتياجات ال�ب مستهدف. يستطيع خ�ب

المحىلي للتنفيذ. ويتضمن: 

منشورات للعمالء	 

ن 	  ي للمتبن�ي ملصق تذك�ي

رسوم توضيحية )انفوجرافيك( لمتخذي القرار	 

ي المجتمع 	 
ن �ن ن الصحي�ي دليل مشورة وتقييم لمقدمي الخدمة والعامل�ي

Piensa en un DIU o Implante
El DIU o implante pueden ayudarte a evitar un embarazo 
hasta que estés preparada para iniciar tu familia. 
Los DIU e implantes protegen por largo tiempo, son 
fáciles de usar, son los métodos anticonceptivos más 
efectivos para prevenir embarazos.
Los DIU e implantes son métodos anticonceptivos 
seguros para mujeres de todas las edades, inclusive 
para mujeres jóvenes que no han tenido hijos o no están 
casadas. 

Habla con un proveedor de salud hoy para encontrar el 
método anticonceptivo adecuado que se ajuste a tu vida.

¿No estás lista para quedar 
 embarazada?

IMPLANTEDISPOSITIVO INTRAUTERINO
(DIU)

“Estos materiales fueron adaptados de los materiales financiados por USAID, creados bajo el Proyecto Health Communication Capacity Collaborative (HC3)”, gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos. 
Los contenidos de este material adaptado no reflejan los puntos de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos. Los materiales originales pueden encontrarse en: 

http://healthcommcapacity.org/technical-areas/family-planning/long-acting-reversible-contraceptives-larcs/”

“ My best friend 
has an implant 
and is happy 
and worry-free. 
That’s why I 
want to find  
out more.” 

  Irene, 19 years old

Think about an  
IUD or Implant

Not ready to get  
 pregnant?

For more information, go to  
www.healthcommcapacity.org/LARCS

Talk with a 
healthcare 
provider today 
about choosing the 
right contraceptive 
method for you.

Today there are many  
contraceptive methods  
to choose from.

Long-acting reversible contraceptives 
(LARCs), like the IUD or implant, are the 
most effective methods. They can help 
you live your dreams and wait until you 
are ready to start a family.

IMPLANTIUD  
(INTRAUTERINE 

DEVICE)

• Are you currently    
 pregnant?

• Do you/your partner   
 want to have a child in  
 the next 12 to 18    
 months?

The Risks of an Advanced Maternal Age or High Parity 
Pregnancy are Dangerous for Mother and Baby. 

Family Planning Can Prevent These Dangerous Pregnancies 

• Is she advanced    
 maternal age (AMA) or  
 high parity (HP)? If she is  
 age 35 or older, or has  
 had five births, her next  
 pregnancy may be   
 dangerous.

• Regardless of her age or  
 parity, does she know  
 the risks of an AMA or  
 HP pregnancy?

• Is she eligible for a    
 modern Family Planning  
 (FP)  method?  If    
 delaying a pregnancy  
 for months or for years,  
 which modern methods  
 would work for her?

• Explain to your client   
 the dangers of AMA   
 and HP pregnancies,   
 and the importance of  
 preventing them.

 

• Let her know you are   
 there to help.

• If she is pregnant,    
 counsel her on the   
 benefits of antenatal   
 care and schedule her  
 for a follow-up visit.   
 Discuss post-partum   
 family planning options.

• If she/her partner would  
 like to have a child later,  
 or would like to prevent  
 future pregnancies,   
 discuss the benefits of  
 modern FP methods.   
 Discuss the costs,    
 effectiveness, safety,   
 side effects and other  
 aspects of methods that  
 are right for her. 

Talk with Your Client

ASK 
your client:

EVALUATE 
your client’s 

situation:

RESPOND 
to questions & 

concerns:

?

All materials are adaptable for any language

Already translated to French, Spanish, 
Portuguese, Malagasy and Lingala

Available in English and French
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نجابية وصحة  ي الصحة االإ
اتيجيات قابلة للتكييف للتواصل من أجل السلع غ�ي المستخدمة �ن اس�ت

RMNCH االأم والطفل والوليد

/http://sbccimplementationkits.org/demandrmnch

اتيجيات إرشاًدا ومحتًوى توضيحًيا لتوليد الطلب عىل السلع غ�ي المستخدمة والمتوفرة لـ:  توفر هذه الس�ت

ن	  أموكسيسيل�ي

كلورهيكسيدين	 

وسائل منع الحمل المزروعة )اللولب(	 

منع الحمل الطارئ 	 

العميل الذكي واالأزواج االأذكياء:

 . ز للزوج�ي والأخرى  للنساء  صممت  واحدة  الذكي  للعميل  ز  أدات�ي  )HC3( الصحي  التواصل  دعم  كاء  �ش وع  م�ش صمم 
تعطيان  الأداتان  كلتا  المحمول.  للهاتف   )IVR( تفاعلية  وتكنولوجيا صوتية   )SMS( ة  قص�ي رسائل خدمية  الدوات هي 
يكها ان يكونوا عمالء برامج تنظيم الأ�ة عىل معرفة وثقة وقوة.  معلومات وتقدمان مهارات عملية لمساعدة المرأة و�ش
داعمة وشهادات شخصية؛  تحتوي عىل رسائل  ة  القص�ي الدرامية  الحلقات  تتألف من سلسلة من   : الذكي العميل  أداة 
المختلف للدول. وذلك يساعد العميل عىل الحصول عىل نصائح تنظيم  للتكييف طبقا للسياق  صممت لتكون قابلة 
ي بدورها تودي الي استخدام مستدام 

الأ�ة أك�ش فاعلية ويصبح أك�ش رضا بالمشورة نفسها وكذلك نواتج النصيحة وال�ت
لوسائل منع الحمل.

 أداة االأزواج االأذكياء: هي عبارة عن لعبة خاصة بالهاتف المحمول تستهدف الزواج وتروج للحوار المفتوح المتساوي 
المتعاون من أجل اتخاذ القرار واستخدام وسائل تنظيم ال�ة. )سيتاح قريبا(ً.

 

Demand Generation for Reproductive, Maternal, 
Newborn and Child Health Commodities

AN ADAPTABLE COMMUNICATION STRATEGY FOR 
AMOXICILLIN

JULY 2014

Amox

Available in English and French

ي االأنثوي 	 
الوا�ت

سلفات الماغنيسيوم	 

ميثوبرستول	 

أمالح /زنك معالجة الجفاف عن طريق الفم 	 

Available soon in English and French

© 2015 Jodi-Ann Burey/VillageReach, Courtesy of Photoshare
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رشادية االأدلة االإ
رشادات خطوة بخطوة لأداء مهام التواصل من أجل التغي�ي الجتماعي والسلوكي  رشادية بتقديم الإ تقوم الأدلة الإ
ويمكنك  ضافية.  الإ والموارد  المهام  الخلفية، وخطوات لستكمال  عن  معلومات  تحتوي عىل  الأدلة  فهذه   .SBCC

www.thehealthcompass.org/how-to-guides :رشادية عن طريق الرابط الوصول لالأدلة الإ

تطوير المنظمات 

-  كيفية وضع بيان المهمة، كيفية إجراء ورشة عمل للجهات 
المعنية وأصحاب المصلحة

االستعالم

-  كيفية إجراء تحليل الوضع الراهن

نامج -  كيفية إجراء تحليل ال�ب

-  كيفية إجراء تحليل السبب الجذري

-  كيفية إجراء تحليل الجمهور

-  كيفية إجراء البحوث التكوينية النوعية

التصميم

-  كيفية وضع نموذج منطقي

اتيجية لالتصاالت -  كيفية وضع اس�ت

-  كيفية وضع خطة التدخل للتواصل الشخصي

-  كيفية وضع خطة مزج القنوات االعالمية

ائح -  كيفية تقسيم الجمهور إىل �ش

نشاء واالختبار االإ

-  كيفية وضع مفهوم مبتكر

-  كيفية اختبار المفاهيم المبتكرة

-  كيفية كتابة مخت� مبتكر

اتيجية للعالمة التجارية، الجزء 1: باستخدام  -  كيفية إنشاء اس�ت
إحصاءات الجمهور الذي يوجه العالمة التجارية الخاصة بك

اتيجية للعالمة التجارية، الجزء 2: التموضع  -  كيفية إنشاء اس�ت
لمنتجات، وخدمات، وسلوكيات العالمة التجارية.

اتيجية العالمة التجارية، الجزء 3: إضافة شخصية  -  كيفية إنشاء اس�ت
ن للعالمة التجارية. ومظهر مم�ي

.SBCC كيفية تصميم رسائل  -

.SBCCكيفية وضع مواد مبتكرة لـ  -

.SBCC كيفية تكييف مواد  -

-  كيفية إجراء اختبار قبىلي

المتابعة والتقييم

-  كيفية وضع خطة للمتابعة والتقييم

ات للمتابعة -  كيفية وضع مؤ�ش
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-  حمى الضنك

وس زيكا – تحديث يونيو 2016 -  ف�ي

-  مواد التواصل من أجل التتغي�ي السلوكي واالجتماعي 
عن االأيبوال

 -  مصادر التواصل من أجل التتغي�ي السلوكي واالجتماعي 
الأنفلونزا الخنازير

اتيجيات التواصل من أجل التتغي�ي السلوكي  -  اس�ت
 واالجتماعي 

لمكافحة المالريا – تحديث

بالغ عن المالريا -  استخدام البحوث االأ�ية لالإ

HIV وس نقص المناعة -  قياس نتائج SBCC لف�ي

HIV وس نقص المناعة ن بف�ي -  الوصول للشباب المصاب�ي

ي 
 -  دور التواصل من أجل التتغي�ي السلوكي واالجتماعي �ن

وس نقص المناعة استمرار رعاية ف�ي

ية ي المناطق الح�ن
-  الشباب �ن

-  تعبئة الموارد

-  تقديم المشورة 

-  أساسيات التواصل من أجل التغي�ي السلوكي واالجتماعي

-  بيئة وصحة السكان

الموضوعات االأك�ش انتشاراً 
التصالت  أو  اليبول  مثل  الساخنة  الموضوعات  من  مجموعات  هي  انتشاراً  الأك�ش  الموضوعات  إن 
لأفضل  وملخص  المشكلة  عن  عامة  نظرة  بتقديم  تقوم  الموضوعات  فهذه  المعلومات.  وتكنولوجيا 
الرابط:  الكيفية عن طريق  لأدلة  الوصول  ويمكنك  القضية.  بهذه  تتعلق  ي 

وال�ت  ، الموجودة  المصادر 
www.thehealthcompass.org/trending-topics

الموضوعات االأك�ش انتشاراً

-  الموارد القائمة عىل المعتقدات 

ن   -  وسائل منع الحمل المؤقتة طويلة المفعول للمراهق�ي
والشباب – تحديث

 -  وسائل منع الحمل المؤقتة طويلة المفعول للشباب 
والنساء بعد الوالدة

-  الزواج المبكر والق�ي لالأطفال

-  السلوكيات المعززة لمنع وفيات االأمهات واالأطفال

-  الكلورهيكسيدين للحد من وفيات الرضع

-  ناسور الوالدة 

-  التواصل من أجل التتغي�ي السلوكي واالجتماعي لحاالت الطوارئ

-  تصوير البيانات

 -  أنظمة البيانات الجغرافية وأبحاث التواصل من أجل التتغي�ي 
السلوكي واالجتماعي

-  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

-  تطبيقات المحمول من أجل الصحة: تطبيقات للعمالء

-  النوع

-  العنف المتعلق بالمدارس والقائم عىل النوع

SBCC أبرز موضوعات

)GREAT( والمساواة، والتحول ، ن -  أدوار الجنس�ي

ن  ويج للتواصل ب�ي - ) !Aiisseee! I Say(: برنامج ألعاب لل�ت
ن الزوج�ي

ي كينيا
-  المجتمعات تتخذ موقًفا: رعاية ما بعد االإجهاض �ن

ي – توليد الطلب عىل وسائل تنظيم االأ�ة ع�ب 
-  جيان جيو�ت

الهواتف المحمولة

ي أوكرانيا
-  المستقبل يستحق التخطيط: المرأة الصحية �ن

-  حمالت قانون تنظيم االأ�ة، غواتيماال

ي غانا
- عش حياة جيدة �ن

يا -  "نحصل عليها معاً" التعبئة االجتماعية: نيج�ي

ن الشباب ة للعمالء، للتعليم ب�ي -  )mCenas(: رسائل قص�ي

عالم لالأطفال   -  فيتنام الحية والمزدهرة: حمالت وسائل االإ
ي تتحدث

ال�ت

ي – الحب، واالأباء،
-  وازازي نيبيندي�ن

intersexions مسلسل  -

SBCC أبرز موضوعات
التتغي�ي  أجل  من  التواصل  موضوعات  أبرز 
لمحة  تقدم  ي 

ال�ت و   SBCC والجتماعي  السلوكي 
التتغي�ي  أجل  من  التواصل  حمالت  عن  موجزة 
مما  للنهاية،  البداية  من   SBCC والجتماعي  السلوكي 
تصميم،  كيفية  عن  حياً  مثالً  ز  المستخدم�ي يعطي 
الناجحة،   SBCC حمالت  وتقييم  ومتابعة،  وتنفيذ، 
للوصول  أيضاً.  ي 

الزم�ز الجدول  المثال  ويتضمن هذا 
التتغي�ي  أجل  من  التواصل  موضوعات  أبرز  إل 
وع  بم�ش الخاصة   SBCC والجتماعي  السلوكي 
الرابط:  عىل  أضغط  الصحي  التواصل  دعم  كاء   �ش

www.thehealthcompass.org/sbcc-spotlights 

الموضوعات االأك�ش انتشاراً متاحة بـ 25 لغة
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المنشورات
كاء دعم التواصل الصحي HC3 استعراًضا لمقالت، وأبحاث، ودراسات، وتقييمات،  وع �ش تتضمن منشورات م�ش

كاء دعم التواصل الصحي  وع �ش وتقارير، ودراسات حالة، وبعض صحائف الوقائع. للوصول إل منشورات م�ش
http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials :أضغط عىل الرابط HC3

استعراض مقاالت أبحاث االأقران

-  التواصل الصحي و الرعاية المستمرة لمر�ن نقص المناعة 
HIV ى الب�ش

وس نقص  -  إطار عمل التواصل الصحي ع�ب استمرار عالج ف�ي
HIV ى المناعة الب�ش

وس نقص  -  إطار تقديم المشورة لالأزواج المصاب أحدهم بف�ي
المناعة HIV-Serodiscordant، حول استخدام العالج المضاد 

وس نقص المناعة  ي لف�ي
وسات الرجعية والعالج الوقا�أ للف�ي

ى الب�ش

 HIV التواصل الصحي الشخصي الفعال للتواصل بعد تشخيص  -
ي جنوب أفريقيا

�ن

اتيجية  -  جدوى وقبول تدخالت التواصل الصحي مع اس�ت
ي  ن الروابط واالحتفاظ برعاية مصا�ب التدخالت المجمعة لتحس�ي

ي موزمبيق
HIV �ن

-  استخدام "تطبيقات المحمول من أجل الصحة" لدعم عالج 
ي ليسوتو: تعزيز 

ى HIV/ مع السل �ن وس نقص المناعة الب�ش ف�ي
ي دراسة "البداية/

ن مقدمي الخدمة و المر�ن �ن التواصل ب�ي
"START

جراء اختبار HIV: النتائج من مجتمع التجربة  -  تعبئة المجتمع الإ
ي المناطق الريفية 

العشوائية للتدخالت القائمة عىل النظريات �ن
ي جنوب أفريقيا

�ن

ن تقديم الخدمات  -  االأثر المحتمل للتدخالت المتكاملة لتحس�ي
ى/ االأيدز، واستيعاب  وس نقص المناعة الب�ش ي ف�ي لمصا�ب

ي السنغال
ن �ن السكان الرئيسي�ي

ن  وع شيكامانا: نتائج دراسة خط االأساس من "تمك�ي -  م�ش
 HIV كة لمنع المجتمع القائم عىل مجموعة من التجارب المش�ت

انيا" ن ي إيرينغا، ت�ن
ي الدعارة �ن

ن العامالت �ن ب�ي

ي تعالج مخاوف رجال جنوب أفريقيا 
-  عمل الحملة القومية ال�ت

وسات الرجعية  حول النصائح، واختبار العالج المضاد للف�ي
ى وس نقص المناعة الب�ش المتعلق بف�ي

ي التطوعي: الحفاظ عىل  -  زيادة واستدامة ختان الذكور الط�ب
HIV الفوائد الوقائية من

ي مجموعة من برامج 
اتيجية للتواصل الصحي �ن -  االأدوار االس�ت

HIV الرعاية والوقاية من

اتيجيات التواصل الصحي  -  تعزيز الدراسات غ�ي العشوائية الس�ت
HIV للوقاية من

ى HIV، واستعمال  وس نقص المناعة الب�ش -  برامج تواصل ف�ي
وس  صابة بف�ي ي العالقات الجنسية لتجنب االإ

ي الذكري �ن
الوا�ت

ي جنوب أفريقيا، 2005
ى �ن نقص المناعة الب�ش

-  تعزيز قدرات التواصل للوقاية من HIV: دراسة نقدية

ن لتوف�ي  -  خدمات الصحة االنجابية والعالقات الجنسية للمراهق�ي
ي التطوعي: نتائج االستعراض المنهجي  ختان الذكور الط�ب

لالأدبيات 

-  دور العوامل المجتمعية خالل مراحل العالج: استعراض نقدي

وس  ار: استجابات المجتمع لف�ي -  تعزيز الفوائد أو زيادة االأ�ن
، ومع السيدات المتحوالت جنسياً،  ن ن الرجال المثلي�ي HIV ب�ي

ي الدعارة، ومتعاطي المخدرات عن طريق 
والسيدات العامالت �ن

الحقن

-  مشاركة المجتمع لتعزيز بقاء الطفل عىل قيد الحياة وتطوره 
ي الدول منخفضة ومتوسطة الدخل: استعراض باالأدلة

المبكر �ن

ي انتاج تغي�ي سلوكي واجتماعي 
-  دور أنظمة وسياسات الصحة �ن

ي الدول منخفضة 
لتعزيز بقاء الطفل عىل قيد الحياة وتطوره �ن

ومتوسطة الدخل: اختبار لالأدلة

-  االرتباطات بداخل االأ�ة الستخدام شبكة التلفزيون المستقلة 
يا: تحليل متعدد المستويات لبيانات المسوح  ي ليب�ي

ITN �ن
االأ�ية

-  تأث�ي اتصاالت تغي�ي السلوك عىل استخدام الناموسيات 
ة مسوح ما  ية: تحليل ثانوي لع�ش المعالجة بالمبيدات الح�ش

يا ي نيج�ي
بعد الحملة �ن

دراسات الحالة

ي  ي تطبيق الختان الط�ب
ي التوسع �ن

-  التغلب عىل الموسمية �ن
انيا ن التطوعي للذكور: دراسة حالة من ت�ن

ي  ي تقدم خدمات الختان الط�ب
اكة مع الجهات الخاصة ال�ت -  ال�ش

للذكور

ي الذكري
تأث�ي التواصل الصحي عىل استخدام الوا�ت

ي توليد الطلب 
-  استخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات �ن

ي مجال الصحة االنجابية، وصحة 
عىل "الرعاية المستمرة" �ن

 RMNCH االأم، والوليد، والطفل

ي نيبال باستخدام التواصل من أجل 
-  زيادة الصحة االنجابية �ن

التتغي�ي السلوكي واالجتماعي

-  استخدام بوصلة الصحة Health COMpass لتعزيز قدرات 
التواصل من أجل التتغي�ي السلوكي واالجتماعي )كوت ديفوار(

ي غواتيماال 
-  استخدام بوصلة الصحة Health COMpass �ن

ية واالسبانية( ن )االنجل�ي

-  سلسلة دراسات الحالة لتقوية القدرات

ي توليد الطلب
كة �ن -  دراسات الحالة للتجربة المش�ت
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التقارير

يا: الدروس المستفادة من  ي ليب�ي
يبوال �ن وع تواصل مخاطر االإ -  م�ش

ي االأزمات
االتصاالت �ن

-  التقييم الكمي لثقة نظام الصحة واستخدام خدمات الصحة 
يا ي ليب�ي

�ن

ي مقاطعات بونج، ولوفا، 
يبوال �ن -  تصورات المجتمع عن االإ

يا: نتائج الدراسة النوعية ي ليب�ي
ومنتي�ادوا �ن

 -  تقرير موجز عن تصور HC3 عن المساهمات والتواصل الخاصة 
ي أربعة دول: هندوراس، والسلفادور، وجمهورية 

وس زيكا �ن بف�ي
الدومينيكان، وغواتيماال

ن بصحة   -  العوامل المؤثرة عىل فعالية تغي�ي سلوكيات العامل�ي
المجتمع: مراجعة لالأدبيات

ن بالرعاية  -  العوامل المؤثرة عىل فعالية تغي�ي سلوكيات العامل�ي
الصحية: مراجعة لالأدبيات

ي 
ي واليات بوت�ش

 -  تقييم استخدام وسائل تنظيم االأ�ة �ن
يا وسوكوتو، نيج�ي

 SBCC اتيجيات دارة الحالة واس�ت  -  مراجعة مكتبية وتقييم نوعي الإ
ي أربعة دول

�ن

ي برامج 
ن ووسائل تنظيم االأ�ة �ن ن الجنس�ي  -  نتائج المساواة ب�ي

التواصل الصحي

وس نقص   -  نتائج التأث�ي عىل العوامل المجتمعية للوقاية من ف�ي
HIV ية المناعة الب�ش

جراء  ى الإ وس نقص المناعة الب�ش ن لف�ي اء العالمي�ي -  دعوة الخ�ب
استعراض االأدلة

ن ي الذكري للمراهق�ي
اء لطرق استخدام الوا�ت -  استشارة الخ�ب

اء HIV للعوامل المجتمعية -  رؤية مشاورات خ�ب

-  قمة بقاء الطفل عىل قيد الحياة بأثيوبيا – تقرير موجز

-  تقرير موجز عن قمة SBCC الدولية 2016

-  ممارسات المجتمعات الحديثة

-  التعليم المختلط التصاالت التغي�ي السلوكية واالجتماعية: 
استعراض االأدبيات

ي 
ي منطقة WHIP �ن

-  التحليل المتسق للرسائل لمواد االتصاالت �ن
غواتيماال )باالأسبانية فقط(

-  تقييم احتياجات مبادرة الجامعة

باللغة الفرنسية صحائف الوقائع والملخصات

-  تسليط الضوء عىل توليد الطلب عىل 13 سلعة للحفاظ عىل 
الحياة

-  إظهار نجاح إبقاء الطفل عىل قيد الحياة عىل مستوى المجتمع

ي برامج إبقاء الطفل 
-  التواصل الشخصي يمكن أن يكون فعااًل �ن

عىل قيد الحياة

-  صناعة حالة التواصل الصحي وبقاء الطفل عىل قيد الحياة

عالم  ي وسائل االإ
امج إبقاء االأطفال عىل قيد الحياة �ن ويج ل�ب -  ال�ت

والتكنولوجيا

ي إبقاء الطفل عىل 
-  قيمة النهج الشمولية المتكاملة من SBCC �ن

قيد الحياة

ي إحداث تأث�ي عىل مكافحة المالريا
-  استخدام التواصل الصحي �ن

ى وس نقص المناعة الب�ش -  صحائف االأدلة الحقيقية لف�ي

ي الذكري
-  تأث�ي العوامل المجتمعية عىل استخدام الوا�ت

ي الذكري
-  تأث�ي التواصل الصحي عىل استخدام الوا�ت

HIV ى وس نقص المناعة الب�ش -  فحص وتقديم المشورة عن ف�ي

وس نقص  -  تأث�ي التواصل الصحي ع�ب مراحل تسلسل عالج ف�ي
HIV ى المناعة الب�ش

HC3 كاء دعم التواصل الصحي وع �ش -  تقوية قدرات م�ش

ي التغي�ي من أجل التغي�ي السلوكي  
-  التعليم المختلط �ن

واالجتماعي

-  المشاركة المجتمعية

يبوال كاء دعم التواصل الصحي HC3 لالإ وع �ش -  استجابة م�ش

 -  موانع الحصول عىل وسائل منع الحمل ممتدة المفعول 
ن الشباب والمؤقتة )يمكن ايقافها( ب�ي

HC3 كاء دعم التواصل الصحى وع �ش -  معلومات عن م�ش

-  التوقيت السليم والمباعدات الصحية للحمل: استعراض 
االأدلة

ات الحمل الصحية ي ف�ت
-  العائالت المشاركة �ن

 -  بحث نوعي عن عمر االأم المتقدم وفرص الحمل المتساوية 
ي غرب أفريقيا

�ن

-  المحددات السلوكية للصحة الجنسية واالنجابية لشباب 
الح�ن

-  التأث�ي عىل الصحة الجنسية واالنجابية لشباب الح�ن

-  توليد الطلب عىل السلع المنقذة للحياة: وضع االأدلة
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نت الندوات ع�ب االن�ت
ي تواجه 

نت عن أهم التحديات والتطبيقات ال�ت ي تقديم الندوات ع�ب الأن�ت
كاء دعم التواصل الصحي HC3 �ز وع �ش يستمر م�ش

ي نفس الوقت يتم الحتفاظ بأرشيف لتسجيالت الندوات 
التواصل الصحي من أجل التغي�ي السلوكي والجتماعي SBCC، و �ز

نت،  نت والعروض التقديمية ليتم الحتفاظ بها لمشاهدتها لحقاً. للوصول إل كافة تسجيالت الندوات ع�ب الأن�ت ع�ب الأن�ت
http://healthcommcapacity.org/hc3-project-materials :يتم الدخول عىل الرابط

السالسل المبتكرة

-  مناهج التحول الجن�ي

فيهي عالم القصصية Tansmedia والتعليم ال�ت -  وسائل االإ

-  التدخالت القائمة عىل المواقع ونظم المعلومات الجغرافية

-  تطبيقات التواصل الصحي المتطورة

ونية -  رواية القصص االلك�ت

-  االقتصاديات السلوكية

-  االألعاب

ي التواصل الصحي
-  منهجيات االأبحاث �ن

ي التواصل الصحي
-  الدراما االجتماعية �ن

عالم االجتماعية للتواصل الصحي -  تحليل وسائل االإ

-  الشبكات االجتماعية والصحة

-  حمالت الشباب

ونية -  مجتمعات الممارسة االلك�ت

ي الوقت الحقيقي
-  المتابعة والتقييم �ن

HIVسالسل اتصاالت الصحة و

وس نقص المناعة  -  قياس تأث�ي برامج التواصل الصحي عىل ف�ي
HIV ى الب�ش

HIV تأث�ي العوامل المجتمعية عىل نتائج  -

ن نتائج HIV خالل اتصاالت الصحة -  تحس�ي

ي مجموعة من برامج 
اتيجية للتواصل الصحي �ن -  االأدوار االس�ت

ى  وس نقص المناعة الب�ش رعاية والوقاية من ف�ي

سلسلة مبادرات الجامعة

ي المناهج الدراسية
-  التواصل الصحي �ن

-  كيفية الن�ش – المناقشات مع محرري الصحف

ي الممارسات
-  نماذج مشاركة الجامعة �ن

سلسلة تعبئة الموارد

نت ات عىل االأن�ت -  نظرة عامة عن المحا�ن

ح ومنح التنمية ي كتابة مق�ت
-  التعمق �ن

-  تخطيط االأعمال
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ونية االأخرى الندوات االلك�ت

-  تعزيز االستجابة لحاالت الطوارئ خالل التواصل من أجل

-  مناهج التواصل الصحي من أجل التغي�ي السلوكي واالجتماعي 
ات السلوكية SBCC لتقديم التغي�ي

-  طرق وسائل منع الحمل ممتدة المفعول والمؤقتة )يمكن 
ايقافها(: زيادة خيارات وسائل منع الحمل للشباب

-  عندما تكون االأدلة غ�ي كافية: وسائل منع الحمل الهرمونية 
HIV ى وس نقص المناعة الب�ش وف�ي

-  ما الذي ينبغي عىل الرجال فعله؟ تقرير محدث عن اتجاهات 
امج قطع القنوات المنوية ونجاح ال�ب

ي غرب ووسط 
ن �ن ن السكان الرئيسي�ي -  مخاطر HIV واالأك�ش عرضة ب�ي

أفريقيا

ي التطوعي واالستدامة -  ختان الذكور الط�ب

ي التطوعي -  النساء وختان الذكور الط�ب

ي الوالدة، بالتوافق 
-  زيادة نسبة ختان الذكور مع االأطفال حدي�ش
ي الوالدة، واالأطفال

مع صحة االأم، وحدي�ش

-  زيادة االستفادة من التواصل داخل الخدمة

-  ست قصص محلية لتوليد الطلب عىل سلع الصحة االنجابية، 
RMNCH وصحة االأم، والوليد، والطفل

ي برامج التواصل الصحي 
-  دور المجتمعات القائمة عىل العقيدة �ن

من أجل التغي�ي السلوكي واالجتماعي SBCC لبقاء االأطفال عىل 
قيد الحياة

ي التعامل مع 
-  تغي�ي العادة المرتبطة بالنوع: الُنُهج المبتكرة �ن

الرجال واالأوالد لصحة أنجابية أفصل، وصحة االأم، والوليد، 
الطفل.

-  استخدام مناهج االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتوليد 
الطلب عىل الصحة االنجابية، وصحة االأم، والوليد، والطفل

-  تطبيقات المحمول من أجل الصحة mHealth للتغي�ي السلوكي

 -  منتدى التعلم الهندي: كيف يمكن تعزيز طاقات 
التواصل الصحي من أجل التغي�ي السلوكي واالجتماعي SBCC؟

عدادات منخفضة الموارد -  التقييم ال�يع والدقيق للتعلم لالإ

-  تعزيز تداب�ي وتقييم اتصاالت التغي�ي السلوكية واالجتماعية 
لمكافحة المالريا

-  استخدام المسوح االأ�ية لمكافحة SBCC للمالريا

SBCC ويج للعقاق�ي الجيدة للمالريا مع -  ال�ت

باللغة الفرنسية

-  الجماه�ي الغافلة عن التوقيت السليم والمباعدات الصحية 
للحمل: معالجة سن الحمل المتقدم والنسب العالية من 

ية والفرنسية( ن فرص الحمل المتساوية )باللغة االنجل�ي

ية )باللغة   -  ما الذي يمكن فعله لشباب المناطق الح�ن
ية والفرنسية( ن االنجل�ي

-  إطالق أدوات تطبيق التواصل الصحي من أجل التغي�ي السلوكي 
ن  واالجتماعي SBCC I-kit للصحة الجنسية واالنجابية للمراهق�ي

ية ي المناطق الح�ن
�ن

-  الُنُهج الجديدة والمبتكرة لبناء قدرات التواصل الصحي من 
أجل التغي�ي السلوكي واالجتماعي SBCC )باللغة الفرنسية 

فقط(
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