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تمهـيد

رشق  إقليم  يف  األعضاء  البلدان  يف  املجتمعية  املبادرات  تنفيذ  حول  التدريبي  الكتيب  هذا  أعد  لقد 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية. إن أكثر من 15.5 مليون شخص يف هذا اإلقليم تشملهم واحدة من املبادرات 
املجتمعية من خالل برنامج تطوير االحتياجات التنموية األساسية، أو برامج املدن الصحية والقرى الصحية، 
وبرنامج املرأة يف الصحة والتنمية. ونتيجة لتوسع البنامج، بدا أن هناك حاجة لوضع كتيب تدريبي موحد 
يتبع  والكتيب  للمجتمعات.  العملية  اخلبات  أساس  عىل  البنامج  ومنهجية  أسلوب  يبني  املجتمع  ملمثيل 

أسلوب التدريب باملشاركة ويقدم دعاًم لتنفيذ نظام فعال للمتابعة والتقييم.

ويمكن  املجتمع،  يف  القدرات  بناء  ويف  البنامج  تنفيذ  يف  التدريبي   الكتيب  هذا  يساعد  وسوف 
التفاعل والتنسيق  أنه سيساعد الرشكاء عىل  التعرف عىل احتياجاهتا وو ضع أولوياهتا، كام  املجتمعات من 
التنمية. ويعتمد هذا األسلوب عىل استخدام املوارد لتقديم احللول للمشاكل و  بفاعلية أكثر لشتى أنشطة 

ضامن استمرارية البنامج.

ين عىل تصميم  وإحلاقا هلذا الدليل، تم إعداد دالئل إرشادية للمدربني الرئيسيني هبدف مساعدة امليسرِّ
برنامج لبناء القدرات يف املجتمع، و تقديم التدريب بطريقة منتظمة تتابع عملية وخطوات تنفيذ املبادرات 
املجتمعية. إن الكتيب التدريبي يعمل كمرجع للمدربني الرئيسيني؛ وهلم احلرية يف استخدام وسائل تعليم 
عىل  احلصول  الرئيسيون  املدربون  ويستطيع  املستهدفة.  املجموعات  متطلبات  ملواجهة  أخرى  وتدريب 

إرشادات من  الكتيب التدريبي للمبادرات املجتمعية اخلاص باملدراء عىل املستوى املتوسط. 

املستوى  عىل  للمدراء  املجتمعية  باملبادرات  اخلاص  التدريبي  للكتيب  استكاماًل  الكتيب  هذا  ويعد 
باكستان واألردن. ومن  2002 وتم اختباره يف دورتني تدريبيتني عقدتا يف  املتوسط، والذي صدر يف عام 
املتوقع أن يستخدم هذا الكتيب التدريبي أيضًا كمرجع للمدربني الرئيسيني  وكأداة لتعزيز املبادرات الصحية 
للمواقف واحلاالت  يقدم اإلرشاد  التصفح ويكمن تعديله بحيث  والتنموية يف اإلقليم. وهو كتيب سهل 

املتنوعة.





الجـزء أ

 دالئل إرشادية 
رين )للمسهلين(  دالئل إرشادية للميسِّ
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مقدمة المبادرات المجتمعية  .1

قامت مجعية الصحة العاملية بتبني مفهوم الصحة للجميع يف أواخر السبعينيات من القرن العرشين، 
كام تم تبنى الرعاية الصحية األولية عىل أهنا األسلوب الصحيح لتحقيق املستوى األمثل للصحة لكل فرد. 
دور  ضعف   - االسرتاتيجي  القصور  بسبب    2000 عام  بحلول  يتحقق  مل  للجميع  الصحة  هدف  ولكن 
املجتمع أساسًا، و قلة العمل بني القطاعات، و األسلوب املتدرج نحو التنمية ، وتركيز االستثامر يف البنية 

التحتية مع إمهال البعد البرشي يف التنمية.

لقد ثبت أن الصحة ال يمكن أن تتحقق بأسلوب منعزل؛ لذلك فهي تتطلب أسلوبًا متكاماًل متعدد 
األطراف للتنمية، وإقامة رشاكات نشطة بني املجتمعات وسائر املسؤولني املعنيني . إن املحددات الرئيسية 
العتالل الصحة مثل األمية، والتضخم السكاين، و سوء التغذية ، و سوء اإلصحاح البيـئي، ونقص فرص 
التنمية، وارتفاع نسبة الفقر و قلة الوعي،  تقع مجيعها خارج  نطاق القطاع الصحي وتتعلق أساسًا باألوجه 
اعتالل  جانب  إىل  املحرومة،  السكانية  املجموعات  وىف  املدين.  للمجتمع  والثقافية  االقتصادية  االجتامعية 
التعليم، و ضعف اإلسكان،  الناقصة، والفقر االقتصادي، و ضعف  البطالة، والعاملة  الصحة، هناك أيضا 
أية حتسينات  توقع  اإلجحاف  من  يكون  لذا  و  االجتامعي.  والتبلد  اجلنسني  والالمباالة جتاه  تغذية،  وسوء 

صحية جوهرية بدون القضاء عىل احلاالت املعرقلة.

يعتمد  و  منهام عىل اآلخر.  بعيد ويعتمد كل  إىل حد  احلياة مرتابطان  نوعية  و  الصحة  أن  كام لوحظ 
حتسني نوعية احلياة عىل حصول العائالت عىل  أوضاع صحية أفضل، وحمو األمية، و حتسني الظروف املعيشية 
و موارد الدخل. و من ناحية أخرى، من خالل حتسني نوعية احلياة لألفضل، فإننا نشجع التنمية البرشية  و 

من ثم حتسني احلالة الصحية.

املبادرات  العاملية بإدخال  وعىل ضوء ما تقدم،  قام املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة 
املجتمعية التالية:

التنموية األساسية  أسلوب االحتياجات  	•
برنامج القرى الصحية 	•

برنامج املدن الصحية 	•
املرأة يف الصحة والتنمية 	•

إن أسلوب االحتياجات التنموية األساسية هو تنمية اجتامعية اقتصادية متكاملة هتدف حتقيق الصحة 
للجميع من خالل حتسني نوعية حياة أعضاء املجتمعات وخفض وطأة الفقر. وهي تقوم  أيضا عىل االعتامد 
عىل الذات، والتمويل الذايت، والتنظيم الذايت وكلها مدفوعة بمشاركة نشطة من قبل املجتمعات ومدعومة 

من خالل إجراءات عملية منسقة بني القطاعات.

وتقوم  برامج القرى الصحية بتلبية متطلبات التنمية االجتامعية والبرشية يف املجتمعات الريفية باعتبار 
الصحة هي املدخل األسايس. و هذا األسلوب مبني عىل التغطية باخلدمات الصحية وتوفري السبل الوصول 
بإذكاء  إال  يتم هذا  التنموية األساسية،  وال  تلبية االحتياجات  و  البيئيـة األساسية  الظروف  إليها،  حتسني 

الوعي بني السكان، وبناء املنشئات احليوية يف القرية.
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أولئك  وبخاصة  احلرض،  لسكان  الصحية  احلالة  حتسني  هو   منها  فاهلدف  الصحية  املدن  برامج  أما 
وهناك  املعيشة.  وظروف  البيئة  صحة  خدمات  مستوى  رفع  عىل  التأكيد  مع  املحرومة  املناطق  يف  املقيمني 
املجتمعية،  واملشاركة  السيايس،  واالستنفار  والبيئية،  الصحية  بالقضايا  الوعي  إذكاء  تشمل   معنية  أهداف 

وزيادة قدرة املديريات احلكومية عىل التعامل مع املشكالت احلرضية باستخدام أسلوب املشاركة.

وباإلضافة إىل ما سبق، فإن منظمة الصحة العاملية تدعم البلدان األعضاء لـتدعيم سياسة عدم التفرقة 
بني اجلنسني، و حتسني الوضع االجتامعي االقتصادي للمرأة و دورها الفعال يف الصحة.

القطاعات  الدولة يف  بدأ مسؤولو  التنمية حيث  املجتمعية دفعة جديدًة للصحة و  املبادرات  و تقدم 
املتعددة يف تقديم دعم فعال للتنمية املضمونة اإلستمرار لتطوير أساليب احلياة و بالتايل احلصول عىل صحة 

أفضل.

الكتيب التدريبي  .2

األهـداف  1-2

هيدف الكتيب إىل تقديم مواد تدريبية تثقيفية متكاملة عن املبادرات املجتمعية، أما األهداف املحددة 
فهي:

البامج  التقنيني ومديري  املسؤولني  قادرين عىل توجيه وتدريب  الدول األعضاء  إعداد مدربني يف  	•
يف املجتمع وأصحاب القرار.

تزويد املدربني بأحدث املعلومات بخصوص األوجه املختلفة للبنامج. 	•
القيادة واإلدارة من أجل تنفيذ البنامج بكفاءة وفاعلية تعزيز مهارات  	•

المجموعات  المستهدفة  2-2

هذا الكتيب مصمم الستيعاب احتياجات التدريب للمجموعات األساسية املستهدفة اآلتية:

إدارة البنامج عىل مجيع املستويات 	•
التقنية من القطاعات املعنية. الفرق  	•

ويمكن تكييف هذه املواد لالحتياجات املحلية للقيام بالتدريب يف مجيع املبادرات املجتمعية يف أوضاع 
وظروف خمتلفة، وبصفة خاصة للوكاالت واملنظامت املشاركة إىل جانب املجتمعات.

البنية الهيكلية  3-2

مقدمة  يشمل  وهو  للميسين.  إرشادية  دالئل  هو  "أ"  اجلزء  جزءين.  من  التدريب  كتيب  يتكون 
ألساليب املبادرات املجتمعية، والبنية، وخطة الدروس للدورة باإلضافة إىل جمموعة من الدالئل اإلرشادية 

لتخطيط وتنظيم وإدارة وتقييم الدورة التدريبية.
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ين )للمسهلني( الجـزء أ. دالئل إرشادية للميسرِّ

ويشتمل اجلزء ب عىل مخس كتيبات تدريبية تركز عىل املوضوعات الرئيسية األساسية لإلدارة الفعالة 
الكتيبات بدورها إىل وحدات مزودة بمواضيع معينة، كام هو مبني يف  للمبادرات املجتمعية. وتنقسم هذه 
اجلدول 1. وحمتويات هذه الوحدات مصممة لالحتفاظ بمالءمتها للعمليات امليدانية. وحتتوي كل وحدة 
عىل جزء خاص بالنص ورشائح عرض قياسية مصممة ملالئمة املدربني. ويمكن تعديل هذه املواد ملالئمة 

االحتياجات املحلية و لالستفادة مستقبالً  بالدراسة.

2-4 مدة الدورة

املجتمعية.  املبادرات   إدارة  يف  املشاركني  وخبات  التقنية  للمستويات  طبقًا  الدورة  مدة  ختتلف  قد 
ويمكن تقديم الكتيبات التدريبية بشكلها احلايل يف فرتة 10 أيام، بام فيها يوم واحد للدراسة امليدانية.

2-5 النتائج المتوقعة

يف هناية الدورة جيب أن يكون املشاركون عىل دراية جيدة بام يأيت:

املبادرات املجتمعية مفهوم وفلسفة  	•
مفهوم الصحة، وتعزيزها ومحايتها 	•

التنموية الشاملة لقياس اإلنجازات املفاهيم واملؤرشات  	•
املبادرات املجتمعية وإجراءات تنفيذها عملية  	•

الناجح للبنامج القيادة للتنفيذ  متطلبات مهارات  	•

مكونات الكتيب التدريبي للمبادرات املجتمعية

الجزء أ: دالئل إرشادية للميسين 
الجزء ب: الكتيبات التدريبية

الكتيب التدريبي 1: املفاهيم األساسية  •
الكتيب التدريبي 2: الصحة العمومية  •

الكتيب التدريبي 3: املشاركة املجتمعية و التنمية  •
الكتيب التدريبي 4: إدارة املبادرات املجتمعية  •

الكتيب التدريبي 5: مهارات اإلدارة   •
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اجلدول 1� مكونات اجلزء) ب( من الكتيب التدريبي للمبادرات املجتمعية
املفاهيم األساسيةالكتيب التدريبي  1

التنمية املضمونة اإلستمرار للصحة الوحدة 1-1 
املبادرات املجتمعية يف إقليم رشق املتوسط الوحدة 2-1 

الصحة العموميةالكتيب التدريبي  2
الصحة، الصحة للجميع و الرعاية الصحية األولية  الوحدة 1-2 

تعزيز الصحة ومحايتها الوحدة 2-2 
الوقاية من املرض و العالج الوحدة 3-2 

املشاركة املجتمعية و التنمية الكتيب التدريبي  3
حشد جهود املجتمع والتعاقد اإلجتامعي الوحدة 1-3 

التنمية الصحية الوحدة 2-3 
التنمية اإلجتامعية الوحدة 3-3 
التنمية اإلقتصادية الوحدة 4-3 

مؤرشات الصحة والتنمية الوحدة 5-3 
إدارة املبادرات املجتمعيةالكتيب التدريبي  4

التخطيط الوحدة 1-4 
التنظيم الوحدة 2-4 

تنمية املوارد البرشية الوحدة 3-4 
وضع األولويات و الدراسة املجتمعية الوحدة 4-4 

إعداد وتنفيذ املرشوع الوحدة 5-4 
اإلرشاف واملتابعة الوحدة 6-4 

اإلدارة املالية الوحدة 7-4 
التوثيق وإعداد التقارير الوحدة 8-4 
الدعوة وكسب التأييد  الوحدة 9-4 

تقييم البنامج الوحدة 10-4 
مهارات اإلدارة الكتب التدريبي  5

تقنيات اإلدارة الوحدة 1-5 
بحوث العمليات والتنمية الوحدة 2-5 

الدورة التدريبية  .3

جيب أن ترتب الدورة التدريبية طبقًا للخطوات الواردة يف هذه الوثيقة. ويمكن مراجعة مواد الدورة 
الواردة يف امللحق 1 لتأكيد مجيع الرتتيبات عىل التوايل.
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الخطة الدراسية  1-3

التدريبية باملرونة ويمكن تعديلها وفقًا لالحتياجات املحلية؛ ولكن  تتصف اخلطة الدراسية للدورة 
جيب أن خيصص امليسون وقتًا كافيًا لتدريس كل وحدة. وأن تتبع العروض مناقشات لضامن التعلم األفضل. 
الدراسية موضحة يف  التدريب. واخلطة  امليدانية بغرض  للزيارات  أن يكون هناك وقتًا كافيًا  وكذلك جيب 

اجلدول رقم 2.

اجلدول 2� تتابع الدورة و كتيباهتا التدريبية

الوقت املقدر )دقائق(النشاطاملوضوعالوحدة
45التسجيل واإلفتتاحاإلفتتاح

تلخيص برنامج 
التدريب

15

30التقييم املبدئي
الكتيب التدريبي  1 )املفاهيم األساسية(

45العرضالتنمية املضمونة اإلستمرار للصحةالوحدة 1.1
15املناقشة

املبادرات املجتمعية يف إقليم رشق الوحدة 2.1
املتوسط

45العرض
15املناقشة

الكتيب التدريبي  2 )الصحة العمومية(
الرعاية الصحية األولية و الصحة الوحدة 1.2 

للجميع
30العرض
15املناقشة

45العرضتعزيز الصحة ومحايتهاالوحدة 2.2
15املناقشة

30العرضالوقاية من املرض و العالجالوحدة 3.2
15املناقشة

الكتيب التدريبي  3 )املشاركة املجتمعية والتنمية (
حشد جهود املجتمع والتعاقد الوحدة 3.1

اإلجتامعي
30العرض
15املناقشة

120العمل مع جمموعات
45العرضالتنمية الصحيةالوحدة 2.3

15املناقشة
45العرضالتنمية اإلجتامعيةالوحدة 3.3

15املناقشة
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الوقت املقدر )دقائق(النشاطاملوضوعالوحدة
60العرضالتنمية اإلقتصاديةالوحدة 4.3

30املناقشة
60العرضمؤرشات الصحة والتنميةالوحدة 5.3

30املناقشة
الكتيب التدريبي 4 )إدارة املبادرات املجتمعية(

45العرضالتخطيطالوحدة 1.4
15املناقشة

120العمل مع جمموعات
30جلسة عامة

30عرضالتنظيمالوحدة 2.4
15مناقشة

120عمل املجموعة
30جلسة عامة

10العرضتنمية املوارد البرشيةالوحدة 3.4
15املناقشة

150العمل مع جمموعات
30جلسة عامة

60العرضوضع األولويات و الدراسة املجتمعيةالوحدة 4.4
15املناقشة

150العمل مع جمموعات
30جلسة عامةالوحدة 5.4 

45العرضإعداد وتنفيذ املرشوع 
15املناقشة

150العمل مع جمموعات
30جلسة عامة

30العرضاإلرشاف و املتابعةالوحدة 6.4
15املناقشة

90العمل مع جمموعات
30جلسة عامة

60عرضاإلدارة املاليةالوحدة 7.4

اجلدول 2� تتابع الدورة و كتيباهتا التدريبية
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الوقت املقدر )دقائق(النشاطاملوضوعالوحدة
30املناقشة

150العمل مع جمموعات
30جلسة عامة

45عرضالتوثيق وإعداد التقاريرالوحدة 8.4
15مناقشة

150عمل املجموعة
30جلسة عامة

30العرضالدعوة وكسب التأييدالوحدة 9.4
15املناقشة

120العمل مع جمموعات
30جلسة عامة

الوحدة 
10.4

45العرضتقييم البنامج
15املناقشة

120العمل مع جمموعات
30جلسة عامة
الكتيب التدريبي  5 )مهارات اإلدارة(

60العرضتقنيات اإلدارةالوحدة 1.5
15املناقشة

120العمل مع جمموعات
30جلسة عامة

45العرضبحوث العمليات والتنميةالوحدة 2.5
15املناقشة

الدراسة امليدانية
األهداف املنهجية واخلطة للزيارة 

امليدانية
15

الزيارة امليدانية، تلخيص املرشوع.
عرض املرشوعات

املشاركة مع املجتمع
يوم واحد

60التغذية الراجعة للزيارة امليدانية

اجلدول 2� تتابع الدورة و كتيباهتا التدريبية
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التيسير الفعال  2-3

سامت امليرسين
جيب تعيني فريق امليسين من القطاعات وباألخص القطاع الصحي والقطاعات املشاركة يف أنشطة 

البنامج من ذوات اإلنتاج العايل للقيام هبذا العمل.

جيب أن يكون امليسون )املدربون أو األشخاص ذوي اخلبة( من املهنيني، ولدهيم مهارات إتصال 
بالوسائل  وليس  باملشاركة  التيسري  تقنيات  إتباع  عىل  وقادرين  التدريب،  بطرق  كاملة  معرفة  وعىل  كافية 
ين وتفاعلهم الصادق مع املشاركني ُيعتب دائاًم مصدر قوة للتدريب الناجح.  التقليدية. إن الرتابط بني امليسرِّ
تنفيذ  الناشئة يف  واألساليب  املجال  هذا  اجلديدة يف  بالتطورات  تامة  معرفة  امليسون عىل  يكون  أن  وجيب 
البنامج  بأسلوب  دراية  وعىل  كافية  خبة  لدهيم  القطاعات  خمتلف  من  خباء  دعوة  ويمكن  البنامج. 

لإلستفادة من خباهتم.

توجيه امليرسين 
وخططه  التدريب،  بمواد  دراية  عىل  التدريب  عملية  يف  املشاركني  امليسين  مجيع  يكون  أن  جيب 
وتطوراته املعنية. وجيب أن يقوم منسق الدورة بتعريف امليسين مقدمًا بمهامهم ودورهم الشخيص وتوضيح 
ذلك هلم. وجيب أن يْطّلع املدربون عىل الدالئل اإلرشادية اخلاصة بامليسين وأن يامرسوا املهارات األساسية 
الواردة يف هذه الوثيقة. ومن أجل حتقيق تدريب ناجح، جيب أن خيضع امليسون لتدريب مكثف عىل مجيع 
أجزاء الكتيب التدريب اخلاص باملبادرات املجتمعية. وىف هذا الصدد، جيب أن ينضموا يومني عىل األقل قبل 
بداية الدورة التدريبية، وجيب أن يؤكد منسق الدورة تفهم مجيع امليسين متامًا ملنهجية التدريب، واكتساهبم 

مهارات االتصال الالزمة ومعرفتهم جيدًا بالكتيب التدريبي.

وجيب منح امليسين حرية كافية لتوفيق مواد التدريب طبقًا ألسلوب البنامج. وجيب املحافظة عىل 
املشاركة يف كل عرض  التدريبية. كام جيب  الدورة  اجللسات خالل  و مجيع  امليسين  بني  والتنسيق  التوافق 
ومناقشته مع اآلخرين، والسيام مع منسق الدورة. واهلدف هو أن يعمل امليسون كفريق، مع املعرفة الكاملة 

بدور كل منهم و باملوضوعات والطريقة املتبعة.

الوقت املقدر )دقائق(النشاطاملوضوعالوحدة
جلسة ختامية

30التقييم النهائي للتدريب
تغذية راجعة و توصيات عىل الدورة 

التدريبية ومكوناهتا
60

30املالحظات اخلتامية و توزيع الشهادات

اجلدول 2� تتابع الدورة و كتيباهتا التدريبية
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دور منسق التدريب
املوضوعات ذات  للتعامل مع  القدرة  التدريب من هو ذو كفاءة عالية ولديه  بتنسيق  يقوم  أن  جيب 

العالقة. ويمكن أن تشمل مسؤوليات املنسق:

التدريبية التخطيط للدورة  	•
امليزانيات و املراسلة للحصول عىل املوافقات ختصيص  	•

إعداد جدول األعامل مع تبادل املشورة 	•
نرش املعلومات للمعنيني 	•

التدريب واخلدمات األخرى الرضورية. تنظيم األماكن واإلدارات و مواد  	•
هتيئة اإلقامة للمشاركني 	•

اإلتصال باملسؤولني بشأن مشاركتهم يف جلسات اإلفتتاح واخلتام 	•
وتوجيههم  والتدريب،  التعليم  ومهام  مواد  وختصيص  اخلبة،  ذو  واألشخاص  بامليسين  اإلتصال  	•

بشأن اخلطط
امليسين اآلخرين  أعامل  املعد سابقًا وتسهيل  لتسلسل جدول األعامل  التدريب طبقًا  أنشطة  تنسيق  	•

يف إنجاز املهام
التدريبية اليومية لضامن نجاح الدورة  حل املشاكل  	•

التنسيق مع املسؤولني لإلعداد للزيارة امليدانية. 	•

دور امليرس
سوف يكون دور املدربني هو املساعدة وليس التعليم التقليدي؛ لذلك فاملتوقع أن يظهروا درجة كبرية 

من املهارات املهنية من أجل إنجاز املهام املنوطة هبم. وسوف يقوم املدربون بام ييل:

التدريبية املساعدة يف ختطيط وتنظيم وإدارة الدورة  	•
التعلم ونقل املعرفة عن طريق املشاركة تسهيـل عملية  	•

التامرين العملية واملهام لألفراد واملجموعات املساعدة يف  	•
امليدانية إدارة وتنسيق العروض و الدراسة  	•

امليدانية الزيارات  أثناء  اإلتصال باملجتمع  	•
العمل كوسطاء للرتمجة عندما يكون هناك اختالف لغوي بني املشاركني امليسين من املجتمع 	•

قدوة  ليكونوا  القيادية  القدرات  جانب  إىل  واإلجتامعية  األخالقية  القيم  من  كبرية  درجة  إظهار  	•
لآلخرين

حشد جهود املشاركني من أجل حتويل إجتاهاهتم وسلوكهم لدعم هذا األسلوب. 	•
متابعة تقدم ونتائج عملية التدريب 	•

إتاحة الفرصة لكل شخص لدراسة املوضوع حتى تتضح مجيع املفاهيم 	•
التعقيب املالئم عىل املوضوعات تقييم املشاركني وتنفيذ  	•

املبتكرة التدريب يف املجموعة، وتعزيز األفكار والرؤى  إستكشاف خط سري  	•
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الرد عىل أسئلة واستفسارات املشاركني بطريقة مالئمة 	•
التدريب واملساعدة يف حل مشاكلهم كأفراد أو جمموعة. النظام يف جمموعة  احلفاظ عىل  	•

اإلعداد والتنظيم  3-3

التخطيط
هيدف التخطيط إىل ضامن اإلعداد اجليد قبل بدء الدورة التدريبية.

احلصول عىل موافقة التمويل و تقدير تكاليف النشاط� جيب أن يكون تقدير تكاليف الدورة التدريبية 
معقولة ومطابقة للقواعد والنظم اخلاصة باملنظمة الراعية. وتستغرق عملية املوافقة عادة وقتًا طوياًل وتشمل 
العديد من املراسالت، لذلك جيب أن يبدأ االقرتاح قبل ثالثة أشهر عىل األقل قبل التاريخ املتوقع للتدريب. 

وجيب التأكد من املوافقة اإلدارية والرتتيبات املالية قبل البدء يف التنظيم.

جدول األعامل أو اخلطة املؤقتة� جيب حتديد فرتة التدريب باالتفاق مع املشاركني  من الفئة املستهدفة، 
مع األخذ يف االعتبار العطالت العامة واألحداث اهلامة األخرى.

دعوة املشاركني و امليرسين� عند إعداد  الدعوة للفئة املستهدفة املتوقع حضورهم عن طريق القنوات 
الصالحية  صاحب  مع  املوافقة  مثل  الرضورية  املعلومات  الدعوة  حتتوي  أن  جيب   ، العالقة  ذات  الرسمية 
والترصيح بالسفر وكذلك تبني الدعوات بوضوح ترتيبات السفر واإلقامة واالنتقال واألجر اليومي وكامل 
التكلفة و تغطية التأمني الطبي و ما إىل ذلك. باإلضافة إىل ذلك بيان واضح ألهداف التدريب ومدته مرفق 
مع  واحلالية  السابقة  املهنية  واملناصب  والتعليم،  الشخصية،  البيانات  توضح  للمرشحني  إستامرة  بالدعوة 
اإلجراءات  بنفس  للميسين  الدعوات  إرسال  وكذلك  للمرشح.  الذاتية  السرية  مرفق  الوظيفي  الوصف 

متـامًا.

التنظيم
املرحية  اإلقامة  ضامن  مع  املديـنة  خارج  من  القادمني  للمشاركني  اجليد  السكن  هتيئة  إن  اإلقامة� 

والوجبات اجليدة يف حدود امليزانية.

املوارد� جيب أن تكون االعتامدات املالية متوفرة يف الوقت املناسب للقيام باإلجراءات الرضورية ودفع 
املبالغ للمشاركني يف التدريب

املوقع� جيب أن تكون قاعة التدريب مناسبة بام يكفى إلستيعاب املشاركني وحتقيق متطلبات التدريب. 
وجيب أن تتوفر غرف للعمل كمجموعات وتقديم املرطبات خالل فرتات اإلسرتاحة. وجيب أن يكون املوقع 
خاليًا من الضوضاء ومالئاًم للتدريس من حيث التهوية و درجة احلرارة و اإلضاءة الكافية و إعداد املقاعد 
بطريقة تضمن للمشاركني مشاهدة شاشات العرض. و تسمح لكل مشارك باملسامهة يف املناقشة. كام جيب أن 

تكون الرتتيبات مالئمة طبقًا لنوع التدريب واملشاركني و استخدام الوسائل السمعية و البرصية التعليمية. 
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الوسائل اإلدارية )اللوجستية(: جيب أن تتوفر مجيع املعدات والوسائل التعليمية والتدريبية الرضورية 
بالدورة  للقيام  األدوات  بعض  توفر  التدريب.وكذلك  برنامج  توقف  عدم  و  اجللسات  استمرارية  لضامن 

مثل:

لوحة بيضاء وأقالم ملونة 	•
جهاز عرض لعرض اللوحات الشفافة مع شاشة للعرض 	•

حامل مع لوحات كبرية للرشح 	•
حاسوب وجهاز عرض متعدد الوسائط  	•

آلة تصوير للتصوير الفوتوغرايف  	•
جهاز تصوير مستندات. 	•

حيث    من  التدريبية  الدورة  تقديم  يف  للمساعدة  مدربة  عاملة   أيدي  توفر  جيب  السكرتارية�  قسم 
املساعدة يف التخطيط، والتنفيذ والتوثيق واإلتصاالت والشؤون اإلدارية، وتصوير املستندات، باإلضافة إىل 
تشغيل وصيانة املعدات مثل أجهزة العرض، وآالت التصوير، والوسائل السمعية البرصية خالل العرض 

وتوزيع املشاركني كمجموعات.

األدوات املكتبية � األدوات املكتبية اآلتية جيب توفرها عادة يف برنامج التدريب:

أوراق شفافة 	•
أوراق ولوحات قالبة 	•

أقالم رصاص وأقالم حب 	•
حزم من ورق 	•

ملفات حلفظ األوراق. 	•

وجيب تقدير كمية هذه األدوات طبقًا لعدد املشاركني.

مواد التدريب وملفات حفظ األوراق� جيب أن تكون مواد التدريب معدة قبل بدء الدورة التدريبية. 
وكذلك اللوحات الشفافة أو نسخ العروض، مع االحتفاظ بصورة من كل مادة تدريب يف ملف رئييس.

الداعمة املطلوبة للتوزيع  التقنية، والوثائق  التدريب مثل النرشات، واألبحاث  جيب أن تكون مواد 
عىل املشاركني معدة يف ملفات بنظام متسلسل طبقًا جلدول أعامل التدريب. كام جيب أن تشتمل هذه امللفات 
وأقالم  ودفاتر  املساعدة،  واملواد  التدريب،  بأهداف  خاصة  خمترصة  ومقدمة  األعامل،  جدول  عىل  أيضًا 

املالحظات.

التصوير� هناك دائاًم كمية كبرية من العمل للتصوير؛ ولذلك جيب أن تكون هذه اخلدمة متاحة بسهولة 
وكفاءة تكفي الستيعاب اإلحتياجات اليومية جللسة التدريب.

وسائل النـقل� توفر وسائل النقل املشاركني للزيارة امليدانية أمر رضوري. وجيب أن يكون عدد ونوع 
املركبات مطابقًا لإلحتياجات الفعلية وجيب أن تكون مرحية.
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التسجيل� جيب تسجيل املشاركني يف بداية اجللسة. وجيب أن حتتوي صفحات أو نامذج التسجيل عىل 
كل املعلومات األساسية شاملة اإلسم والعنوان وأرقام االتصال. وجيب أن ترفق نامذج التسجيل مع التقرير 

التدريبي واملايل بعد إنتهاء الدورة.

وجيب أن يوقع املشاركون عىل ورقة حضور ويفضل أن تكون منفصلة لكل جلسة من أجل ضامن 
املشاركة املنتظمة ووضعها بامللفات اإلدارية واملالية، كام جيب االحتفاظ بسجل احلضور يف ملف التدريب 

وقد يساعد يف تقييم املشاركني والدورة التدريبية.

املشاركني  مجيع  عىل  التدريبية  الدورة  هناية  يف  التدريب  شهادات  توزيع  جيب  التدريب�  شهادات 
وامليسين. وجيب أن تكون الشهادة يف شكل الئق، ومطبوعة عىل ورق بشـكل جيد، ويعتمد إختيار األلوان 
عىل املبالغ املتاحة و يتم توقيع الشهادات عادة من املسؤول أو املسؤولني الرئيسيني وجيب أن تكون معدة قبل 

اجللسة النهائية.

القيام بالدورة التدريبية  4-3

التسجيل وترتيب املقاعد
جيب أن يصل املشاركون يف الوقت املحدد. وجيب إرشاد احلارضين للمرة األوىل نحو قاعة التدريب. 
ويمكن القيام بذلك عن طريق عرض بطاقات أوعالمات لتحديد اإلجتاه. وجيب أن يكون شخص واحد 
متوافرًا عند املدخل الرئييس الستقبال وإرشاد املشاركني. و وضع بطاقات باألسامء عىل كل مقعد أو مائدة 
بشكل منتظم. وجيب إعطاء كل مشارك ملفًا حيتوي عىل مجيع املواد التدريبية، و حتضري إستامرات التسجيل 
مع إرشادهم برشح موجز حيث يبدأ منسق أو ميس الدورة اجللسة باإلفتتاح، ثم يطلب من املشاركني بعدها 

تقديم أنفسهم.

اإلفتتاح
يكون الضيف الرئييس عادة مسؤواًل وثيق الصلة بالبنامج. وجيب تعريف الضيف مقدمًا بالدورة 
التدريبية والبنامج مع إشارة خاصة بآخر التطورات يف هذا املجال. ويف بعض األحيان يقوم منسق الدورة 
التدريب  البنامج، ودور  الرئييس يف حديثه مالحظات عن  الضيف  ويقدم  املشاركني.  إىل  بتقديمه رسميًا 
يف تعزيز البنامج واملسامهة املتوقعة من املشاركني. ومن املفيد دائاًم أن يكون مجيع امليسين والعاملني ذوي 
الدورة  وحمتويات  وأهداف  األعامل  جدول  برشح  امليسين  أحد  ويقوم  اجللسة.  هذه  يف  موجودين  الصلة 
يتم إخطار  املعقولة لكل قسم. كام  الزمنية  احلدود  العمل مع حتديد  منهجية وقواعد  التدريبية. ويتم رشح 
املشاركني أيضًا بام هو ُمتوقع منهم يف هناية اجللسة. وإذا ُقدمت مقرتحات جيدة من جانب املشاركني، فيمكن 
تعديل جدول األعامل مع االلتزام بأهداف الدورة والفرتة الزمنية. وبعد إقرار جدول األعامل، جيب إعداد 

النص املعدل فورًا، ونسخه وتوزيعه عىل املشاركني و امليسين ومجيع األشخاص اآلخرين املعنيني.

اجللسات الفنية
أن  ويمكن  التدريب  وتقوية  معينة  موضوعات  تعزيز  هبدف  الفنية  اجللسات  بإعداد  امليسون  يقوم 
يتوفر ميسون أو أشخاص ذوي خبة لتلك اجللسات وذلك باالتفاق األويل  عىل اجلدول مع رئيس اجللسة 
يكون  أن  عىل  رضوري  أمر  واملشاركني  امليسين  بني  والتفاعل  اجللسة  نجاح  مسؤولياته  ضمن  من  والتي 
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منظاًم وأن تنتهي كل جلسة قبل املوعد بفرتة قصرية لألسئلة ومناقشة خاصة باملوضوعات الرئيسية. وتعتب 
املشاركة أساس التدريب واألفضل أن يبدأ كل يوم بمراجعة عمل اليوم السابق. وجيب عىل املحارض أن يقيم 

نتيجة اليوم السابق مع تعديل اإلسرتاتيجيات طبقًا لذلك، وربط املوضوعات اجلديدة بالسابقة.

أدوات ومنهجيات التدريب
جانب  إىل  الصور  وإضافة  املوضوعات  تسلسل  جيب  املحارضة  تقديم  عند   : املحارضة(   ( العرض 
العروض اللفظية إليضاح الفكرة للمشاركني وجيب أن تكون املحارضة أو العرض طبقًا إلطار متفٌق عليه،وبعد 
ذلك توجيه أسئلة متهيدية إىل املشاركني لتشجيع األفكار املبتكرة واستكشاف القدرات ومراعاة الطرق املختلفة 

للحفاظ عىل إنتباه وإهتامم املستمعني. وجيب أن  يكون اهلدف الرئييس املشاركة و نقل املعرفة .

املناقشة� إن املناقشة جزء هام من عملية التعلم باملشاركة. ودور امليس هو إثارة املناقشة واملحافظة عىل 
النظام وحتقيق النتيجة املطلوبة.

التدريب،  بإجراءات  املجموعة  تعريف  جيب  للجميع.و  واضحًا  املناقشة  يكون موضوع  أن  البد  و 
وكيف سيتم وما هو اإلطار الزمني له.

باإلضافة إىل حتفيز امليسين للمناقشة يف النشاط وطرح  أسئلة بغرض استحداث أفكار جديدة توضح 
املفاهيم املعنية. ومن األفضل إعداد بعض األسئلة الرئيسية مقدمًا ليساعد يف املناقشة.

املناقشة يف موضوع البحث جيب أن تكون األسئلة مركزة. وجيب أن يكون امليسون  ولكي تستمر 
يقظني لطبيعة املناقشة وبث جو املرح واالبتعاد عن التوتر وامللل.

بأسلوب  الوقت  إضاعة  عدم  وجيب  له  املحدد  اإلطار  ضمن  بالوقت  اإللتزام  جيب  للخطة  ووفقًا 
مهذب، لضامن إمتام املناقشة يف الفرتة املحددة.

وجيب ضامن املشاركة الفعالة من مجيع املشاركني، مع األخذ يف االعتبار أن هناك بعض األشخاص 
كثريي الكالم ممن حياولون احلصول عىل وقٍت زائد. وجيب عىل امليس  أن يشجع املشاركني األكثر هدوءًا 

وحياول استكشاف أفكارهم.

وجيب تسجيل األفكار الناشئة  عىل اللوحة مع تلخيصها يف ترتيب منطقي. وكذلك توزيع نسخ من 
هذا املخترص للمشاركني وامليسين اآلخرين.

تقديم  أو  النظر،  ووجهات  األفكار  لتبادل  جمموعات  إىل  املشاركني  تقسيم  يمكن  املجموعة:  عمل 
وسوف  اخلاص.  وضعهم  ضوء  عىل  املوضوع  دراسة  منهم  يطلب  أن  ويمكن  آخر.  تعديل  أو  مقرتحات 
يساعد هذا التمرين يف حتسني املهارات التحليلية للمتدربني واخلروج بأفكار جديدة. وجيب تقسيم املشاركني 
أن يعهد لكل جمموعة بعمل  بالتدريب. وجيب  إىل جمموعات متساوية، بمواضيع متعددة واقعية و متعلقة 
واحد جيب أن يكون واقعيًا ومالئاًم للتدريب. ويتم تعيني قادة للمجموعات عادًة للمحافظة عىل استقرار 
اإلجراءات. وختتار كل جمموعة أحد األعضاء لتسجيل املالحظات وجتميع تقرير املجموعة. وجيب أن يتوفر 
امليسون كأفراد ذوي خبة وملراقبة عمل املجموعات ويقوم مقدمو تقارير املجموعة يف هناية عملها بتقديم 
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املجموعات  وتوزيعها عىل مجيع  املجموعات  تقارير  نسخ  يتم  أن  األمثل  والوضع  واالستنتاجات.  النتائج 
واملهتمني، مع إدخاهلا يف تقرير التدريب لالستخدام يف املستقبل.

باستكشاف  امليسون  يقوم  و  معني  موضوع  أو  فكرة  حول  اجللسة  هذه  فكرة  تدور  األفكار:  إثارة 
أفكار مبدعة من املشاركني ومن خالل حتفري املشاركني و تشجيعهم لطرح األسئلة وللخروج بأفكار جديدة 
واالحتفاظ بجودهتا. وذلك عن طريق كتابة مجيع األفكار عىل اللوحة والتلخيص املنظم أو املقرتح لتحفيز 
القدرات اإلبداعية مع الرشح أو اقرتاح مواضيع لتحفيز القدرات اخلالقة. وهذه اجللسة حاسمة يف تطوير 

ملكة التصور.

من  فعلية  مشاكل  عىل  بالتعرف  التحليلية.  املهارات  ممارسة  يف  للمساعدة  وتستخدم  حالة:  دراسة 
أوضاع حقيقية ورشحها للمجموعة، التى تقوم بمناقشة املشكلة وتعد حلواًل بديلة قبل الوصول إىل نتيجة 

مجاعية. وهذا يساعد عىل تعُلم العمل املنسق ىف وضع عميل.

القراءة واملهام: توزيع األبحاث الفنية والنرشات واملطبوعات عىل املشاركني لزيادة معرفتهم بمفهوم 
إعطاء  يمكن  ولكن  الدرس؛  قاعة  مناقشتها يف  تتم  التي  للمواضيع  مساندة  مواد  العادة  وهذه يف  النشاط. 
املشاركني، كأفراد أو يف جمموعات، واجبات حمددة لدراستها وتلخيصها، واإلجابة عىل األسئلة، ومناقشة 

املعلومات يف قاعة الدرس أو تقديم دراسة صغرية عن الكتب و املواد املتوفرة.

التامرين العملية: يمكن إعطاء املشاركني مترينًا عمليًا لتطبيق املعرفة التى حصلوا عليها خالل التدريب 
يف املستقبل. ويمكن إجراء التامرين كأفراد أو جمموعات طبقًا لطبيعة العمل. ويتم رشح عمله، وكيفية عمله 
وما هو املتوقع منهم بعد انتهاء التمرين. وسوف تساعد التامرين العملية عىل تعلم مهارات، وتقديم مقرتحات 
ملشاريع، وإعداد خطط عمل، وتوثيق املعلومات، وغري ذلك. وهذا اجلزء من التدريب يمنح املشاركني ثقة 
يف العمل امليداين وتطوير املهارات الرضورية املطلوبة لتنفيذ البنامج. وجيب توفر امليسين إلرشاد املشاركني 

يف التامرين العملية.

معينة  بمهارات  املعلومة اخلاصة  لنقل  فاعلية  الطرق  أكثر  امليدانية من  الزيارة  تعتب  امليدانية:  الزيارة 
قاعة  السابقة. يف  بمعرفتهم وخبهتم  باملقارنة  متعددة  املشاركون خبات عملية  يف فرتة قصرية. ويكتسب 
ستكون  املجتمعية،  للمبادرات  بالنسبة  أما  وغريها  اآلالت  بعض  أو  الصور  بعرض  اإليضاح  يتم  الدرس 
اإليضاح غالبًا يف مناطق نموذجية وسوف ينتقل املتدربون إىل وضع حقيقي مع توفري الفرصة هلم للمشاهدة 

الشخصية لنتائج املبادرات املجتمعية.

 وجيب أن يكون الفريق مسؤواًل عن تنظيم الزيارة، مع ختطيط البنامج مقدمًا. وجيب إخطار املجتمع 
والسلطات املحلية وإعطائه موجزًا تفصيليًا؛ فتعاون املجتمع رضوري هلذا النشاط. وجيب باإلضافة إىل ذلك 
إخطار السلطات املحلية. وجيب عمل االستعدادات لإلنتقال وإعداد الطعام واملرشوبات وأماكن االجتامع 
بالتشاور مع فريق العمل واملنظمة املجتمعية. وجيب أن يأخذ جدول الزيارة يف اإلعتبار فصل السنة واملسافة 
خالل  املخططة  األنشطة  وتوقيت  وترتيبات  املحيل  للمجتمع  بالنسبة  ذلك  مالئمة  جانب  إىل  السفر  ومدة 

الزيارة. ويفضل أن يكون موعد الزيارة يف ساعات الصباح والتي تناسب مسؤويل الدولة  واملجتمع. 

إىل  الكبرية  املجموعات  تقسيم  فيه. ويمكن  التحكم  الزائر مما يمكن  الفريق  أن يكون حجم  وجيب 
جمموعات أصغر ويعهد إليها بمهام خمتلفة. وجيب أن يصحب كل جمموعة أحد املرتمجني. ويتوفر فريق عمل 
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للمساعدة واإلجابة عىل األسئلة املعنية. وجيب إعطاء املشاركني فكرة خمترصة عن الزيارة، مع ربط اهلدف 
منها، وما يتم مشاهدته ودراسته وكيفية تقييم املخرجات واملدخالت وجعلها قابلة للتطبيق مع أوضاعهم 
املعنية مع  تقييم حتلييل وحماولة استكشاف مجيع املوضوعات  اخلاصة. وجيب تشجيع املجموعة عىل إجراء 
تعلم التخطيط والتنفيذ والتشغيل واإلدارة والتقييم واملتابعة، وإجياد املعلومات والتوثيق إىل جانب عملية 
التقييم وعليهم بصفة خاصة النظر إىل النتائج عىل ضوء أهداف املرشوع واألهداف املحددة يف االقرتاح إىل 
جانب أهداف البنامج. ويف هناية الزيارة، سوف تساعد جلسة مع املجتمع يف تغذية راجعة إجيابية ومناقشة 

التحسينات املمكنة.

مذكرة  وكتابة  والنقد  للتحليل  جلسة  تنظيم  يتم  امليدانية،  الزيارة  من  العودة  عند  الراجعة:  التغذية 
فحصًا  وليست  للدراسة،  هي  زيارة  هذه  بأن  املجموعات  ويعرف  واالقرتاحات  املشاهدات  عن  خمترصة 

لنقاط الضعف واالنتقاد. 

التغذية الراجعة وليس يف مواجهة  وإذا تبني أي تضارب بني املجموعات فيجب مناقشته يف جلسة 
يف  كأفراد  أو  كمجموعة  عملهم  عن  للمتدربني  راجعة  تغذية  تقديم  ذلك  إىل  باإلضافة  وجيب  املجتمع. 
املحارضات، والتامرين العملية، والتقييم األويل والنهائي للتدريب. وسوف يساعد ذلك ألفضل فهم ويقدم 

فرصة لتصحيح األفكار اخلاطئة.

فرتات الراحة وتناول املرطبات
أن  امللل. وجيب  أو الصالة أسايس لقطع حلقة  املرطبات  للراحة وتناول  التدريب  إن توقف جلسة 
خيطط هلا مسبقًا وتوضع يف جدول التدريب، مع األخذ يف االعتبار ساعات التدريب. وأثناء فرتات الراحة 
اليوم، فيجب  التدريب يمتد طوال  يستطيع املشاركون االسرتخاء والتفاعل مع بعضهم. وإذا كان برنامج 

تقديم الغداء للمشاركني.    

الساعات اإلضافية
من املهم عدم اإلثقال عىل املشاركني بواجبات منزلية وتركهم للراحة يف فرتة املساء. وتساعد السهرات 

االجتامعية، والرحالت دائاًم يف االحتفاظ باهتامم املشاركني.

اجللسة اخلتامية
ويقوم  املسؤولني.  أحد  عادًة  اجللسة  ويرأس  التدريبية.  الدورة  إهناء  هو  اخلتامية  باجللسة  املقصود 
الرد  امليسون  ويستطيع  التدريب،  عىل  وتعليقاهتم  آرائهم  عن  بالتعبري  جمموعات  أو  كأفراد  املشاركون 
– الرتتيبات، وموقف امليسين   – التدريب  العلمية  عىل األسئلة اهلامة. إن تعليقات املشاركني بشأن املواد 
واملوضوعات األخرى املعنية هي يف الواقع أدوات لتحسني التدريب يف املستقبل. وأهم مكونات هذه اجللسة 

هي توزيع الشهادات وتسوية احلسابات. وينتهي التدريب عادًة بتقديم الشكر.
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التقييم للتدريب  5-3

التقييم األويل للتدريب
للبنامج  فهمهم  للمشاركني ومستوى  املهنية  املعلومات  للتدريب عىل حتديد  األويل  التقييم  يساعد 
يغريوا   أن  امليسون  ويستطيع  التعليمي،  وضعهم  تقييم  يف  أيضًا  يساعد  كام  العالقة.  ذات  واملفاهيم 

اسرتاتيجيات التدريب عىل ضوء النتائج. ويتم هذا التقييم باستخدام استبيان وارد ىف امللحق 2.

التقييم النهائي  للتدريب
يتم إجراء تقييم هنائي للتدريب لتقييم ما حققه املشاركون خالل الدورة التدريبية. وجيب أن يتم قبل 
اجللسة اخلتامية، باستخدام نفس االستبيان واملفتاح كام يف التقييم األويل. وسوف يساعد يف معرفة القدرات 
تقييم  الواقع  يف  وهذا  التدريبية.  الدورة  نجاح  أيضًا  يعكس  سوف  كام  املشاركون  اكتسبها  التي  واملهارات 

مبارش للمشاركني وغري مبارش للميسين.

تقييم الدورة التدريبية من جانب املشاركني
يقوم املشاركون بتقييم الدورة التدريبية باستخدام امللحق 3 فيام خيتص بام ييل:

املوضوعات اإلدارية 	•
الفنية اجللسات  	•
تعاون امليسين 	•

امليدانية الزيارات  	•

كام يتقدمون باقرتاحات لتحسني الدورات التدريبية املقبلة.

تقنيات الميسرين  .4

جيب أن يكون امليسون عىل دراية باملواد الفنية وجيب أن تكون لدهيم املهارات املناسبة و الفّعالة.

4-1  مهارات االتصال

إن التدريب الفعال يعتمد عىل تواصل فعال بني الرشكاء يف التدريب. وهو جزء مكمل لعملية التعلم 
وجيب أن يوضع يف االعتبار خالل مجيع األنشطة التدريبية.

والعوامل التي قد تساعد عىل تواصل أفضل هي ما ييل:

الفهم جلميع  املستهدفة وأن تكون سهلة  املجموعة  أن تالئم  املستخدمة خالل االتصال جيب  اللغة  	•
املشاركني. وجيب رشح املصطلحات اجلديدة بشكل مناسب. ومن األفضل جتنب املخترصات، ولكن 

إذا استخدمت، فيجب رشحها أواًل.
الئقة  التجميل  ومستحرضات  املالبس  تكون  لالتصال.بحيث  األساسية  املكونات  أحد  البدن  لغة  	•

ومناسبة للبيئة. وكذلك تعبريات الوجه واإلشارات واحلركات مع ما تريد قوله أو التعبري عنه.
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االستامع ال يقترص االستامع لآلخرين عىل معرفة وجهات نظر املشاركني فحسب بل خيلق بيئة جيدة  	•
ويساعد ىف إثارة اهتامم املشاركني.

االستجابة بسعة لالستفسارات واملناقشة والتغذية الراجعة الفّعالة والتامرين تعزز املشاركة يف التدريب  	•
وجتعله أكثر فاعلية.وتزيد البحث عن املعرفة وتشجع استكشاف مواضيع جديدة للمناقشة.

مهارات التحفيز  2-4

تشجيع التفاعل
)أثناء  املشاركني  مع  مرة  من  أكثر  انفراد  عىل  يتحدثوا  أن  األول  اليوم  خالل  امليسين  عىل  جيب  	•
خالل  امليسين  قبل  من  واملساعد  احلميم  السلوك  هذا  ألن  املثال(.  سبيل  عىل  الفردية  املناقشات 
يريدون  امليسين  أن  يعرفون  وجيعلهم  املشاركني،  خجل  عىل  سيتغلب  األولية  التفاعالت  هذه 
التحدث معهم ومساعدهتم. وهذا سوف جيعل املشاركني أكثر تفاعاًل وانفتاحًا وإنتاجًا خالل الدورة 

التدريبية.
جيب أن ينظر امليسون بدقة إىل عمل كل مشارك. و أن هيتموا بمشاكل املشاركني، حتى لو مل يطلبوا  	•
املساعدة. وإذا أظهر امليسون اهتاممًا وأبدوا انتباهًا كاماًل لكل مشارك، فسيشعر املشاركون بالتزام 
أكب بأداء عمل شاق. كام أنه إذا عرف املشاركون أن أحدًا هيتم بام يعملون، فسيكونون أكثر محاسا 

لطلب املساعدة عندما حيتاجون إليها.
عىل  يكونوا  وأن  التدريبية  الدورة  خالل  املشاركني  مع  الوقت  طوال  امليسون  يتواجد  أن  جيب  	•
إىل جانب  واالنتقال واحلجوزات  والوجبات  بالسكن  تتعلق  أمور  املساعدة هلم يف  لتقديم  استعداد 

التدريب.

إهتامم املشاركني  باملناقشة
جيب أن يوجه امليسون األسئلة بصورة متكررة للمشاركني ملراجعة مستوى فهمم وجعلهم يفكرون  	•
"كيف" تتطلب  "ملاذا" أو  "ماذا" أو  تبدأ بكلامت  التى  بنشاط طوال اجللسة. إن األسئلة  ويشاركون 
أكثر من جمرد كلامت قليلة لإلجابة عليها. وجيب جتنب األسئلة التي يمكن أن يرد عليها بكلمة "نعم" 
"ال". وبعد توجيه السؤال، جيب ترك فرتة سكون إلعطاء املشاركني وقتًا كافيًا للتفكري والتطوع  أو 
باإلجابة. وهناك خطأ شائع وهو توجيه سؤال ثم جتيب عليه بنفسك. وإذا مل يقدم املشاركون أى رد، 

يمكن إعادة صياغة السؤال مما يقطع التوتر الذي يصاحب الصمت.
جيب أن ُيقّدر امليسون إجابات املشاركني بتعليق "شكرًا لك" أو اإليامء بالرأس. وهذا سوف جيعل  	•
املشاركني يشعرون بقيمتهم ويشجع مزيدًا من املشاركة. إذا كان أحد املشاركني مل يفهم نقطة، اطلب 
إيضاحًا أو مقرتحات من املشاركني اآلخرين. وجيب أن يكون امليسون عىل حذر من أنه إذا شعر أي 
مشارك بأن تعليقه موضع سخرية أو جتاهل، فقد ينسحب من املناقشة متامًا أو ال يتحدث اختياريًا مرة 

أخرى.
جيب عىل امليسين أن جييبوا عىل أسئلة املشاركني بكل ترحيب مع تشجيعهم عىل توجيه أسئلة عندما  	•

يريدون بداًل من االحتفاظ باألسئلة حتى ُتنسى أو تصبح غري متعلقة باملوضوع وقت املناقشة.
كام جيب أال يشعر امليسون بأهنم ُملزمون بالرد عىل مجيع األسئلة بأنفسهم. فقد يعيدون السؤال إىل  	•
املشارك بأسلوب رقيق أو يطلبوا من مشاركني آخرين الرد، طبقًا لسري األمور. ويمكن أن يتناقش 
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امليسون فيام بينهم قبل تقديم اإلجابة. وجيب أن تكون لدهيم الشجاعة للقول "أنا ال أعرف ولكنى 
سأحاول أن أعرف".

جيب استخدام أسامء املشاركني عند دعوهتم للحديث، وعند توجيه التقدير أو الشكر إليهم. وجيب  	•
استخدام إسم املتحدث أيضًا عندما يشري امليس  إىل تعليق سابق.

جيب أن حيافظ امليسون دائاًم عىل إتصال برصى مع املشاركني بحيث يشعرون باالنتامء. وجيب أال  	•
ينظر دائاًم إىل نفس املشارك.

املحافظة عىل الرتكيز يف اجللسة وذلك من خالل اآليت:
تقديم املعلومات حمادثًة وليس قراءًة 	•

التحدث بوضوح مع تغيري نبة ورسعة الصوت 	•
إستخدام أمثلة من خبات سابقة وطلب نفس اليشء من املشاركني 	•

وأفكار  اإلجابات  لتقدير  جيدة  طريقة  وهذه  تقديمها.  عند  السبورة   عىل  اهلامة  األفكار  كتابة  	•
صياغتها  إعادة  مع  أمكن،  كلام  املشارك  ألفاظ  استخدام  جيب  األفكار  تسجيل  وبعد  املشاركني. 
باختصار وتسجيل الفكرة بدقة. وجيب أال يدير املقدمون ظهرهم للمجموعة لفرتة طويلة أثناء الكتابة 

عىل السبورة.
وجيب يف بداية كل مناقشة أو عمل جمموعة، كتابة األسئلة أو املهام الرئيسية عىل السبورة. وسوف 
يساعد ذلك جذب انتباه املشاركني للموضوع. وجيب عىل امليس إذا لزم، أن ينتقل إىل الفكرة األساسية ويشري 
إىل األسئلة أو املهام. كام جيب عليه مداومة إعادة صياغة وتلخيص األفكار لالحتفاظ برتكيز املشاركني. وإذا 
خرجت املناقشة بني املجموعة عن املوضوع، فيجب استعادة انتباه املجموعة بإخبارهم بأهنم قد خرجوا عن 
للعديد من  الرئيسية. وال يسمح  املوضوعات  يركزون عىل  وُيعاد ذكر األسئلة األصلية جلعلهم  املوضوع، 

املشاركني بالتحدث يف نفس الوقت عن طريق وضع نظام للتحدث وإعطاء كل فرد فرصة للحديث. 

املشاركني األكثر هدوءًا عىل احلديث، عن طريق طلب وجهة نظرهم وتركيز  باإلضافة إىل تشجيع 
انتباههم عىل موضوع معني. 

كيفية الترصف مع املشاركني الغري منضبطني
بعض  ييل  وفيام  مقبول.  غري  بشكل  العمل  يعطلوا  قد  أو  جدًا  كثريًا  املشاركني  بعض  يتحدث  قد 

االقرتاحات للتعامل مع مثل هذه األوضاع:

ال توجه مزيدًا من األسئلة إىل املشارك كثري الكالم. و إذا حاول اإلجابة عىل مجيع األسئلة املوجهة  	•
لآلخرين، اطلب الرد من شخص آخر بالتحديد أو من جمموعة فرعية معينة. )مثل، "هل يوجد أحد 

عىل هذا اجلانب من املائدة لديه أي أفكار")
للتعبري  فرصة  لك  أتيحت  "لقد  له  قل  الوقت،  لبعض  احلديث  يف  املشاركني  أحد  يسرتسل  أن  بعد  	•
صياغة  أعد  ثم  النقطة".  هذه  عن  قوله  اآلخرين  املشاركني  لدى  ما  إىل  نستمع  دعنا  آرائك.  عن 
السؤال واطلب من مشاركني آخرين أن يردوا، أو اطلب من شخص معني مبارشة قائاًل " ياسيد "، 

لقد رفعت يدك من عدة دقائق".



29

ين )للمسهلني( الجـزء أ. دالئل إرشادية للميسرِّ

عندما يتوقف املشارك، تدخل بسعة واطلب االستامع إىل عضو آخر من املجموعة أو وجه سؤااًل  	•
إىل املجموعة، مثل "ما هو رأى باقي األعضاء ىف هذه النقطة"؟

الفت  الفكرة،  نفس  عن  احلديث  يف  استمر  وإذا   . السبورة  عىل  للمشارك  الرئيسية  الفكرة  سجل  	•
اطلب  ثم  بالفعل".  اقرتاحك  ذكرنا  لقد  لك،  شكرًا  قائاًل  السبورة  إىل  باإلشارة  الفكرة  إىل  النظر 

أفكارًا أخرى من املجموعة.
حاول التعرف عىل املشاركني الذين جيدون صعوبة يف فهم لغة الدورة أو التحدث هبا. حتدث ببطء  	•

ووضوح بحيث يستطيع املشاركون الفهم بسهولة أكب. و تشجيعهم عىل التواصل.
عىل  املشاركني  قدرة  منها  يعوق  ما  خاصة  اآلخرين  امليسين  مع  اللغة  ناحية  من  مشاكل  أى  ناقش  	•

فهم املواد املكتوبة أو املناقشة ، و هتيئة املساعدة املناسبة.
منسق  يستطيع  )قد  املشاغبني.  املشاركني  بشأن  الدورة  منسق  مع  أو  اآلخرين  امليسين  مع  ناقش  	•

الدورة أن يناقش املوضوع عىل انفراد مع الشخص املشاغب(.

حث املشاركني باملثابرة
قد يكون لدى امليسين أسلوهبم اخلاص يف التفاعل مع املشاركني، ولكن هناك بعض التقنيات القليلة 

التي قد تساعد يف زيادة التفاعل مع املشاركني:

التي قد جتعل املشاركني يشعرون باحلرج. التعليقات  جتنب استخدام تعبريات الوجه أو  	•
اجللوس أو االنحناء إىل نفس مستوى املشاركني عند توجيه احلديث إليهم 	•

اإلجابة عىل األسئلة بعد تفكري، وليس يف عجلة 	•
تشجيع املشاركني عىل احلديث بمنحهم وقتًا كافيًا  	•

"إن هذا سؤال أو اقرتاح جيد" إظهار االهتامم بالقول  	•

وجيب عىل امليرسين تشجيع املشاركني الذين :
يبذلون جهدًا كبريًا 	•

يطلبون رشحًا لنقطة معقدة 	•
التمرين يقومون بعمل جيد يف  	•

يشاركون يف مناقشات املجموعة  	•
انتباهم بكثرة الكالم عن أمور غري ذات جدوى(. يساعدون املشاركني اآلخرين )بدون تشتيت  	•

مهارات الميسرين   3-4

اقض بعض الوقت مع امليسين اآلخرين عند حتديد املهام ألول مرة. تبادل املعلومات بشأن خبات  	•
واملسؤوليات  األدوار  عىل  وافق  الشخصية.  والتفضيل  والضعف  القوة  وأوجه  السابقة،  التعليم 

للعمل معًا كفريق.
	املساعدة يف تقديم التغذية الراجعة الشخصية وإدارة مناقشات املجموعة. فيمكن، عىل سبيل املثال،  	•
ويستطيع  اهلامة.  األفكار  بتسجيل  اآلخر  ويقوم  املجموعة،  مناقشات  بإدارة  امليسين  أحد  يقوم  أن 

امليس  الثاين أن يراجع نامذج التدريب ويضيف أي نقاط سبق إلغاؤها أو حتتاج إىل مراجعة.
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التايل واملوافقة عىل دور كل ميس. اليوم  القيام هبا ىف  التدريبية املخطط  ُتراجع يوميًا األنشطة  	•
مليس  التدريبي   الكتيب  عن  الكاملة  املسؤولية  تبادل  من  بداًل  تدريبي   كتيب  كل  يف  معًا  العمل  	•

واحد.

أثناء عمل املشاركني
جيب أن تبقي متواجدًا ومهتاًم ومستعدًا للمساعدة. 	•

أو  مشاكل،  لديه  املشاركني  أحد  أن  بدى  إذا  فردية  مساعدة  وقدم  عملهم  أثناء  املشاركني  راقب  	•
شارد الذهن ، أو ال يكتب إجابات أو ال يقلب الصفحات. كل هذه أدلة عىل أن املشارك حيتاج إىل 

مساعدة. 
شجع املشاركني عىل توجيه أسئلة إليك كلام احتاجوا للمساعدة. 	•

إذا ظهرت مواضيع أو أسئلة هامة أثناء احلديث مع أحد األشخاص، اكتب مالحظة عنها وناقشها  	•
فيام بعد مع املجموعة الكاملة.

مساعدة  عىل  حيصل  أن  فيجب  عنه،  كافية  إجابة  تقديم  يستطيع  ال  أنه  امليس  ُيشعر  سؤال  أثري  إذا  	•
بأرسع ما يمكن من ميسين آخرين أو من منسق الدورة.

أثناء مناقشة املجموعة
السابق. اسمح بوقت كاف  العمل  ينتهي مجيع املشاركني من  إدارة مناقشة املجموعة بعد أن  حاول  	•

لعمل املجموعة بحيث ال يكون املشاركون يف عجلة من أمرهم.
املناقشة. الرئيسية يف  بالنقاط  املناقشة قدم بعض املالحظات املالئمة للتذكري  قبل بدء  	•

املناقشة للمشاركني. ابدأ مناقشة املجموعة دائاًم بتوضيح اهلدف من  	•
أن  من  فقط  تأكد  املناقشة.  يف  عليها  للموافقة  حتتاج  صحيحة  واحدة  إجابة  هناك  يكون  ال  ما  غالبًا  	•

استنتاجات املجموعة معقولة وأن مجيع املشاركني يفهمون كيفية الوصول إىل النتائج.
عند  قالبة  لوحة  عىل  الرئيسية  األفكار  سجل  املناقشة.  يف  املجموعة  أعضاء  مجيع  ترشك  أن  حاول  	•
وملتزمة  نشيطة  املناقشة  جلعل  أسئلة  وجه  ولكن  األدنى،  حدها  يف  مشاركتك  اجعل  تقديمها. 

باملوضوع.
قدم  التمرين.  يف  مناقشته  تم  ما  يلخص  أن  املشاركني  أحد  من  اطلب  أو  بالتلخيص،  دائاًم  قم  	•

للمشاركني نسخًا من امللخص.
تشجيع املشاركني حلسن عملهم: 	•

التي أعدوها الثناء إليهم للقائمة  توجيه   –
التمرين الثناء عىل فهمم   –

الرائعة أو املفيدة الستخدام املهارات يف العمل الثناء عىل مقرتحاهتم   –
تقدير قدرهتم عىل العمل معًا كمجموعة.  –
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الملحق 1

قائمة تفقدية لتنظيم دورة تدريبية
مالحظاتتقرير املطاوعةالنشاط

النعم
اإلقرتاح تم إعداده واملوافقة عليه: ويشمل ما ييل:1

قائمة املشاركني
	قائمة امليسين •
	مكان اإلجتامع •
	اجلدول الزمني •

	اخلطة التمهيدية للدرس •
	اإلعتامدات واملوارد األخرى •

حتديد امليسين املوافق عليهم مع احلصول عىل الوصف اخلاص 2
بكل منهم

إرسال الدعوات للمشاركني ، مع احلصول عىل وثائق املوافقة 3
والبيانات اخلاصة هبم

احلصول عىل اإلعتامدات واملوارد األخرى4
إعداد أماكن اإلقامة للمشاركني5
حتديد مكان اإلجتامع6
إعداد املعدات اإلدارية للدورة، وتشمل:7

	 لوحة بيضاء وأقالم •
	 حامل لوحات قالبة •

	 عارض رشائح وشاشة عرض •
	 حاسوب وعارض وسائط متعددة •

	 آلة تصوير •
	 آلة تصوير مستندات •

احلصول عىل قرطاسيات وتشمل:8
	 لوحات شفافة •

	 أوراق ولوحات قالبة •
	 أقالم رصاص وأقالم رزمة ورق •

	 ملفات •
جتهيز آلة تصوير مستندات9

مواد التدريب والنسخ وامللفات معدة للتوزيع10
إعداد موقع السكرتارية11
إعداد وسائل انتقال املشاركني واألعامل اإلدارية12
طباعة صفحات التسجيل واحلضور13
إعداد شهادات التدريب والتوقيع عليها )من املسؤول املختص(14
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مالحظاتتقرير املطاوعةالنشاط
النعم

تعريف امليسين بشأن حمتويات الدورة، واألمور اإلدارية مع 15
حتديد دور كل منهم

تنظيم أماكن اجللوس وتشمل16
 اجللوس لتقديم العروض
 اجللوس لعمل املجموعة

 تثبيت معدات التدريب مثل جهاز العرض والشاشة ونظام 
الصوت

 بطاقات األسامء
 توزيع امللفات

إعداد املرطبات والوجبات17
إعداد الضيف الرئييس وتفاصيل جلسة االفتتاح18
تسجيل املشاركني وتسليم بطاقات األسامء19
التقييم األويل  للتدريب وجتميع النتائج20
االنتهاء من خطة الدرس وتنفيذها21
اإلعداد للزيارة امليدانية، بام يف ذلك إخطار املجتمع، وجتهيز 22

املركبات، وترتيب املرطبات والتصوير الفوتوغرايف
اإلعداد ألنشطة الرتفيه / املرطبات للساعات اإلضافية23
اإلعداد جللسة اخلتام بام يف ذلك حضور الضيف الرئييس24
التقييم النهائي للتدريب مع جتميع النتائج25
تقييم الدورة التدريبية من قبل املشاركني وجتميع التوصيات26
تقديم النتائج يف اجللسة اخلتامية27
إعداد تقديم الشهادات من قبل الضيف الرئييس، ومالحظات 28

املشاركني
إعداد قائمة العناوين وأرقام اهلواتف للمشاركني، وطبعها 29

وتوزيعها
إعداد تقرير الندوة التدريبية30
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الملحق 2

التقييم األولي والنهائي للتدريب

)الرجاء اختيار بيان صحيح واحد عن كل سؤال(

ضع عالمة ) ü ( يف األسئلة والبيانات
املربع املناسب

دجـبأ
أي اجلمل اآلتية صحيحة يف رأيك؟ 1 �

أ( خفض الفقر مكون أسايس يف التنمية الصحية والبرشية
ب( يستطيع القطاع الصحي وحده أن حيسن مجيع حمددات الصحة

ج( يمكن حتقيق التنمية حتى بدون مسامهة املجتمع
د( يمكن أال تعتمد مشاريع التنمية عىل تقييم احتياجات البلد 

اهلدف الرئييس من املبادرات املجتمعية هو: 2 �
أ( زيادة الدخل

ب( تشجيع حمو األمية
ج( حتسني الصحة

د( خلق نظام مواز للتنمية
إن الرشكاء األساسني يف دعم التنمية املجتمعية هم: 3 �

أ( إدارات القطاع العام
ب( املنظامت غري احلكومية، والقطاع اخلاص والوكاالت الدولية، بام فيها 

منظمة الصحة العاملية
ج( املجتمع

د( مجيع من ذكر أعاله
ما نوع اآللية املطلوبة لتحديد األدوار ووضع األهداف عند بدء الربنامج؟ 4 �

أ( االتصال الرسمي بني املجتمع والرشكاء الداعمني
ب(  تفاهم شفهي مع املجتمع

ج( ترتيبات مع املستفيدين املنفردين فقط
د( ب + جـ

دور جلنة تنمية القرية هو: 5 �
أ( حشد املجتمع

ب(  إدارة البنامج
ج( الدعاية وكسب التأييد

د( كل ما ذكر أعاله
دور فريق الدعم الفني متعدد األطراف هو: 6 �

أ( اختاذ القرار
ب( الدعم التقني

ج( تقديم القروض
د( تنفيذ املرشوعات
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ضع عالمة ) ü ( يف األسئلة والبيانات
املربع املناسب

دجـبأ
الدور الرئييس ملنظمة الصحة العاملية هو: 7 �

أ( الدعوة والرتويج والدعم التقني
ب(  تقديم اعتامدات

ج( إدارة البنامج
د( ليس مما ذكر أعاله

جيب أن تكون املجموعة املستهدفة ذات األولوية ملشاريع زيادة الدخل هي: 8 �
أ( أفقر الفقراء

ب( أعضاء منظمة املجتمع
ج( فريق الدعم التقني

د( كل ما ذكر أعاله
من الذي ينبغي أن يضمن سداد القروض؟ 9 �

أ( مدير البنامج
ب( احلكومة

ج( جلنة تنمية املجتمع، األعضاء اآلخرون يف املجتمع
د( ال داعي لوجود ضامن

جيب أن تقيم املتابعة والتقييم املبادرات املجتمعية ما ييل: 10 �
أ( القدرة التقنية عىل مجيع املستويات

ب( التحسن املستمر يف املؤرشات االجتامعية و االقتصادية 
ج( التوثيق ونرش أنشطة البنامج

د( كل ما ذكر أعاله
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الملحق 3  

تقييم الدورة التدريبية من قبل المشاركين

املكونات
الرتتيب

مقرتحات 
للتحسني 1

ضعيف
2

غري ُمرض
3

ُمرض
4

جيد
5

ممتاز
إداري

ترتيبات الوصول للمطار
اإلقامة
الطعام

خدمات السكرتارية
تقني
املقر
املدة

الفهم
نوعية وجدوى نامذج التدريب

نوعية العروض
نوعية عمل املجموعة

نوعية املناقشات العامة
خدمات املساعدين

املواقف
املعرفة

الزيارة امليدانية
االنتقال

وضوح األهداف
الفائدة / اجلدوى

نوعية الوقت الذي قيض يف امليدان
التغذية الراجعة والتعليقات

كيف يساعدك هذا التدريب يف عملك؟

.........................................................................................................

مقرتحات لتحسني الدورات التدريبية املقبلة؟

.........................................................................................................









الجزء ب
الكتيب التدريبي  1

الوحدة 1-1

التنمية المضمونة االستمرار للصحة



أهداف التعلم

إكتساب أفضل فهم ملا ييل:

	التنمية املضمونة االستمرار •
	نوعية احلياة، نموذجها ومؤرشاهتا •

	الفقر، أنواعه وأسبابه •
	حتليل الفقر، حتديد حد الفقر والتعرف عىل الفقراء واملعرضني •

	الروابط بني التنمية املضمونة االستمرار والصحة •
	اسرتاتيجيات التنمية املضمونة االستمرار للصحة •

النتيجة المتوقعة

الصحة وتطبيق  إطار  املضمونة االستمرار  يف  للتنمية  املختلفة  فهم شامل لألبعاد  املشاركني  لدى  سيكون 
أساليب إنامئية مبتكرة يف مناطق املبادرات املجتمعية.



محتويات الوحدة

41 ������������������������������������������������������������������� التنمية املضمونة االستمرار  �1

42 ���������������������������������������������������������������������������������� نوعية احلياة  �2
42 .......................................................... الكتيب التدريبي  نوعية احلياة    1-2
مؤرش نوعية احلياة ...................................................................... 42  2-2

43 ���������������������������������������������������������������������������������������� الفقر  �3
مدى الفقر.............................................................................. 44  1-3
أنواع الفقر.............................................................................. 44  2-3
أسباب الفقر............................................................................ 44  3-3
45 ............................................................................. حتليل الفقر  4-3
46 ......................................................... التعرف عىل الفقراء واملساكني   5-3

46 ���������������������������������������������� الروابط بني التنمية املضمونة االستمرار والصحة  �4

47 ����������������������������������� املرامي اإلنامئية لأللفية للتنمية املضمونة االستمرار والصحة  �5





41

التنمية المضمونة االستمرار  .1

الشاملة  الرفاهية  يف  ومؤثرة  معًا،  احلياة  أوجه  مجيع  فيها  جتتمع  وتراكمية  مستمرة  عملية  التنمية  إن 
للناس. والتنمية املضمونة االستمرار تواجه احتياجات احلارض بدون التأثري يف القدرة عىل مواجهة احتياجات 
املستقبل. إهنا اسرتاتيجية تبحث فيها املجتمعات عن أساليب التنمية االجتامعية االقتصادية التى تعود بالفائدة 
أيضًا عىل البيئة املحلية وحتسني نوعية احلياة. وهى نتيجة الستمرارية وحيوية عملية التنمية، التى تشمل تنمية 

املوارد البرشية، والبنية التحتية االقتصادية، واملوارد الطبيعية ومؤسسات اخلدمات العامة.

يتم النظر إىل التنمية املضمونة االستمرار بأبعادها االجتامعية واالقتصادية عىل مستويات خمتلفة، مثل 
املستوى الشخيص، واألرسى، واملجتمعي املحىل، والوطني واإلقليمي، والعاملي. وال يعتب البلد متقدمًا عىل 

أساس دخل الفرد املرتفع فقط إذا كان أغلب 
الناس أميني، وىف حالة صحية سيئة وال تتوافر 
عنارص البنية التحتية الرضورية املطلوبة حلياة 
صحية. وعىل ذلك يمكن أن يدرج برنامج أو 
خدمة املجتمع عىل أنه مضمون االستمرارية  
من  مالئم  مستوى  تقديم  عىل  قادرًا  كان  إذا 

الفوائد ويستمر عىل مدى فرتة طويلة فقط. 

املحىل  املستوى  عىل  االستمرار  املضمونة  التنمية 
تستخدم  أن  املجتمعات  فيه  تستطيع  إطاراً  تقدم 
حامية  مع  قوية،  تحتية  بنية  وإقامة  بكفاءة،  املوارد 
لتقوية  جديدة  أعامل  وخلق  الحياة  نوعية  وتعزيز 

اقتصادياتها.

العوامل األساسية للتنمية املحلية املضمونة االستمرار 

• الطلب وامللكية داخل املجتمع
• التخطيط املفيد املبني عىل االحتياجات

• الالمركزية ونقل املسؤوليات واملوارد
• بناء القدرات عىل املستوى املحيل وتعزيز املهارات التقنية

• االلتزام السيايس والدعم اإلداري
• العوامل املؤثرة يف البيئة والثقافة االجتامعية

• استخدام التكنولوجيات املالمئة عىل املستوى املحيل
• إدارة مالية تتسم بالكفاءة والشفافية

• التقييم والتقييم الدوري الفعال
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نوعية الحياة  .2

االجتامعية  باحلياة  لألفراد  تسمح  التي  البرشية  األوضاع  من  خمتلفة  صور  إىل  احلياة  نوعية  تشري 
والروحية والبدنية الصحية، مع تقديم فرص وإمكانيات متساوية لالحتياجات البرشية األساسية واحلد من 

عوامل اخلطر الرئيسية يف نفس الوقت.

إن نوعية احلياة نتاج لتفاعل الظروف االجتامعية والصحية واالقتصادية والبيئية التي تؤثر يف التنمية 
والسعادة  الصحة  حتدد  التي  تلك  مثل  وعوامل  مؤثرات  من  جمموعة  من  تنتج  وهى  واالجتامعية.  البرشية 
وحرية  والفكري،  االجتامعي  التقدم  وحتقيق  والتعليم،  مرضية(،  ووظيفة  املادية  البيئة  يف  الراحة  فيها  )بام 
املحلية  للتنمـية  العريض  اإلطار  يف  إليها  النظر  فيجب  ولذلك  الظلم.  من  والتخلص  والعدالة  العمل، 

واالحتياجات البرشية، مما يؤدى باألفراد إىل حياة منتجة وصحية.

قد تكون نوعية احلياة شخصية أو موضوعية. ونوعية احلياة الشخصية تتعلق بالشعور اجليد والرضا 
عن األشياء بصفة عامة. أما نوعية احلياة املوضوعية فتتعلق بتحقيق املطالب املجتمعية والثقافية للثروة املادية، 
والوضع االجتامعي والعافية البدنية. وأفضل طريق لتقييم نوعية احلياة هو قياس مدى حتقيق متطلبات الناس 

من السعادة. 

املعيشة  وظروف  والكتابة،  القراءة  ومعرفة  صحية،  حالة  أفضل  عىل  احلياة  نوعية  حتسني  ويعتمد 
ومصادر دخل األرسة. ومن جهة أخرى، يمكن أن يقدم حتسني نوعية احلياة فرصة للتنمية البرشية ومن ثم 

حتسني الوضع الصحي.

الكتيب التدريبي  نوعية الحياة    1-2

ملا كانت جودة نوعية احلياة تعتب أساسًا حموريًا للتنمية البرشية واالجتامعية، وملا كانت حمدداهتا تعتمد 
الفردي واملجتمعي أساسية جلعل  املستوى  املناهج عىل  عىل بعضها اآلخر، فإن توليفة من األعامل متعددة 
الكتيب التدريبي  نوعية احلياة حقيقة واقعة. ويعتب ما ييل أهم املكونات الرئيسية اللكتيب التدريبي  نوعية 

احلياة.

• الصحة 
• الطعام والتغذية 

• تنظيم األرسة
• املياه والرصف الصحي
• ظروف إسكان أفضل

• البيئة
• التعليم

• وسائل اكتساب املعيشة
• األمن املادي واالجتامعي 

• وسائل االتصال

مؤشر نوعية الحياة   2-2

األبعاد  تشمل  التي  الرئيسية  املؤرشات  ويمتابعة  املجتمع  تنمية  لتقييم  أداة  احلياة  نوعية  يقدم مؤرش 
االجتامعية والصحية والبيئية واالقتصادية.
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الوحدة 1-1. التنمية املضمونة االستمرار للصحة

تؤثر يف ظروف  التي  العوامل  متابعة  إىل   وهو هيدف 
املعيشة وعمل الناس ويركز عىل إجراءات املجتمع لتحسني 

الصحة.

ملا كانت نوعية احلياة موضوعية، فإن نتائج التدخالت 
خالل  من  مبارشة  غري  بطريقة  تقدر  أن  يمكن  املتعددة 
لنوعية  املادي  املؤرش  ويضم  واجتامعية.  صحية  مؤرشات 
وليس  النتائج  تقيس  التي  التالية  األربع  املؤرشات  احلياة1 

التأثري:

• يشري إىل توافر واستخدام اخلدمات الصحية؛ معدل وفيات الرضع	
• يبني التنمية االقتصادية واالجتامعية الشاملة؛ متوسط العمر املتوقع	

• يعكس تنمية املوارد البرشية؛ معدل معرفة القراءة والكتابة	
النمو  مستوى  يفس  الرشائية(  القوة  تعادل  رصف  أسعار  أساس  )عىل   • للفرد	 املحيل  الناتج  إمجايل 

االقتصادى2 
وباإلضافة إىل ما ذكر أعاله يمكن ضم مؤرشات أخرى مثل معدل النمو، وأنامط احلياة الصحية، أو 

تلك املستخدمة لقياس عوامل اخلطر املحتملة.

الفقر  .3

سن  أمارتيا  لتحليل  طبقًا  والفقر  احلياة.  نواحى  مجيع  يف  ويؤثر  األبعاد  متعدد  موضوع  الفقر 

 

)Amartya Sen(3، هو "احلرمان من القدرة"، حيث يفتقد الشخص "احلريات األساسية" ليعيش" نوع 
احلياة التي يستحقها". وهو إىل جانب ذلك هناك أوجه حرمان أخرى، مثل احتياجات اجتامعية وعاطفية 

وعجزًا نسبيًا.

يعتمد فهم الفقر عىل أطر تارخيية وثقافية واجتامعية اقتصادية. ويمكن تعريفه من وجهة نظر الفرد 
االقتصادية  التنمية  بمراحل  الفقر  يربط  منظور وطني،  من  أو  واحلرمان،  املوارد  ونقص  االستبعاد  ليشمل 

وعدم وجود توازن اجتامعي اقتصادي.

ويعتب الفقر السبب الرئييس الذي يعوق كل جهود التنمية البرشية. إن العجز االقتصادي هو العامل 
الكبري، ويسبب العديد من املشاكل االجتامعية ويعوق جهود تعزيز الصحة.

وتصنف األرس عىل أهنا فقرية عندما يكون الدخل غري كاف للحصول عىل احلد األدنى للرضوريات 
لالحتفاظ بالكفاءة املادية. وبمعنى آخر، يعتب الناس فقراء عندما

	ال يستطيعون إشباع احتياجاهتم األساسية، مثل الطعام والكساء •

مؤرشات نوعية احلياة
• معدل وفيات الرضع

• متوسط العمر املتوقع
• معدل معرفة القراءة والكتابة

• إجاميل الناتج املحيل للفرد

.UNDP. Human development report, 1990-2001 1

2 نفس املرجع

.Sen A. Development as freedom. Oxford, Oxford University Press 3
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	ليس لدهيم مسكن •
عكس  ـ  مشبعة  غري  اجتامعية  احتياجات  	لدهيم  •

الصحة 

مدى الفقر  1-3

من سوء احلظ أنه يف بداية القرن احلادي والعرشين 
يستمر عدد األفراد الذين يعيشون ىف فقر مطلق يف ازدياد، 
فقر  يف  يعيشون  فالذين  وخيمة.  صحية  نتائج  من  ماله  مع 
العمر  من  اخلامسة  بلوغ  قبل  للوفاة  تعرضًا  أكثر  مطلق 
بني  للوفاة  ونصف  بمرتني  احتاماًل  وأكثر  مرات،  بخمس 

سن 15-59 عن املجموعات ذات الدخل األعىل. والفروق يف وفيات األمهات أكثر إثارة. فخطر الوفاة 
أثناء احلمل يف بعض مناطق الصحراء بجنوب أفريقيا يبلغ واحد لكل 12، مقارنة مع واحد لكل 4000 يف 
أوروبا. إن خفض الفقر يعتب حتديًا حاساًم للتنمية للعديد من الدول األعضاء يف إقليم رشق املتوسط حيث 

توجد تسعة من دول اإلقليم دخل مستوى الفرد فيها أقل من 1000 دوالر أمريكي سنويًا.

أنواع الفقر  2-3

وضعف  املنخفض،  والدخل  الصحة،  أو  التعليم  من  احلرمان  مثل  أشكال،  عدة  عىل  الفقر  يوجد 
إمكانية الوصول للموارد واملهارات، وعدم األمن، واحلرمان من إبداء الرأي،  وعدم التمكني. يضاف إىل 
ذلك أنه يمكن متييز الفقر من أشكال احلرمان األخرى، مثل الضعف البدين، والعزلة، والعجز، وهي أشياء 

يتفاعل معها.  

وقد يكون الفقر برشيًا أو اقتصاديًا يف طبيعته. فالفقر البرشى يتعلق بالنواحي االجتامعية للحياة مثل 
نقص الصحة، والطعام والتغذية، والتعليم، واملياه اآلمنة، يف حني أن الفقر االقتصادي هو ندرة املوارد وعدم 

وجود دخل منتظم يكفل استمرار املعيشة.

التنمية.  وإطار  البرشية  االحتياجات  أساس  عىل  ونسبى،  مطلق  إىل  أيضًا  الفقر  تصنيف  ويمكن 
عىل  حتتوى  دنيا  استهالك  بسلة  متعلق  وهو  املادي.  للبقاء  األدنى  املستوى  فكرة  عىل  املطلق  الفقر  ويعتمد 
الطعام األسايس الرضوري للحصول عيل السعرات املوص هبا عيل املستوى الوطني، إىل جانب بعض البنود 
غري الطعام مثل اإلسكان، واملياه والوحدات الصحية. أما الفقر النسبي فإنه عىل اجلانب اآلخر، حالة حرمان 
ناجتة من احلصول عيل أقل مما حيصل عليه أغلبية الناس. إنه حرمان من الفرص، واإلمكانيات املادية واحرتام 

الذات مما يعتب طبيعيًا بالنسبة للمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد.

أسباب الفقر  3-3

حالة  يف  الفقراء  تاركًا  الناس،  من  فئة  أيد  يف  املوارد  تركيز  إيل  يؤدي  مما  االقتصادي،  التوزيع  	سوء  •
مزرية.

يوجد حالياً حوايل 20% من سكان العامل 
فقر  يف  يعيشون  نسمة  مليار   1.3 أو 
واحد  دوالر   1 من  أقل  بدخل  مطلق، 
من  أقل  عىل  والحياة  اليوم.  يف  أمرييك 
2 دوالر أمرييك يف اليوم حقيقة لنصف 

سكان هذا الكوكب تقريباً.
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الوحدة 1-1. التنمية املضمونة االستمرار للصحة

	البطالة والعاملة املوسمية نتيجة للكساد االقتصادي، وامليكنة السيعة ونقص املهارات يؤدى اىل زيادة  •
األخطار. 

	قلة تسهيالت القروض مع نظم معقدة و أرتفاع معدل الفوائد مما حيرم الفقراء من االستفادة. •
مهنية  صحية  خماطر  من  تسببه  بام  الفقراء  لدي  البؤس  أسباب  جتمع  السيئة  التشغيل  	ظروف  •

وتشوهات
تستنزف  أو  ختفض  ولكنها  منتجة،  بحياة  تسمح  ال  العجز  حاالت  أو  املزمنة  األمراض  	مضاعفات  •

أمالك ومدخرات األرسة بسبب اإلنفاق املستمر عىل الرعاية الطبية.
تفاقم مشكلة  املخدرات ترض بصحة اإلنسان وعافيته، وتزيد من  الصحية وإدمان  	أنامط احلياة غري  •

الفقر.
	احلجم الكبري لألرسة يرتبط بزيادة يف املتطلبات املالية إىل جانب زيادة االحتياج للخدمات العامة. •

	إنخفاض التعليم ونقص املهارات التقنية يمنع الفقراء من االستفادة من فرص العمل اجليدة للخروج  •
من مأزق الفقر.

	التفريق بني اجلنس أو الِعْرق والفصل االجتامعي يعوق الفرص االقتصادية والتنموية، ويرتكهم بدون  •
صوت أو قوة. 

تحليل الفقر  4-3

إن حتليل الفقر ووضع معايري مالئمة لقياسه عملية معقدة. وكثريًا ما كانت قياسات الفقر قارصة عىل 
حتليل الدخل أو االستهالك. وهناك العديد من أوجه الفقر التي ال يمكن قياسها، مثل املشاركة غري الكافية 

يف صنع القرار أو يف حياة املجتمع، وعدم األمان، والتفرقة االجتامعية.

إن البنامج التنموى لألمم املتحدة بعد أن تبني وجود قصور يف قياس األبعاد االقتصادية للفقر قد 
وضع مؤرش الفقر، الذي يشمل:

	طول العمر )النسبة املئوية حلديثي الوالدة املتوقع وفاهتم قبل سن األربعني( •
	التعليم )النسبة املئوية لألمية بني البالغني( •

الصحية  اخلدمات  إىل  الوصول  هلم  يتوفر  ال  الذي  للسكان  املئوية  )النسبة  أفضل  معيشة  	مستويات  •
واملياه اآلمنة؛ والنسبة املئوية لألطفال دون اخلامسة من العمل الذين يعانون من سوء تغذية(.

لتحليل الفقر جيب حماولة فهم أبعاد وأسباب ومظاهر الفقر؛ ومن ثم جيب وضع اخلط الفاصل يف 
االعتبار يف إطار الظروف املحلية. ويمكن قياس الفقر االقتصادي عن طريق حتديد خط الفقر، ليكون أداة 

لتمييز الفقراء عن غريهم.

من  أدنى  بمستوى  لالحتفاظ  الرضوري  االستهالك  أو  الدخل  لقيمة  طبقا  الفقر  خط  وضع  ويتم 
أن  املجتمع  يعتقد  الذي  األدنى  املستوى  اختاذ  ويمكن  األساسية.  الرضوريات  من  وغريه  البرشية  التغذية 

الدخل جيب أال ينقص عنه كمقياس أو خط لتحديد الفقر.

 وعليه يمكن أن يكون األشخاص الذي يعيشون دون حد الفقر هم أولئك الذين ينخفض غذاؤهم 
البرشية.  احلياة  الستدامة  وطنيا،  به  املويص  اليومية  السعرات  عىل  احلصول  مستوى  حتت  مستمرة  بصورة 
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وخط الفقر ال يشمل عادة العوامل األخرى التي حتدد نوعية احلياة، مثل الوصول إىل مياه آمنة واخلدمات 
العامة األساسية. وجيب أن يعكس خط الفقر االختالفات يف تكلفة املعيشة طبقًا للزمان واملكان. ويمكن أن 

خيتلف أيضًا بني املناطق الريفية واحلرضية يف نفس البلد.

التعرف على الفقراء والمساكين  5-3 

من  بعدد  ما  جمتمع  يف  مطلق  فقر  يف  يعيشون  الذين  وأولئك  املعرضني  الناس  عىل  التعرف  يمكن 
اخلصائص التي جيب أخذها دائاًم يف االعتبار طبقًا للعالقة فيام بينها. وهذه تشمل:

	دخل األرسة دون خط الفقر الرسمي •
	االتفاق بني قادة املجتمع بشأن حالة فقر األرسة •

	األطفال دون سن الثالثة والنساء ممن يعانني من سوء تغذية متوسط أو حاد •
	اضطرار األرسة للجوء لعاملة األطفال بسبب نقص الدخل •

	األطفال الذين ال يلتحقون باملدارس بسبب نقص املوارد •
	اآلباء املسنون أو العاطلون أو املرىض أو املعوقون •

	األرس التي فقدت أحد الوالدين أو األطفال األيتام •
	األرامل الاليت ال حيصلن عىل دعم مايل منتظم كربات األرسة •

	األرس التي ال تتوفر هلا الكهرباء، ىف حني األغلبية لدهيا هذه اخلدمة •
	األرس التي ال يتوفر هلا مصدر شخيص للمياه، ىف حني األغلبية لدهيا هذه اخلدمة •

	األرس التي تقيم يف منزل به حجرة واحدة ىف حني األغلبية لدهيا منازل هبا حجرتان أو أكثر •
	عدم ملكية األرايض، أو مالك قطع صغرية من األرايض •

	البدو، والالجئون، واألشخاص املرحلون •
	ضحايا عدم املساواة العرقية الذين يعانون من التفرقة يف التوظيف. •

الروابط بين التنمية المضمونة االستمرار والصحة  .4

الكبى  املشاكل  التنمية االقتصادية وحدها ال تستطيع حل  بأن  نطاق واسع  تم االعرتاف عىل  لقد 
العافية  وتعزيز  اجتامعية  أهداف  مع  إال  مثمرًا  ذلك  يكون  وال  واملرض.  التغذية  وسوء  واجلوع،  للفقر، 

التنمية  أن  اخلبة  أظهرت  وقد  البرشية. 
احلياة  نوعية  وتعزيز  االستمرار  املضمونة 
حيسن الصحة ويمنع كثريا من العلل، بام فيها 
أخرى  ناحية  ومن  والتشوهات.  األمراض 
يضيف التخلف وظروف املعيشة السيئة إىل 
نفس  ويف  املرض.  عبء  من  ويزيد  املعاناة 
للمرض  الضارة  التأثريات  ترتبط  الوقت 

ملا كانت الصحة جزءاً متكاماًل من التنمية، فإنها ال ميكن 
تعترب  الصحية  الخدمات  تعد  ومل  منفصلة.  تحقيقها 
مجرد مجموعة من اإلجراءات الطبية فحسب، ولكنها 
وملا  متسع.  اقتصادي  اجتامعي  نظام  من  فرعي  نظام 
كانت صحة اإلنسان هي املرمى األسمى للتنمية فأنها 
تتطلب دعاًم وتنسيقاً من جميع أصحاب القرار وأولئك 

املرتبطني باملحددات الكربى لسوء الصحة.
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الوحدة 1-1. التنمية املضمونة االستمرار للصحة

والتشوهات عىل قدرات األفراد البدنية والنفسية واالجتامعية، بنقص اإلنتاجية والفرص اخلالقة إىل جانب 
زيادة التعرض ملزيد من العلل.

إن الفقراء واملجموعات املعرضة يعانون من خطر أعىل نتيجة حلرماهنم وقصور يف مواردهم. وبمجرد 
وقوعهم يف الدائرة املفرغة للفقر، ال يستطيعون اخلروج منها إال بدعم كبري. ولذلك جيب التأكيد عىل إقامة 
املجتمعات  الفعال هلذه اخلدمات ملساعدة  اجتامعية ولضامن االستخدام  بنية حتتية  للتنمية، وإنشاء  جماالت 

املحلية يف حتسني نوعية حياهتا وتعزيز الصحة.

المرامي اإلنمائية لأللفية للتنمية المضمونة االستمرار والصحة  .5

لقد اتفق املجتمع الدويل عىل منح الصحة وضعًا مركزيا يف جدول أعامل التنمية وخفض الفقر بوضعه 
. )MDG( من املرامي اإلنامئية لأللفية

املرامي اإلنامئية لأللفية  املتعلقة بالصحة
استئصال الفقر املدقع واجلوع

خفض وفيات األطفال

حتسني صحة األم

مكافحة فريوس نقص املناعة البرشي 
/ اإليدز واملالريا وأمراض أخرى

ضامن االستدامة البيئية

	 خفض نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر  •
واحد يف اليوم والذين يعانون من اجلوع بمقدار النصف فيام 

بني عامي 1990 و2015
	خفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة بمقدار الثلثني  •

فيام بيـن عامي 1990  و 2015
	خفض معدل وفيات األمهات بمقدار الثلثني فيام بني عامي  •

1990  و2015
	توقف انتشار والبدء يف انحسار فريوس العوز املناعي  •
البرشي/ اإليدز وحدوث املالريا واألمراض الكبى 

األخرى بحلول عام 2015
	إدماج مبادئ التنمية املضمونة االستمرار يف سياسات  •

وبرامج البلدان وانحسار فقد املوارد البيئية
	خفض نسبة السكان الذين ليس لدهيم موارد مستدامة ملياه  •

الرشب اآلمنة بمقدار النصف بحلول عام 2015

إن املرامي اإلنامئية لأللفية  تعبري عن االهتامم اإلنساين ودعوة لالستثامر يف عافية اإلنسان؛ لذلك فقد 
ركزت منظمة الصحة العاملية عىل تعزيز جهودها نحو األعامل املشرتكة للصحة والتنمية عن طريق:

	تكثيف اجلهود ملكافحة األمراض املنترشة والوقاية منها والظروف املرتبطة بالفقر، مثل السل وسوء  •
التغذية

	استهداف الفقراء يف جماالت مثل الصحة اإلنجابية، وصحة الطفل، والتغذية واملالريا •
	معرفة العوامل التي تعوق يف بعض األحيان إمكانية وصول الفقراء إىل برامج الصحة والتنمية •

	تعزيز الوعي بالنسبة ألمهية الفقر واملوضوعات املتعلقة بالصحة •
متويل  خيارات  بإدخال  للصحة  عادلة  فرص  إىل  املحرومني  وصول  لضامن  املالية  العوائق  	مواجهة  •

الرعاية الصحية املضمونة االستمرار مثل شبكة األمان االجتامعي وخطط زيادة الدخل
	التعاون مع رشكاء يف إجراءات خفض الفقر واالسرتاتيجيات املعنية.   •
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اسرتاتيجيات التنمية املضمونة االستمرار للصحة

الصحة

اإلسكان، والبيئة وموارد 
املياه

التعليم

القطاع االقتصادي

احلكومة املحلية 

تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية عىل مستوى القاعدة الشعبية - 
خفض املعدالت املرتفعة للوفيات واألمراض بسبب أمراض شديدة  - 

اخلطورة يمكن الوقاية منها مثل املالريا والسل واإليدز
زيادة االستثامر يف خفض وفيات األمهات والرضع - 

إعادة تنشيط وامتداد التغطية ببامج التطعيم - 
تقديم خدمات ذات كفاءة لتنظيم األرسة - 

تعزيز األغذية الصحية واملغذية وتقديم إجراءات مالئمة لصحة وسالمة  - 
الطعام

تعزيز أنامط احلياة الصحية، والوعي الصحي، وتشجيع التمرينات  - 
الرياضية

إدخال برامج للصحة املدرسية - 
بناء قدرات النظم الصحية ألخذ املبادرة يف مقاومة التهديدات املحتملة  - 

للصحة
اإلعداد لالستجابة الفعالة الحتياجات املجتمع الصحية املستمرة - 

حتسني ظروف اإلسكان - 
تقديم مورد مياه آمنة - 

تعزيز البيئة الصحية ونظم اإلصحاح الفعالة - 
تعزيز فرص التعليم، وحمو األمية وزيادة الوعي، وبخاصة بني  - 

املجموعات األكثر تعرضًا
دعم املجتمعات املحلية لتحقيق موارد الدخل األمثل، وتوفري فرص  - 

عمل، وضامن األمن والرضا الوظيفي
تعزيز املهارات التقنية واملهنية لتحسني فرص العمل - 

ضامن مدخالت ودعم القطاعات املتعددة للتنمية املستدامة - 
حشد املوارد من جانب احلكومة واملجتمع عامل أسايس لتحقيق  - 

مكاسب اجتامعية 



الجـزء ب
نموذج 1

الوحدة 2-1

المبادرات المجتمعية في إقليم شرق 
المتوسط



األهداف التعليمية

اكتساب أفضل فهم ملا ييل:

 ،) 	 •BDN األساسية  التنموية  )االحتياجات  املجتمعية  املبادرات  واسرتاتيجيات  وأهداف  مفاهيم 
والتنمية  الصحة  يف  واملرأة   ،HCP الصحية  املدن  وبرنامج   ،HVP الصحية  القرى  وبرنامج 

.WHD
	تنفيذ املبادرات املجتمعية يف إقليم رشق املتوسط •

	دالئل إرشادية وأدوات للمبادرات املجتمعية •
	دور منظمة الصحة العاملية يف تنفيذ املبادرات املجتمعية •

	كيف تستطيع املبادرات املجتمعية إحداث التغيري •

النتيجة المتوقعة 

سوف يفهم املشاركون مفاهيم املبادرات املجتمعية ويعرفون منهجية تنفيذها يف اإلطار املحىل 
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المقدمة   .1

خالل العقود القليلة املاضية حدثت تغريات جذرية يف املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتامعية 
والتكنولوجية والبيئية للتنمية. وقد نتج عن هذه التغريات إعادة تعريف مستمر لعمليات ومرامي التنمية. إن 
هناك اعرتاف متزايد بأن التنمية جيب أن تتجاوز النمو االقتصادي وتضمن العدالة االجتامعية، واالستقرار 
البيئي، واملشاركة املجتمعية، والتنسيق بني القطاعات. كام تم االعرتاف أيضًا بأن املحددات الكبى لسوء 
الصحة مثل األمية، والتضخم السكاين، ونقص الغذاء، وسوء اإلصحاح، وموارد املياه الغري آمنة، ونقص 
فرص التنمية، وارتفاع مستويات الفقر، ونقص الوعي بالنسبة ملواضيع الصحة واحلياة، تكون خارج نطاق 
القطاع الصحي وتتعلق أساسًا بالعوامل االجتامعية االقتصادية. ومن أجل التعامل مع هذه الظروف املتغرية 
املجتمعية  للمبادرات  مبتكرة  اسرتاتيجية  املتوسط  لرشق  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  وضع 
النمو االقتصادي وحتسني مستويات املعيشة،  للصحة والتنمية، والتي تم فيها الرتكيز يف نفس الوقت عىل 
واحلالة الصحية ونوعية احلياة. وتقدم هذه األساليب توجهًا جديدًا للجهود متعددة القطاعات لضامن أن 

اعتبارات الصحة تقع يف صميم مجيع األنشطة التنموية والبيئية.   

وقد تم إدخال املبادرات املجتمعية اآلتية للصحة والتنمية يف اإلقليم:

) 	 •BDN( االحتياجات التنموية األساسية
) 	 •HVP( برنامج القرى الصحية

) 	 •NCP( برنامج املدن الصحية
 ) 	 •WND( املرأة يف الصحة والتنمية

األهداف  .2

السياسات والبامج الصحية يف جداول  املبادرات املجتمعية هو تيسري تكامل  الرئييس من  الغرض 
أعامل التنمية اإلسرتاتيجية الوطنية. وهذه هتدف إىل حتسني الصحة والظروف البيئية، وخفض الفقر، وحتقيق 
نوعية حياة أفضل عن طريق حتقيق املرامي اإلنامئية لأللفية. ويركز العمل عىل تعزيز املساواة، وبصفة خاصة 

من وجهة نظر حقوق اإلنسان، ودمج وتعزيز دور املرأة يف الصحة والتنمية املستدامة.

املبادرات املجتمعية

تضع الصحة يف مركز جداول األعامل االجتامعية والسياسية
• تجعل الناس رشكاء

• تعزز األمناط الصحية للحياة
• تحسن الخدمات البيئية 

• تخفض مستوى الفقر
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االستراتيجيات  .3

	زيادة ونرش معلومات عن دور ومركزية الصحة يف التنمية املضمونة االستمرار، وتسليط األضواء عىل  •
املحددات االجتامعية االقتصادية والبيئية للصحة.

	دعم بلدان اإلقليم يف وضع رؤية مشرتكة للصحة والتنمية ويف صياغة االسرتاتيجيات الوطنية التى  •
تركز عىل صحة الفقراء مرتكزة عىل حتليل وقياس الفقر.

	مساعدة السلطات الوطنية واملجتمع املدين يف خفض عدم املساواة يف الصحة والفقر عن طريق تعاون  •
ديناميكي بني القطاعات وللتعامل مع التحديات املتعلقة بالعوملة، وحقوق اإلنسان والتكنولوجيات 

اجلديدة. 
	املساعدة يف متكني املجتمعات املحلية واملجموعات املعرضة، وبخاصة املرأة للقيام بالدور الرئييس يف  •

الصحة والتنمية. 
	بناء وتوسيع الرشاكات داخل وخارج اإلقليم لدعم سياسات وبرامج منظمة الصحة العاملية حلشد  •

املوارد والدعوة واإلجراءات املشرتكة. 
خلفض  الوطنية  والبامج  السياسات  يف  املجتمع  تنمية  أساليب  دمج  يف  األعضاء  البلدان  	مساعدة  •

مستوى الفقر.

برنامج االحتياجات التنموية األساسية  .4

أوسع  إجراء  إىل  باحلاجة  منه  اعرتافًا  املتوسط،  لرشق  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  قام 
لتحقيق مرمى الصحة للجميع، بإدخال مفهوم االحتياجات التنموية األساسية BDN يف عام 1987 وقدم 
الدعم لبلدان اإلقليم يف تنفيذه بالرشاكة مع املجتمعات املحلية النامية. وبعد أن حقق نجاحًا ملحوظًا، أصبح 
هذا األسلوب اآلن يعتب أداة فعالة لتحسني املؤرشات االجتامعية االقتصادية والصحية، بتقديم أساس قيم 
لألنشطة بني القطاعات  ورشاكات قوية من املجتمع، والتنمية املضمونة االستمرار املتكاملة. وهذا األسلوب 
ديموجرافية  و  واقتصادية  اجتامعية وسياسية  من  اإلقليم  املتغرية يف  األنامط  مواجهة  بصفة خاصة يف  مفيد 
أكثر  تنمية  نحو  والقطاعية  املحدودة  التقليدية  األنشطة  من  حتواًل  أيضًا  األسلوب  هذا  يمثل  كام  ووبائية. 
من  والتعاون  بالدعم  املجدية،  وخططه  احتياجاته  أولويات  ووضع  بتقييم  ذاته  املجتمع  فيها  يقوم  شمواًل 

اإلدارات احلكومية. وتعطى األولوية لألنشطة التي تزيد من حتسني صحة الناس. 

لتحقيق  االقتصادية  االجتامعية  للتنمية  متكامل  أسلوب  األساسية  التنموية  االحتياجات  برنامج  إن 
هدف الصحة للجميع عن طريق حتسني نوعية احلياة وخفض معدل الفقر. وهو يرتكز عىل مبادئ االعتامد 
بصورة  ومشاركتها  تقويتها  تم  والتي  املنظمة  املجتمعات  من  الذاتية  واإلدارة  الذايت  والتمويل  الذات  عىل 

نشطة، ومدعمة عن طريق التنسيق بني القطاعات. 

األهداف  1-4

	حشد وتنظيم املجتمعات املحلية؛ وتعزيز اإلدارة الذاتية واالعتامد عىل الذات. •
	تشجيع املجتمعات املحلية للعمل كرشكاء ىف ختطيط وتنفيذ ومتابعة عملية التنمية. •

	دعم املجتمعات املحلية للقيام بدور قيادي وتعزيز قدراهتا يف هذا املجال. •
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الوحدة 1-2. املبادرات املجتمعية يف إقليم رشق املتوسط

	تشجيع احلكومات عىل إقامة تعاون فعال بني اإلدارات املشاركة يف البنامج، والرشاكات مع املجتمع  •
املدين وغريه من أصحاب القرار وتنسيق اإلجراءات بني القطاعات التي تدعم املجتمعات.

	رفع مستوى القدرات اإلدارية والتقنية ملوظفي احلكومة •
	حشد اجلهود وموارد املجتمعات املحلية واحلكومة يف اجتاه واحد نحو التنمية االجتامعية االقتصادية  •

املتكاملة.
	تعزيز الوضع التعليمي وحمو األمية والوعي لدي اجلمهور، وجعلهم رشكاء مسؤوولني يف املجتمع. •

	التعرف عيل التكنولوجيات املناسبة للصحة وتعزيزها لتنمية املجتمع وتشجيع األنامط الصحية للحياة  •
يف املجتمع.

التقنية واملادية  اقتصادية ودعم حشد اجلهود موارد املجتمع واملدخالت  	تقديم مداخالت اجتامعية  •
واملالية من جانب كل من احلكومة والوكاالت الدولية.

	إجراء بحوث العمليات لوضع نامذج التنمية لتيسري تكرار البامج يف جمتمعات حملية أخرى. •
	خفض الفقر ـ ألنه السبب اجلذري للمشاكل االجتامعية وسوء احلالة الصحية. •

	حتسني مؤرشات الصحة عن طريق اخلدمات الصحية الشاملة ونوعية احلياة املحسنة كنتيجة للتنمية  •
االجتامعية االقتصادية.   

برامج القرى الصحية  .5

تواجه املجتمعات الريفية يف إقليم رشق املتوسط عددًا من التحديات الفريدة. فقد تسببت  اهلجرة 
الريفية. كام أن الرتكيبات  الريفية إىل املناطق احلرضية ندرة يف املوارد البرشية املدربة يف املناطق  من املناطق 
والظروف املتغرية متثل هتديدات خطرية لصحة سكان الريف. لقد تضاعفت التحديات الصحية والبيئية، مما 
سبب تفاقم مشاكل اإلمداد باملياه واإلصحاح واإلسكان، ونتج عن ذلك عبء أكب لألمراض. وقد تسبب 
ارتفاع مؤرش الفقر يف حدوث مزيد من التدهور للمجتمعات املحلية املحرومة. وقد وضع املكتب اإلقليمي 
لرشق املتوسط أسلوب القرى الصحية يف عدد من البلدان األعضاء، من أجل مواجهة هذه التحديات بشكل 

فعال.

حتسني  طريق  عن  للجميع  الصحة  حتقيق  بعملية  واإلرساع  لتعزيز  أداة  الصحية  القرى  برامج  إن 
االجتامعية يف  البرشية  التنمية  متطلبات  ملواجهة  أولية  كنقطة  األسلوب  الناس. ويستخدم هذا  نوعية حياة 
املجتمعات الريفية. ومن أجل حتقيق األهداف تعتب املشاركة املنظمة للمجتمعات املحلية والتعاون بني كافة 
القطاعات وعىل مجيع املستويات أمر رضوري. وهذه البامج تتيح للمهنيني الصحيني وقادة املجتمع فرصة 

فريدة للتوفيق بني األنشطة الصحية واملتطلبات املحلية.  

األهداف  1-5

	تعزيز وحشد اإلجراءات الصحية والبيئية. •
	تيسري التعاون بني قطاع الصحة والقطاعات املعنية عىل املستوى املحيل. •

	رفع الوعي ومستويات الثقافة الصحية واإلصحاحية لدي املجتمع. •
	وضع أولوية عالية لتحسني اخلدمات البيئية )التزويد باملياه، و اإلصحاح، ونظافة القرية(. •
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	تنبيه وتقوية صنع القرار والتمكني عىل املستوى املحيل. •
	تشجيع وتعزيز حشد املوارد والتنمية االقتصادية. •

	خلق بيئة مادية واجتامعية وثقافية ومؤسسية واقتصادية تدعم الصحة والتنمية املستدامة. •
الرئيسية  التنمية  خطط  مع  املحلية  اخلطط  لتكامل  احلكومية  القطاعات  وتشجيع  القدرات  	بناء  •

لألحياء.

خصائص القرية الصحية 

• بيئة نظيفة وآمنة
• تناسق وتضامن اجتامعي

• تعزيز التعليم والوعي
• إمكانية وصول الجميع إىل خدمات صحية جيدة

• استخدام مضمون االستمرارية للموارد املتاحة 
• اقتصاد متنوع ومبتكر

• حامية الرتاث التاريخي والثقايف
• إمكانية وصول املجتمع إىل خربات وتفاعالت مختلفة

برامج المدن الصحية  .6

إن إقليم رشق املتوسط لديه واحد من أرسع معدالت النمو السكاين يف العامل يف املناطق احلرضية. وقد 
تسبب هذا النمو السيع يف مشاكل سياسية، واجتامعية، ومالية، وبيئية، وصحية متعددة. فالعديد من املدن 
الكبى تعاين اكتظاظ السكان وتلوث اهلواء والتلوث الصناعي وعدم توفر الرصف الصحي و التخلص من 
النفايات الصلبة. ونقص مياه  الرشب قضية رئيسية يف املدن رسيعة النمو. والعديد من املدن تعانى من قصور 
للمدن،  البلدان ال يوجد ختطيط  املدن. ويف بعض  املناطق اخلرضاء حول  تآكل وتدمري  يف اإلسكان. ويتم 
والنمو  والبيئة واالقتصاد  الصحية  اخلدمات  مثل  املادية واالجتامعية  والعوامل  نمو عشوائي.  عنه  ينتج  مما 
السكاين، و التعليم تؤثر مجيعها بشكل مبارش أو غري مبارش عىل صحة سكان احلرض. وباإلضافة إىل ذلك فقد 

أثر التحرض السيع يف الروابط االجتامعية التقليدية واأللفة الثقافية.

بني  مواجهة  يف  اإلقليم،  يف  الدخل  واملتوسطة  املنخفضة  بلدان  يف  وبخاصة  احلرض،  فقراء  ويقع   
الغذائية غري  باألنظمة  يتأثرون  فهم  احلالتني.  وأمراضهم مشاكل  أنامط حياهتم  واملدنية، وتعكس  التخلف 
إىل  الرضع  نتيجة لذلك من وفيات مرتفعة بني األمهات واألطفال  الغري صحية. ويعانون  املناسبة واحلياة 

جانب ارتفاع يف األمراض السارية وغري السارية. 

املدن  برنامج  بإدخال  العاملية  الصحة  منظمة  تقوم  الصحة،  ملحددات  متكاملة  مواجهة  أجل  ومن 
الصحية يف عدد من بلدان ومدن اإلقليم. 
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إن املدينة الصحية موقع حرضي نظيف يضم سكان أصحاء وخدمات ثقافية جيدة. وهي توفر بيئة 
الثقافية ومعتقداهتم وعاداهتم وأنامط  الناس أن يعيشوا فيها يف راحة مع االحتفاظ بروابطهم  آمنة يستطيع 

حياهتم.

ويعمل برنامج املدن الصحية عىل مبدأ أن الصحة ونوعية احلياة يمكن حتسينهام بتغيري ظروف احلياة ـ 
املسكن واملدرسة ومكان العمل واملدينة ـ وهي األماكن التي يعمل ويعيش فيها الناس. وهي تواجه مواضيع 
تعزيز  عىل  الرتكيز  مع  واإلسكان،  والتلوث  واإلصحاح،  باملياه،  والتزويد  الصحية،  اخلدمات  تقوية  مثل 
األنامط الصحية للحياة واألنشطة التي يمكن أن تزيد الدخل، وحتسن التعليم وتنمية املرأة. وحتظى  برامج 
املدن الصحية بدعم حمليًا واجتامعيًا لتيسري التنسيق من جانب مجيع أصحاب القرار املشاركني، كام تبدأ احلوار 

بني الرشكاء يف االسرتاتيجيات واألعامل املشرتكة.  

األهداف  1-6

	رفع مستوى اخلدمات الصحية والبيئية يف املناطق احلرضية واملجاورة وبخاصة املناطق الفقرية. •
	زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية. •

	حشد املجتمعات املحلية والقطاعات احلكومية لاللتزام والدعم السيايس. •
املركزي من جدول  املكان  الصحة يف  املشاكل احلرضية ووضع  البلديات حلل  	بناء قدرات مسؤويل  •

األعامل. 
	 تفعيل الدورالقيادي والتشجيع عىل املشاركة لتجميع املوارد املمكنة•

المرأة في الصحة والتنمية  .7

إن حتسن وضع املرأة أسايس يف األبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية للتنمية املضمونة االستمرار.  
فاملرأة وال سيام يف البلدان النامية، تفتقر إىل متكينها من أمور احلياة اليومية والفرص الصحية. إن النساء يشكلن 
نصف سكان العامل ولكن دخلهن أقل كثريًا مقارنة بالذكورـ  فهن يتلقني 10/1 من إمجايل الدخل فقط. وهن 
يشكلن 70% من فقراء العامل ولكن مازال وصوهلن لسوق العمل مقيدًا. وهن مسؤوالت عن ثلثي ساعات 
العمل ولكن يمتلكن 100/1 من املمتلكات. ويزيد تفاقم هذا الوضع عندما يتلقني دعاًم قطاعيًا غري كاف. 
فالنساء أكثر تعرضا للحوادث املنزلية ويواجهن خطرًا مرتفعًا من العنف. إن التمييز االجتامعي واحلرمان من 
القدرة و ينتج عنه تفاقم مشاكل الصحة النفسية بني النساء، وبخاصة االكتئاب و العصاب الذهنى. ويصبح 
الوضع الصحي لإلناث أسوأ عندما ينضم إليه الفقر. فهن يعانني من أنامط خمتلفة من الوفيات واملراضة، 
ليس ألسباب بيولوجية فقط، ولكن بسبب عدم املساواة ونقص الوعي. ورغم أن متوسط العمر املتوقع أعىل 

قلياًل بني النساء، إال أهنم يعانني أكثر من األمراض املزمنة واحلادة مما يمكن الوقاية منها أساسًا.

أعامله،  أوجه  نوع اجلنس يف مجيع  اعتبارات  تكامل  املتوسط عىل  اإلقليمي لرشق  املكتب  لقد عمل 
البلدان األعضاء لتعزيز دور املرأة النشط يف مواضيع الصحة والتنمية. ويركز هذا األسلوب  ويقوم بدعم 
عىل أن متكني املرأة حموري يف مجيع اجلهود لبلوغ التنمية املضمونة االستمرار بأبعادها االقتصادية واالجتامعية 
القرار يمكن أن حيول  املرأة وتدريبها وتقويتها ومسامهتها يف مواقف صنع  والبيئية. واملفهوم هو أن تعليم 

مكاهنا يف الصحة والتنمية ويعزز دورها كرشيك متساوي يف املجتمع.
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إن الغرض الرئييس ملشاركة املرأة يف الصحة والتنمية هو تعزيز دورها األسايس يف املبادرات املجتمعية 
وغريها من برامج منظمة الصحة العاملية.

املرأة يف الصحة والتنمية

• تشجيع الوعي النوعي وفقاً للجنس وبناء القدرات
• دعم حقوق اإلنسان وكرامته وقيمته الذاتية وقدراته للفتيات والنساء

• ضامن مشاركة املرأة يف صنع القرار عىل جميع املستويات
• تعزيز الفرص املتساوية يف الصحة والتنمية االجتامعية االقتصادية

• وضع نظم معلومات صحية تعتمد عىل النوع وتحليله
• إعطاء اهتامم خاص باحتياجات املرأة املتعلقة بالصحة

تنفيذ المبادرات المجتمعية في إقليم شرق المتوسط  .8

عند بدء املبادرات املجتمعية يف أحد البلدان، تقوم وزارة الصحة عادة بالدور الرئييس مع دعم نشطات  
منظمة الصحة العاملية وتقوم باخلطوات اآلتية:

	اإلعداد والتوجيه •
	الوضع التنظيمي •

	حتليل الوضع ووصف تنمية املنطقة •
	مداخالت تعتمد عىل االحتياجات وحشد املوارد  •

	اإلدارة املالية •
	املعلومات واملتابعة •

	التوسع املحيل •
	التقييم •

ويتم تنفيذ املبادرات املجتمعية عىل مرحلتني:

	تنمية منطقة نموذجية والتوسع املحيل •
	التوسع عىل نطاق كبري •

املرحلة االوىل  تطوير املنطقِة النموذجيِة والتوّسِع املحيلِّ
املناطق  من  أكثر  أو  واحدة  يف  صغري  نطاق  عىل  وتنموى  بحثي  بمرشوع  املجتمعية  املبادرات  تبدأ 
املختارة. وهذا يمثل خطرًا حمدودًا وتكلفة معقولة. وبعد نجاح التنفيذ تعرض مناطق البنامج نتائج مرشوع 
تنمية املجتمع للحكومة وغريها من أصحاب القرار، مع استكشاف الرشاكات املحتملة. وهذا يعزز اتفاق 
الرأي بني القطاعات املختلفة من أجل العمل معًا لتحقيق املرامي املتكاملة. ويتم التوسع يف املناطق النموذجية 

تدرجييًا يف املناطق املحيطة، وهى اسرتاتيجية تعزز التعاون التقني بني املجتمعات النامية.
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املرحلة الثانية التوسع عىل نطاق كبري
إن النتيجة املتوقعة من املرحلة األويل هي التوسع عىل نطاق كبري ألنشطة املبادرات املجتمعية وتضمينها 
يف اخلطة الوطنية كاسرتاتيجية لتحقيق التنمية املجتمعية املتكاملة. إن االستخدام األفضل للموارد املوجودة 
والبنيات التحتية التنظيمية التي تم تيسريها بانتقال السلطة لتساعد يف التخطيط واإلدارة من أسفل إيل أعىل, 
التوسع،  لتحقيق  واملحيل  واإلقليمي  الوطني  املستويني  اإلضافية عىل  واملوارد  اجلهود  حلشد  حاجة  وهناك 

وكذلك من الرشاكات التي متت مع الوكاالت الوطنية والدولية. 

الدالئل اإلرشادية واألدوات إلدارة مبادرات المشاركة المجتمعية  .9

كان تنفيذ املبادرات املجتمعية يتم حتى وقت قريب بدون توحيد يف العمل. ومن أجل إدخال منهجية 
مشرتكة وجمدية، قام املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط بوضع تصميم ملجموعة من الدالئل اإلرشادية وأدوات 
اإلدارة بمشاركة نشطة من البلدان األعضاء. ويمكن استخدام هذه الدالئل اإلرشادية كمرجع لتنفيذ وإدارة 

مجيع مبادرات املشاركة املجتمعية، بعد تطويرها لتناسب الوضع املحيل واالحتياجات يف كل بلد.

واألهداف الرئيسية للدالئل اإلرشادية لإلدارة هي:

املراحل  وتقييم  والرتويج  التخطيط،  من  املجتمعية  للمبادرات  الرضورية  األنشطة  جمموعة  	وصف  •
املختلفة لتطويرها عىل املستويات احلكومية املختلفة.

	تقديم إطار للقيام هبذه األنشطة وتنفيذها بطريقة منتظمة •
غري  املنظامت  وبني  احلكومي  القطاع  داخل  ومواردهم  ودورهم  املحتملني  الرشكاء  عىل  	التعرف  •

احلكومية والوكاالت الدولية واملجتمع.

الدالئل اإلرشادية لإلدارة تقدم األدوات الشاملة اآلتية:

• التخطيط
• التنظيم

• تنمية املوارد البرشية
• املسح املجتمعي ووضع األولويات

• إعداد املرشوع وتنفيذه
• اإلرشاف واملتابعة 

• اإلدارة املالية
• التوثيق وإعداد التقارير

• الدعوة وكسب التأييد
• تقييم الربنامج
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10.  بناء الشراكات

ملا كانت املبادرات املجتمعية متعددة التخصصات، فإن أساليب التنمية بني القطاعات تتطلب رشاكة 
نشطة بني قطاع الصحة واملجتمع إىل جانب قطاعات أخرى، والوكاالت املانحة وغريها من أصحاب القرار. 
ما  واملجتمع  العاملية  الصحة  احلكومة ومنظمة  إىل جانب  يشمل  املجتمعية  للمبادرات  املحتملني  والرشكاء 

ييل: 

العاملي،  الغذاء  وبرنامج  واليونيسف،  اإلنامئي،  املتحدة  األمم  برنامج  مثل  املتحدة  األمم  	وكاالت  •
ومنظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق اخلليج العربى لألمم املتحدة

التنمية  وبنك  للتنمية،  اإلسالمي  والبنك  اآلسيوي،  التنمية  وبنك  الدويل،  البنك  مثل  التنمية  	بنوك  •
األفريقي 

الدولية،  للتنمية  الكندية  والوكالة  الدولية،  للتنمية  املتحدة  اململكة  إدارة  مثل  الثنائية  املنح  	وكاالت  •
 )GTZ( والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، واملؤسسة األملانية للتنمية التقنية

	املنظامت غري احلكومية )الوطنية والدولية( •
	املؤسسات البحثية واألكاديمية •

ويشمل دور هذه الوكاالت ما ييل:

	املساعدة يف إعداد السياسات واخلطط الوطنية؛ •
	 بناء قدرات السلطات الوطنية واملجتمعات املحلية؛ •

	 القيام بأعامل مشرتكة للمساعدة التقنية والدعم املايل؛ •
	 تعزيز توفر املعلومات وتبادل اخلبات والتعاون التقني؛ •

	 تسويق أساليب املبادرات املجتمعية، وخلق روابط مع أساليب مشاهبة؛ •
	 دعم البحوث وتطوير التقنيات املناسبة. •

أو  املصالح  تضارب  جتنب  مراعاة  جيب  جدد،  رشكاء  جلذب  املجتمعية  املبادرات  إىل  الدعوة  وعند 
مقاومة التغيري.

11. دور منظمة الصحة العالمية في تنفيذ المبادرات المجتمعية

إن الدور الرئييس ملنظمة الصحة العاملية يف تنفيذ برنامج املبادرات املجتمعية هو دور وسيط يف طبيعته 
عن طريق تقديم املساعدة للحكومات من أجل:

	وضع نامذج للصحة املضمونة االستمرار كجزء من التنمية الوطنية الشاملة؛ •
	دعم قدرات وطنية عن طريق التوجيه واألنشطة التدريبية؛ •

مناطق  يف  املجتمعية  املبادرات  أسلوب  إطالق  خلطط  الوطنية،  املنظامت  مع  بالتعاون  	اإلعداد،  •
نموذجية،و الذي يضم مكونات تقنية ومالية وادارية وتقييمية؛

والقطاع  احلكومية  غري  واملنظامت  املحلية،  املجتمعات  و  القطاعات  بني  قوي  تعاون  إقامة  	تشجيع  •
اخلاص لتعزيز مفهوم الصحة والعدالة كمبادئ أساسية للتنمية؛
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الوحدة 1-2. املبادرات املجتمعية يف إقليم رشق املتوسط

	 تعزيز املبادرات املجتمعية لدى املنظامت الدولية األخرى إىل جانب صانعي القرار الوطنيني؛ •
االقتصادية  اخلصائص  عىل  الرتكيز  مع  اإلقليم،  بلدان  يف  والتنمية  البحوث  مشاريع  دعم   	 •

واالستدامة؛
	 إعطاء السلطات الوطنية القدرة عىل تكامل املبادرات املجتمعية وضامن استمراريتها يف خطط التنمية  •
الوطنية عن طريق التحول التدرجيي يف دور منظمة الصحة العاملية. وهذا يشمل االنتقال من املشاركة 
بصفة  التقني  الدعم  تقديم  إىل  املجتمعية  للمبادرات  األوىل  املرحلة  خالل  املالية  واملسامهة  النشطة 

رئيسية للحكومات وغريها خالل مرحلة التوسع.

12. كيف تحدث المبادرات المجتمعية التغيير

حتدث التغريات عن طريق ما ييل:

	تشجيع التغيري يف النفس واملجتع؛  •
	إدخال التنسيق والرشاكات بني القطاعات؛  •

الناس،  أجل  من  املجتمع  )تنمية  النشطة  املجتمع  مشاركة  طريق  عن  لالعتامد  املفرغة  الدائرة  	كس  •
وبالناس(؛

	إزكاء الوعي بني اجلامهري فيام يتعلق باحتياجاهتم وحقوقهم والتعامل مع املشاكل وممارسة أنامط حياة  •
صحية وإجراءات الرعاية الصحية؛

	تشجيع الالمركزية والتمكني املحيل للتخطيط من أسفل إىل أعيل واإلدارة الذاتية؛ •
	حشد املوارد املحلية والعامة؛ •

	 حتويل موقف موظفي احلكومة ليكون أكثر دعام للمجتمع املحيل؛ •
	 حتسني احلالة الصحية من خالل زيادة دخل األرسة والرعاية الذاتية؛ •

	 خفض معدل الفقر وحتسني نوعية احلياة والصحة. •
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الصحة، الصحة للجميع والرعاية 
الصحية األولية



األهداف التعليمية 

استيعاب أكب قدر ملا ييل:

	مفهوم الصحة، أبعاده وحمدداته؛ •
	مفهوم الرعاية الصحية األولية وصحة اجلميع؛ •

	النظام الصحي للمجتمع؛ •
	دور أصحاب القرار املختلفة يف األمور املتعلقة بالصحة؛ •

النتائج المتوقعة

بالقطاعات  املتعلقة  اإلجراءات  وتنفيذ  املجتمعية،  املشاركة  وأساليب  الصحة  ملفهوم  املشاركون  استيعاب 
املتعددة لتحقيق النتائج الصحية املطلوبة.
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الصحة  .1

 ىف عام 1947 تبنت منظمة الصحة العاملية مفهوم واسع للصحة عىل أهنا "حالة من الكامل للصحة 
البدنية والنفسية واالجتامعية وليست جمرد اخللو من املرض".

إن هذا املفهوم يعطي نظرة شاملة للصحة ويتعامل مع مجيع العوامل التي تؤثر ىف صحة الفرد لتحقيق 
التنمية املثالية البدنية والنفسية واالجتامعية. وهو يربط الصحة باملجتمع و يركز عىل احلالة املعيشية بداًل من 

بعض األمراض  التي قد تؤدي للوفاة.

إن الصحة عملية متعددة األبعاد وتشمل عافية الشخص الكلية بالنسبة للتأثريات االجتامعية والسياسية 
والبيئية عىل الصحة

أهمية الصحة  1-1

إن الصحة مرتبطة بقضايا التنمية البرشية بمجملها، حيث تقوم بدور كبري يف متاسك وتقدم وتنمية 
املجتمع. وفيام ييل املبادئ الرئيسية للصحة:

	 الصحة هي من حقوق اإلنسان األساسية. •
	 حتقيق الصحة وضامن استمرارها استثامر عظيم ومرمى اجتامعي عاملي. •

	 الصحة هي أساس مفاهيم احلياة والتنمية البرشية.  •
	الصحة ال تتوفر بتوفري العناية الطبية فقط بل هي حياة املجتمع بأكمله.  •

	 الصحة هي مسؤولية مشرتكة بني القطاعات وجزء متكامل من املنظومة االجتامعية االقتصادية حيث  •
تكون العالقات االجتامعية متبادلة.

	الصحة تشمل األفراد واملجتمع والدولة ومسؤوليات دولية •

أبعاد الصحة    2-1

هناك ثالثة أبعاد يمكن تصنيف الصحة عىل أساسها ـ بدنية ونفسية واجتامعية.

البدنية
إن البعد البدين للصحة يعني قيام أعضاء اجلسم بوظائفه بطريقة مثالية. وهي تشمل القدرة عىل القيام 

باألعامل البدنية، ومقاومة املرض و نمو اجلسم الطبيعي وهي  من مواصفات اإلنسان السليم.

النفسية
إن البعد النفيس للصحة ليس جمرد اخللو من املرض النفيس ولكن القدرة عىل االستجابة للتجارب 
املختلفة للحياة بسهولة و موضوعية. إن الصحة النفسية حالة من التوازن أو التناسق بني الفرد واآلخرين 
أو  اخلطط  بعض  لنفسه  يوجد  أن  املجتمعات  من  جمتمع  أي  يف  الفرد  عىل  جيب  حيث  البيئة  إىل  باإلضافة 
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األساليب التي تساعده عىل أن يعيش بشكل أفضل، و يشمل التعامل مع خمتلف املواقف التي يتعرض هلا 
الفرد و التي قد تسبب له مشاكل اجتامعية و صحية و نفسية. و لكن إذا كان الفرد جييد مواجهة هذه املشاكل  
والرد عىل حاالت متنوعة والتعبري عن العواطف بطريقة مناسبة ومقبولة اجتامعيا فإنه يستطيع جتنب تلك 

األمراض أو املشاكل الصحية، و هذا ما يسمى بالبعد العاطفي.

االجتامعية
إن البعد االجتامعي يتضمن انسجام وتكامل الشخص مع العامل الذي يعيش فيه. وهو يشمل الروابط 
الفرد  واحرتام  الوظائف  وأداء  االجتامعية  املهارات  ويشمل  املجتمع.  مع  املشاركة  ومدى  األشخاص  بني 
لنفسه وقدرتًه عىل التعامل مع الناس داخل هذا املجتمع من احرتام وألفة وغريها بني األفراد. وهو القدرة 
وقبول  االحرتام  وإظهار  اآلخرين  مع  باأللفة  االحتفاظ  مع  البيئة،  داخل  الناس  مع  بنجاح  التفاعل  عىل 

املختلفني معه يف اآلراء واملعتقدات.

محددات الصحة   3-1

هناك متغريات عديدة حتدد احلالة الصحية للفرد. وبعض هذه العوامل داخلية يف الشخص؛ وبعضها 
اآلخر خارجي. ويستطيع الناس عادة أن يتحكموا يف سلوكهم واختيار السلوك الصحي أو غري الصحي. 
وعىل العكس من ذلك، ليس هلم القدرة يف التحكم يف تكوينهم اجليني، أو العمر، أو نوع اجلنس، أو البيئة 

املادية، أو الثقافية، أو األماكن التي يولدون وينشئون فيها.

حمددات الصحة
عوامل حيوية وإدراكية تشمل العوامل الوراثية )مثل اجلنس، والعرق، والعمر، ومستوى داخلية

النمو( أو الرتكيب الوراثي )مثل داء السكري ورسطان الثدي)
عوامل نفسية وروحية )اإلجهاد والقلق ، مما يزيد من املشاكل الصحية مثل 

ارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، وداء السكري وقرحة املعدة(
عوامل البيئة )مثل املناخ واملأوي وتلوث املاء والرتبة، واإلشعاعات، ومبيدات احلرشات خارجية

والكيامويات(
عوامل اجتامعية اقتصادية )مثل وسائل العيش و مستويات املعيشة واالستثامر يف 

الصحة(
عوامل مهنية )مثل ظروف العمل والتأمني(

خدمات الرعايه )مثل شبكات الدعم االجتامعي(
التغذية )مثل صحة وسالمة وتوازن الغذاء وكفايته (

الثقافة )مثل ظروف املعيشة والتقاليد والقيم واملعتقدات(
التعليم )مثل األمية ونقص التعليم(
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الوحدة 2-1. الصحة، الصحة للجميع والرعاية الصحية األولية

الصحة للجميع  4-1

توجد اختالفات خطرية يف احلالة الصحية بني املجتمعات الغنية والفقرية يف العامل، سواء يف املجتمع 
احلرضي أو الريفي. لذلك فقد أوجدت منظمة الصحة العاملية، أسلوبًا مبتكرًا لضامن حصول كل إنسان عىل 

إمكانية احلصول عىل الرعاية الصحية واحلفاظ عليها.

وقد وافقت منظمة الصحة العاملية يف عام 1977 عىل أن " مستوى الصحة يف العامل جيب أن يصل إىل 
احلد الذي يمكن للناس أن يعيشوا حياة إنتاجية اجتامعية اقتصادية، و هذا هو اهلدف املجتمعي الرئييس." 

إن املبدأ األسايس للصحة للجميع هو مفهوم العدالة يف الصحة مما يعني أن اجلميع جيب أن يتمتع 
بصحة جيدة وهذا ال يعني أن األطباء واملمرضات سوف يقدمون رعاية طبية لكل شخص أو أنه لن يوجد 
حيصل  بحيث  السكان  بني  املتوفرة  الصحية  للموارد  العادل  التوزيع  عىل  يدل  ببساطة  بل  مريض  شخص 
الناس عىل حق الوصول إىل اخلدمات املطلوبة و حتقيق صحة أفضل. والصحة للجميع تعني إدخال حتسينات 

ليس يف إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية فقط، ولكن وجود فرص اجتامعية واقتصادية متوازية.

مل يتم حتقيق هدف الصحة للجميع بحلول عام 2000 بسبب عيوب اسرتاتيجية. ورسعان ما تبني أن 
هذا النموذج يعاين من ضعف الدور املجتمعي ، وضعف العمل بني القطاعات ، وأسلوب التنمية مع العمل 
يمكن  للجميع ال  الصحة  بأن  اإلقرار  تم  وقد  للتنمية.  اإلنسانية  األبعاد  إمهال  يتم  بينام  التحتية   البنية  عىل 
القرارات  أصحاب  مع  فعالة  رشاكات  إقامة  مع  متكامل،  تنمية  أسلوب  وتتطلب  منعزلة  بصورة  حتقيقها 
العليا. وقد دعت هذه احلقائق إىل إعادة النظر يف توجيه املوارد الصحية املتاحة وتصور آليات حتقق عدالة 

اخلدمات الصحية.

الرعاية الصحية األولية  .2

تم تبنى مفهوم الرعاية الصحية األولية يف مؤمتر دويل عقد يف أملا ـ آتا  بكزاخستان يف عام 1978 وقد 
العاملية باعتباره منهج رئييس لتحقيق هدف الصحة للجميع. وقد  قبلته الدول األعضاء يف منظمة الصحة 
وافق املسؤولون عن الصحة يف العامل عىل أن الرعاية الصحية األولية هي الرعاية الصحية األساسية املبنية عىل 
وسائل وتكنولوجيا عملية وسليمة علميًا، ومقبولة اجتامعيًا و متاحة جلميع األفراد واألرس واملجتمع عن 
طريق مشاركتهم الكاملة وبتكلفة يستطيع املجتمع أن يتحملها. وهو يشكل جزءًا متكاماًل لكل من النظام 
الشاملة  للتنمية االجتامعية واالقتصادية  رئيسية  فيه وظيفة مركزية وبؤرة  البلد، والذي يشكل  الصحي يف 
للمجمتع. وهو أول مستوى اتصال لألفراد واألرس واملجتمع مع النظام الصحي الوطني، وجيعل الرعاية 

الصحية قريبة ألماكن حياة الناس وعملهم، ويكون أول عامل لعملية الرعاية الصحية املستمرة.

إن أسلوب الرعاية الصحية األولية )PHC( يعتمد عىل املبادئ اآلتية:

	ضامن متتع اجلميع بالعدالة ، بغض النظر عن االنقسامات االجتامعية واجلغرافية •
	 أساليب مالئمة مقبولة اجتامعيًا وثقافيًا وعلميًا •

	 التغطية عىل املستوى الوطني ووضع نظام للتنمية يستطيع البلد أن يتحمل نفقاته •
	 االعتامد عىل الذات باستخدام أساليب فعالة من حيث التكلفة •
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	التنسيق بني القطاعات عىل مجيع املستويات •
	املشاركة الكاملة للشعب يف التخطيط والتنفيذ •

الرعاية الصحية للمجتمع   1-2

جيب أن تكون الرعاية الصحية عىل مستوى املجتمع  متطابقة مع أسلوب الرعاية الصحية األولية، 
وقادرة عىل تقديم املداخالت الرئيسية اآلتية:

للفئات  وبخاصة  للجميع،  متاحة  وجعلها  األويل،  املستوى  عىل  الصحية  الرعاية  وحدات  	تطوير  •
املعرضة للمرض بكثرة مثل النساء يف سن احلمل واألطفال دون اخلامسة

	جمموعة من العاملني الصحيني يف املجتمع، تشكل رابطة بني املجتمع والوحدة الصحية •
	تعزيز الصحة ملجموعات ، مثل املنظامت الغري احلكومية و النوادي النسائية ، واملتطوعني  •

	منظامت املجتمع مثل جلان تنمية املجتمع، ومندويب املجموعات وجلان الصحة يف مناطق املبادرات  •
املجتمعية

واالنتاج  واالسكان  الصحية  واملرافق  اآلمنة،  الرشب  مياه  توفري  وبخاصة  القطاعات،  بني  	التنسيق  •
الغذائي والتنمية االقتصادية وغري ذلك 

	مشاركة املجتمع يف حتديد أولويات االحتياجات الصحية، إىل جانب تنفيذ وإدارة اخلدمات الصحية  •
	توضيح وحتديد دور أصحاب القرار. •

املكونات األساسية للرعاية الصحية األولية

منها  الوقاية  وطرق  األولوية  ذات  السائدة  الصحية  باملشاكل  الخاصة  الصحية  • الثقافة 
ومكافحتها

• توفري الغذاء املناسب
• توفري مصادر الرشب اآلمنة و الرصف الصحي

• رعاية صحة األطفال و األمهات وتنظيم األرسة 
• التمنيع ضد األمراض املعدية

• الوقاية من األمراض املستوطنة ومكافحتها
• العالج املناسب لألمراض الشائعة واإلصابات والحوادث

• توفري األدوية األساسية
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الوحدة 2-1. الصحة، الصحة للجميع والرعاية الصحية األولية

الصحة: الحقوق والمسؤوليات  .3

احلق يف الصحة
"لكل شخص احلق يف املعيشة الصحية  أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف عام 1948 عىل أنه 

املناسبة له و ألرسته".

لكل  األساسية  احلقوق  من  واحدة  "الصحة  أن  عىل  أيضًا  العاملية  الصحة  منظمة  دستور  يؤكد  كام 
إنسان"

مسؤوليات الصحة
إن الصحة ليست سلعة أو منتجًا يمكن أن يقدمها أي شخص، كام ال يمكن احلصول عليها أو رشاؤها 
من جانب أي فرد. والواقع أهنا نتيجة للعديد من اإلجراءات املتبادلة التي يقوم هبا مجيع أفراد املجتمع إىل 

جانب املنظامت الدولية.

مسؤوليات الفرد
إن الصحة حق أسايس لإلنسان، ولكنها يف نفس الوقت مسؤولية كل فرد. فال تستطيع أي حكومة 
الذاتية  الرعاية  إن  إذا مل حيافظ الشخص عىل صحة نفسه.  تتيح للشخص حالة صحية جيدة  أن  أو منظمة 
متكن الشخص من احلصول عىل صحة أفضل. ويمكن القيام بالعديد من األنشطة بدون مساعدة مهنية إذا 
كان الشخص لديه املعرفة واملهارات التقنية املطلوبة. وهناك حاجة إىل مزيد من اجلهد عىل املستوى الفردي 

واألرسي نتيجة للتغريات يف مجيع قطاعات احلياة والتغري يف أنواع املرض.

مسؤوليات الفرد

• العناية بالنظافه الشخصية 
• إيجاد أساليب حياة صحية مبراعاة قواعد السلوك الصحي املتعلقة بالغذاء ، النوم ، ومامرسة 

التدريبات الرياضية والتدخني و رشب الكحول و تعاطي املخدرات
• القيام بإجراءات معينة للوقاية من املرض، مبا يف ذلك التمنيع 

•  استشارة طبيب للفحص الطبي و الدوري
•  اإلبالغ املبكر يف حالة املرض وتقبل العالج

•  القيام بإجراءات للوقاية من انتشار املرض إىل اآلخرين
• استخدام املياه اآلمنة  والغذاء الصحي ، مبا يف ذلك جميع العنارص الغذائية ، وتشجيع الرضاعة 

الطبيعي لألاطفال
• تحسني األوضاع السكنية و الظروف البيئية الصعبة 

• مامرسة تنظيم األرسة واملباعده بني الوالدات لتجنب الصعوبات السكانية 
•  اتخاذ إجراءات احتياطية من جميع عوامل الخطورة املحتملة
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مسؤوليات املجتمع 
ال يمكن أن تعمل اخلدمات الصحية بكفاءة وال يمكن محاية صحة الناس بشكل كاف بدون مشاركات 
الصحية  "الرعاية  إىل  للناس"  الصحية  "الرعاية  عىل  التأكيد  حتويل  أجل  فمن  ولذلك  املجتمع،  من  فعالة 
واالستخدام  والتنفيذ  التخطيط  مثل  الصحة  أمور  يف  واملجتمعات  لألرس  الفعالة  املشاركة  فإن  بالناس"، 

والتشغيل وتقييم اخلدمات الصحية أمر أسايس. 

مسؤوليات املجتمع 

الصحة  أنظمة  إىل  األموال  توفري  ورمبا  اإلدارى  والدعم  البرشية  واملوارد  التسهيالت  • تقديم 
املحلية

• استخدام الخدمات الصحية املتاحة ومتابعة أدائها
• توفري أشخاص متخصصني لضامن خدمات الرعاية الصحية األولية عند كل أرسة

• املساعدة يف تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل متابعة حالة النمو، ومتابعة وتنفيذ اسرتاتيجية 
املعالجة القصرية األمد تحت اإلرشاف املبارش لحاالت االصابة مبرض السل

• الحفاظ عىل صحة البيئة، مثل استخدام املياه الراكدة و حسن إدارتها والتخلص من النفايات 
الصلبة

• التخلص من العوامل املسببة للمرض مثل الفقر وسوء املسكن أو تعاطي املخدرات
• تعزيز أساليب الحياة الصحية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية

• ضامن سالمة الغذاء واملياه، مع توفري الغذاء الكاف للفقراء 
•  مامرسة تنظيم األرسة لتجنب الصعوبات السكانية

• تحقيق املهارات واملعارف الرضورية لتعزيز الصحة وحاميتها
• إعادة النظر يف السياسات واالسرتاتيجيات الثقافية والسياسية واالجتامعية االقتصادية املرتبطة 

بالصحة
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الوحدة 2-1. الصحة، الصحة للجميع والرعاية الصحية األولية

مسؤوليات الدولة
ال يمكن أن تثمر جهود الفرد واملجتمع إال إذا قامت الدولة أيضًا بمسؤولياهتا وقامت بتقديم دعاًم 

ماديًا وتقنينًا وثقافيًا، و كل ذلك مع قيادة ذات كفاءة عالية.

مسؤوليات الدولة

• تصميم سياسات واسرتاتيجيات تهدف لتقديم لالحتياجات الرضورية القانونية
• تخطيط الخدمات، والبحث عن رشاكات، وحشد املوارد وتنفيذ الربامج الصحية

وبصفة  األساسية،  الخدمات  إتاحة  و  للعاملني  عادل  توزيع  مع ضامن  وحدات صحية،  • إقامة 
خاصة يف حاالت الطوارئ واملرىض من الفقراء

الصحة  لتعزيز  املحلية  للمجتمعات  والفكري  الفني  الدعم  وتقديم  الصحي  التثقيف  • تعزيز 
وحاميتها 

• تطوير املوارد البرشية، مع ضامن التعرف عىل أحدث املهارات التقنية و املهنية
للخطر،  املعرضني  لألفراد  خاص  اهتامم  توفري  مع  الصحية،  الرعاية  لخدمات  والتقييم  • الرصد 

وبصفة خاصة املجتمعات الفقرية
• التعرف عىل املشاكل الصحية الكبرية واإلجراءات املالمئة ملكافحة املرض، وبصفة خاصة تنفيذ 

إجراءات مكثفة ضد األمراض السارية 
• تنظيم املجتمعات للقيام بربامج الصحة والتنمية

• تبني إجراءات للقضاء عىل الفقر لتحسني أساليب حياة الناس
• تبادل الخربات مع بلدان أخرى والتعاون مع املنظامت والوكاالت الدولية إلقامة تعاون مشرتك 

ورشاكات من أجل للصحة.
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املسؤوليات الدولية
البلدان  خاصة  وبصفة  البلدان  بني  مطلوبة  واملشاركة  التعاون  فإن  الصحة  مرامي  حتقيق  أجل  من 
البلدان  تدعم  أن  باملثل  الدولية  املنظامت  عىل  وجيب  مشاهبة.  صحية  مشاكل  تواجه  التي  وتلك  املجاورة 

وتتعاون مع منظمة األمم املتحدة ومع املنظامت األخرى.

املسؤوليات الدولية

• تبادل و توزيع الخربات
• تدريب وتطوير املوارد البرشية

• تيسري التعاون التقني بني البلدان النامية
• إقامة عالقات أوسع بني البلدان والوكاالت بشأن األمور املتعلقة بالصحة والتنمية البرشية

• تعزيز نرش املعلومات
• الدعم املايل واملساعدة املادية

• توفري جهود مشرتكة لوضع مناذج و تصاميم لحلول مجدية للمشاكل الصحية.
• تسهيل الربط بني مختلف الجهات املعنية ، وبناء الرشاكات لدعم املجتمعات والبلدان
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الجـزء ب
نموذج 2

الوحدة 2-2

تعزيز الصحة وحمايتها
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أهداف التعلم

استيعاب أكب قدر ملا ييل:

	تعزيز الصحة •
	تعزيز أنامط احلياة الصحية •

	محاية الصحة •

النتيجة المتوقعة 

سيكون لدى املشاركني فهم آلليات تعزيز الصحة، وأنامط احلياة الصحية ومحاية الصحة، مع القدرة عىل إجياد 
حلول مناسبة للمشاكل املتوقعة. 
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تعزيز الصحة  .1

الفرد واملجتمع أسلوب  التي متنح كل من  العملية  العاملية، هى  الصحة  ملنظمة  الصحة، طبقًا  تعزيز 
صحي أفضل1.

حالتهم  عن  النظر  برصف  واملجتمعات  واألرس  لألفراد  الصحة  وحتقيق  حتسني  نحو  موجه  وهو 
الصحية أو عمرهم. فهي جمموعة من األنشطة اهلادفة املصممة لتحسني الصحة الشخصية والعمومية عن 

طريق جمموعة من االسرتاتيجيات التي تشمل:

	الثقافة الصحية والوعي الصحي •
	حتسني البيئة •

	أنامط احلياة الصحية والتغيريات السلوكية •
	التغذية •

الثقافة الصحية والوعي الصحي

هذه هي الوسيلة األكثر فاعلية لتعزيز الصحة والوقاية من عدد كبري من األمراض. ومن املتعارف 
ويتجنبوا  الرضورية  باالحتياطات  ويلتزموا  بصحتهم،  يعتنون  كاف  وعي  لدهيم  الذين  الناس  أن  دوليًا  به 
األساليب التي قد تؤدي إىل مشاكل صحية. إن املعرفة واملهارات املتعلقة بالصحة ُتقدم للناس بطريقة بسيطة 
ومفهومة عن طريق مساعدهتم عىل اختاذ إجراءات صحيحة من أجل حتقيق الصحة. وتعد الوسائل ومواد 
الثقافة الصحية للمجموعات األكثر أحتياجا مع األخذ يف االعتبار مستواهم التعليمي وعاداهتم وتقاليدهم 

ومعايرهم الثقافية

واالجتامعية، واملرحلة العمرية واملشاكل الصحية املحتملة. وهناك وسائل متعددة لنرش املعلومات الصحية، 
وتشمل:

	املناقشات الفردية •
	املناقشات اجلامعية •

	املحارضات أو الندوات •
	املطبوعات والنرشات والكتيبات والقصص •

	عروض أعالم أو لوحات أو ألواح عليها رسائل صحية  •
	األجهزة السمعية والبرصية •

	القيام بأدوار وعروض مسحية •

التعديالت البيئية  2-1

العوامل البيئية هلا أمهية رئيسية يف عملية الصحة. فالنمو السكاين السيع وعملية التصنيع قد تسبب 
مشاكل صحية بيئية متعددة. وإىل جانب التغريات البيئية، فإن االزدحام، وتلوث اهلواء واملاء، وعدم إدارة 
املداخالت  فإن  ولذلك  أفضل.  صحة  احلصول عىل  تعوق سبل  جيد  بشكل  واملخلفات  الصحي  الرصف 

التالية تساعد يف حتسني الظروف البيئية:
1 منظمة الصحة العاملية، ميثاق أوتوا، 1986
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	التزويد بمياه رشب آمنة •
	توفري دورات مياة صاحلة لالستخدام •

	التخلص األمن من املخلفات واملياه املستخدمة •
	مكافحة التلوث •

	حتسني ظروف اإلسكان •
	مكافحة احلرشات والقوارض •

أنماط الحياة الصحية والتغيرات السلوكية  3-1

أمران أساسيان لتحقيق حالة صحية  للحياة والسلوك اإلجيايب نحو الصحة  إن ممارسة نمط صحي 
أفضل لكل من الفرد واملجتمع. لذلك فإنه من املهم جدًا تثقيف و مساعدة الناس عىل تغيري وجهات نظرهم 

وسلوكهم وعاداهتم. ويتحقق ذلك من خالل املجاالت اآلتية:

	اإلصحاح الشخيص •
	الغذاء والطعام الصحي •

	مكافحة التدخني •
	النشاط البدين •

اإلصحاح الشخيص 1 �
إن النظافة هي العادة الصحية األكثر أمهية. ومجيع األديان تتناوهلا كجزء أسايس من العقيدة وممارسات 
احلياة. و عدم االعتناء بالنظافة يعرض الشخص خلطر العديد من األمراض، السارية واملعدية غالبًا ويمكن 
أن تصبح مشاكل للصحة العمومية. وهذه تشمل اإلسهال، والدوسنتاريا، واإلصابة بالديدان، والكولريا، 
والعدوى اجللدية، وعدوى باألذن، والتهاب امللتحمة، وتسوس األسنان والتهاب اللثة، والعدوى التنفسية 
وفقد  االجتامعية  املشاركة  يف  الصعوبة  مثل  عديدة،  اجتامعية  مشاكل  توجد  ذلك،  إىل  وباإلضافة  احلادة. 
االحرتام والكرامة. وعىل عكس ذلك، فإن االحتفاظ بالنظافة الشخصية متنع الكثري من األمراض وتؤدي 

إىل كثري من الفوائد االجتامعية واالقتصادية.
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الوحدة 2-2. تعزيز الصحة وحاميتها

الغذاء والطعام الصحي  4-1

إن الطعام الصحي جزء من املكونات الرئيسية لنمط احلياة الصحي. ومن أجل الوقاية من املخاطر 
الصحية املتعلقة بالغذاء وبناء نمط حياة عىل أساس غذاء وطعام صحي، تعتب االسرتاتيجيات الثالث اآلتية 

أساسية:

	تناول غذاء متوازن •
	العادات الصحية لتناول الغذاء •

	العناية بنظافة الغذاء •
وجبة متوازنة عىل فرتات منتظمة. وأن حتتوي عىل املغذيات األساسية املطلوبة ملواجهة  جيب تناول 

احتياجات اجلسم طبقًا للعمر. وجيب اختيار الغذاء من املصادر اآلمنة مع احرتام التقاليد املحلية

جيب تعزيز عادات األكل الصحية منذ الطفولة املبكرة عىل أن تستمر طوال احلياة.

جيب مراعاة نظافة الغذاء عند ختزين املواد الغذائية، وأثناء إعداده وعند تناول الطعام، وحفظ الطعام 
بعد طهيه. 

كيف ميكن أن تساعد املبادرات املجتمعية يف تعزيز اإلصحاح الشخيص

املجتمع  ممثيل  طريق  عن  للمجتمع  رسائل صحية  نرش  طريق  عن  الشخيص  اإلصحاح  تعزيز  ميكن 
والعاملني الصحيني. ويجب أن تركز الرسائل عىل ما ييل:

• الحفاظ عىل نظافة الجسم 
• ارتداء مالبس نظيفة ومالمئة للفصل من السنة وارتداء أحذية مريحة

• غسل اليدين قبل األكل وبعده، وقبل تناول الطعام، وبعد التربز
• قص األظافر واالحتفاظ بها نظيفة

• االغتسال عدة مرات باملاء النظيف والصابون
• تنظيف األسنان بالفرشاة مرتني عىل األقل يف اليوم، والسيام بعد تناول الطعام

• عدم التبول أو التربز يف أي مكان عىل األرض أو يف املياه
• عدم البصق عىل األرض
• العناية بالعينني واألذنني
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التدخين  5-1

العديد من الناس يدخنون ويتعرضون خلطر اإلصابة باألمراض املتعلقة بالتبغ؛ والعديد غريهم غري 
مدخنني ولكنهم يعانون من تعرض غري اختياري لدخان التبغ )التدخني القسي( وهم أيضًا معرضون خلطر 
األمراض املتعلقة بالتبغ. إن مثل هذه املشكلة واسعة االنتشار حتتاج إىل حلول عىل مستوى عريض، شاملة 

العديد من قطاعات املجتمع.

حجم مشكلة التدخني
	 عامًا فأكثر مدخنني.  هناك حوايل 1.1 مليار مدخن يف العامل، فحوايل ثلث سكان العامل البالغني 15•

 ، 	  استهالك السجائر املصنعة عىل مستوى العامل زاد أكثر من الضعف منذ عام 1967 إىل عام 1992•
مع زيادة استهالك السجائر للفرد بنسبة 25% خالل نفس الفرتة. وال يوجد إحصاء للتبغ املستخدم 

عن طريق الوسائل األخرى.
 ،% 	 املدخن عىل األمد الطويل لديه احتامالت للوفاة املبكرة بسبب األمراض املتعلقة بالتبغ تبلغ 50•

ونصف هؤالء املدخنني معرضون للوفاة يف منتصف أعامرهم.
	 يتسبب التبغ يف أربعة ماليني وفاة مبكرة سنويًا، مليون منهم يف البلدان األقل حتماًل لعبء الرعاية  •

الصحية.
	 ماليني سنويًا بحلول العرشينيات أو  وعىل أساس االجتاهات احلالية، سرتتفع حصيلة الوفيات إىل 10•
الثالثينيات من القرن احلادي والعرشين، مع حدوث 70% من هذه الوفيات يف البلدان النامية. وهبذه 
الطريقة يمكن أن يصبح التبغ السبب الرئييس للوفيات والعجز بحلول عام 2030، ويقتل أكثر من 
10 مليون شخص سنويًا وحيصد أرواحًا أكثر مما حيدثه فريوس األيدز والسل ، وحوادث السيارات، 

واالنتحار والقتل.

األمراض املتعلقة بالتبغ
التبغ مادة خطرة بإمكاهنا أن تسبب حوايل 25 مرضًا عىل األقل. وقد أسفرت الدراسات عام ييل:

والبنكرياس  واملثانة  واملرئ  والرئة  واحلنجرة  الفم  جتويف  رسطان  ألمراض  رئييس  سبب  	التدخني  •
وحوض الكيل واملعدة وعنق الرحم.

كيف ميكن أن تساعد املبادرات املجتمعية يف تعزيز السلوك املتعلق بالغذاء والطعام 

الصحي

•  تقديم معلومات مالمئة عن طريق مطبوعات ووسائل سمعية برصية متعلقة بالطهي وحفظ 
الطعام، وعادات األكل الصحية

•  نرش الوعي والتوجيه لألرس عن طريق ندوات وعروض
•  املساعدة يف نرش العادات الصحية لألكل

•  دعم األرس يف إنشاء مطابخ و مخازن أغذية مناسبة
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	 وهو أيضًا سبب ملرض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض األوعية الدموية، ومرض انسداد الرئة  •
املزمن ، ونقص الوزن حلديثي الوالدة، وأمراض تنفسية أخرى.

	إمكانية تسببه لقرحة املعدة، وحاالت اإلجهاض، وزيادة وفيات الرضع، بام يف ذلك املوت املفاجئ  •
للرضع. 

	إن أطفال اآلباء املدخنني لدهيم احتامل كبري يف اإلصابة بأمراض تنفسية و أمراض باألذن الوسطى  •
عند  الربو  أعراض  أيضًا يف مضاعفة  يتسبب  التبغ  أن  وجد  وقد  الرئة.  أمراض يف وظائف  و خلطر 

األطفال.
يزيد من  احلمل  أثناء  والتدخني  الرحم.  اإلصابة بسطان عنق  املدخنات معرضات خلطر  والنساء   	 •

خطر اإلجهاض وله تأثريات ضارة عىل اجلنني.

فوائد التوقف عن التدخني
للتوقف عن التدخني فوائد صحية كبرية ومبارشة ويقلل بنسبة كبرية خطر أغلب األمراض املتعلقة 
عامًا،   15 وخالل   .%50 بنسبة  التاجية  الرشايني  مرض  خطر  ينخفض  التوقف،  من  عام  فبعد  بالتدخني. 
تصبح نسبة خطر الوفاة من أمراض القلب التاجية ضعيف جدا ً مثل اإلنسان الغري مدخن. وبعد التوقف 
عن التدخني بعرشة إىل أربعة عرش عامًا، ينخفض خطر الوفاة من السطان إىل ما يقرب من أولئك الذين مل 
يدخنوا عىل اإلطالق. وللتوقف عن التدخني تأثري مفيد عىل وظائف الرئة، وبخاصة يف صغار العمر ، ويصل 
معدل االنخفاض بني املدخنني السابقني إىل معدل أولئك الذين مل يدخنوا من قبل. والتوقف قبل سن الـ 35 
له فائدة أكب من التوقف يف وقت الحق، ولكن ما تزال هناك فوائد كبرية، برصف النظر عن العمر الذي يتم 

فيه التوقف عن استخدام التبغ.
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النشاط البدني  6-1

يميش  فعندما  السعرات(.  )حرق  للطاقة  استهالك  عنها  ينتج  التي  اجلسم  حركة  هو  البدين  النشاط 
شخص بسعة أو يلعب أو ينظف املنزل أو يصعد السلم، فإنه يستهلك سعرات و ينمي صحته. فالنشاط 

البدين والتغري يف نمط عيش اإلنسان أسايس للوقاية من األمراض

حجم املشكلة
تقدر نسبة سكان العامل الذين ال يامرسون نشاطًا بدنيًا يكفي الكتساب فوائد صحية بام يزيد عىل %60 

وهذا صحيح بصفة خاصة بالنسبة للفتيات والنساء.

إن معظم بلدان إقليم رشق املتوسط متر بتغريات رسيعة يف أساليب احلياة والظروف االجتامعية التي 
يمكن أن ترجع إىل نتائج التغريات االجتامعية االقتصادية السيعة، و أسلوب احلياة بدون حركة ال يمكن 

إمهاله يف تلك املناطق

 %30 أكثر من  املناطق لدهيا معدالت  تلك  ً. وأغلب  ًكبريا  قلقا  الوزن  البدانة وازدياد  حيث تسبب 
للبالغني الذين لدهيم زيادة يف الوزن. ويقرتب معدل البدانة يف اإلناث البالغات من 40% يف بعض املناطق 

املعنية.

كيف ميكن أن تساعد املبادرات املجتمعية يف مكافحة التبغ

• إعداد وتجهيز البيئة االجتامعية لتغيري سلوك املجتمع
• مساعدة املجتمع يف وضع اسرتاتيجيات محلية للحد من بيع واستخدام التبغ

• توفري الصحة والثقافة الصحية وبرامج التوقف عن التدخني
• توجيه األرس ملنع األطفال من اإلدمان عىل التبغ

• تدريب املجتمع املحيل عىل برامج الحامية من التعرض لدخان التبغ 
• املساعدة يف إزالة األسباب االجتامعية االقتصادية التي تشجع عىل استخدام التبغ

• منع برامج الدعاية للتبغ
• تعزيز البدائل االقتصادية لزراع التبغ وتسوقيه

وأماكن  واملدارس  الصحية  الوحدات  التدخني يف  ملنع  الحكوميني  املسؤولني  إىل  • تقديم طلبات 
العمل واملكاتب واألماكن العامة األخرى، وحظر بيعه يف الوحدات الصحية ومباين املدارس إىل 

جانب املشاريع التي ترعاها املبادرات املجتمعية
الرياضية  املسابقات  مثل  التقليدية  الوسائل  طريق  عن  التبغ  منع  ملبادرات  توعية  • حمالت 

واملوضوعات املناهضة للتدخني
• وضع حوافز للمدخنني لالمتناع عن التدخني مثل الجوائز وامليداليات والقروض
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و من جهة أخرى، يصيب داء السكري أكثر من 70 مليون إمرأة يف العامل. ومن املتوقع أن يتضاعف 
هذا الرقم بحلول عام 2025. و بجانب تسببه لألمراض القلبية، فإن داء السكري يمكن أن يؤدي إىل فقد 

البرص و تلف األعصاب والفشل الكلوي، وتقرح القدم وبرته.

إن نقص النشاط البدين مع الطعام الغري املالئم والتدخني حيمل مسؤولية التسبب ىف حاالت أمراض 
الدهون  الدم، و زيادة  ارتفاع ضغط  السكري و  أنواع السطان، وداء  املبكرة، والعديد من  التاجية  القلب 

املشبعة يف الدم و هشاشة العظام، واالكتئاب والقلق.

و كل هذا قد يتسبب لألطفال املعتادون عىل االسرتخاء مثل اللذين يمضون أوقات طويلة أمام التلفاز 
واستخدام احلاسوب و عدم ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة.

ما هي أنواع األنشطة التي يوىص هبا؟
	امليش والسباحة ومتارين شد العضالت والعناية باحلدائق وركوب الدراجات، مجيعها أنشطة ممتازة  •

للكبار ولألشخاص يف منتصف العمر.
األلعاب  إىل  باإلضافة  العمر  وصغار  لألطفال  مفيد  املدرسة  إىل  للذهاب  الدراجة  ركوب  أو  	امليش  •

واملباريات والتمرينات الرياضية.
	أنشطة محل األثقال والتامرين القاسية ممتازة للبالغني. •

فوائد النشاط البدين املنتظم
	يقلل من نسبة الوفيات املبكرة •

	يقلل من نسبة خطر حاالت الوفاة الناجتة من أمراض القلب أو السكتات الدماغية، املسؤولة عن ثلث  •
حاالت الوفاة.

.% 	 خيفض خطر اإلصابة بداء السكري من النوع الثانى بنسبة 50•
	يساعد يف منع أو خفض ارتفاع ضغط الدم الذي يصيب مخس سكان العامل من البالغني. •

	يساعد يف منع أو خفض نسبة اإلصابة بأمل يف أسفل الظهر و هشاشة العظام، و يقلل من نسبة خطر  •
كس مفصل الفخذ عند النساء بنسبة %50.

	يعزز الصحة النفسية و يقلل من نسبة القلق والشعور باالكتئاب والوحدة. •
	يساعد يف منع أو التحكم يف السلوك اخلطر، وال سيام بني األطفال وصغار العمر، مثل استخدام التبغ  •

أو الكحوليات أو العقاقري األخرى، والطعام الغري الصحي أو العنف.
% مقارنًا باألشخاص الذين ال يامرسون  	 يساعد يف التحكم يف الوزن وخيفض خطر البدانة بنسبة 50•

الرياضة.
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التغذية  7-1

إن التغذية يشء أسايس للحصول عىل الصحة اجليدة. وينتج عن االفتقار للغذاء أو األغذية األساسية 
األطفال  مثل  األمراض  إىل  تعرضهم  يسهل  الذين  الصحة، وبخاصة لألشخاص  تأثريات ضارة عىل  دائاًم 
ومتنع  جيدة  صحة  تضمن  أن  والتغذية  الغذاء  لتحسني  املناسبة  اإلجراءات  وتستطيع  احلوامل.  واألمهات 

أمراض نقص التغذية.

إن سوء التغذية حالة سببها عدم تناول الغذاء الكايف. وقد يتنج عن ذلك عدد كبري من األمراض مثل 
مشاكل يف اهلضم، أو مشاكل امتصاص أو اإلسهال أو النزيف الداخيل أو الفشل الكلوي أو التعرق املفرط 

أو العدوى أو إدمان املخدرات.

واملغذيات  للطاقة  املاسة  حاجتهم  بسبب  التغذية  سوء  خلطر  تعرضًا  أكثر  هم  واألطفال  والرضع 
األساسية. فسوء التغذية يف األطفال الذين يتناولون كميات غري كافية من البوتني والسعرات يعوق  النمو 

والتطور.

حجم املشكلة 
إن نتائج التغذية الغري الكافية خطرية. فطبقًا للتقديرات، يوجد 174 مليون طفل دون  اخلامسة من 
230 مليون يعانون من  العمر يف العامل مصابون بسوء التغذية كام يتبني من نقص الوزن بالنسبة للعمر، و 
التقزم. وينتج عن سوء التغذية نمو بدين ضعيف إىل جانب ضعف املناعة. و يقدر أن أكثر من نصف األطفال 
الصغار يف جنوب رشق آسيا يعانون من سوء التغذية، وهو ما يزيد مخس مرات عن معدل االنتشار يف نصف 
الكرة الغريب، وثالث مرات عىل األقل عن معدل االنتشار يف الرشق األوسط وأكثر من الضعف يف رشق 

آسيا. وتشري التقديرات عن جنوب صحاري أفريقيا أن معدل االنتشار يصل إىل حوايل %30.

ومن املعرتف به اآلن أن 6.6 مليون وفاة من بني 12.2 وفاة بني األطفال دون اخلامسة من العمر 
فقد  فإن  البرشية،  املعاناة  وإىل جانب  التغذية.  النامية سببها سوء  البلدان  الرضع يف  وفيات  أو 54% من   ،

اإلمكانيات البرشية يعنى تكاليف اجتامعية واقتصادية ال يمكن أن يتحملها أي بلد.

كيف ميكن أن تساعد املبادرات املجتمعية يف تعزيز النشاط البدين

• زيادة وعي املجتمع املحىل واألرس بفوائد النشاط البدين
• عمل دعاية تعتمد عىل أدلة للفوائد الصحية واالجتامعية واالقتصادية للنشاط البدين

• إنشاء شبكات ومنظامت عىل مستوى املجتمع ذات توجه للنشاط الحريك
• تعزيز الخطط واإلجراءات املتكاملة يف القطاعات املختلفة
• تدريب صغار املتطوعني عىل النشاط البدين ووضع الربامج

• تنظيم برامج نشاط بدين معينة مثل املسابقات الرياضية
• تقديم التمويل املناسب و الفعال للنوادي الرياضية والصحية ومباين األلعاب الرياضية
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أسباب سوء التغذية  
سوء التغذية يؤدي إىل املرض. واألسباب الثالثة الرئيسية لسوء التغذية هي:

	الفقر ونقص الغذاء •
	اجلهل أو الالمباالة •

	املرض أو إدمان املخدرات •
إن الفقر واإلنتاج العاملي الغري كايف من الغذاء هي األسباب اجلذرية لسوء التغذية. فاألرس الفقرية 
األرايض  ندرة  إن  الطعام.  من  يكفي  ما  إنتاج  أو  لرشاء  واالجتامعية  والبيئية  االقتصادية  املوارد  تنقصها 
وتدهورها وملوحة املياه بسبب اإلرساف يف الري ونوبات اجلفاف والفيضانات يف املناطق الريفية ينتج عنها 
ضعف يف قدرة األرسة عىل زراعة ما يكفي من الطعام. أما يف املناطق احلرضية، فإن انخفاض األجور ونقص 
فرص العمل والبطالة والتغريات السيعة يف أسعار الغذاء، كثريًا ما ينتج عنها عدم وصول األرس الفقرية 
إىل مصادر الغذاء. ويستمر سوء التغذية عىل مستوى العامل كمشكلة كبى للصحة العمومية، وبخاصة بني 

األطفال. 

نقص املغذيات الدقيقة
اضطرابات  نقص اليود

إن مرض نقص اليود هو من أكب أسباب تلف الدماغ الذي يمكن الوقاية منه يف األجنة والرضع، 
وتأخر النمو احلركي النفيس يف صغار األطفال. ومازال يشكل هتديدًا كبريًا للصحة والتنمية للسكان عىل 
املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف  احلوامل  والنساء  املدريس  السن  قبل  األطفال  بني  ولكن  العامل،  مستوى 
بصفة خاصة. وتزداد احلاجة إىل مجيع املكمالت الغذائية أثناء احلمل والرضاعة. وقد ينتج عن نقص اليود 
والدة الطفل ميتًا أو إجهاض، ولكن أسوأ نتائجه هي التخلف العقيل وضعف القدرة عيل التعلم. إن األداء 

املدريس الضعيف ونقص القدرة الذهنية وضعف القدرة عىل العمل شائعة يف أمراض نقص اليود.

حجم مشكلة أمراض نقص اليود
من املعروف أن أمراض نقص اليود تعتب مشكلة صحية كبرية يف 130 بلدًا، ويصيب ما يبلغ 740 
مليون شخص، أو 13% من سكان العامل. ومعدل االنتشار ألمراض نقص اليود يف إقليم رشق املتوسط يبلغ 

حوايل %21.

اسرتاتيجيات عالج أمراض نقص اليود
امللح  هي  اليود  نقص  أمراض  مكافحة  يف  العاملية  الصحة  منظمة  لتدخل  الرئيسية  االسرتاتيجية  إن 
اليودي. ويف املناطق التي ال يستطيع السكان الوصول إىل ملح يودي، يكون البديل هو إعطاء اليود مبارشة 

إما كأيوديد أو زيت بصفة خاصة للنساء واألطفال.

فقر الدم الناشئ عن نقص احلديد 

إن فقر الدم الناشئ عن نقص احلديد مشكلة خطرية للصحة العمومية يف أغلب بلدان إقليم رشق 
املتوسط. فاحلديد هو املغذي الرئييس للجسم ألنه أساس للنمو، ونمو الدماغ والنشاط البدين. وهو مطلب 
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أسايس للحصول عىل القوة والطاقة والقدرة عىل العمل. ويتم نقل احلديد يف الدم بواسطة اهليموجلوبني. 
وعندما يصبح نقص احلديد شديداً ، يكون هناك هيموجلوبني أقل وهي حالة تسمى فقر الدم. وهناك أسباب 

أخرى لفقر الدم ولكن نقص احلديد هو أكثرها شيوعًا. 

حجم مشكلة فقر الدم الناشئ عن نقص احلديد 
هلذا املرض الغذائي تأثريات بالغة عيل النمو النفيس والبدين والسلوك وأداء العمل واإلنتاجية يف هناية 
األمر وهو يصيب أساسًا النساء يف سن اإلنجاب وصغار األطفال، واألطفال يف السن املدريس واملراهقني. 
تتعاطى  الاليت  النساء احلوامل وبخاصة  أيضًا بني  الفوليك شائع  الناشئ عن نقص محض  الدم  فقر  أن  كام 

حبوب منع احلمل عن طريق الفم. 

اسرتاتيجيات عالج فقر الدم الناشئ عن نقص احلديد
اسرتاتيجيات حتسني فقر الدم الناشئ عن نقص احلديد مبينة أدناه. 

	ترك فرتة بني والدات األطفال يساعد من تقليل الفقد املتكرر للحديد عن طريق النزيف . •
	حتسني البيئة وخفض معدل حاميل الطفيليات عن طريق التخلص من الديدان. •

	يمكن احلد من أسباب فقر الدم الناشئ عن أسباب غذائية عن طريق األساليب اآلتية:  •
توفري مزيد من احلديد يف الطعام والزيادة البيولوجية للحديد ـ 

نرش الوعي لزيادة استهالك األغذية الغنية باحلديد  ـ 
توزيع حديد تكمييل مع ضامن االلتزام، والسيام يف املناطق املحتاجة ـ 

تقوية أو تزويد األغذية العادية باحلديد ـ 
نقص فيتامني أ

إن نقص فيتامني أ مشكلة كبى للصحة العمومية، واألكثر تعرضًا هم األطفال قبل السن املدريس 
والنساء احلوامل يف البلدان ذات الدخل املنخفض. نقص فيتامني أ يف األطفال هو السبب الرئييس لإلعاقات 
البرصية وفقد اإلبصار الذي يمكن الوقاية منه. أما يف النساء، فباإلضافة إىل مرض العني، قد يكون نقص 
نقص  يزيد  أن  أيضًا  املحتمل  ومن  والرضاعة.  احلمل  ومشاكل  األمهات  وفيات  يف  هامًا  عاماًل  أ  فيتامني 
فيتامني أ من التعرض ألمراض أخرى مثل فقر الدم )نقص احلديد(، لكل من النساء واألطفال، ونقص نمو 

األطفال.

حجم مشكلة نقص فيتامني أ
يصاب حوايل 000 250 إىل 000 500 من األطفال الذين يعانون من نقص فيتامني أ بالعمى كل عام 

ويموت نصف هؤالء خالل عام من فقد اإلبصار.

وباإلضافة إىل ذلك، يتسبب نقص فيتامني أ يف زيادة كبرية يف خطر املرض واملوت من عدوى األطفال 
العادية، وبخاصة أمراض اإلسهال واحلصبة.
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الوحدة 2-2. تعزيز الصحة وحاميتها

ويف املجتمعات التى يوجد هبا نقص فيتامني أ، يزيد احتامل وفاة األطفال يف املتوسط بحوايل %23، 
واحتامل املعاناة من احلصبة احلادة بنسبة %50.

اسرتاتيجيات العالج لنقص فيتامني أ 
	محاية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية لألطفال مطلب أسايس يف برامج تقليل نقص فيتامني أ. •

	حتسني التغذية بإضافات هامة للمكمالت واملقويات  •
	العناية بحدائق املنزل ، مع زراعة فواكه وخرضاوات غنية بفيتامني أ.  •
	التكميل لفيتامني أ بكل من التمنيع  الروتيني واملرتكز عىل احلمالت •
	تقوية الغذاء بفيتامني أ كاسرتاتيجية أساسية خلفض نقص فيتامني أ. •

	االستخدام الدوري جلرعات كبرية من كبسوالت فيتامني أ وسيلة فعالة ومنخفضة التكاليف لتحسني  •
تعاطي فيتامني أ.

كيف ميكن أن تساعد املبادرات املجتمعية يف تحسني التغذية 

مجموعة اإلجراءات التالية ميكن أن تساعد يف تعزيز التغذية وخفض املشاكل الصحية املتعلقة بها:
• إذكاء وعي املجتمع مبا يتعلق باملشاكل

• تقديم دعم إداري وتقني
• تدريب العاملني الصحيني واملتطوعني يف املجتمع عىل متابعة منو األطفال وتقييم فقر الدم

• تقديم املعلومات ذات الصلة عن طريق النرشات واملواد السمعية البرصية للدعوة والتوجيه
• إدخال برامج ملكافحة ومتابعة املشاكل ذات الصلة

حماية الصحة  .2

إن محاية الصحة هي توفري الظروف ألداء الوظائف العقلية والبدنية بصورة طبيعية لإلنسان، كأفراد 
وجمموعات. وهي تشمل الوقاية من املرض إىل جانب الطب العالجي والوقائي من مجيع األوجهه. وهي 

تصف مداخالت هتدف إىل:

	خفض حدوث األمراض •
	العالج بعد املرض •

	حتديد فرتة املرض وخطر انتقاله •
	تسجيل النتائج أو التأثريات املحتملة، بام فيها التأثريات الفيسولوجية والنفسية واالجتامعية   •

	تقليل العبء املايل عىل األرس والسكان •
إن محاية الصحة تقي األفراد واألرس واملجتمعات من اإلصابة باملرض أو جمموعة من األمراض وتشري 

إىل إجراءات حتمي الناس من خماطر الصحة واألمان بمحاربة أسباب األمراض قبل أن تصيبهم.
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ويمكن أن تساعد اإلجراءات اآلتية  للوقاية من أمراض معينة:

	التمنيع  •
	استخدام مغذيات معينة •

	الوقاية الكيميائية •
	احلامية من املخاطر املهنية •

	احلامية من احلوادث  •
	احلامية من املسطنات •

	جتنب مسببات احلساسية  •
	مكافحة خماطر معينة يف البيئة  •

كيف ميكن أن تساعد املبادرات املجتمعية يف حامية الصحة

ميكن أن تساعد مجموعة اإلجراءات التالية يف تعزيز التغذية وخفض املشاكل الصحية املتعلقة بها:  
• توجيه املجتمع نحو إجراءات حامية الصحة

• تدريب العاملني الصحيني واملتطوعني يف املجتمع 
• إدخال برامج معينة لحامية الصحة مثل الصحة املهنية والحامية من الحوادث 

• تقديم دعم إداري وتقني
• توفري املعلومات ذات الصلة عن طريق النرشات واملواد السمعية البرصية



الجزء ب
نموذج 2

الوحدة 3-2

الوقاية من المرض وتدبيره عالجياً



األهداف التعليمية 

اكتساب أفضل فهم ملا ييل: 

	الوقاية من املرض عىل املستويات األولية والثانوية والثالثة •
	املشاكل الصحية الكبى التي يتصدى هلا عىل مستوى املجتمع واإلجراءات الوقائية املعنية •

النتيجة المتوقعة

سوف يفهم املشاركون طريقة خفض رسيان األمراض وتتكون لديه القدرة عىل نرش الوعي بني املجتمعات 
املحلية حول الوقاية من املشاكل الصحية الشائعة
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الوقاية من المرض  .1

تتكون الوقاية من مداخالت والتي تبني أهنا ختفض إىل حد كبري من احتامل أن املرض أو اإلصابة أو 
االضطراب ستؤثر يف الفرد أو تلك التي توقف أو تبطئ تقدمها. وتتجه اإلجراءات الوقائية إىل احلد من عدد 
األشخاص الذين يمكن أن يظهر عليهم املرض عن طريق مكافحة األسباب املؤدية إىل ذلك وعوامل اخلطر. 

وتوجه اجلهود نحو حتسني صحة الفرد باإلضافة إىل إجراءات معينة ضد أمراض يتم اختيارها.

أنواع الوقاية  1-1

الوقاية األولية
أو  أفراد  اخللل وتطبق عىل  أو  املرض  تسبق  املرض. وهي  بدء  قبل  يتخذ  إجراء  األولية هي  الوقاية 
جمموعات أصحاء بصفة عامة. واملقصود من املداخالت املالئمة قبل بدء املشاكل الصحية هو محاية األفراد 
البيئة.  من خطر املرض. وتضمن هذه اإلجراءات محاية الصحة ضد مسببات أو أخطار معينة للمرض يف 

واألمثلة تشمل التمنيع وإجراءات اإلصحاح والعالج الوقائي.

الوقاية الثانوية
الوقاية الثانوية تشمل اإلجراء الذي يوقف تقدم املرض يف مرحلته األولية ويمنع املضاعفات املحتملة. 
ونؤكد الوقاية الثانوية عىل االكتشاف املبكر للمرض، والتدخل السيع واحلفاظ عىل الصحة لألفراد الذين 
يعانون من مشاكل صحية. وهي ختفض من شدة املرض ومن حدوثه، ومن املضاعفات والعجز. كام أهنا متنع 
أيضًا انتقال العدوى إىل أعضاء آخرين يف املجتمع. ولذلك فهذه العملية تعتب يف نفس الوقت وقاية ثانوية 
واكتشاف  حتري  هي  الثانوية  للوقاية  الرئيسية  واألمثلة  املحتملني(.  )للمخالطني  أولية  ووقاية  )للمرىض( 
األمراض مثل املالريا واملياه البيضاء يف العني، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، ورسطان الثدي؛ و رعاية 

نمو وتطور األطفال؛ وإحالة احلاالت املشتبه فيها إىل وحدة صحية للتشخيص و إلجراءات العالج.

الوقاية للمرحلة الثالثية 
تبدأ الوقاية الثالثية بعد حدوث املرض أو عندما يثبت العيب أو العجز، أو يصبح هنائيًا. وهي تركز 
املعوقني وإعادهتم إىل املستوى األمثل لإلنتاجية من خالل اإلعاقة. واألمثلة  عىل إعادة تأهيل األشخاص 
التأهيل  التأهيل بعد الكسور أو الشلل. ويستطيع املجتمع املحيل أن يقوم بدور رئييس يف إعادة  هي إعادة 
االجتامعي واملايل. ومن أجل الرتكيز عىل القدرات الباقية للمريض، يستطيع املجتمع املحيل أيضًا أن يساعد 

يف إعادة التأهيل البدين والنفيس للمريض طبقًا للنصيحة الطبية وحتت إرشاف خبري.

يجب أن تركز أنشطة مكافحة املرض عىل مستوى املجتمع املحيل عىل الوقاية األولية والثانوية.
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التشخيص المبكر والمعالجة الفورية  .2

كلام تم اكتشاف أو االشتباه يف حدوث مرض، جيب أن يكون الغرض هو التعرف عىل احلالة بأرسع 
ما يمكن وإحالتها للوحدة الصحية املالئمة. واإلجراءات املحتملة تشمل:

	ترصدات التحري وإجراءات الكشف عن احلاالت   •
	 الفحص والتشخيص املناسب للمشكلة الصحية •

	معاجلة األمراض البسيطة عىل مستوى املجتمع املحيل  •
	حتويل احلاالت للوحدة الصحية املالئمة ومتابعتها. •

التخلص من المرض واستئصاله  .3

التخلص من املرض يوصف بوقف انتقاله، يف حني أن استئصاله يعني إهناء انتقال العدوى بالقضاء 
عىل العامل املعدي. إهنا عملية كاملة ومتتاز باختفاء املرض أو العدوى من العامل أمجع، مثل استئصال اجلدري. 

وتقوم منظمة الصحة العاملية حاليًا بدعم البلدان األعضاء الستئصال شلل األطفال.

المشاكل الصحية الشائعة  .4

المالريا  1-4

إن املالريا واحدة من املشاكل الصحية الرئيسية يف العديد من البلدان يف املنطقة وتعتب أحد األمراض 
القاتلة الكبى يف املجتمعات الفقرية.

العوامل املسببة والتعرف عليها
إن املالريا يسببها طفيل املالريا، الذي ينتقل من شخص مريض إىل آخر سليم عن طريق لدغة بعوضة 
خالل  األعراض  تظهر  قد  بالعدوى،  بعوضة مصابة  لدغة  وبعد  الراكدة.  املياه  تتوالد يف  التي  األنوفيلس، 
الشهية  انخفاض  15 يومًا. ويظهر املرض عادة كحمى متقطعة مع تشنج. واألعراض األخرى قد تشمل 
والصداع والضعف والغثيان والقئ وأمل يف املفاصل؛ وترتفع احلمى فجأة وتبقي مرتفعة لساعات قليلة مع 

عرق غزير. ويتم تشخيص املالريا عن طريق الفحص املجهري لرشحية الدم للتعرف عىل طفيل املالريا.

متابعة احلاالت
جيب متابعة مجيع احلاالت اإلجيابية للمالريا لضامن أنه بعد استكامل الدورة األساسية للمعاجلة، يعاد 

اختبار الدم لطفيل املالريا.

اسرتاتيجيات املكافحة والوقاية ومحاية الصحة
	 وعي وتوجيه املجتمع املحيل بشأن املالريا والعوامل املرتبطة هبا. •

	 التشخيص املبكر واملعاجلة املبكرة. •
	 اكتشاف احلاالت اإلجيابية والسلبية والعالج الوقائي للحاالت املشتبهة. •
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الوحدة 2-3. الوقاية من املرض وتدبريه عالجياً

	 مكافحة نواقل املرض عن طريق اإلجراءات الصحية، وتدمري أماكن توالد البعوض. •
	 وضع الكريوسني عىل برك مياه املخلفات. •
	 رش مبيدات اآلفات يف األماكن املشتبهة. •

	  استخدام الشباك الواقي من البعوض ، وبصفة خاصة يف مناطق املالريا.•

األمراض التي يمكن الوقاية منهما بالتمنيع   2-4

متنيع األطفال
إن الغرض من البنامج املوسع للتمنيع الذي وضعته منظمة الصحة العاملية يف عام 1974 هو محاية 

األطفال ضد األمراض القائلة املذكورة أدناه من أجل خفض املراضة والعجز والوفاة من هذه األسباب.

	 شلل األطفال  •
	 اخلناق )الدفرتيا( •

	 الكزاز )التيتانوس( •
	 احلصبة •

	 الشاهوق )السعال الديكي( •
	 السل •

ولدى بعض بلدان اإلقليم برامج متنيع ضد أمراض إضافية يمكن الوقاية منها مثل االلتهاب الكبدي 
والنكاف واحلصبة األملانية.

ما هي سبب خطورة هذه األمراض عىل األطفال
األمراض نوعان: غري معدية، والتي ال تستطيع أن تنتقل إىل آخرين )مثل داء السكري والسطان( 

ومعدية، وهي التي يمكن أن تنتقل من شخص إىل آخر )مثل السل أو احلصبة(.

كيف تستطيع املبادرات املجتمعية أن تساعد يف مكافحة املالريا

•  تقييم مدى املشكلة والتعرف عىل أماكن التوالد
•  حشد املجتمع املحيل للقيام بدور يف مكافحة املالريا وتدمري أماكن توالد البعوض

•  إزكاء الوعي املجتمعي بالنسبة للمرض وإدخال اإلجراءات الوقائية
•  تقديم الدعم واإلرشاد لوضع نظام صحي فعال

•  تنسيق هيئة العاملني الصحيني الكتشاف الحاالت اإليجابية والسلبية ، وغري ذلك من اإلجراءات 
املالمئة

بأسعار  للناس  لتوفري شباك واقية  املوارد  البعوض وحشد  الواقية من  الشباك  استخدام  • تعزيز 
مخفضة
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األطفال  إىل  بالعدوى  املصابني  األطفال  من  بسهولة  تنترش  أن  أعاله  املذكورة  األمراض  وتستطيع 
فإهنم  األمراض،  هذه  ضد  أنفسهم  محاية  عىل  قليلة  قدرة  سوى  يملكون  ال  األطفال  كان  وملا  األصحاء. 

يصابون بالعدوى بسهولة ويصبحون مرىض.

والتمنيع يرفع مناعة اجلسم ضد مرض معني؛ ولكن املناعة ضد أحد األمراض ال تستطيع أن حتمي 
اجلسم من أمراض أخرى. ولذلك فإن التمنيعات املنفصلة مطلوبة ضد مجيع األمراض املذكورة أعاله.

اإلسهال  3-4

يف حالة اإلسهال خيرج الطفل الباز املائي ثالث مرات أو أكثر يف اليوم. وعندما يكون هناك دم خمتلط 
بالباز، تسمى احلالة زحار )دوسنتاريا(.

السبب يف خطورة اإلسهال
	 يف حالة اإلسهال الشديد، قد حتدث الوفاة بسبب الفقد الكبري للامء واألمالح. وهذه احلالة تسمى  •

اجلفاف. والدوسنتاريا أيضًا من األسباب اهلامة للوفاة بني األطفال.
	 أمراض اإلسهال أكثر شيوعًا بني األطفال الضعفاء الذين يعانون من نقص التغذية. ويسبب اإلسهال  •

مزيدًا من سوء التغذية.
	 يموت العديد من األطفال يف كل عام بسبب اإلسهال الذي يمكن الوقاية منه بإجراءات بسيطة. •

العوامل املسببة
األسباب الرئيسية لإلسهال هي الظروف غري الصحية، وتلوث املياه والغذاء والرضاعة الصناعية. 

كيف تستطيع املبادرات املجتمعية أن تساعد يف متنيع األطفال واألمهات

•  حشد جهود املجتمع املحىل وزيادة الوعي
•  الدعوة لعمل مجموعات لألمهات

•  التعرف عىل املجموعات املستهدفة وعمل سجالت لها
•  تنسيق حمالت التمنيع 

•  املشاركة النشطة ملنظامت املجتمع املحيل
• مساعدة العاملني الصحيني يف تخطيط وتنفيذ حمالت التحصني

•  تقدير وتقييم موقف حالة التمنيع 
•  تشجيع التمنيع أثناء تقديم قروض ملرشوعات زيادة الدخل

•  تقديم حوافز مثل تفضيل األطفال املمنعني يف االلتحاق باملدارس
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التدبري العالجي لإلسهال
تعويض  هي  تكلفة  بدون  فعالة  وسيلة  أكب  تعتب  األطفال،  يف  جتنبها  يمكن  التي  الوفيات  خلفض 
السوائل عن طريق الفم )تعويض السوائل عن طريق الفم( والتي تشمل إعطاء أمالح تعويض السوائل إىل 

جانب استمرار الوجبات أثناء نوبة اإلسهال.

وعىل ذلك فإن التدبري العالجي  لإلسهال له مكونات ثالثة هامة:

	 منع اجلفاف •
	 املعاجلة العاجلة والفعالة إذا كان هناك جفاف •

	 االستمرار يف تناول الطعام، باإلضافة إىل مزيد من املاء والرضاعة الطبيعية. •

السل  4-4

يف  السبب  هو  وهذا  نشطًا.  ليصبح  طوياًل  وقتًا  يستغرق  وقد  التقدم،  بطئ  معدي،  مرض  السل 
السلية  املتفطرة  وجرثومة  تشخيصها.  يتم  أن  بدون  املجتمع  يف  موجودة  تكون  قد  احلاالت  من  العديد  أن 
Mycobacterium tuberculosis املوجودة يف بصاق املريض هي التي تسبب هذا املرض. إن السعال 
والعطاس والضحك )غري املحمي( )بدون وضع منديل (، والتحدث أو البصق من املريض املصاب بسل 
نشط يمكن أن ينقل اجلراثيم إىل اآلخرين. ويزيد من تفاقم املشكلة الفقر وازدحام املسكن وضعف الوعي 

بالنسبة إلجراءات احلامية وسوء التغذية.

حجم املشكلة
مازال السل هو القاتل املعدي الرئييس يف العامل للشباب والبالغني، وحيصد مليونني إىل ثالثة ماليني 
روح سنويًا. والواقع أن انتشار السل عىل مستوى العامل يتزايد، وال سيام يف البلدان النامية، بسبب عدد من 
العوامل، التي تشمل طريقة العالج الغري صحيحة واملعاجلة السيئة، وزيادة العدوى املشرتكة للسل وفريوس 

ر املقاومة للعديد من األدوية و تداعي نظم الصحة العامة. نتشا نقص املناعة البرشي، وا

كيف تستطيع املبادرات املجتمعية أن تساعد يف مكافحة اإلسهال

•  نرش الوعي الصحي للمجتمع املحيل بشأن املشكلة واملواضيع املتعلقة بها
• تقوية التعريف بأساليب الحياة الصحية وحفظ الصحة الشخصية 

•  حشد الجهود وتنظيم املجتمع املحيل للحفاظ عىل الظروف الصحية
بتعويض  املعالجة  وحدات  وإقامة  املحيل  املجتمع  يف  لتدريبهم  الصحيني  العاملني  تنسيق    •

السوائل عن طريق الفم
•  تدريب األمهات عىل التعرف عىل التجفاف وإعداد أمالح تعويض السوائل عن طريق الفم

•  توزيع أمالح اإلرواء الفمي عن طريق منظامت املجتمع املحيل يف جميع املنازل التي بها أطفال 
دون الخامسة من العمر.
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التعرف

يتم تشخيص احلاالت املشتبهة عىل أساس الفحص السيري واملختبي. وجيب أن يقوم بالتشخيص 
أفراد صحيون مدربون.

اسرتاتيجيات املكافحة والوقاية واحلامية
	 حتري احلاالت املشتبهة وحتويلها للوحدة الصحية •

	 التشخيص املبكر والتدبري العالجي للحالة عن طريق خطة عالج تسمى املعاجلة القصرية األمد حتت  •
.)DOTS( اإلرشاف املبارش

ما هي املعاجلة القصرية  األمد حتت اإلرشاف املبارش
طريقة املعاجلة هذه، يتعاطى مريض السل األدوية حتت إرشاف مبارش من شخص يعمل يف املجال 
الصحي أو شخص مسؤول من املجتمع املحيل أو األرسة، يقوم بإعطاء األدوية للمريض وحيتفظ بالسجالت. 
وحيصل هذا الشخص عىل األدوية من املركز الصحي، وحيفظ السجالت ويقدم تقارير منتظمة ألقرب وحدة 

صحية.

الوقاية من السل
	 جيب أن حيصل املرىض عىل العالج بانتظام وجيب متابعة حالتهم عن كثب حتى يشفى املرىض. •

	األطفال الذين مل يصابوا بعد باملرض ومل يتلقوا التطعيم  بلقاح) يب يس جي( جيب تطعيمهم. •
	املريض املصابون بسعال ملدة أكثر من ثالثة أسابيع جيب حتويلهم إىل املستشفى لفحصهم. •

	جيب فحص أعضاء األرسة واملخالطني اآلخرين للمرىض وجيب إعطاؤهم معلومات عن اإلجراءات  •
الوقائية

	جيب تثقيف املجتمع املحىل بالنسبة ملرض السل والوقاية منه. •
عند  الفم  أمام  منديل  وإمساك  املكشوف  البصق  وعدم  اآلخرين،  مراعاة  عىل  املرىض  تدريب  	جيب  •

احلديث.

كيف تستطيع املبادرات املجتمعية أن تساعد يف مكافحة السل

•  تقديم الثقافة الصحية للمجتمع املحيل
•  حشد جهود املجتمعات املحلية للتعرف عىل الحاالت وعالجها و تدبريها عالجياً

•  املساعدة يف فحص املشتبه بهم
• تيسري عالج الحاالت بإتباع خطة املعالجة القصرية األمد تحت اإلرشاف املبارش

•  تقييم املشكلة وتبادل املعلومات
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)AIDS( )متالزمة العوز المناعي المكتسب )اإليدز  5-4

اجلسم البرشي لديه دفاعات فعالة جدًا. ولكن أي اضطراب يف املنظومة جيعل اجلسم معرضًا ألمراض 
الدفاع  البرشي )HIV( عندما يدخل اجلسم يدمر نظام  املناعي  العوز  املسمى فريوس  خمتلفة. والفريوس 
ويسبب متالزمة العوز املناعي املكتسب )AIDS(. ويوجد الفريوس عادة يف الدم واإلفرازات اجلنسية، التي 
يمكن أن تسبب انتشار املرض. كام أن الفريوس يوجد أيضًا يف إفرازات أخرى للجسم مثل البصاق والدموع 

والبول والعرق ولكن هذه ال تستطيع أن تنرش املرض.

ويف الوقت احلايل يعد فريوس العوز املناعي البرشي  /األيدز مشكلة صحية كبى عىل مستوى العامل 
وقد أوجدت حالة طوارئ، خاصة يف املجتمعات الفقرية والبلدان النامية.

كيفية انتشار اإليدز
تنترش العدوى عن طريق:

	 االنتقال عن طريق اجلنس •
	نقل دم أو مشتفات دم مصاب بالعدوى •

	املشاركة يف املحاقن أو األدوات احلادة •
	من األم املصابة بالعدوى إىل حديثي الوالدة •

ويزيد الفقر واحلرمان من خطورة املشكلة بسبب ندرة اإلمكانيات للمكافحة وللسيطرة والعالج.

الطرق التي ال ينترش هبا فريوس اإليدز
	االتصال االجتامعي، والعمل معًا. والذهاب للمدرسة معًا، واحلياة معًا. •

	اجللوس معًا أو يف نفس احلجرة. •
	املصافحة واألحضان. •

	تناول الطعام مع املريض واستخدام نفس األدوات. •
	استخدام نفس املرحاض. •

	استخدام نفس احلامم أو حوض السباحة. •
	استخدام مالبس اآلخرين. •

	إعطاء الدم )من الرضوري إجراء اختبار اإليدز قبل إعطاء الدم(. •
	العناية باملريض أو متريضه )إذا اتبعت االحتياطات الوقائية(. •

من الذي جيب أن جيرى له اختبار اإليدز؟
	أولئك الذين هلم عالقات جنسية خارج نطاق الزواج أو متعددي العالقات. •

	الشواذ جنسيًا . •
	الشخص الذي تم نقل الدم إليه. •

	األشخاص الذين يشرتكون يف احلقن أو اإلبر. •
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	األشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى منقولة جنسيًاً. •
	األطفال املدون ألمهات مصابات بالعدوى. •

	أي شخص أصيب بوخز أو جرح خالل عملية حقن مريض باإليدز. •

التعرف
يتم التشخيص عن طريق الفحص املختبي يف مراكز خاصة ويقوم به أفراد مؤهلني. وليست هناك 

أعراض معينة للمرض.

اسرتاتيجيات املكافحة والوقاية
اإلجراءات املعينة تشمل:

	 االقتصار يف العالقات اجلنسية عىل إطار احلياة الزوجية. •
	 إذا أصيب أحد الرشكاء يف العالقة اجلنسية بفريوس اإليدز، جيب استخدام العازل الذكري خالل  •

املامرسة اجلنسية.
	 جيب إعطاء احلقن بمحاقن ذات استعامل واحد أو حماقن معقمة بطريقة سليمة. •

	 جتنب املشاركة يف املحاقن أو اإلبر التي يستخدمها املدمنون. •
	 جيب أال يتم نقل الدم إال عند الرضورة القصوى. •

	 إذا كان الدم رضوريًا إلنقاذ احلياة، تأكد من فحصه لإليدز وفريوس االلتهاب الكبدي. •
	 إذا كان البد من نقل منتجات الدم، تأكد من خلوها من اإليدز وفريوس االلتهاب الكبدي. •

كيف تستطيع املبادرات املجتمعية املساعدة يف مكافحة اإليدز؟

•  زيادة وعي املجتمع املحيل مبشكلة اإليدز وآثارها والوقاية منها
•  تحفيز مجموعات املجتمع املحيل نحو اإلجراءات االجتامعية لتقليل انتشار اإليدز

•  تيسري األنشطة املعينة للعاملني يف مجال الصحة املتعلقة بالوقاية من اإليدز.
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حشد جهود المجتمع والتعاقد االجتماعي
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	مفهوم وأهداف حشد اجلهود  االجتامعية •
	إطار حشد اجلهود  االجتامعية من منظور جمتمعي •

	عمل العقود االجتامعية  بني املجتمع املحيل وأصحاب املصالح اآلخرين •

النتيجة المتوقعة 

وسوف  االجتامعي.  التعاقد  وحمتويات  االجتامعية  اجلهود  حشد  عمليات  عىل  املشاركون  يتعرف  سوف 
يصبحون قادرين عىل حشد جهود املجتمعات املحلية باستخدام هذا األسلوب مع إدخال التعاقد االجتامعي 

أثناء البدء يف املبادرات املجتمعية .
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حشد الجهود االجتماعية   .1

لقد ظهر مفهوم حشد اجلهود االجتامعية من االعرتاف بأن املشاركة احلقيقية للمجتمع أساسية لتنميته. 
ولذلك فإن املجتمع املدين، وهو املستفيد الفعيل من عملية التنمية بأكملها، عليه أن يقوم بدور إجيايب يف التنمية 
الذاتية وأنشطة رفاهيته. وهذا يتطلب جهودًا مستمرة وآليات تيسري حلشد جهود الناس، مما يمكنهم من البدء 

والتحكم يف التنمية الشخصية واملجتمعية، يف مقابل جمرد املشاركة يف أي مبادرة.

لتحقيق  جامعية  بصورة  للعمل  أنفسهم  تنظيم  من  الناس  متكن  أداة  االجتامعية  الجهود  حشد  إن 
األهداف املطلوبة

من املفهوم متامًا أنه مهام تكن حيوية أو قيمة اهلدف، فإنه ال يمكن إحراز تقدم يذكر حتى يتم اكتساب 
دعم مجاهريي أوسع وقيام قطاعات خمتلفة من املجتمع باملشاركة يف عملية التغيري. إن حشد اجلهود االجتامعية 
تتجاوز جمرد تبادل اآلراء أو التفاعل مع جمموعات خمتارة، لتشمل مجيع الناس، وبخاصة الفقراء، واملحرومني 
من أعضاء املجتمع. وهبذه الطريقة، يمكن أن تعمل يف بيئة ذات مشاركة عالية. وتقدم املبادرات املجتمعية  

اآلليات للتنفيذ الفعال السرتاتيجيات حشد اجلهود االجتامعية لتحقيق مرمى التنمية الشاملة.

أهداف حشد الجهود االجتامعية للمجتمعات املحلية

• جعل املجتمع املحيل يشعر باحتياجاته وحقوقه ويسوده حاله من التنمية 
• تسهيل تغيري سلوك املجتمع املحيل من دور سلبي إىل دور إيجايب

• تنمية الوعي بالنسبة للصحة والتنمية لتحسني نوعية الحياة
لتنمية  الذاتية  واإلدارة  القرار  صنع  يف  القيادية  األدوار  لبيان  املحيل  املجتمع  قدرات  • بناء 

األنشطة
• تحديد االحتياجات املعروفة وغري املعروفة، واكتشاف مصدرها  

• تقوية املشاركة املجتمعية والحفاظ عىل التقدم نحو تحقيق مرمى التنمية املضمونة االستمرار  

إطار حشد الجهود االجتماعية  1-1

حشد اجلهود االجتامعية تشتمل عىل عدة خطوات. وجيب يف أغلب احلاالت القيام هبا بالرتتيب املبني 
أدناه.
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زيادة الشعور و اإلرشاد وتنمية الوعي
مالئمة  بطريقة  وإرشاده  املحيل  املجتمع  شعور  زيادة  دائاًم  الرضوري  من  املجتمعية  املبادرات  يف 
ألهداف ومفهوم وفلسفة وعملية هذا األسلوب. وجيب التعبري عن كل ذلك يف إطار احتياجاهتم. وجيب 
إعطاء املجتمع املحيل معلومات عن الوضع املحيل وكيفية مساعدة املبادرات املجتمعية  هلم يف حل مشاكلهم. 
بالنسبة الحتياجاهتم وحقوقهم وإمكانياهتم ومواردهم إىل جانب أدوراهم يف  أيضًا  الوعي  كام جيب زيادة 
سوف  املجتمع  أعضاء  مع  املتكرر  واالتصال  التفاعل  إن  فيه.  ويعملون  يعيشون  الذي  االجتامعي  الوضع 

يقوى إحساسهم. وسيبدءون يف االستامع باهتامم ويتم حشد جهودهم  تدرجييًا.

التحفيز واإلعداد االجتامعي
إن التحفيز عبارة عن عملية "التنبيه واالستجابة". وهي حث الناس عىل املسامهة بفاعلية وكفاءة نحو 
حتقيق األهداف. وهيدف التحفيز إلعداد الناس اجتامعيًا عىل األدوار اجلديدة وتنفيذ أسلوب غري تقليدي. 

ويتم التقرب إىل جمموعات خمتلفة يف املجتمع املحيل وقادهتم مع حتفيزهم عىل التغيري.

الخطوات الرئيسية لحشد الجهود االجتامعية 

• زيادة الشعور واإلرشاد وتنمية الوعي
• التحفيز واإلعداد االجتامعي

• تطوير الهيكل التنظيمي
• بناء القدرات لألفراد 

• جمع رشكاء معاً
• تبادل املعلومات واالتصاالت 

• املساندة والحوافز 
• زيادة  املوارد

• الحفاظ عىل الروح املعنوية واالنطالق لتحقيق األهداف
• تقوية املجتمع املحيل واالكتفاء الذايت

يهدف التحفيز إىل إعداد الناس اجتامعياً ألدوار جديدة وتنفيذ أسلوب غري تقليدي 

تطوير اهليكل التنظيمي 
يتم مساعدة املجتمع املحىل ليصبح منظاًم مع إنشاء نظام اتصاالت للقيام بأعامل مجاعية ومنسقة. ويتم 
الفقراء  املبادرات املجتمعية   تكوين منظامت من أعضاء املجتمع املحيل وبخاصة  يف هذه العملية يف نطاق 
ديمقراطية عىل  مبادئ  املنظامت عىل  فنية(. وتعمل هذه  املجموعات وجلان  املجتمع، ومندويب  تنمية  )جلنة 

أساس األدوار التي يوافق عليها مجيع األعضاء.
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بناء القدرات لألفراد 
ال يكتمل تنظيم املجتمع إال بتمكني أعضائه من القيام بأدوارهم التي تغريت. إن بناء القدرات وتدريب 
قيادات املجتمع املحيل عنرص أسايس لتقوية قدراهتم ويسمح هلم بالقيام بأدوارهم اجلديدة عن طريق اإلدارة 

الذاتية وأنشطة البنامج. وجيب تشجيع املجتمع املحيل عىل تعظيم قدراته ورفع مهاراته ومعرفته .

مجع الرشكاء  معًا
جيب أن يشرتك الناس من قطاعات خمتلفة وعىل مستويات شتى من املجتمع يف حوار للعمل اجلامعي 
والتعاوين. وإىل جانب القطاعات االخرى ، جيب حشد جهود املنظامت وأصحاب املصالح وصانعي الرأي 

والقيادة السياسية إلقامة رشاكة والقيام بأعامل مجاعية لتنمية املجتمع.

تبادل املعلومات واالتصاالت
االتصال املستمر وتبادل املعلومات احليوية اخلاصة بالتطورات يف املبادرات املجتمعية  أمور حيوية 
للدعوة للبنامج وعملية حشد اجلهود االجتامعية. وجيب أن تكون هناك اسرتاتيجيات حمددة بوضوح ونظام 

اتصال لتبادل املعلومات مع املجتمع املحيل وأصحاب املصالح. 

املساندة واحلوافز
 . للتنمية  املادي أساس لزيادة االهتامم بني أعضاء املجتمع املحيل  املتغرية والدعم  قد تكون احلوافز 

ولكن الدعم الفنى مطلوب طوال فرتة البنامج جلعل التغيري فعااًل ومستمرًا. 

زيادة املوارد
الربح واملسامهات  املحيل واقتسام  املجتمع  زيادة وجتميع مدخرات  إن تكوين رأس مال عن طريق 
)مثل صندوق تنمية املجتمع( سوف ييس وظيفة تنظيم املجتمع املحىل ويعزز القدرة عىل االستفادة الكاملة 
االعتامد عىل  املحيل وأول خطوة نحو  للمجتمع  املوارد أصواًل مشرتكة  إمكانياته. وسوف تصبح هذه  من 

الذات.

احلفاظ عىل الروح املعنوية واالنطالق لتحقيق األهداف 
حشد اجلهود االجتامعية هلا ارتباط وثيق بالروح املعنوية، وهذه بدورها مرتبطة بنجاح و إنجازات 
املجتمع. وجيب عىل فريق الدعم الفني يف مناطق املبادرات املجتمعية  أن يشجع املجتمعات املحلية باستمرار 
للحفاظ عىل روحهم املعنوية واستمرار األعامل. وسيحافظ ذلك عىل حيوية عملية حشد اجلهود االجتامعية 

الستمرار البنامج.

تقوية املجتمع املحيل واالكتفاء الذايت
من  مستوى  وحتقيق  املحىل  املجتمع  تقوية  هي  االجتامعية  اجلهود  حشد  لعملية  النهائية  النتيجة  إن 
القرار  الذايت يف صنع  االكتفاء  مزيد من  املحلية يف جهودها نحو  املجتمعات  تقوية  الذايت. وجيب  االكتفاء 
وتصميم االسرتاتيجيات اخلاصة بمستقبلهم. ويتم ذلك يف إطار املجتمع املحيل واألرسة والفرد أيضًا. وإىل 
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واإلسكان،  الغذائي  واالستقرار  واملهارات،  التعليم  الذايت  االكتفاء  عنارص  تشمل  الثابت،  الدخل  جانب 
واألمن والبيئة، وسهولة توفري اخلدمات األخرى. 

ويف املبادرات املجتمعية  يتم حشد اجلهود املجتمعات املحلية وتقويتها للقيام بتنمية ذاهتا مع الدعم 
الفني واملادي من أصحاب املصالح والرشكاء اآلخرين. وملا كانت املجتمعات املحلية هي املشارك األول 
األمد  وبعيدة  قصرية  األهداف  بيان  مع  الذاتية  للتنمية  االختصاصات  بتحديد  ملزمة  فإهنا  كلها،  للعملية 

وحتديد دور كل رشيك من خالل التعاقد االجتامعي الذي سيناقش الحقًا.

التعاقد االجتماعي  .2

البدء يف إدخال املبادرات املجتمعية  )االحتياجات األساسية للتنمية، برامج القرى الصحية، برامج 
التنمية وأصحاب  الرشكاء يف  يوقع مجيع  أن  ما، جيب  منطقة  والتنمية( يف  الصحة  واملرأة يف  الصحية  املدن 

املصالح عىل التعاقد االجتامعي كالتزام أديب للقيام بدورهم املحدد يف العقد. 

األهداف  2-1

هيدف التعاقد االجتامعي لتعزيز العمل املشرتك بني األطراف مع أدوار ومسؤوليات حمددة جيدًا من 
أجل:

النتائج الصحية من خالل  	حتقيق الصحة للجميع عن طريق ضامن عدالة الفرص الصحية وحتسني  •
الوعي الصحي، وأنامط احلياة الصحية والوقاية من األمراض

العجز  أوجه  من  واحلد  االجتامعي،  املستوى  لرفع  املتكاملة  االقتصادية  االجتامعية  التنمية  	تيسري  •
االجتامعي، وخفض الفقر وحتسني نوعية حياة الناس.

األدوار والمسؤوليات  2-2

ملا كانت املبادرات املجتمعية  عمل مجاعي، فإن الرشكاء )املجتمع املحىل واحلكومة ومنظمة الصحة 
العاملية وأصحاب املصالح اآلخرين( مطلوب منهم القيام باألدوار اآلتية لتحقيق أهداف البنامج.

املجتمع املحيل
جيب عىل املجتمع املحيل يف منطقة املرشوع القيام باإلجراءات اآلتية بناء عىل مبادئ مساعدة الذات 
والتمويل الذايت واالعتامد عىل الذات واإلدارة الذاتية للتنمية املضمونة االستمرار  للمجتمع املحيل بالتعاون 
العاملية والرشكاء  القطاعات  ومنظمة الصحة  البنامج يف وزارة الصحة أو احلكومة  وفرق من   إدارة  مع 

اآلخرين.

وسوف حيشد املجتمع جهوده وينظمها كام ييل:

	يقوم الناس الذين يمثلون املجتمع املحىل كله باختيار جلنة تنمية املجتمع. ويتم إخطار اللجنة املختارة  •
من جانب إدارة البنامج أو اإلدارة املحلية. وأي تغيري يف التنظيم سيخضع ملوافقة هذه السلطات.
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	تقسم املنطقة التي تنفذ املبادرات املجتمعية  إىل جمموعات، يتكون كل منها من عدد معقول من املنازل.  •
وتقوم األرس باختيار مندويب جمموعتهم من بني املقيمني هبا.

	يتم حشد اجلهود وتنظيم جمموعات املرأة والشباب باإلضافة إىل اللجان الفنية املختارة للقيام بمهام  •
معينة مثل الصحة، والتعليم، والبيئة الصحية، وأنشطة زيادة الدخل، واإلدارة املالية.

	يعمل مندوبو املجتمع املحىل متطوعني بدون توقع أي أجر أو حوافز أو مكافآت مالية. •
	يكون لرئيس جلنة تنمية املجتمع أو أي عضو آخر ختتاره اللجنة حق التوقيع نيابة عن املجتمع املحيل  •

عىل الوثائق ذات الصلة بالبنامج والتقارير ومقرتحات املرشوع واالتفاقات.
	سوف يبني أعضاء منظامت املجتمعات املحلية قدراهتم للعمل كدعادة  للبنامج عن طريق املشاركة  •
إلدارة  اإلرشادية  بالدالئل  تامة  دراية  عىل  يكونون  وسوف  املختلفة.  التدريب  دورات  ألنشطة  يف 

املبادرات املجتمعية  وأدواهتا الستخدامها يف خمتلف أنشطة البنامج.
	جتتمع جلنة تنمية املجتمع ومندوبو املجموعات واللجان الفنية بصفة منتظمة لتبادل املعلومات وتقديم  •

توصيات أو مقرتحات باتفاق اآلراء عىل نطاق واسع.
	سوف تقوم جلنة تنمية املجتمع ومندوبو املجموعات بمساعدة األرس وتيسري حل مشكالهتا، مع نرش  •
األرس  ثقة  تكتسب  أن  املحيل  املجتمع  تنمية  جلنة  وعىل  املطلوبة.  املعلومات  ومجع  الفنية  املعلومات 

وجتعلها عىل علم كامل بتطورات البنامج.
	سوف يساعد املجتمع املحيل فريق العمل والرشكاء اآلخرين وييس هلم القيام ببحوث العمليات مع  •

تقديم املعلومات املالئمة عند طلبها.
والتنمية  للصحة  املجتمعية  املبادرات  أسلوب  بتعزيز  للبنامج  املحىل كدعاية  املجتمع  يعمل  	سوف  •

وإنجازاهتا  لدي املجتمعات األخرى والزائرين لتبادل اخلبات والتوسع يف أنشطة البنامج.
	سوف تكون جلنة تنمية املجتمع مسؤولة عن اإلرشاف املنتظم واملتابعة للمرشوعات مع االحتفاظ  •

بسجالهتا كام هو مبني يف الدالئل اإلرشادية واألدوات اخلاصة باملبادرات املجتمعية .
	جيب توثيق مجيع أنشطة وقرارات جلنة تنمية املجتمع مع تبادهلا بانتظام مع الرشكاء اآلخرين وبخاصة  •

فريق العمل.

سوف يقوم املجتمع املحيل بدعم من فريق العمل ، متطوعًا بإجراء مسوح استطالع لقاعدة بيانات 
األرس  واملجتمع، وتقييم االحتياجات جلمع معلومات عن عنارص ومؤرشات املبادرات املجتمعية  ، ومجع 
لتنمية  خطة  وإعداد  عليها؛  التعرف  تم  التي  لالحتياجات  أولويات  ووضع   ، االستطالع  نتائج  وحتليل 

املنطقة.

سوف يقوم املجتمع املحيل بتخطيط وتنفيذ املشاريع واألنشطة يف املنطقة كام ييل.

مع  ومتمشية  األولوية،  االحتياجات  تلبى  و  للتنفيذ  وقابلة  الفقراء  لصالح  املشاريع  تكون  أن  	جيب  •
العادات االجتامعية وداخل حدود اإلمكانيات املتاحة. وجيب أن يكون جلميع املشاريع تأثري إجيايب 

عىل صحة الفرد واألرسة واملجتمع.
واستكشاف  املاهرة  البرشية  املوارد  وحتديد  املمكنة،  اإلمكانيات  مجيع  بحشد  املحيل  املجتمع  	يقوم  •

أحسن املشاريع التي يمكن الرتويج هلا.
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	تقوم جلنة تنمية املجتمع بعمل استطالع والتوصية و طلبات توصية لزيادة الدخل طبقًا ملعايري البنامج  •
مع إعداد مقرتحات املرشوع عىل نامذج سابقة اإلعداد، وتقديم ضامنات تسديد القروض.

% عىل األقل  	 سوف يساهم املجتمع املحيل يف مجيع املداخالت االجتامعية باإلضافة إىل نصيب يبلغ 25•
يف أنشطة زيادة  الدخل.

	جيب أن يضمن املجتمع املحيل أن األرس املحرومة أو الفقرية وحدها هي التي تستفيد من القروض،  •
خلفض انتشار الفقر بنسبة 25% عىل األقل خالل فرتة ثالث سنوات.

	يدير املجتمع املحيل، عن طريق جلنة تنمية املجتمع، أنشطة البنامج بمساعدة فنية وتشاور مع فريق  •
العمل  وطبقًا للمقرتحات املتفق عليها ومعايري البنامج.

بعد  االجتامعية  والتنمية  الصحة  ملضمون  األساسية  العنارص  تنفيذ  املحيل  املجتمع  يضمن  أن  جيب 
العمل ومنظمة  فريق  يقوم  االقتصادية. وسوف  املرض واألولويات االجتامعية  انتشار  تعديلها وفقا لشدة 
الصحة العاملية ببناء قدرة املجتمع املحىل للحصول عىل املهارات واملعرفة الرضورية لتنفيذ مضمون الصحة 
جمال  يف  الصحيني  العاملني  من  بمساعدة  ذلك  بعد  املحىل  املجتمع  يقوم  وسوف  االجتامعية.  والتنمية 
املداخالت الرضورية لتحقيق أهداف الصحة املتفق عليها خالل فرتة حمدودة )مثل ثالث سنوات أو أكثر( 
األهداف  االتفاق عىل  ويتم  البنامج.  أنشطة  البدء يف  عند  وضعت  التي  األويل  املسح  بمؤرشات  باملقارنة 
يف عملية تشاور باستخدام األرقام املذكورة أدناه. ومن األمور احلاسمة أن تكون األهداف ممكنة التحقيق 
وعملية وقابلة للقياس. إن قائمة األهداف املبينة أدناه واإلطار الزمني لتحقيقها ليست إال مقرتحات ويمكن 

تعديلها يف كل منطقة طبقًا للوضع القائم ومع مراعاة الثوابت  الوطنية للصحة والتنمية.

.% 	 متنيع األطفال واألمهات أكب من أو يساوي 90•
.% 	 تقديم الرعاية أثناء وبعد الوالدة للنساء احلوامل واألمهات اجلدد أكب من أو يساوي 90•

املشاركة  عىل  مدرب  طبي  طاقم  توفري  طريق  عن  آمنة  وأمومة  والدة  رعاية  إىل  الوصول  	إمكانية  •
املجتمعة، مع حتويل احلاالت اخلطرة إىل أقرب وحدة صحية أكب من أو يساوي %70.

 % 	 تعزيز تنظيم األرسة عن طريق تقديم استشارت فنية ووسائل تنظيم األرسة أكب من أو يساوي 50•
من األزواج املؤهلني.

	خفض معدل األمراض والوفيات بني األطفال دون اخلامسة من العمر  نتيجة لإلسهال بنسبة أكب من  •
أو يساوي 75% عن طريق تدريب األمهات عىل إعداد أمالح تعويض سوائل اجلسم عن طريق الفم 

و العالج للحاالت البسيطة.
الرئوي  لاللتهاب  نتيجة  العمر   من  اخلامسة  دون  األطفال  بني  األمراض  معدل  و  الوفيات  	خفض  •

بنسبة 50% عن طريق اإلجراءات املالئمة.
% عن طريق التغذية الكافية، و  	 خفض سوء التغذية بني األطفال بنسبة 50% وبني األمهات بنسبة 65•

املتابعة املنتظمة واإلجراءات الصحّية األخرى.
% من مجيع حديثي الوالدة. 	 تعزيز االقتصار عىل الرضاعة الطبيعية ملدة 6 أشهر عىل األقل بنسبة 75•

% عن طريق املعاجلة القصرية األمد حتت  	 •70 خفض معدل األمراض والوفيات بسبب السل بنسبة 
.)DOTS( اإلرشاف املبارش
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من  للوقاية  شبكة  وتوفري  املوقع  يف  الصحّية  الظروف  بتحسني   % 	 •90 بنسبة  املالريا  حاالت  خفض 
البعوض .

	تنظيم جلسات للتوعية الصحية لنرش املعلومات الصحية عىل مجيع األرس لتعزيز طرق احلياة الصحية  •
وخفض التدخني وإدمان املخدرات.

% من األرس. 	 توفري مياه رشب آمنة إىل 70•
	إدخال مبادرات الصحة املدرسية لتشجيع ممارسة الرياضة بانتظام والفحص الطبي الشامل  وحتسني  •

صحه الفم.
	ضامن تدريب القابالت املدربات واملثقفني الشباب )وبخاصة اإلناث( عىل عنارص الرعاية الصحية  •

األولية للمساعدة ىف توصيل مكونات الصحة الشاملة وتطوير العالقة مع املرافق الصحية 
	إنشاء واالحتفاظ بسجل لألحداث احليوية التي هلا تأثري مبارش عىل صحة السكان املحليني.  •

باملبادرات املجتمعية   بالتمويل للبنامج طبقًا للدالئل اإلرشادية واألدوات اخلاصة  	ويقوم املجتمع  •
املبينة أدناه. 

	فتح احلسابات املبدئية و الدورية يف أقرب بنك، يرصف منها بتوقعني من مندويب املجتمع املحيل ومدير  •
البنامج.

	يضمن املجتمع املحيل سداد مجيع القروض طبقًا جلدول زمني متفق عليه، وتقوم جلنة تنمية املجتمع  •
املحيل أو مندوبو املجموعات باملتابعة الفعالة للقروض املتأخرة واملتعثرة.

	يقوم املجتمع املحيل بتعيني جلنة مالية مسؤولة عن رصف وسداد القروض، وإدارة حسابات البنك،  •
املحيل  املجتمع  املالية وإطالع  تقارير شهرية، وضامن وضوح اإلدارة  واالحتفاظ بسجالت وإعداد 

عىل املعلومات.
	يساهم املستفيدون من زيادة الدخل بجزء من أرباحهم لصالح صندوق تنمية املجتمع كآلية للمشاركة  •
يف الفوائد مع أعضاء آخرين يف املجتمع املحيل. وتقوم جلنة تنمية املجتمع املحيل بتجميع هذه املسامهات 
ووضعها يف احلساب يف البنك مع االحتفاظ بالسجالت وتستخدمها جزئيًا يف تكاليف التشغيل ومزيد 
من تنمية املجتمع املحيل من خالل املشاريع اجلديدة واملشاريع االجتامعية وبصفة خاصة للقطاعات 

الفقرية واملريضة يف املجتمع . 
	تقوم وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية بتقييم سنوي للسجالت املالية. وجيب أن ييس املجتمع  •

املحيل هذه العملية.

فريق العمل بني القطاعات
يقوم فرق العمل بني القطاعات حتت إرشاف مدير البنامج بمساعدة املجتمع املحيل يف القيام بمهام 

حمددة لتحقيق األهداف املطلوبة من البنامج. وهذا يشمل ما ييل.

	حشد جهود وتنظيم املجتمع املحيل من أجل مواجهة مشاكله وتقوية القطاعات. •
املحلية  املهارات  مستوى  ورفع  املجتمعية   املبادرات  منهج  يف  املحيل  املجتمع  قدرات  وبناء  	تدريب  •

املوجودة.
	إعداد واملوافقة عىل عمل البنامج وخطط تنمية املنطقة عىل أساس االحتياجات واألولويات التي  •

تم حتديدها.
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	إعداد وتقييم مقرتحات املرشوع لالستمرارية الفنية واملالية. •
املوظفني  من  وغريهم  املتطوعني  الصحة  وموظفني  الصّحة  جمال  يف  العاملني  مع  والتعاون  	التنسيق  •

للتنفيذ الناجح ملجموعة اخلدمات الصحية األساسية.
للتنفيذ  املحلية واخلارجية  املوارد  العام مع حشد جهود  القطاع  إدارات  	إدخال قطاعات أخرى من  •

الفعال لألنشطة املخطط هلا.
	البحوث والتعزيز للتكنولوجيات املالئمة ألنشطة البنامج. •

	التنسيق والتعاون مع مجيع أصحاب املصالح مع استكشاف مسامهات جديدة. •
ناحية  املجتمعية  من  املبادرات  كفاية  األدلة عىل  وإقامة  البنامج  أنشطة  تقارير عن  	التوثيق وإعداد  •

املداخالت والعملية واملخرجات والنتائج.
	الدعوة إىل املبادرات املجتمعية  وتعزيزها وتسويقها والتوسع فيها داخل وخارج املنطقة. •

السلطات الوطنية واإلقليمية
	تعيني أشخاص كضابط اتصال عىل املستوى الوطني أو اإلقليمي إلدارة وتنسيق البنامج. •

للسياسة،  ومبادئ  إرشادية  دالئل  ووضع  السيايس،  االلتزام  لضامن  وإقليمية  وطنية  جلان  	إنشاء  •
وتصميم املعايري واإلجراءات لتنفيذ البنامج و جتميع اإلمكانيات املطلوبة.

	وضع نظام فعال للتعاون بني القطاعات. •
	توجيه وتعزيز والدعوة للحصول عىل دعم القطاع العام وغريه من الرشكاء أو الوكاالت املحتملة. •

	إعداد اخلطط الوطنية واإلقليمية واملوافقة عليها وضّمها إىل جدول أعامل التنمية الوطنية والسياسات  •
لتيسري حتقيق املرامي التنموية لأللفية.

	متابعة عملية التنفيذ وتقدم البنامج والقيام بتقييم دوري للبنامج. •

منظمة الصحة العاملية والوكاالت املانحة األخرى
املرامى  وحتقيق  العادلة  التنمية  لتعزيز  الصلة  ذات  الوطنية  واخلطط  السياسات  إعداد  يف  	املساعدة  •

التنموية لأللفية.
	القيام بالدعوة والرتويج للمبادرات املجتمعية  مع مجيع الرشكاء املحتملني للعمل املشرتك و حشد  •

اجلهود املؤكدة.
	تقديم مساعدة فنية لإلدارة الناجحة كنموذج للتنمية املستدامة. •

	التوسع يف الدعم املايل كنواة مالية للتنمية االجتامعية االقتصادية يف مناطق نموذجية. •
يف  املختلفة  النامية  املحلية  املجتمعات  بني  الفني  والتعاون  اخلبات  وتبادل  املعلومات  نرش  	تشجيع  •

األمور املتعلقة بالصحة والتنمية البرشية.
	دعم البحوث وتطوير تكنولوجيات مالئمة باستخدام املعرفة واملهارات املتوفرة حمليًا. •

	تسويق أساليب املبادرات املجتمعية  وإنشاء روابط بني رشكاء التنمية وأصحاب املصالح. •
	بناء قدرات السلطات الوطنية واملجتمعات املحلية من أجل اإلدارة الناجحة للبنامج طبقًا للدالئل  •

اإلرشادية واألدوات التي وضعتها منظمة الصحة العاملية املبادرات املجتمعية .
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التوقيع
جيب أن يتم التوقيع عىل التعاقد االجتامعي يف اجتامع مشرتك يضم ممثلني من منظمة الصحة العاملية 
ووزارة الصحة واحلكومة واملجتمع املحيل وأصحاب املصالح. وسوف يكون املوقعون عىل التعاقد االجتامعي 

هم مندوبو املجتمع ومدير البنامج والسلطات احلكومية املعنية وممثل منظمة الصحة العاملية يف البلد.

عمل المجموعة  .3

العملية       
املواد املطلوبة لعمل املجموعة ذات  املعنية، جيب أن يقرأ املشاركون  العمل  السابقة جللسة  الليلة  يف 

الصلة. وجيب إجراء عمل املجموعة كام ييل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد عدد أي منها عن ثامنية. •
	جيـب أن ختتار كل جمموعـة رئيسها ومقررهـا. ) وجيـب أن تكون هذه املسؤوليات بالتبادل مع كل  •

املجموعة خالل املهمة(.
	جيب أن يراعى الرئيس الوقت وأن يشجع كل عضو يف املجموعة عىل املشاركة. •

	جيب أن يقدم املقرر النتائج والتقرير الذي أعدته جمموعة العمل يف اجللسة العامة. •
عروض  عىل  تعقيب  ويقدموا  كخباء  املشاركني  يساعدوا  أن  املساعدين  األشخاص  عىل  	جيب  •

املجموعة.

املهمة
تقوم كل جمموعة خالل جلسة العمل بمناقشة أحد املواقف املبينة يف امللحق 1.1.3 وتقديم وجهات 

نظرهم يف اجللسة العامة عىل السؤال التايل:

"ما هي خطط العمل املالئمة حلشد جهود املجتمع املحىل عن طريق التغلب عىل العوائق االجتامعية 
والسياسية السائدة ولضامن اجلهود اجلامعية نحو تنفيذ البنامج؟"
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الملحق 1.1.3

دراسة حالة

مقارنة املواضيع التنظيمية لثالث قرى يف منطقة البنامج

القرية 3القرية 2القرية 1العامل
عىل أساس سيايس، إختيار املنطقة

القرية موطن أحد مالك 
األرايض األثرياء وله 

نفوذ سيايس وحكومي

بجوار القرية الثانيةبجوار القرية األوىل

السكان حوايل 3000 حجم القرية
نسمة مقسمة إىل ثالثة 
أجزاء )متساوية تقريبا

W( عىل مساحة قريبة 
من بعضها

قرية سكاهنا حوايل 
4000 نسمة و هبا 
ضاحيتان صغريتان

قرية كبرية تضم أكثر من 
10000 نسمة من السكان، 

مقسمة إىل مخسة أجزاء 
)موقع رئييس واحد والباقي 

أجزاء صغرية(
مستوى 
التعليم 
والوعي

أغلب الناس أميون 
وليس لدهيم وعي

مستوى منخفض للقراءة 
والكتابة

مستوى القراءة والكتابة 
ليس منخفضًا بالنسبة للقرى 
األخرى، والناس عىل وعي 

بالقضايا العامة
مدارس ابتدائية للذكور املرافق

واإلناث، جملس االحتاد 
ووحدة صحية أساسية 

للمنطقة

مدارس متوسطة للذكور 
واإلناث

مدرسة عليا للبنني ومدرسة 
متوسطة للفتيات. ال توجد 

وحدة صحية. مكتب تنفيذي 
واحد إلدارة الري

مصادر 
الدخل

زراعة )معظم الناس 
ال يملكون أرايض، 
مستأجرون أو عامل 

زراعيون(. كل األرايض 
ملك لثالثة أو أربع أرس

الزراعة هي املصدر 
الرئييس وأغلبية األرس 

مالك قطع أرايض صغرية

الزراعة هي املصدر الرئييس، 
حيث أن أرس عديدة متتلك 

أرايض. املصادر الرئيسية 
األخرى هي التجارة، 

واملحال، والوظائف الفنية
مالك واحد يمتلك قيادة املجتمع

القرية كلها
جمموعتان متنافستان. 

أحدها يقودها شخص 
سيايس تكرهه األغلبية

جمتمع كبري ولكنه منقسم إىل 
جموعات صغرية وال توجد 

قيادة مركزية
النفوذ 

السيايس
الناس خاضعون لنفوذ 

قوى لشخص واحد وال 
يبالون باألحزاب

حياول قائد عرقي 
وسيايس واحد أن يؤثر 
يف مجيع أنشطة املجتمع 

املحيل

ال يوجد نفوذ واضح حلزب 
واحد أو شخص، ولكن 
هناك جمموعات صغرية 

حتاول التأثري
التجمع 

االجتامعي
ال يوجد جتمع يف املجتمع 

املحيل
هناك جمموعتان عرقيتان 

وسياسيتان، ولكن 
املجتمع املحيل مقسم 

أيضًا إىل جمموعات دينية

لدى املجتمع املحيل 
جمموعات سياسية وعرقية 
صغرية ولكن بدون تنافس
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اجتاهات 
تنظيم املجتمع 

املحيل

ال توجد منظامت غري 
حكومية

أنشأت جمموعة واحدة 
منظمة غري حكومية 

ولكنها ال متثل املجتمع 
كله

الشباب لدهيم بعض املنظامت 
املساندة، وتوجد أيضًا 

منظامت دينية قليلة

نقطة الدخول 
إىل املجتمع 

املحيل

الشخصية السياسية 
داعمة جدًا وتقدم 

تسهيالت، ولكنها ال 
تسمح بالعمل املستقل

ال توجد نقطة دخول 
واضحة، تريد كل من 
املجموعتني أن تسيطر 

عىل أنشطة البنامج

املدرسة، املساجد واملحال 
)حيث أهنا قرية كبرية فهناك 

صعوبة للوصول إىل مجيع 
املجموعات واملجتمعات 

املحلية(.
موقف 

املجتمع املحيل
الناس لدهيم طبيعة غري 

مستقلة
يفكر الناس عىل أساس 

عرقي أو سيايس
ال يعتمد الناس عىل أي 

شخص أو موضوع
موقف 

املجتمع املحيل
ال يسمح للمجتمع 

املحيل باختاذ أي قرارات 
مستقلة

يريد قائد سيايس واحد 
إلحدى املجموعات أن 
حيتكر القرارات املحلية

ال يشارك املجتمع العام 
بنشاط يف صنع القرار

قرارات 
املجتمع املحيل

قرارات املجتمع املحيل 
يتخذها شخص واحد 
أو كبار موظفيه الذين 
ينتظرون احلصول عىل 

موافقته يف كل شئ

املجموعتان السياسيتان 
تتخذان القرارات 

وحتاوالن فرضها عىل 
اآلخرين

الناس املختلفون لدهيم 
وظائفهم ونادرًا ما هيتمون 

باألنشطة املشرتكة

تساهم النساء يف األعامل موقف املرأة
الزراعية، ولكن ال 

يملكون املشاركة يف 
العمل االجتامعي

النساء أفضل تعليام 
ولكن ال تتاح هلن 

الفرص للعمل املجتمعي 
أو التطويري

النساء أفضل تعلياًم، 
ويساعدن يف األنشطة 

االقتصادية، ولكن العمل 
االجتامعي حمدود

املواضيع 
الرئيسية

قيادة جمتمعية مركزية، 
ومجيع اآلخرين يعتمدون 

عىل أرسة واحدة، 
وأغلب األرس ال متلك 

مسكنا أو أرايض، 
ويعملون كعامل أو 

مستأجرين
جمتمع غري مستقل مدير 

أعامل مالك األرض 
وجلنة التنمية هو رئيس 
للجنة ونادرًا ما يسمح 
بالوقت، ويطلب دائاًم 

موافقة مالك األرض عىل 
العمل 

تنافس بني املجموعتني 
سياسيًا وعرقيا وليسا 

عىل استعداد للعمل معًا. 
وتريد كل جمموعة أن 
تسيطر عىل جلنة تنمية 

املجتمع
املجتمع املحيل ال يعتمد 

عليه وقد يكون االستثامر 
املايل معرضًا للخطر

قرية كبيـرة جدًا بقيـادات 
خمتلفة؛ يصعب الوصول 

للجميع 
أنشأت جمموعات املجتمع 

املحيل جلنة مشرتكة عىل 
مستوى القرية

عدد املنازل كبري جدًا، وال 
التحكم يف مندويب  يمكن 
40 – 50 من املجموعة؛ 

مستوى الفقر أقل من 
القريتني 1 و2
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التنمية الصحية



األهداف التعليمية

اكتساب فهم أفضل للعنارص األساسية، واملداخالت املقرتحة وآليات القياس يف املجاالت الرئيسية اآلتية 
للصحة:

	توفري اخلدمات الصحية •
	تعزيز الصحة ومحايتها •

	الرعاية  املتكاملة لصحة الطفل •
	جعل احلمل أكثر مأمونية  •

	 مكافحة األمراض السارية وغري السارية والوقاية منها •

النتيجة المتوقعة

سيتعرف املشاركون عىل املكونات األساسية للصحة وسيتمكنون من وضع تصميم مشاريع وأنشطة قابلة 
للتنفيذ يف مناطق املبادرات املجتمعية.
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المقدمة  .1

الصحة حتتل مكانا مركزيًا يف التنمية وهلا أولوية لدى كل فرد. وال يستطيع الفرد أو األرسة أو املجتمع 
أن يعيش حياة منتجة ما مل يكن متمتعًا بالصحة. إن الصحة ليست  التعامل مع املرض للمرض فقط، ولكنها 
إمجايل عافية الشخص. وهي نتيجة ألعامل اجتامعية اقتصادية مركبة مع إجراءات أكثر تركيزًا عىل مستوى 
الفرد واملجتمع للوقاية من األمراض، واحلامية من العوامل املسببة لسوء الصحة وتعزيز طرق احلياة الصحية. 
وتعزيز  الشاملة  التنمية  لتقوية  املبتكرة  األفكار  تعزيز  إىل  التالية  املقرتحة  واملداخالت  العنارص  وهتدف 
اإلجراءات املالئمة لتحسني احلالة الصحية. وجيب تعديلها بالنسبة لوضع البلد واالحتياجات املحلية، كام 

جيب تنفيذها كإسرتاتيجية أساسية يف ظل التعاقد االجتامعي يف مناطق املبادرات املجتمعية .

مكونات وعنارص القطاع الصحي
العنارصاملكون

وحدة صحية فعالةتوافر اخلدمات الصحية
توافر األدوية األساسية

نظام إحالة فعال

الثقافة الصحية وتعزيز طرق احلياة الصحيةتعزيز الصحة ومحايتها
مبادرات التحرر من التبغ ومكافحة إدمان املخدرات

الصحة املدرسية

الرعاية املتكاملة لصحة 
الطفل

الرعاية العالجية لإلسهال والعدوى التنفسية احلادة
التطعيم ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها

الوقاية من املالريا
التغذية

األمومة السليمةجعل احلمل أكثر مأمونية 
تطعيم األمهات احلوامل ضد التتانوس)الكزاز(

الغذاء والتغذية
خدمات تنظيم األرسة
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مكافحة األمراض 
السارية واألمراض غري 

السارية  والوقاية منها

مكافحة املالريا
مكافحة السل عن طريق املعاجلة القصرية األمد حتت اإلرشاف املبارش 

)DOTS(
الوقاية من اإليدز واألمراض املنقولة جنسيًا

األمراض الشائعة
األمراض غري السارية

المداخالت المقترحة وقياس النتيجة  .2

توافر الخدمات الصحية  1-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

وحدة صحية 
فعالة

ضامن إمكانية وصول 
املجتمع املحيل إىل 

الوحدة الصحية 
لتعزيز والوقاية 

واملعاجلة وإعادة 
التأهيل لألمراض 

الشائعة

جعل الوحدة الصحية 
الفعالة أقرب ما يمكن من 

املجتمع املحيل 
ضامن توفر املعدات 

األساسية يف الوحدة الصحية 
ضامن توفر العاملني املدربني 

يف الوحدة الصحية

الوحدة الصحية فعالة ويسهل 
الوصول إليها

توافر األفراد املدربون 
واملعدات الرضورية متوفرة

عدد حاالت العيادات 
اخلارجية شهريًا خالل 12 

شهرًا املاضية
توافر األدوية 

األساسية
وصول املرىض إىل 
األدوية األساسية 
املطلوبة للمشاكل 

الصحية الشائعة

توافر األدوية األساسية 
طوال العام

إنشاء صيدلية للمجتمع 
املحيل تدار ذاتيًا بأسعار 

مناسبة لبيع األدوية 
األساسية

توافر قائمة األدوية األساسية 
املتمشية مع األمراض الشائعة 

والسائدة حمليًا
بيانات شهرية لتوافر األدوية 

األساسية يف 12 شهرًا املاضية 
طبقًا لعبء األمراض وعدد 

املرىض املبلغ عنهم
نظام إحالة 

فعال
ضامن مستوى 

أول دائم لإلحالة، 
وبخاصة يف احلاالت 

العاجلة للوالدة 
ورعاية الطفل 

تدريب العاملني الصحيني، 
وعامل املجتمع املحيل، 

والقابالت التقليديات عىل 
التعرف املبكر واإلحالة 
حلاالت اخلطر املرتفع، 
وبخاصة بني األطفال 

والنساء احلوامل
توفري إمكانيات انتقال 

للمستوى األول لإلحالة

النسبة املئوية للعاملني 
الصحيني وعامل املجتمع 

املحيل املدربني عىل االكتشاف 
املبكر واإلحالة حلاالت اخلطر 

املرتفع
توافر إمكانيات االنتقال 

والوصول إليها للنساء 
واألطفال واحلاالت الطارئة.
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الوحدة 3-2. التنمية الصحية

تعزيز الصحة وحمايتها  2-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

الثقافة الصحية 
وتعزيز طرق 

احلياة الصحية

الوقاية من 
األمراض وتعزيز 

طرق احلياة 
الصحية حلامية 
وحتسني صحة 

الناس

تقديم ثقافة صحية و تقديم 
املشورة للمجتمع عن طريق 

التواصل الشخيص باستخدام 
العاملني الصحيني وعامل 

املجتمع املحيل 
أنشطة تعزيز الصحة مثل 
الندوات واملواد السمعية 

البرصية، واملسح املجتمعي، 
والعروض، والوسائط 

اجلامهريية
تشجيع العادات الرياضية 
والعادات الغذائية األفضل

النسبة املئوية للعاملني الصحيني 
وعامل املجتمع املحيل املدربني 

عىل مهارات التواصل الشخيص
توافر الثقافة الصحية ومواد 
الدعاية يف الوحدة الصحية 

وعىل املستوي املجتمعي
توافر األنشطة البدنية 

والوصول إليها مثل املالعب 
واملساحات اخلرضاء 

عدد أنشطة الثقافة الصحية التي 
متت خالل 12 شهرًا املاضية 
والرسائل الصحية الرئيسية 

التي قدمت
مبادرة التحرر 

من التبغ 
ومكافحة 

إدمان 
املخدرات

خفض انتشار 
التدخني وإدمان 

املواد اخلطرة

وعي املجتمع املحيل باملخاطر 
االجتامعية االقتصادية 

والصحية للتدخني واإلدمان.
محالت التوقف عن التدخني 

وتقديم حوافز لإلقالع عن 
التدخني

تقييد بيع السجائر والتبغ 
والكحوليات واهلريوين 

واملواد الضارة األخرى

نسبة االنخفاض يف عدد 
املدخنني خالل 12 شهرًا 

املاضية
نسبة االنخفاض يف عدد 

املدمنني خالل 12 شهرًا املاضية
توافر خدمات التأهيل عىل 

مستوى املجتمع.
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الصحة 
املدرسية

إدخال برنامج 
صحة مدرسية 

للوقاية من 
املرض وتعزيز 

الصحة بني 
أطفال املدارس

تدريب العاملني الصحيني 
واملدرسني عىل الصحة 

املدرسية وعىل إقامة روابط بني 
املدرسة والوحدة الصحية

منح الثقافة الصحية للطلبة 
ونرش رسائل صحية لألرس

حتسني اإلصحاح والبيئة 
يف املدرسة بام يف ذلك مياه 

رشب آمنة ومراحيض صحية 
وسالمة الغذاء

التعرف عىل املشاكل الصحية 
وإحالة احلاالت اإلجيابية

 النظافة الصحّية  والتدريب 
عىل الطرق احلديثة للرعاية 

العاجلة 

النسبة املئوية ملدريس املدرسة 
الذين تدربوا عىل التعرف 

عىل املشاكل الصحية الرئيسية 
وحتويلها

عدد اجللسات التي عقدت 
لنقل رسائل الثقافة الصحية 

للطلبة
النسبة املئوية للمدارس التي هبا 
مياه رشب آمنة، والوصول إىل 

طعام آمن ومراحيض صحية
النسبة املئوية للطلبة الذين 

خيضعون لفحص طبي دوري.
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الوحدة 3-2. التنمية الصحية

الرعاية المتكاملة لصحة الطفل  3-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

الطرق العالجية 
لألمراض

خفض معدل 
األمراض ووفيات 
الرضع واألطفال 

عن طريق الوقاية، 
والتشخيص املبكر، 

والطرق العالجية 
وإحالة أمراض 
الطفولة الشائعة

تدريب العاملني الصحيني 
وعامل املجتمع املحيل عىل 

الرعاية املتكاملة لصحة 
الطفل

تدريب األمهات عىل الرعاية 
لألطفال املصابني باملالريا، 

واإلسهال والعدوى التنفسية 
احلادة

تقديم خدمات صحة الطفل 
يف الوحدة الصحية امللحقة 

ضامن توافر األدوية األساسية 
وأمالح اإلرواء الفمى

النسبة املئوية للعاملني 
الصحيني وعامل املجتمع 

املحيل املدربني عىل الرعاية 
املتكاملة  لصحة الطفل

النسبة املئوية النخفاض 
انتشار املالريا واإلسهال 
والعدوى التنفسية احلادة 

واألمراض القابلة للتطعيم
عدد الوفيات يف األطفال 

أقل من سنة من العمر خالل 
12 شهرًا املاضية

عدد الوفيات يف األطفال 
حتى سن اخلامسة خالل 12 

شهرًا املاضية.
التطعيم ضد 

األمراض 
القابلة للوقاية

خفض معدل 
األمراض والوفيات 

والعجز بسبب 
أمراض الطفولة عن 

طريق التطعيم

زيادة خدمات التطعيم 
للوحدة الصحية و الفرق 

املمتدة للمنازل
املشاركة النشطة ملنظامت 

املجتمع املحيل وعامل 
املجتمع املحيل يف أنشطة 

التطعيم

النسبة املئوية لألطفال 
احلاصلني عىل تطعيم كامل
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خفض حدوث التغذية
سوء التغذية وضامن 

النمو السليم 
لألطفال

تقديم التوعية لألمهات 
احلوامل خالل الرعاية قبل 

الوالدة
تعزيز الرضاعة الطبيعية 

عن طريق توجيه وتدريب 
جمموعات األمهات عن 
فوائد الرضاعة الطبيعية

تدريب العاملني الصحيني 
وعامل املجتمع املحيل عىل 
متابعة النمو ومتابعة وزن 

األطفال دون الثالثة من 
العمر واالحتفاظ بلوحات 

نموهم
التحويل واملتابعة لألطفال 

سيئ التغذية
تقديم يود تكمييل يف مناطق 

نقص اليود

عدد األطفال دون سن 
الثانية من العمر الذين 
حيصلون عىل الرضاعة 

الطبيعية للستة أشهر األوىل
النسبة املئوية النخفاض 

عدد األطفال الذين يعانون 
من سوء التغذية الشديد 

واملتوسط واخلفيف خالل 
12 شهرًا املاضية 
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الوحدة 3-2. التنمية الصحية

جعل الحمل أكثر مأمونية   4-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

ضامن إمكانية األمومة السليمة
وصول املجتمع 
املحيل خلدمات 

األمومة السليمة

تدريب العاملني الصحيني 
وعامل املجتمع املحيل عىل 
ممارسات األمومة السليمة 

مثل الرعاية قبل وبعد الوالدة 
وحتويل احلاالت اخلطرة

تدريب الدايات التقليديات 
عىل التوليد اآلمن 

إنشاء خدمات أمومة يف 
الوحدة الصحية امللحقة 
الثقافة الصحية وتقديم 

التوعية  ملجموعات األمهات 
عن التطعيم، والرعاية قبل 

وبعد الوالدة، والتوليد اآلمن 
والتعرف عىل حاالت اخلطر 

وحتويلها

النسبة املئوية للعاملني 
الصحيني وعامل املجتمع 

املحيل املدربني عىل األمومة 
السليمة

النسبة املئوية للقابالت 
التقليديات املدربات عىل 
ممارسة التوليد اآلمن       

النسبة املئوية خلفض وفيات 
األمهات

تطعيم األمهات 
احلوامل ضد 

التتانوس
)الكزاز(

خفض املعدل 
األمراض 

والوفيات بني 
النساء بسبب 

التتانوس)الكزاز(

تقديم خدمات التطعيم يف 
الوحدة الصحية و الفرق 

املمتدة للمنازل
املشاركة النشطة من منظامت 

املجتمع املحيل وعامل 
املجتمع املحيل يف تطعيم 

األمهات

النسبة املئوية النخفاض 
التتانوس)الكزاز( يف األطفال 

حديثي الوالدة
النسبة املئوية لألمهات 

احلوامل الاليت تم تطعيمهن 
ضد التتانوس)الكزاز(

خفض انتشار الغذاء والتغذية
فقر الدم ونقص 

الغذاء يف األمهات 

الثقافة الصحية وتقديم 
التوعية   للنساء املتزوجات 

واألمهات احلوامل عن 
الغذاء والتغذية

فحص النساء لفقر الدم 
وزيادة املكمالت غذائية

عدد األنشطة للثقافة الصحية 
عن الغذاء والتغذية
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خدمات تنظيم 
األرسة

تعزيز ممارسات 
تنظيم األرسة 

للرعاية الفعالة 
للمواطنني

الدعوة إىل تنظيم األرسة 
وتعزيزه عن طريق التحفيز 

ومحالت التوعية
ضامن توافر مستلزمات تنظيم 

األرسة
تبني اسرتاتيجيات بديلة مثل 

رفع معدل حمو األمية عن 
طريق املؤسسات واملساجد

النسبة املئوية لألزواج املؤهلني 
الذين يمكنهم الوصول إىل 

خدمات تنظيم األرسة
النسبة املئوية للزيادة يف عدد 

األزواج الذين يستعملون 
وسائل تنظيم األرسة

النسبة املئوية النخفاض معدل 
النمو

النسبة املئوية النخفاض معدل 
اخلصوبة

مكافحة األمراض السارية واألمراض غير السارية  والوقاية منها  5-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهدافالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

خفض معدل مكافحة املالريا
األمراض 
والوفيات 

الناشئة عن 
املالريا

وعي املجتمع املحيل بأسباب 
املالريا والوقاية واالحتياطات 

و الرعاية العالجية  للمالريا مع 
مكافحة أماكن التكاثر

التعرف عىل حاالت املالريا 
املشتبه فيها عن طريق رشائح 

الدم، والتشخيص والرعاية 
العالجية  للحاالت 

 عالج وقائي للحاالت املشتبه 
فيها

تعزيز شبكة للوقاية من البعوض

النسبة املئوية للوحدات 
الصحية التي هبا خدمات 

تشخيصية النسبة املئوية 
للمنازل التي تستخدم شبكة 

للوقاية من البعوض النسبة 
املئوية النخفاض عدد حاالت 
املالريا خالل 12 شهر املاضية

مكافحة السل 
عن طريق 

املعاجلة قصرية 
األمد  حتت 

اإلرشاف 
املبارش 

)DOTS(

خفض انتشار 
السل وتقديم 

العالج 
للحاالت 

النشطة عن 
طريقة املعاجلة 
القصري األمد  

حتت اإلرشاف 
املبارش 

 الثقافة الصحية للمرىض، 
وملخالطيهم وللمجتمع املحيل 

للوقاية من السل
التعرف عىل احلاالت املشتبهة 

وحتويلها للتشخيص و الرعاية 
العالجية 

معاجلة احلاالت املؤكدة باملعاجلة 
القصرية األمد حتت اإلرشاف 

املبارش بمساعدة منظامت 
املجتمع املحيل والعامل الصحيني

النسبة املئوية للوحدات 
الصحية التي هبا خدمات 

تشخيصية النسبة املئوية 
النخفاض عدد حاالت السل 

النشط
توافر أدوية السل وإمكانية 

الوصول إليها
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الوقاية من 
فريوس عوز  

املناعة البرشي/ 
اإليدز 

واألمراض 
املنقولة جنسيًا

خفض انتشار 
فريوس عوز 

املناعة البرشى 
/ اإليدز 

واألمراض 
املنقولة جنسيًا

وعي املجتمع املحيل بالنسبة 
ألسباب وانتشار والوقاية من 

فريوس عوز املناعة  البرشي / 
اإليدز واألمراض املنقولة جنسيًا 

ضامن وصول املجموعات 
املستهدفة إىل العزل

النسبة املئوية ألعضاء املجتمع 
املحيل الذين لدهيم وعي جيد 
بمصادر انتشار وطرق الوقاية 

من فريوس العوز املناعي 
البرشي / اإليدز واألمراض 

املنقولة جنسيًا
مستوى إمكانية الوصول إىل 
املرض املعزولني يف املجتمع 

املحيل
العلل الشائعة 

)فقر الدم، 
املياه البيضاء 

)مرض يصيب 
العني ( اجلرب، 

وغريها(

خفض 
حدوث 

العلل الشائعة 
واملضاعفات 

الناشئة عنها

وعي اجلامهري بالوقاية من العلل 
الشائعة 

حترى العلل الشائعة واختاذ 
اإلجراءات املالئمة للتشخيص 

املبكر و الرعاية العالجية 

النسبة املئوية لألشخاص الذين 
لدهيم وعي بأسباب األمراض 

الشائعة وطرق الوقاية منها
عدد البامج الصحية املوضوعة 
للرعاية العالجية للعلل الشائعة

األمراض 
غري السارية  
)السطان، 

املشاكل القلبية 
الوعائية، داء 

السكري، 
وغريها(

خفض انتشار 
األمراض 

غري املعدية  
والعجز 

الناشئ عنها

وعي املجتمع املحيل بالنسبة 
ألسباب األمراض غري املعدية 

والوقاية منها والطرق العالجية 
هلا 

تعزيز طرق احلياة الصحية 
والنشاط البدين، وبخاصة بني 

املجموعات األكثر تعرضا 
للخطر

إنشاء جمموعات دعم من 
املجتمع

عدد جلسات التوعية الصحية 
التي تم تنظيمها خالل العام 

املايض عن األمراض غري 
السارية 

توافر خدمات تأهيل عىل 
أساس املجتمع

انخفاض عدد احلاالت اجلديدة 
من األمراض غري السارية 

الرئيسية مثل ارتفاع ضغط 
الدم، وداء السكري والسطان
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المقدمة  .1

إن التنمية االجتامعية ليست أساسية فقط لتحسني ظروف املعيشة ونوعية احلياة، ولكنها مطلب أسايس 
لتحسني احلالة الصحية أيضًا. وللتنمية االجتامعية أولوية لدى املجتمعات املحلية دائاًم، ألن الناس يرغبون 
يف أن يكونوا حمل االحرتام، قادرين عىل التنقل يف املجتمع بكرامة وفخر. والرعاية االجتامعية، يف إطارها 
اإلنساين، حق أسايس من حقوق اإلنسان. وال يمكن حتقيق التنمية االجتامعية عن طريق نشاط واحد؛ فالواقع 

أهنا تعتمد عىل جمموعة من األنشطة تتم عىل فرتات طبقًا لالحتياجات ذات األولوية و للموارد املتوافرة.

التنمية  املبتكرة من أجل تقوية  العنارص واملداخالت املقرتحة اآلتية هو تعزيز األفكار  واهلدف من  
الشاملة. وجيب أن يتم تعديلها بالنسبة لوضع البلد واالحتياجات املحلية.

مكونات وعنارص القطاع الصحي
العنارصاملكون

حمو أمية البالغنيالتعليم
التعليم املدريس

تعزيز مهارات احلياة واألنشطة غري التقليدية
إنشاء مؤسسات تعليمية

أماكن جيدة التهوية ومالئمة للمعيشةظروف إسكان مالئمة
مطبخ منفصل جيد اهلوية وسالمة الغذاء

مراحيض صحية منفصلة وآمنة
الوقاية من احلوادث وإجراءات السالمة من احلرائق

املنطقة املحيطة بالسكن الصحي

مياه رشب آمنةصحة البيئة
اإلصحاح والنظافة

إجراءات الرعاية 
االجتامعية

إمكانيات لعمل إجراءات لصالح الفقراء وخدمات الرعاية االجتامعية

حشد جهود النساء وتنظيمهنمتكني املرأة
النساء كأداء للتغيري ومعززات للبيئة

خطط لتنمية املهارات و زيادة الدخل
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حشد جهود الشباب وتنظيمهتنمية الشباب
مبادرات تنمية الشباب

احلد من البطالة
األنشطة الرتفيهية، وتشمل الرياضة والتعزيز الثقايف

المداخالت المقترحة وقياس النتيجة  .2

التعليم  1-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

حمو أمية 
البالغني

تعزيز معدل تعلم 
القراءة والكتابة يف 

املجتمع املحيل

التعليم غري الرسمي / 
برامج حمو أمية البالغني / 

مراكز للذين فاتتهم فرص 
االلتحاق باملدارس

عدد أعضاء املجتمع املحيل 
)ذكور / إناث( الذين 

حرضوا دروس حمو األمية 
خالل 12 شهرًا املاضية

التعليم 
املدريس

تعزيز التعليم 
لألطفال

تسجيل املتسبني من املدرسة 
لكل جمموعة، التعرف عىل 
األسباب واملتابعة من قبل 

منظامت املجتمع املحيل
إنشاء مراكز للتعليم أو 
نوادي للدراسة لتيسري 

حتسني حالة التعليم

عدد امللحقني اجلدد من البنني 
والبنات يف املدرسة خالل 

12 شهرًا املاضية
عدد األطفال يف السن 
املدريس غري املسجلني 

باملدارس
خفض عدد املتسبني من 
املدرسة خالل 12 شهرًا 
املاضية مقارنة باألعوام 

السابقة 
عدد ونوعية الفرص املتوفرة 

لتعزيز وحتسني التعليم 
للذكور واإلناث
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مهارات احلياة 
واألنشطة 

الغري تقليدية

تعزيز مهارات احلياة، 
واملعرفة والتنمية 

الفكرية عن طريق 
أنشطة تعلم القراءة 

والكتابة

وضع كتيب وتقديم تدريب 
للطلبة بصفة خاصة عن 

األخالقيات والسلوكيات 
اجليدة ومهارات احلياة 

العملية
إنشاء مكتبات جمتمعية تضم 

مواد عن موضوعات عملية، 
بام فيها الثقافة الصحية

نرش جملة أو جريدة حملية
إقامة منابر للدراسة ودوائر 
لتبادل اآلراء واألفكار عن 
املواضيع املتعلقة باملجتمع 

املحيل
تعزيز األنشطة الثقافية 

والرتفيهية مثل الرياضة 
والعروض املسحية وغريها  

تنمية املهارات احلياة هي 
سمة ثابتة يف مدارس ومراكز 

حمواألمية لدى املجتمع املحيل 
فرص لتحسني معلوماته 

وتعزيز الفكر مشاركة 
املجتمع املحيل يف األنشطة 

الرتفيهية والثقافية االجتامعية

إنشاء 
مؤسسات 

تعليمية

مساعدة القطاع 
اخلاص واملنظامت غري 

احلكومية للمسامهة 
يف إنشاء مؤسسات 

تعليمية وبخاصة يف 
املناطق التي يوجد هبا 

نقص يف هذه اخلدمة

مساعدة املجتمع املحيل يف 
إنشاء املدارس 

تشجيع املنظامت غري 
احلكومية والقطاع اخلاص 

للمشاركة يف إنشاء 
مؤسسات تعليمية

 القطاع اخلاص واملنظامت 
غري احلكومية التي تشارك يف 

أنشطة تطوير التعليم

ظروف إسكان مناسبة  2-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

أماكن معيشة 
جيدة التهوية 

ومالئمة

تعزيز ظروف 
احلياة الصحية 

وخفض احتامالت 
انتقال العدوى

إطالع املجتمع املحيل عىل خماطر 
املساكن املزدمحة

القياسية  تعزيز احلجرات 
)واحدة لكل أربعة أشخاص(

أغلبية األرس لدهيا غرف 
نوم جيدة التهوية، كل غرفة 
ألربعة أشخاص كحد أقىص
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مطبخ منفصل 
جيد التهوية 

وسالمة 
الغذاء

الوقاية من خماطر 
التلوث بالدخان 

وتلوث الغذاء

تقديم الثقافة ألعضاء املجتمع 
املحيل بشأن أمهية هتوية املطبخ 

وأخطار الدخان عىل صحة 
أعضاء األرسة

تدريب األرس عىل تبني التقنيات 
املالئمة مثل الطاقة الشمسية 

والوسائل احلديثة لسالمة الغذاء

أغلبية املنازل هبا مطبخ 
منفصل جيد التهوية

املجتمع املحيل عىل وعي 
بإجراءات سالمة الغذاء 

ويقوم بمامرستها

مراحيض 
صحية 

منفصلة وآمنة

تعزيز استخدام 
املراحيض 

الصحية للوقاية 
من األمراض 

التي حتدث نتيجة 
لظروف غري 

صحية

وعي املجتمع املحيل بالنسبة 
الستخدام املراحيض الصحية

إنتاج نامذج مراحيض يف املوقع 
ألهداف العرض والرتويج
مساعدة مالية وفنية لألرس 

إلنشاء مراحيض صحية

أغلبية املنازل هبا مراحيض 
صحية

من  الوقاية 
احلوادث 

وإجراءات 
السالمة من 

احلريق

الوقاية من 
احلوادث واجلروح 

واحلروق

تدريب أعضاء املجتمع املحيل 
عىل الوقاية من احلوادث 

واحلروق الشائعة يف املنازل

ندرة حدوث حوادث منزلية 
بام فيها احلروق

البيئة املحيطة 
بالسكن 
الصحي

تعزيز البيئة 
الصحية يف املنطقة 

السكنية وحوهلا

وعي املجتمع املحيل بأمهية 
اجلوار النظيف 

املساعدة يف إقامة نظام صّحي 
تعاوين باملواقع السكنية

محالت النظافة عىل أساس منتظم

الشوارع و البيئة املحيطة  
باملوقع نظيفة وعدم وجود 

أماكن لتوالد البعوض أو 
الذباب

صحة البيئة  3-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

مياه الرشب 
اآلمنة

خفض انتشار 
األمراض املنقولة 

باملاء

وعي اجلمهور بفوائد رشب مياه 
آمنة

التنسيق يف القطاعات األخرى 
لضامن الوصول إىل مياه رشب آمنة 

لكل املجتمع املحيل
تعزيز استخدام املاء املغيل والطرق 

األخرى مثل أقراص تنقية املياه

النسبة املئوية للمنازل التي 
لدهيا إمكانية وصول إىل مياه 

رشب أمنة )من أي مصدر(
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الصحة 
العامة 

والنظافة

تعزيز البيئة 
الصحية والصحة 

العامة من أجل 
الوقاية من 

األمراض وحتسني 
ظروف املعيشة

وعي املجتمع املحيل بفوائد 
الصحة العامة اجليدة والنظافة

تعزيز البيئة الصحية املحيطة 
بالسكن عن طريق التخلص اآلمن 

من املخلفات السائلة والصلبة

عدد محالت النظافة خالل 
12 شهرًا املاضية

توفري نظام يف املجتمع املحيل 
للتخلص من النفايات

إجراءات الرعاية االجتماعية  4-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

مصادر 
لإلجراءات 

لصالح الفقراء 
وخدمات 

الرعاية 
االجتامعية

تكوين أصول 
مالية للتنمية 

املضمونة 
االستمرار 

للمجتمع املحيل

املسامهات من املصادر 
املختلفة ألنشطة 

الرعاية

إنشاء صندوق تنمية املجتمع املحيل 
واستخدامه للرفاهة االجتامعية 

للمجموعات األكثر فقرًا واملجموعات 
األكثر تعرضًا، إىل جانب تنمية املجتمع 

املحيل وتكاليف تشغيل البنامج

تمكين المرأة  5-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

الوعي 
باملوضوعات 

املتعلقة بالذكر 
واألنثى )النوع( 

)gender(

إجياد وعي 
بني النساء عن 

مواضيع املتعلقة 
بالرجال والنساء  

وحلوهلا

تدريب وتعليم النساء عن 
املواضيع العامة واملتعلقة 

بالصحة

تتلقى النساء معلومات عن 
مشاكلهن اخلاصة مع امتالك 

مهارات حلها

حشد اجلهود 
وتنظيم النساء

حشد جهود 
جمموعة املرأة يف 

املجتمع للمشاركة 
املنظمة يف عملية 

التنمية

حشد اجلهود وتنظيم وبناء 
قدرات املرأة

إنشاء منظمة نسائية فعالة 
النسبة املئوية للنساء املشاركات 

يف تنمية املجتمع واللجان 
األخرى

النساء كأداة 
للتغيري 

ومعززات للبيئة 

تعزيز دور املرأة 
الفعال لتغيري 

املجتمعات املحلية 
وخلق الوعي 

بالنسبة لصحة 
األم والطفل 

وصحة البيئة  

تدريب املتطوعات من 
اإلناث لتعزيز أنامط احلياة 

الصحية وبيئة صحية
تنظيم جمموعات األمهات 

جلسات تثقيف صحي من 
العاملني الصحيني

جمموعة من النساء املتطوعات 
تعمل من أجل صحة البيئة 

وأنامط حياة صحية
األمهات عىل وعي بمواضيع 

الصحة ذات الصلة ويقمن 
باإلجراءات املالئمة
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خطط تنمية 
املهارات وزيادة 

الدخل

تعزيز املهارات 
املهنية لتصنيع 

األشياء التقليدية 
مع تقديم قروض 

لزيادة  الدخل

إنشاء مراكز لتنمية املرأة 
لألنواع املختلفة من 

التدريب املهني
تقديم قروض خلطط لزيادة 

الدخل تديرها النساء

إنشاء مركز تنمية املرأة 
وتتاح للنساء فرصة اكتساب 

تدريب يف مهارات متعددة
ميزانية خمصصة لقروض املرأة

تنمية الشباب  6-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

حشد اجلهود 
وتنظيم الشباب

حشد اجلهود وبناء 
قدرات الشباب 

لتنمية إمكانياهتم 
واإلعداد للقيادة 

يف املستقبل

حشد اجلهود وتنظيم الشباب 
بناء قدرات الشباب وتنمية 

املهارات
استكشاف وحشد جهود 

وإمكانيات الشباب لتنمية 
املجتمع املحيل

شباب املنطقة )البنني و 
البنات( منظمني ويسامهون 

بنشاط يف عملية املشاركة

مبادرات تنمية 
الشباب

تنمية قدرة 
الشباب عىل احلياة 

العملية ومعيشة 
أفضل

التدريب عىل التكنولوجيات 
احلديثة عن طريق مراكز 

تدريب فنية 
القيام بدورات قصرية مثل 

التنمية املهنية، واإلدارة 
واألعامل واملقاوالت 

والتسويق

حشد اجلهود الشباب 
نحو حتسني مهاراته توجد 

مداخالت معينة لتنمية 
الشباب

خفض البطالة بني خفض البطالة
الشباب وتقديم 
فرص التوظيف 

الذايت

زيادة املهارات املهنية لدى 
الشباب

تقديم مساعدة فنية ومالية 
للتوظيف الذايت.

تنظيم منابر للتنمية املهنية 
لإلرشاد واملساعدة للشباب 

العاطل

انخفاض النسبة املئوية ملعدل 
البطالة ونقص التوظيف 
للشباب املتعلم )صبيان 

وبنات(

أنشطة ترفيهية 
وتعزيز الرياضة 

واألنشطة 
الثقافية

شغل الشباب 
يف أنشطة صحية 

لرصفهم عن 
األنشطة غري 

االجتامعية

تعزيز نوادي الشباب 
للرياضة واألنشطة الثقافية

الشباب لديه وحدات ترفيه 
ويشارك بنشاط يف مثل هذه 

األنشطة



الجزء ب
نموذج 3

الوحدة 4-3

التنمية االقتصادية



األهداف التعليمية 

اكتساب فهم أفضل للعنارص الرئيسية للقطاعات االقتصادية، واملداخالت املمكنة وقياس نتائجها مثل:

	الزراعة والري •
	تربية املاشية، مزارع األلبان واألسامك •

	زيادة الدخل، والقروض متناهية الصغر •

النتيجة المتوقعة

سيحصل املشاركون عىل معرفة باملكونات األساسية للتنمية االقتصادية وسيصبحون قادرين عىل مساعدة 
الناس يف وضع تصميم ملداخالت قابلة للتنفيذ يف مناطق املبادرات املجتمعية .



محتويات الوحدة
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المقدمة  .1

إن التطلع إىل صحة وعافية اجتامعية عادلة ال يمكن أن يتحقق إذا مل يكن أفراد املجتمع املحيل قادرين 
كافية  مالية  موارد  بدون  حييا  أن  اإلنسان  يستطيع  فال  األساسية.  احتياجاهتم  ملواجهة  يكفي  ما  كسب  عىل 
إلشباع احتياجاته ومتطلباته األساسية ويبقى عضوًا منتجًا يف املجتمع. إن األرس حتتاج إىل املال للحصول 
أرسة،  كل  وحتتاج  االجتامعية.  اخلدمات  تكلفة  حتمل  جانب  إىل  واملرافق،  واملالبس  واملعيشة  الطعام  عىل 
كحق أسايس من حقوق اإلنسان، أن يمكنها املجتمع من أن تكافح من أجل مجيع الفرص املناسبة والقانونية 
الكتساب املال. ومن واجبات املجتمع والدولة عىل وجه اخلصوص، أن يقدم مساعدة، فنية أو مالية، جلميع 

األشخاص املحتاجني من أجل رفع مستواهم االقتصادي ومساعدهتم عىل التخلص من الفقر.

وهتدف العنارص واملداخالت املقرتحة املبينة أدناه إىل تعزيز األفكار املبتكرة لتقوية التنمية الشاملة. 
وجيب تعديلها بالنسبة لوضع البلد واالحتياجات املحلية.

مكونات وعنارص القطاع االقتصادي 
العنارصاملكون

قدرة املجتمع املحيل الفنية يف الزراعة احلديثة وتكنولوجيا الزراعةالزراعة والري
األغذية اجلديدة واملحاصيل ذات العائد لزيادة العائد

استخدام آمن وفعال ملبيدات اآلفات
وسائل ري يمكن االعتامد عليها

زراعة الغابات، ومزارع األشجار واحلدائق

تربية املاشية، مزارع 
األلبان واألسامك

أساليب الرتبية احلديثة للامشية
إنتاج منتجات األلبان واستخدامها واملحافظة عليها 

اإلنتاج التجاري للدواجن واإلنتاج العائيل هلا
مزارع األسامك والطيور

زيادة الدخل والقروض 
متناهية الصغر

مهارات إنتاج وتسويق
زيادة  الدخل لألرس الفقرية



كتيب تدريبي للمبادرات املجتمعية

150

المداخالت المقترحة وقياس النتيجة  .2

الزراعة والري  1-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

قدرة املجتمع 
املحيل الفنية يف 
الزراعة احلديثة 

وتقنيات الزراعة

بناء قدرات 
املزارعني عىل الطرق 

احلديثة الزراعية 
احلديثة

جلسات توجيه وتدريب 
للمزارعني

تعزيز تقنيات الزراعة احلديثة 
عن طريق املساعدات السمعية 

والبرصية

املجتمع املحيل عىل علم 
بالطرق احلديثة املستخدمة 

يف الزراعة

أغذية جديدة 
وحماصيل نقدية 

لزيادة العائد

تعزيز عائد 
املحاصيل النقدية 
لتشجيع االعتامد 

عىل الذات يف الغذاء 
وزيادة الدخل 

باستخدام بذور 
جيدة، واملبيدات 

واملخصبات 
الرضورية

إدخال أغذية وحماصيل نقدية 
جديدة واألكثر فائدة من 

ناحية االستخدام والدخل
تعزيز استخدام البذور اجليدة 
ومبيدات اآلفات واملخصبات

لدى املجتمع املحيل اكتفاء 
ذايت يف إنتاج حماصيل 

الغذاء وحيقق دخاًل أفضل 
من زيادة عائد املحاصيل 

النقدية

االستخدام 
اآلمن والفعال 

األسمدة 
ومبيدات اآلفات

الوقاية من األخطار 
الصحية بسبب 

استخدام مبيدات 
اآلفات والكيامويات

تدريب املجتمع املحيل عىل 
التخزين واالستخدام السليم 

األسمدة ومبيدات اآلفات 
تعريف املزراعني باملخاطر 

الصحية لالستخدام غري 
اآلمن ملبيدات اآلفات

منع التسمم القاتل أو العريض

املجتمع املحيل عىل معرفة 
جيدة باالستخدام السليم 

لألسمدة  ومبيدات 
اآلفات 

ال توجد حاالت تسمم 
عريض يف املجتمع املحيل

وسائل ري 
يمكن االعتامد 

عليها 

احلفاظ عىل 
املحاصيل وزيادة 
عائدها عن طريق 

الطرق الفنية للري 
السليم ومورد كايف 

من املياه

املساعدة الفنية للمجتمع 
املحيل يف تنظيم قنوات املياه

املساعدة املالية لرتكيب 
آبار األنابيب واملضخات 

امليكانيكية
إدخال نظام التنقيط لري 

النباتات

أنشأ املجتمع املحيل نظام 
ري يمكن االعتامد عليه 
وكميات كافية من املياه 
للمحاصيل طوال العام
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الوحدة 3-4. التنمية االقتصادية

زراعة الغابات، 
مزارع األشجار 

واحلدائق

تعزيز احلامية البيئية 
عن طريق زراعة 

األشجار، والغذاء 
والتغذية عن طريق 

إنتاج الفواكه 
واخلرضاوات

املساعدة الفنية لتنمية الغابات 
ومزارع األشجار يف األرايض 

القاحلة بالقرب من املوقع
تعزيز مشاتل النباتات كأنشطة 

لزيادة الدخل
التعزيز واملساعدة للحفاظ 

عىل حدائق الفواكه 
واخلرضاوات

املجتمع املحيل عىل معرفة 
بمشاريع املزارع والغابات

لدى املجتمع املحيل 
مشاريع مشاتل نباتات 

نفذ املجتمع املحيل مشاريع 
حدائق الفواكه

لدى األرس مشاريع حلدائق 
اخلرضاوات

تربية الماشية، مزارع األلبان واألسماك  2-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل (

مزارع حديثة 
للامشية

تعزيز الطرق 
احلديثة يف تربية 

املاشية وانتاج 
األلبان من أجل 

زيادة الدخل 
والعائد

تقديم تدريب للمجتمع املحيل 
بشأن الرتبية احلديثة للامشية 

واأللبان
املساعدة املالية لرشاء حيوانات 

جيدة
إنشاء وحدات للتلقيح 

الصناعي تدريب الشباب عىل 
تطعيم احليوانات

تيسري محالت متنيع منتظمة
تعزيز نظافة حظائر احليوانات 

تدريب املزارعني عىل حتسني 
القيمة الغذائية لعلف احليوان 

لدى املزارعني معرفة بالطرق 
احلديثة  يف إدارة مزارع املاشية
حيتفظ الناس بحيوانات جيدة 

ذات عائد ألبان وحلوم كبرية
وفيات ومراضة احليوانات 

ال تذكر وال يوجد تفش 
لألمراض

إنتاج وحفظ 
واستخدام 

منتجات 
األلبان

حتسني احلالة 
الغذائية والدخل 

لألرس

تدريب أرس املزارعني عىل 
إعداد منتجات األلبان وحفظها 

وتعبئتها للبيع التجاري

لدى املجتمع املحيل مشاريع 
ملنتجات األلبان تستخدم 

طرق حديثة

تربية الدواجن 
لالستخدام 

العائيل 
والتجاري

زيادة التغذية 
والدخل لألرس 
عن طريق تربية 

الدواجن

مساعدة فنية ومالية للمجتمع 
املحيل لرتبية الدواجن 

لالستخدام العائيل والتجاري 

لدي املجتمع املحيل مشاريع 
لرتبية الدواجن 

األرس يف املجتمع املحيل تقوم 
برتبية الدواجن

مزارع األسامك 
والطيور

زيادة التغذية 
والدخل لألرس 

عن طريق مزارع 
األسامك والطيور

مساعدة فنية وآلية ملزارع 
األسامك ومزارع األسامك 

العائلية
تعزيز مزارع الطيور عن طريق 

املساعدة الفنية واملالية

قام املجتمع املحيل بتنفيذ 
مشاريع مزارع األسامك 

نجح املجتمع املحيل يف تنفذ 
مشاريع مزارع الطيور عىل 

أساس جتاري
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زيادة الدخل والقروض متناهية الصغر   3-2

قياس النتيجةاملداخالت املمكنةأهداف معينةالعنرص
)يف مقابل املسح األويل(

مهارات اإلنتاج 
والتسويق 

جعل املجتمع املحيل 
قادرًا عىل إنتاج سلع 

جيدة وتسويقها بطريقة 
تنافسية الكتساب دخل 

أفضل

دورات تدريب للرجال 
والنساء يف جمال تنظيم 

األعامل الصغرية وإدارهتا، 
ومهارات اإلنتاج اجليد، 

والتسويق   

عدد أعضاء املجتمع املحيل 
)رجال ونساء( الذين 

تم تدريبهم عىل الطرق 
الفنية لألعامل احلديثة 

زيادة مستويات الدخل يف 
املجتمع املحيل املشارك يف 

أنشطة زيادة الدخل
مشاريع زيادة 
الدخل لألرس 

الفقرية

االرتقاء بالوضع 
االقتصادي لألرس 

الفقرية وحتقيق االكتفاء 
الذايت يف احلصول عىل 

الرزق وخفض الفقر

خطط قروض متناهية 
الصغر ملشاريع زيادة 

الدخل لألرس الفقرية طبقًا 
الحتياجاهتا وقدراهتا

إنشاء حساب جارى من 
عائد القروض الستخدامه 
ملزيد من املشاريع يف نفس 
املنطقة والتوسع يف مناطق 

جديدة   

خفض انتشار الفقر املدقع
إنشاء حساب جاٍر 

للمبادرات املجتمعية  
مستوي استخدام احلساب 

جارى إلعادة االستثامر 
وتقديم قروض ألرس 

فقرية أخرى والتوسع يف 
البنامج.
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الوحدة 3-4. التنمية االقتصادية
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الجزء ب
نموذج 3

الوحدة 5-3

مؤشرات الصحة والتنمية



األهداف التعليمية    

اكتساب فهم أفضل ملا ييل:

	املصطلحات املستخدمة يف جمال الصحة ومؤرشات التنمية •
	الصحة والبيئة واملؤرشات االقتصادية - االجتامعية •

النتيجة المتوقعة 

أهم  وحساب  الصحية  املنشآت  مستوى  عىل  املجتمع  يف  املتوفرة  البيانات  استخدام  املشاركون  يستطيع 
املؤرشات الصحية والبيئية واالقتصادية - االجتامعية
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المصطلحات المتعلقة بالموضوع  .1

علم الوبائيات
تقع  التي  بالصحة  املتعلقة  واألحداث  الصحة  وحمددات  املرض  وتوزيع  تكرار  دراسة  هو  الوبائيات  علم 

للسكان من البرش.

املراضة
تشري املراضة إىل حدوث مرض أو خلل يف الصحة مثل املالريا أو اإلسهال.

الوفيات
تشري الوفيات إىل الوفاة التي حتدث لإلنسان. ويمكن النظر إليها بالنسبة لبعض العوامل املسببة مثل الوفيات 

الناشئة عن التتانوس)الكزاز(. والوفيات قد تكون خاصة بالعمر، أو خاصة باجلنس، أو خاصة بالسبب.

التشوه
التشوه هو خلل بدين أو نفيس لبعض األجزاء احليوية يف اجلسم مثل شلل أحد األطراف أو التخلف العقيل.

املعدل 
يقيس املعدل وقوع حدث معني )مثل املرض أو التشوه أو الوفاة( يف السكان خالل فرتة حمددة من الوقت. 
وهو بيان خلطر اإلصابة بحالة أو مشكلة وهو يشري إىل التغيري يف حادث يصيب السكان خالل فرتة حمددة 

من الوقت.

مثال:

عدد الوفيات يف عام واحد
معدل الوفاة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100

عدد السكان يف منتصف العام

ويشتمل املعدل عىل العنارص اآلتية:

البسط: عدد مرات وقوع حادث يف السكان خالل فرتة حمددة. والبسط هو مكون )جزء( من املقام يف حالة 
املعدل ولكن ليس يف حالة النسبة.

املقام: هو إمجايل عدد السكان التي وقع فيها احلادث.

حتديد الوقت: الفرتة املحددة أو املأخوذة يف االعتبار يف الدراسة

املضاعف: العدد املأخوذ كمعيار للمضاعفة، مثل 100 أو 1000
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النسبة
البسط  يشمل  وقد  للمقام.  مكونا  ليس  والبسط  مستقلني.  متغريين  بني  احلجم  العالقة يف  النسبة عن  تعب 

واملقام فرتة من الوقت أو قد يكون يف حلظة ما. والنسبة بصفة عامة هي ناتج قسمة كمية عىل أخرى. 

ويمكن فهم الفرق بني املعدل والنسبة من األمثلة التالية:

مثال للمعدل:

عدد الوفيات الناشئة عن املرض )وهذا جزء من املقام(
معدل وفيات حالة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد حاالت املرض

مثال للنسبة:

عدد وفيات األمهات )هذا ليس جزءًا من املقام(
نسبة وفيات األمهات = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدد املواليد األحياء

إن البسط مكون من املقام يف احلالة ولكن ليس يف النسبة

الصيغة:

X
X:Y أو ــــــ

 Y

واألمثلة هي نسبة اجلنس، نسبة الذكور إىل اإلناث 

التناسب
التناسب هو النسبة التي تدل عىل العالقة يف املدى جلزء إىل الكل. ويف هذه احلالة، يكون البسط دائاًم مشمواًل 

يف املقام. ويعب عن التناسب عادة كنسبة مئوية.

مثال:

عدد األطفال املصابني بعدوى جلدية يف وقت معني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100

إمجايل عدد األطفال )من نفس جمموعة العمر( يف القرية يف نفس الوقت

احلدوث
معدالت احلدوث تقيس احتامل إصابة األصحاء باملرض خالل فرتة حمددة من الوقت. وهى عدد احلاالت 
اجلديدة للمرض التي حدثت خالل فرتة حمددة يف عدد حمدد من السكان∗. وهى تبني املعدل الذي حتدث به 

احلاالت اجلديدة يف جمموعة حمددة من الناس.

∗Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Basic Epidemiology. WHO, Geneva, 1993.
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مثال:

عدد حاالت املرض اجلديدة يف السكان يف وقت حمدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100

عدد األفراد يف السكان املعرضني للخطر يف وقت حمدد

االنتشار
االنتشار يقيس عدد حاالت املرض يف سكان حمددين يف وقت معني. وهو يشمل احلاالت اجلديدة والقديمة 
ويقيس احتامل إصابة الناس باملرض يف وقت واحد. وهو يستخدم للمساعدة يف حتديد احتياجات املجتمع 

من الرعاية الصحية.

مثال:

عدد الناس املصابني بمرض أو بحالة يف وقت حمدد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100

عدد األفراد يف السكان املعرضني للخطر يف وقت حمدد 

االنتشار = معدل احلدوث × متوسط فرتة املرض

المؤشرات  .2

لبيان احلالة يف إطار زمني حمدد. وهو يدل عىل وضع معني أو  املؤرش هو شئ يقدم داللة أو إشارة 
يعكس املوقف. وهو بعبارة أخرى متغري له خصائص نوعية وكمية وزمنية تستخدم للقياس املبارش أو غري 

املبارش للتغريات يف الوضع ولتقدير التقدم الذي يتم يف مواجهة املشكلة.

أنواع املؤرش
يمكن تبويب املؤرشات بطرق عديدة متعلقة الرتباطها بالقياس املبارش أو غري املبارش؛ وما إذا كانت 

تقيس كميات أو نوعيات؛ أو ما إذا كانت متعلقة بمدخالت أو عمليات أو خمرجات ونتائج.

املؤرشات املبارشة وغري املبارشة

تساعد املؤرشات يف قياس التغريات يف الوضع سواء مبارشة أو غري مبارشة وتساعد يف تقييم مدى 
حتقيق األهداف.

مثل معدل وفيات  التقدم،  أو  للتغري  املبارش  القياس  املستخدمة يف  املتغريات  املبارشة هي  املؤرشات 
الرضع.

املؤرشات غري املبارشة يفرتض أهنا مرتبطة بحالة ال يمكن قياسها بصورة مبارشة، مثل نوعية حياة 
أفضل، والتي تقاس بطريق غري مبارش عن طريق مؤرشات صحية واجتامعية اقتصادية.
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املؤرشات الكمية والنوعية

املشاركني  عدد  مثال:  النوعية.  وليس  بالكميات  وتتعلق  عددية  قياسات  تشمل  الكمية  املؤرشات 
احلارضين يف دورة تدريبية.

الكمية.  النوعية وليس  تقيس  فهي  أو إحساسهم ولذلك  الناس  تعتمد عىل رأى  النوعية  املؤرشات 
مثال: مستوى رضا املريض عن املعاجلة يف مستشفيات األقاليم.

مؤرشات املدخالت والعملية واملخرجات والنتيجة

مؤرشات املدخالت تتعلق بالكمية اخلاصة باملوارد الداخلة يف عملية. وهذه تتعلق باستخدام املوارد 
يف مرشوع أو نشاط. مثال: امليزانية املخصصة لبنامج.

مؤرشات العملية تصف األنشطة الناجتة عن استخدام وإدارة تلك املوارد. وتدلنا مؤرشات العملية 
عام هو البنامج أو النظام، وكيف يعمل؟ مثال: عدد جلسات التدريب التى متت.

مؤرشات املخرجات تستخدم لقياس النتائج املبارشة للعملية. وهى تشري إىل التغريات التى حدثت 
نتيجة للتدخالت. مثال: عدد الوظائف التي وفرهتا األنشطة االجتامعية وأنشطة زيادة الدخل.

مؤرشات النتائج تعكس التغري يف احلالة الناشئة عن إجراء. وهى مرتبطة بالقيمة املرجعية أو أهداف 
السياسة وتبني درجة حتقيق األهداف. مثال: التحسن يف احلالة الغذائية يف األطفال عىل أثر تدخل املبادرات 

املجتمعية  

استخدام املؤرشات
وتستخدم  املستقبلية.  واإلجراءات  املرامى  حتديد  يف  وتساعد  عدة  نواحي  من  قيمة  هلا  املؤرشات 

املؤرشات:

	لقياس حالة الصحة والتنمية يف املجتمع املحيل •
	ملقارنة حالة الصحة والتنمية مع مناطق وبلدان أخرى •

	لتقييم احتياجات التنمية املحلية •
	لتخصيص املوارد املطلوبة •

	ملتابعة وتقييم اخلدمات واألنشطة العامة والبامج •
	لقياس تقدم وتأثري املداخالت )مقارنة الوضع احلايل يف مقابل املسح األويل( •

	لقياس مدى حتقيق أهداف وأهداف البنامج. •

خصائص املؤرشات
جيب أن تكون املؤرشات:

. جيب أن تقيس فعاًل ما هو مفرتض أن تقيسه وجيب أن يكون ذلك متعلقًا باألهداف • فعالة	
. جيب أن تكون حساسة لالختالفات والتغريات يف احلالة املعنية • حمددة	
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. إهنا تقيس الظاهرة املطلوب قياسها فقط • نوعية	
بالقياس أشخاص خمتلفون يف ظروف  قام  إذا  أن تكون اإلجابة واحدة  . جيب  • يمكن االعتامد عليها	

متشاهبة. وهي تعطي نفس النتائج إذا استخدمت أكثر من مرة لقياس نفس الظاهرة
. جيب أن يكون فهمها والقياس هبا سهاًل لكل من يعنيه األمر • بسيطة	

. جيب أن يكون من املمكن ماديًا مجع املعلومات أو العمل طبقًا هلا بتكلفة معقولة )يف  • قابلة للتنفيذ	
إطار امليزانية(

مثال عىل مؤرش جيد: تغطية األطفال البالغني أقل من سنة واحدة من العمر بثالث جرعات من لقاح 
الدفيرتياـ التتانوس)الكزاز( ـ السعال الديكي.

جيب أن تقدم املؤرشات ما ييل:

	تعريف النوعية )ماذا؟(  •
	تعريف القياس )ما حجم؟( •

	تعريف املجموعة املستهدفة )من؟( •
	تعريف اإلطار الزمني )متى؟( •

	تعريف املكان )أين؟( •
إن الصحة والتنمية متعددا األبعاد ويتأثران بعوامل عديدة، بعضها معروف وبعضها غري معروف. 
ولذلك فإننا جيب أن نقيسهام بطريقة متعددة األبعاد، معب عنها كمظهر جانبي، باستخدام عدة مؤرشات. 
واملؤرشات املذكورة أدناه هي األكثر قابلية للتطبيق يف املبادرات املجتمعية  وجيب أن يكون مديرو البامج 

وفرق العمل من القطاعات عىل دراية تامة هبا ويستخدموهنا ملتابعة أداء ونتائج أنشطة البنامج.

المؤشرات الصحية   .3

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة
هو متوسط عدد السنوات التى سوف يعيشها أولئك الذين ولدوا أحياء يف جمموعة سكان إذا استمرت 

معدالت الوفاة احلالية اخلاصة بالعمر.

معدل الوالدات 
هو عدد الوالدات يف جمموعة سكان حمددة خالل فرتة معينة، برصف النظر عن مصريهم∗ 

الصيغة:

إمجايل عدد املواليد املسجلني يف منطقة ما خالل فرتة زمنية حمددة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 1000 

متوسط إمجايل السكان خالل تلك الفرتة 

∗Park JE. Park K. Textbook of preventive and social medicine, 13th ed. M/c Banarsidas Bhanot, India, 1991.
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معدل الوفيات اخلام
عدد الوفيات يف جمموعة سكان حمددة خالل فرتة زمنية معينة.

الصيغة:

عدد الوفيات املسجلة يف منطقة خالل فرتة زمنية حمددة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 1000 

متوسط إمجايل سكان املنطقة خالل تلك الفرتة 

معدل وفيات الرضع
هو عدد وفيات الرضع البالغني أقل من سنة واحدة من العمر يف فرتة زمنية معينة لكل ألف مولود حي يف 

تلك الفرتة

الصيغة:

عدد وفيات الرضع املسجلة يف منطقة ما أو جمتمع حميل خالل عام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 1000 

إمجايل عدد املواليد األحياء خالل تلك الفرتة الزمنية

مالحظة: يف كل من البسط واملقام ال حيسب عدد األطفال املويت 

معدل الوفيات دون سن اخلامسة
هو احتامل األطفال الذين يموتون بني الوالدة وعيد ميالدهم اخلامس يف سنة معينة، معبًا عنه لكل ألف 

مولود حي

الصيغة:

عدد وفيات األطفال بني الوالدة وعيد ميالدهم
اخلامس يف منطقة ما أو جمتمع حميل خالل عام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 1000 
إمجايل عدد املواليد أحياء يف السنة 

معدل وفيات األمهات
100000 مولود  اإلنجاب بسبب احلمل خالل سنة، معبًا عنها لكل  النساء يف سن  يعكس عدد وفيات 

حي 

الصيغة:

عدد وفيات النساء بسبب احلمل والنفاس يف السنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100000 

إمجايل عدد املواليد أحياء يف السنة
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مالحظة: وفاة األم هو وفاة امرأة أثناء احلمل أو خالل 42 يومًا من هناية احلمل، برصف النظر عن فرتة وموقع 
احلمل، نتيجة ألي سبب أو تفاقٍم متعلق باحلمل أو تأثريه، ولكن ليس بسبب حادثة أو أسباب عارضة.

معدل الوفاة اخلاص بمرض معني
حتسب معدالت الوفاة ألمراض معينة مثل اإلسهال أو فقر الدم، يف املجتمع املحيل يف فرتة زمنية حمددة.

الصيغة:

عدد احلاالت املصابة باملرض يف جمتمع حميل حمدد يف فرتة سنة واحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد السكان يف تلك املجموعة العمرية يف منتصف عام فرتة البحث 

الرضاعة الطبيعية
هو عدد الرضع األقل من سن 6 أشهر الذين يتلقون إرضاعًا مقترصًا عىل الثدي يف منطقة ما خالل فرتة زمنية 

حمددة∗.

الصيغة:

عدد الرضع دون سن 6 أشهر الذين يتلقون الرضاعة الطبيعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد الرضع األقل من سن ستة أشهر 

انتشار الوزن املنخفض عند الوالدة لدى األطفال
هو نسبة املواليد األحياء الذين يقل وزهنم عند الوالدة عن 2.5 كيلو غرام إىل إمجايل عدد املواليد أحياء يف 

جمتمع حميل خالل فرتة زمنية حمددة.

الصيغة:

عدد املواليد أحياء الذين يقل وزهنم عند الوالدة عن
2.5 كيلو غرام يف جمتمع حميل خالل فرتة زمنية حمددة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 
إمجايل عدد املواليد أحياء )الذين يتم وزهنم عند الوالدة(

 يف نفس املجتمع املحيل خالل الفرتة الزمنية املحددة 

انتشار سوء التغذية يف األطفال 
هو نسبة األطفال دون اخلامسة من العمر  الذين يعيشون يف جمموعة سكان خالل فرتة البحث ووزهنم أقل 

أو طوهلم أقل من املعايري املقبولة دوليًا:

خفـيف : أقل من انحراف معياري 1 من القيمة املرجعية 

∗Catalogue of health indicators. A selection of important health indicators recommended by WHO programmes. 
World Health Organization, Geneva, 1996..
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متوسط : أقل من انحراف معياري 2 من القيمة املرجعية

شديد : أقل من انحراف معياري 3 من القيمة املرجعية

الصيغة:

األطفال دون اخلامسة من العمر  أقل من 1 أو 2 أو 3 
انحراف معياري من الوزن املتوسط للسن يف السكان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 
إمجايل عدد األطفال دون اخلامسة الذين تم وزهنم  

احلدوث السنوي لإلسهال بني األطفال
يمكن التعبري عن احلدوث السنوي لإلسهال بني األطفال دون اخلامسة من العمر  كعدد حاالت )نوبات( 

اإلسهال سنويًا لكل طفل دون اخلامسة من العمر: 

الصيغة:

إمجايل عدد نوبات اإلسهال بني األطفال دون 
اخلامسة من العمر  خالل فرتة عام واحد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 
إمجايل عدد األطفال دون اخلامسة من العمر  

تغطية األطفال بالتطعيامت
بإعطاء لقاح  الوقاية منها  الذين تم متنيعهم  ضد أمراض معينة يمكن  هو عدد األطفال يف جمموعة سكان 

)خاص ببنامج البلد( يف وقت معني.

الصيغة:

عدد األطفال الذين تم متنعيهم متامًا والبالغني أقل من سنة واحدة من العمر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

عدد الرضع الباقني عىل قيد احلياة

التحصني بالتتانوس)الكزاز( بني النساء احلوامل
يبني نسبة النساء احلوامل الاليت تم متنيعهن ضد التتانوس)الكزاز( )TT2 أو جرعة منشـطة( إىل إمجايل عدد 

النساء احلوامل يف جمموعة خمتارة من السكان خالل فرتة البحث.

الصيغة:

عدد النساء احلوامل الاليت تلقني حتصني شاماًل )TT2 أو جرعة منشـطة(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

العدد املقدر حلديثي الوالدة

مالحظة: يستخدم عدد حديثي الوالدة كبديل لعدد النساء احلوامل. 
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التغطية بالرعاية قبل للوالدة
هي نسبة النساء احلوامل يف جمموعة السكان يف وقت حمدد الذين تم الكشف عنهن مرة واحدة عىل األقل 

خالل احلمل ألسباب متعلقة باحلمل من قبل أفراد صحيني مدربني.

الصيغة:

عدد النساء احلوامل الاليت تم مناظرهتن مرة واحدة
 عىل األقل من قبل أفراد مدربني خالل فرتة احلمل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 
عدد املواليد أحياء خالل فرتة حمددة

مالحظة: عدد املواليد أحياء يستخدم كبديل لعدد النساء احلوامل

الوالدات التي متت حتت إرشاف أفراد صحيني مدربني
زمنية  فرتة  خالل  السكان  جمموعة  يف  مدربني  صحيني  أفراد  إرشاف  حتت  متت  التى  الوالدات  نسبة  هي 

حمددة.

الصيغة:   

عدد الوالدات التي متت حتت إرشاف أفراد صحيني مدربني خالل فرتة زمنية حمددة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 100 

إمجايل عدد املواليد خالل تلك الفرتة

مالحظة: مرشف طبي يعني طبيب أو شخص لديه مهارات توليد والذي يستطيع تشخيص وتدبري مضاعفات 
التوليد إىل جانب الوالدة الطبيعية.

استخدام األزواج ملوانع احلمل حاليًا
هي نسبة األزواج يف جمموعة السكان حتت الدراسة الذين يستخدمون وسائل منع احلمل.

الصيغة:

عدد األزواج الذين يستخدمون وسيلة منع محل حاليًا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد األزواج

انتشار التدخني
هي نسبة السكان املدخنني يف فرتة زمنية حمددة.

الصيغة:
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عدد املدخنني يف جمموعة السكان اجلاري مسحها 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل حجم السكان يف املسح

إمكانية الوصول إىل اخلدمات الصحية
هي نسبة السكان الذين يعيشون يف حدود جغرافية معينة والذين يمكنهم الوصول إىل وحدة خدمات صحية 

حملية مالئمة بوسائل االنتقال املحلية )أو مشيًا( خالل مدة ال تزيد عن ساعة.

الصيغة:

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إىل الوحدة الصحية
 بوسائل االنتقال املحلية أو مشيًا خالل ساعة واحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 
إمجايل عدد السكان يف ذلك الوقت

المؤشرات البيئية  .4

إمكانية الوصول إىل مياه رشب آمنة
من  مناسبة  مسافة  بعد  عىل  أو  املسكن  يف  املأمونة  الرشب  مياه  من  كافية  كمية  املتاح هلم  السكان  نسبة  هي 

املسكن.

الصيغة:

السكان املتاح هلم إمكانية الوصول إىل مياه رشب آمنة يف منطقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد السكان يف تلك املنطقة يف ذلك الوقت

إمكانية الوصول إىل مرفق صحي للتخلص من الفضالت اآلدمية 
هي نسبة السكان املتاح هلم إمكانية الوصول إىل مرفق صحي للتخلص من الفضالت اآلدمية يف املسكن أو 

يف مكان عىل بعد مناسب )أقل من 50 مرتًا( من املسكن 

الصيغة:

عدد السكان املتاح هلم الوصول إىل مرفق صحي للتخلص 
من الفضالت اآلدمية داخل أو بالقرب من املسكن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100 
إمجايل عدد السكان يف تلك املنطقة يف ذلك الوقت

اإلسكان
متوسط  واحدة  غرفة  يف  األرسة  يف  أعضاء  أربعة  أقىص  بحد  ـ  مناسب  مسكن  لدهيم  الذين  السكان  نسبة 

مساحتها 4×4 مرتًا.

الصيغة:
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عدد األرس التي لدهيا مساكن تتسع ألربعة أشخاص كحد أقىص يف احلجرة ذات احلجم القيايس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد األرس يف ذلك املوقع يف ذلك الوقت

المؤشرات االجتماعية االقتصادية  .5

)GDP( إمجايل الناتج املحيل
يقيس إمجايل الناتج املحيل إمجايل القيم املضافة حمليًا كام يدعى املقيمون. ويتم حساهبا بجمع القيم السوقية 
عن  النظر  برصف  للبلد  اجلغرافية  احلدود  داخل  عام  خالل  أنتجت  التي  النهائية  واخلدمات  السلع  جلميع 
قيمة  زائد  احلكومي  واإلنفاق  واالستثامر  االستهالك  إمجايل  يساوي  املحيل  الناتج  وإمجايل  املنتج.  جنسية 

الصادرات ناقص قيمة الواردات.

)GNP( إمجايل الناتج الوطني
يقيس إمجايل الناتج الوطني )بالقوة الرشائية للعمالت( إمجايل القيمة الداخلية واخلارجية املضافة كام يدعى 
املقيمون. وهو يشمل إمجايل الناتج املحيل زائد "صايف عامل" الدخل من اخلارج، ناقص املدفوعات املشاهبة 
الناتج  قيمة  للفرد هو  الوطني   الناتج  الداخيل. وإمجايل  االقتصاد  الذين سامهوا يف  املقيمني  لغري  التي متت 
مواطني  يعكس دخل  السكان. وهو  السلع واخلدمات يف عام واحد، مقسومًا عىل عدد  للبلد من  النهائي 

البلد.

الصيغة:

إمجايل الدخل للبلد يف عام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إمجايل عدد السكان يف منتصف العام

معدل الفقر
الفقر يف جمتمع حمدد يف نقطة من الوقت ويتم قياسه عن طريق مستوى املكسب /  انتشار  الفقر هو  معدل 
اإلنفاق الذي حتدده البلد ملواجهة االحتياجات األساسية. ويعتب مستوى الدخل الذي يقل عن دوالر واحد 
الفقراء بأهنم األشخاص الذين ال يستطيع مستوى  الفقر يف الدخل. ويعرف  اليوم للفرد معيارًا لقياس  يف 
دخلهم أو إنفاقهم أن يتحمل تكلفة احلد األدنى من الطعام الكايف غذائيًا، جمموع عىل املتطلبات األساسية 

من غري الغذاء.

الصيغة:

عدد أعضاء املجتمع املحيل الذين يقل مكسبهم عن دوالر واحد يف اليوم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد السكان يف املنطقة يف نفس الوقت
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مستوى التوظف 
هو النسبة األشخاص املؤهلني املعينني الكتساب معيشتهم. واألشخاص املؤهلون تعني البالغني ذكورًا وإناثًا 

)باستبعاد املسنني( املستعدون والقادرون عىل العمل.

الصيغة:

إمجايل عدد البالغني الذكور واإلناث املعينني يف وقت حمدد يف منطقة معينة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد البالغني واإلناث يف املنطقة يف ذلك الوقت

معدل معرفة القراءة والكتابة
املحلية عىل األقل يف وقت حمدد يف منطقة  اللغة  القراءة والكتابة وفهم  القادرين عىل  نسبة األشخاص  هو 

معينة.

الصيغة:

عدد األشخاص القادرين عىل القراءة والكتابة يف وقت حمدد يف منطقة معينة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100 

إمجايل عدد األشخاص الذين يعيشون يف املنطقة يف ذلك الوقت

العدالة للنوع ) ذكر وأ نثى ( 
هي نسبة الفرص املتوفرة للنساء للتعليم والصحة واألنشطة االقتصادية وصنع القرار مقارنة بالفرص املتوفرة 

للذكور من السكان. ويمكن التعبري عنها عىل شكل نسبة النساء إىل الرجال.

أمثلة:

عدد الرجال املتعلمني بام فيه الطلبة  : عدد النساء املتعلامت بام فيهن الطالبات 

عدد الرجال الذين حيصلون عىل خدمات صحية  : عدد النساء الاليت حيصلن عىل خدمات صحية 

عدد الرجال املتاح هلم فرص زيادة الدخل  : عدد النساء املتاح هلن فرص زيادة الدخل 

عدد الرجال املشاركني يف صنع القرار  : عدد النساء املشاركات يف صنع القرار 

)األعضاء النشطون يف منظامت املجتمع املحيل(   : )أعضاء الناشطات يف منظامت املجتمع املحيل( 
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المقدمة   .1

لتحقيق  واملطلوبة  مقدمًا  املالئمة  واإلجراءات  األهداف  وحتديد  للتنبؤ  منتظمة  عملية  التخطيط 
األهداف املحددة وختصيص املوارد املطلوبة. و ينتج عن التخطيط خريطة واضحة يتعني اتباعها نحو حتقيق 
للموارد  األمثل  االستخدام  لضامن  ومنطقي  منظم  نمط  يف  املكونات  مجيع  وضع  وجيب  املطلوب.  املرمي 

وحتقيق األهداف  يف الوقت املناسب.

إن التخطيط أول عالمة عىل طريق عملية املبادرات املجتمعية وجيب أداؤه بكل دقة. والتخطيط يف 
املبادرات املجتمعية هيدف إىل:

	االستجابة الفعالة الحتياجات ومشاكل املجتمع •
	التوفيق بني املوارد املحدودة واالحتياجات واملشاكل ذات األولوية •

	التخلص من اإلنفاق غري املجدي وازدواج املوارد •
	وضع أفضل طرق للعمل لتحقيق األهداف املحددة •

مراحل التخطيط  .2

يشتمل التخطيط للمبادرات املجتمعية عىل مرحلتني: تطوير نموذجي للمنطقة والتوسع عىل نطاق 
كبري.

منطقة  يف  ضيق  نطاق  عىل  وتطويري  بحثي  بمرشوع  بلد  أي  يف  املجتمعية  املبادرات  تبدأ  أن  وجيب 
واحدة أو أكثر خمتارة لذلك. وسوف يتضمن ذلك خماطرة حمددة وتكلفة معقولة وسيكون أكثر إقناعًا من أي 
بيان نظري. كام أنه سوف ييس أيضًا احلصول عىل االلتزام السيايس األسايس وقبول ذلك املنهج كاسرتاتيجية 
للتطوير الصحي الوطني. كام أنه يعزز توافق اآلراء بني القطاعات املختلفة املشاركة يف هذه املبادرات لتعمل 
وهي  املجاورة،  املناطق  يف  تدرجييًا  النموذجية  املنطقة  تتوسع  أن  وجيب  املتكاملة.  األهداف  لتحقيق  معًا 

اسرتاتيجية تعزز التعاون الفني بني املجتمعات النامية.

والنتيجة املتوقعة للمرحلة األوىل هي التوسع الكبري يف أنشطة املبادرات املجتمعية وتضمينها يف اخلطة 
الوطنية كاسرتاتيجية لتحقيق التطور املتكامل املبني عىل املجتمع. واالستخدام الرشيد للموارد املتاحة والبنية 
التحتية املنظمة الذي ييسه نقل السلطة للتخطيط واإلدارة من أسفل إىل أعىل، ييس العملية إىل حد بعيد. 
تتم بني  التي  الوطنية واإلقليمية واملحلية أساسًا، ومن الرشاكة  املستويات  وجيب حشد موارد إضافية عىل 

الوكاالت الوطنية والدولية.

المرحلة 1. التطوير النموذجي للمنطقة  1-2

املبادرات  وإدارة  تنفيذ  يف  املشاركة  املختلفة  اإلدارية  املستويات  إطار  يف  التخطيط  يكون  أن  	جيب  •
املجتمعية كام هو مبني يف امللحق 2.1.4 .

لتطوير  مرتب  عرض  إعداد  جيب  كام  املوارد،  توفر  االعتبار  يف  األخذ  مع  األولويات  حتديد  	جيب  •
املنطقة.
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	وسوف يساعد وجود خطة عمل جلميع األنشطة يف تنفيذ ومتابعة وتقييم املبادرات املجتمعية. وتوجد  •
نامذج خلطط العمل يف امللحق 3.1.4 .

	وجيب تقسيم أنشطة التطوير املجتمعي إىل فئات كام ييل: •
أنشطة يمكن إنجازها من جانب املجتمع بدون دعم خارجي أو بدعم قليل.  -

األنشطة التي يمكن أن تتم باملشاركة  -
أنشطة أخرى، أغلبها من مسؤولية احلكومة.  -

املهارات  وتنمية  املالئمة  التكنولوجيات  من  االستفادة  املحيل  املستوى  عىل  التخطيط  ييس  	سوف  •
التقليدية.

	جيب أن تقوى اخلطط الشعور باالنتامء واالمتالك لدى املجتمع. •
	جيب وضع آلية للتنظيم واإلدارة الفعالة مع نظام يتسم بالوضوح. •

	جيب أن يركز كل العمل املخطط عىل تقديم تأثري مبارش لتحسني نوعية احلياة والوضع الصحي يف  •
املجتمع.

اختيار املنطقة النموذجية
أمهيته 

إن هذا قرار حاسم يف ختطيط املبادرات املجتمعية، ألن نجاحها:

	يعتمد إىل حد بعيد عىل النجاح يف املنطقة النموذجية  •
	ييس مزيدًا من التوسع •

	يعزز القبول عىل نطاق أوسع •
	يعمل كموقع للبهان العميل والتدريب •

	يساعد يف بناء الفريق •
املعايري الرئيسية لالختيار

جيب أن يكون احتامل النجاح هو العامل الرئييس يف عملية االختيار. وفيام ييل معايري أخرى.

	إمكانية الوصول إىل املنطقة. •
	وجود البنية التحتية األساسية لألنشطة الصحية والتعليمية. •

	حجم سكان يمكن التعامل معه. •
	وجود منظامت اجتامعية ومنظامت غري حكومية. •

	القدرة الكافية عىل تنمية املجتمع. •
	التناسق االجتامعي والبيئة املناسبة. •

	جمتمع مهتم ونشيط. •
	قيادة حملية لدهيا حافز. •
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الوحدة 4-1. التخطيط

العملية

جيب أن يتم اختيار املنطقة النموذجية طبقًا العتبارات مثل:

	زيارات متكررة للموقع •
	مشاركة نشيطة من فريق املنطقة •

	تفاعل عىل نطاق واسع مع السكان املحليني •
	 احلصول عىل أقىص معلومات باستخدام قائمة االختيارات املبينة يف املحلق 1.1.4•

	االلتزام باملعايري بقدر اإلمكان •
	االختيار النهائي بدعم وموافقة السلطات العليا وممثيل القطاعات املعنية. •

وجيب اتباع نفس املعايري عند اختيار املناطق خالل مرحلة التوسع

المرحلة 2. التوسع على نطاق كبير  2-2

املبادرات املجتمعية. وجيب أن  تنفيذ  الثاين يف عملية  التخطيط ملرحلة التوسع هو احلدث الكبري  إن 
يعتمد عىل اخلبات املكتسبة خالل مرحلة املنطقة النموذجية ونتيجة التقييامت املنتظمة للبنامج.

املستويات  عىل  احلكومي  اهلرمي  التسلسل  االعتبار  يف  يؤخذ  أن  جيب  املرحلة  هلذه  التخطيط  عند 
اإلدارية املختلفة يف البلد.

للتطوير  أعىل  إىل  أسفل  من  التخطيط  وتعزيز  السلطة  نقل  هي  الرئيسية  األهداف  تكون  أن  وجيب 
االجتامعي االقتصادي املتكامل.

مع  املجتمعية،  للمبادرات  الوطني  للفريق  الرئيسية  املهمة  هو  للتوسع  التخطيط  يكون  أن  وجيب 
مساعدة من جلان استشارية من القطاعات األخرى.

املوارد  االعتبار  يف  األخذ  مع  الوطنية،  والسياسات  لإلجراءات  طبقًا  البنامج  وثائق  إعداد  وجيب 
املتاحة والبنية التحتية القائمة. والرجوع إىل الدالئل اإلرشادية واألدوات للمبادرات املجتمعية واتباعها عند 

إعداد وثائق البنامج والتخطيط ملرحلة التوسع.

أدوات التخطيط  .3

القائمة التفقدية الختيار املناطق النموذجية للمبادرات املجتمعية  امللحق 4�1�1 
املناطق  الختيار  املطلوبة  األساسية  املعلومات  جلمع  الرئيسية  املجاالت  هذه  التفقدية  القائمة  تبني 
النموذجية خالل املرحلة 1. واملستجيبون هلذه القائمة التفقدية هم من قادة املجتمع التقليديني، وعلامء الدين، 

الوضع املحيل مع مشاركه  الشعبية يف إطار  القاعدة  التخطيط من أسفل إىل أعىل من مستوى  يبدأ 
جميع أصحاب القرار املحليني يف عملية التخطيط
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واملدرسون، وأصحاب املحال، ورؤساء منظامت املجتمع وغريهم من الشخصيات البارزة. وتوضح القائمة 
التفقدية املعلومات األساسية املطلوبة لعملية االختيار؛ ولكن تستطيع البلدان أن تطورها طبقًا الحتياجاهتا 
اخلاصة وظروفها املحلية. والغرض هو القيام بدراسة عميقة للمنطقة قبل إدخال املبادرات املجتمعية. كام 

ستساعد أيضًا يف عمل وصف لتطوير املنطقة.

عملية التخطيط للمرحلة 1 امللحق 4�1�2 
يقدم هذا امللحق قاعدة عريضة جيب اتباعها عند التخطيط للتطوير النموذجي املنطقة. وسوف يكون 
التخطيط خالل املرحلة 1 أساسًا عىل مستويني، وطني وحميل. يف حني أنه بالنسبة للتخطيط ملرحلة التوسع 
وإعداد وثائق البنامج، يمكن احلصول عىل مساعدة من الدالئل اإلرشادية واألدوات للمبادرات املجتمعية 

)األداة 1: التخطيط(.

خطة العمل امللحق 4�1�3 
جيب أن تعد مجيع مستويات اإلدارة خطط عمل مع حتديثها عىل أساس منتظم. ويمكن استخدامها 
إعداد مثل هذه اخلطط رضوري جلميع األنشطة عىل  إن  األداء.  املجتمعية وقياس  املبادرات  أنشطة  ملتابعة 

املستوى املحيل. ويمكن تعديل النامذج طبقًا للمتطلبات املحلية وطبيعة األنشطة.

مجموعات العمل  .4

العملية
جيب أن يقرأ املشاركون يف الليلة السابقة جللسة العمل، املواد املطلوبة ملجموعات العمل. وجيب أن 

يتم جمموعات العمل كام ييل:

يقسم املشاركون إىل جمموعات متساوية، ال يزيد كل منها عن ثامنية أعضاء.

جيب أن ختتار كل جمموعة رئيسًا ومقررًا )وجيب أن تنتقل هذه املسؤوليات بني األفراد كل تكليف 
ملجموعات العمل(.

جيب أن يراقب رئيس املجموعة الوقت مع تشجيع كل عضو يف املجموعة عىل املشاركة.

جيب أن يقدم املقرر النتائج أو التقرير الذي أعدته جمموعة العمل، يف اجللسة العامة.

وجيب أن يساعد املساعدون املشاركني كخباء ويقدموا تغذية راجعة لعروض املجموعة.

املهمة
جيب أن تقوم املجموعات خالل جلسة العمل بام ييل:

	 طبقًا لظروفهم املحلية مراجعة وتعديل امللحق 1.1.4•
	 قراءة وفهم حمتويات امللحق 2.1.4•

املطلوبة إلقامة  املختلفة  األنشطة  الذي يرشح   	 امللحق 3.1.4• باستخدام  تفصيلية  إعداد خطة عمل 
منطقة نموذجية.
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الوحدة 4-1. التخطيط

الملحق 1.1.4

قائمة تفقدية الختيار المدينة النموذجية

تعليامت االستخدام
هذه القائمة التفقدية مرنة متامًا وجيب أن تتوافق لالستخدام املحيل.

الوصول
النموذجية هي نقط دخول للمبادرات املجتمعية وسوف تعمل كوحدات للبهان  املنطقة  ملا كانت 
العميل وتدريب، فإن سهولة الوصول إىل هذه املنطقة سوف ييس املداخالت. وجيب أن تكون املنطقة عىل 
مسافة يقل عن ساعة واحدة تقطعها السيارة من املدينة الرئيسية التي سينتقل منها فريق الدعم الفني. وجيب 

أن تقدر املسافة عىل أساس وقت االنتقال بوسائل النقل العامة.

البيانات الديموغرافية ) إحصاء عن السكان من مواليد – وفيات�������إلخ (
السكان وعدد األرس  إذا كان حجم  العمل ويف حتديد ما  تقييم جمال  البيانات يف  سوف تساعد هذه 

يمكن التعامل معه بصورة عملية لبدء املبادرات املجتمعية.

وسائل املعيشة
جيب تقدير النسبة املئوية لألرس التي تشتغل بوسائل املعيشة الرئيسية مثل الزراعة، وتربية املوايش، 
التقليدية أو املحلية التي حتتاج إىل مهارة، إىل جانب تقييم النسبة املئوية لألرس  واملشاريع الصغرية، واملهن 

التي تعيش دون خط الفقر.

مرافق اخلدمات
ويف هذه احلالة سوف يتضح من عرض البيانات ثغرات املرافق الرضورية للحياة والقدرة عىل تنمية 
اخلدمة  تصلها  التي  األرس  عدد  و  الكهرباء،  وصول  حيث  من  للمنطقة  الدقيق  الوضع  ويوضح  املجتمع 
وتزويدهم بمياه آمنه وما هو نظام التخلص من املخلفات السائلة؟ هل يتوفر اتصال، مثل خدمات البيد أو 

اهلاتف؟ ما هي املرافق املتوافرة األخرى ؟

وحدات التعليم والتدريب
البنني والبنات. وباإلضافة إىل ذلك تقييم وحدات  ابتدائية، لكل من  جيب مالحظة وجود مدارس 
التدريب املهني أو الفني. وإذا توفرت مالحظة الفئة. سيوضح ذلك الثغرات وجمال التدخل يف هذا القطاع.

الوحدات الصحية
الوضع األمثل هو أن تكون هناك وحدة صحية يف املنطقة النموذجية للمبادرات املجتمعية. وإذا كانت 
الوحدة الصحية قائمة يف موقع قريب، فيجب مالحظة املسافة بالكيلو مرتات وبالوقت الذي يستغرقه االنتقال 
إليها. وإذا كان عمل وتدريب العاملني الصحيني من املجتمع والقابالت التقليديات يف نفس املنطقة، فيجب 
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مرتات  بالكيلو  األول،  املستوى  من  حتوييل  مستشفى  أقرب  إىل  املسافة  حتديد  أيضًا  جيب  كام  عددهم.  ذكر 
وبالوقت الذي يستغرقه االنتقال إليها بوسائل النقل العامة.

التآلف والسالم االجتامعي
سوف يساعد ذلك عىل تصور بيئة عمل املجتمع وتفاعل الناس مع بعضهم. ويمكن تقييمه بفحص 
أي خالفات اجتامعية أو عرقية أو دينية أو سياسية يف املجتمع ونسبة تكرار تقارير الرشطة عن األنشطة غري 

القانونية املسجلة خالل 12 شهرًا املاضية.

املنظامت املجتمعية القائمة
إن وجود منظامت جمتمعية أو جمموعات اجتامعية يدل عىل أن املجتمع يمكن تنظيمه إىل حد أبعد وأن 
يعمل بتناسق. وجيب تسجيل اسم وعدد املنظامت غري احلكومية واملجموعات االجتامعية. والوضع األمثل 

أن يتم أيضًا تسجيل جمال عملها.

برامج التنمية احلالية 
تشري مشاريع التنمية احلالية إىل وجود أصحاب مصالح آخرين يف املنطقة. كام ستبني أيضًا استجابة 

املجتمع نحو البامج التنموية ويمكن أيضًا تقييم مستوى مشاركتهم يف مثل هذه األنشطة.

مالحظات خاصة بإمكانيات الربامج التنموية املجتمعية
سوف تقيم هذه املالحظات إمكانية تنفيذ مشاركة جمتمعية وفرص نجاحها. ويتم التوصل إىل اآلراء 

بعد نقاش مفتوح مع قادة املجتمع واملسؤولني احلكوميني الذين يعملون يف املنطقة.

استعداد املجتمع للمشاركة يف األنشطة التنموية االجتامعية االقتصادية
املجتمع  قادة  يعب  أن  وجيب  املجتمعية.  باملبادرات  للقيام  الناس  من  رسمي  غري  التزام  ذلك  يعتب 

ومتخذي القرارات عن قبوهلم واستعدادهم للمشاركة يف البنامج.
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الوحدة 4-1. التخطيط

الملحق 1.1.4

قائمة تفقدية الختيار المنطقة النموذجية
اسم املقاطعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النتائجالعنارصالعوامل
مدينة ______________________املسافة من املدينة القريبةالوصول

املسافة بالكيلو مرت _______________
مدة السفر ___________________

ال ــــــــــــــــتوفر وسائل نقل عام ـ  نعم ـــــــــــــــ
يف حالة نعم، يذكر النوع ــــــــــ

البيانات 
ديموغرافية

السكان
األرس

عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسائل اكتساب 
املعيشة

% من األرس يف املهن املختلفة: 
الزراعة

تربية املاشية
جتارة صغرية

مهنية / ذات مهارة
عاملة يدوية

وظيفة
أخرى )تذكر(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

% من األرس التي تعيش دون خط 
الفقر طبقًا للمعايري الوطنية

توفر: الكهرباءمرافق اخلدمات
تزويد باملياه
طرق معبة

ختلص من النفايات السائلة
مكتب بريد

هاتف
أخرى

ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ
ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ
ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ
ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ
ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ
ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ

)تذكر( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحدات التعليم 

والتدريب
بنني مدرسة ابتدائية 

 بنات
ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ
ال ــــــــــــ ـ  نعم ـــــــــ

ال ــــــــــــتدريب مهني /فني ـ  نعم ـــــــــ
يف حالة نعم، يذكر النوع ـــــــــــــــــــــ
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ال ــــــــــــمركز صحيوحدات صحية ـ  نعم ـــــــــ
يف حالة ال، تذكر املسافة من أقرب مركز 

صحي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ــــــــــــعامل صحيون من املجتمع ـ  نعم ـــــــــ

يف حالة نعم، يذكر العدد ــــــــــــــــــــ
ال ــــــــــــقابالت تقليديات ـ  نعم ـــــــــ

يف حالة نعم، يذكر العدد ــــــــــــــــــــ
املسافة من مستشفى حتوييل من 

املستوى األول
املسافة بالكيلو مرت ــــــــــــــ

وقت السفر ــــــــــــــــــ
التناسق واألمن 

االجتامعي
هل حدثت أي نزاعات يف 

املجتمع؟
نسبة تكرار تقارير الرشطة املسجلة 

خالل العام املايض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظامت املجتمع القائمة:
منظامت غري حكومية

منظامت جمتمعية املرتكز
جمموعات جمتمعية أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل هناك برامج تنمية جارية التنفيذ:
اسم البنامج

الوكالة الراعية
نصيب املجتمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املالحظات اخلاصة باإلمكانيات ملبادرات
املشاركة املجتمعية للصحة والتنمية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استعداد املجتمع للمشاركة يف األنشطة
التنموية االجتامعية االقتصادية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الوحدة 4-1. التخطيط

الملحق 2.1.4

التخطيط للمرحلة 1 )تنمية المنطقة النموذجية(

تعليامت االستخدام
املنطقة  مرحلة  ويف  املجتمعية.  للمبادرات  أساسًا  تقدم  التي  الرئيسية  األنشطة  أحد  التخطيط  إن 
البلدان  التخطيط أساسًا عىل مستويني: املستوى الوطني ومستوى منطقة البنامج. ويف  النموذجية، يكون 

ذات الكثافة السكانية العالية، قد تكون هناك حاجة إىل مداخالت مماثلة عىل املستوى اإلقليمي. 

املسئولياتاملهامالوظائفاملستوى
اسرتاتيجيات الوطني

ومبادئ إرشادية
قرار اسرتاتيجي لتنفيذ املرحلة 

النموذجية، اسرتاتيجيات ومبادئ 
ودالئل إرشادية أوسع

السلطات احلكومية )وزارة 
الصحة والوزارات األخرى ذات 

الصلة(، مع مساعدة فنية من 
منظمة الصحة العاملية والوكاالت 

املانحة األخرى
الوضع 

التنظيمي
تعيني ضابط اتصال وطني

وضع نظام إداري لتنفيذ ومتابعة 
البنامج

اختيار املجلس من القطاع )يف 
مرحلة تالية(

السلطات احلكومية )وزارة 
الصحة والوزارات األخرى 
املعنية(، مع مساعدة فنية من 

منظمة الصحة العاملية والوكاالت 
املانحة األخرى

ختطيط البنامج 
النموذجي

خطة لتنفيذ مواقع نموذجية يف 
البلد لتتبعها املقاطعات / األقاليم 

/ املحافظات

ضابط االتصال الوطني واملجلس 
ومنسق القطاعات

ختصيص 
االعتامدات

تعبئة وختصيص االعتامدات من 
املوارد الوطنية

السلطات احلكومية مع مساعدة 
فنية من وزارات الصحة 

والتخطيط واملالية
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منطقة 
املبادرات 
املجتمعية

تنظيم املبادرات 
املجتمعية

تكوين هياكل املبادرات املجتمعية 
عىل املستوى املحيل )مدير 

البنامج، فريق الدعم الفني 
/ جلنة تنمية املجتمع، مندوبو 

املجموعات واللجان الفنية(

ضابط االتصال الوطني، وزارة 
الصحة وممثلني للمصالح املعنية

تدريب هياكل 
املبادرات 
املجتمعية

تدريب مدير البنامج وفريق 
الدعم الفني

 تدريب جلنة تنمية املجتمع 
ومندوبو املجموعات واللجان 

الفنية

مدربون رئيسيون
مدير البنامج وفريق الدعم الفني

تقييم 
االحتياجات

املسح األويل وتقييم االحتياجات 
للتعرف عىل املشاكل احلقيقية 

واحتياجات املجتمع

جلنة تنمية املجتمع ومندوبو 
املجموعات، مع دعم فني وإداري 

من فريق الدعم الفني
وضع أولوية 
االحتياجات

وضع أولويات لالحتياجات 
املحسوسة وغري املحسوسة طبقا 

حلجمها وإتاحة املوارد

جلنة تنمية املجتمع ومندوبو 
املجموعات، مع دعم فني وإداري 

من فريق الدعم الفني
إعداد املشاريع، 

اقرتاحات 
دراسة واملوازنة

مقرتحات املشاريع، تقارير دراسة 
اجلدوى

واقرتاحات املوازنة للصحة
واملشاريع االجتامعية ومشاريع

زيادة الدخل

جلنة تنمية املجتمع ومندوبو 
املجموعات مع دعم فني وإداري 

من فريق الدعم الفني
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الوحدة 4-1. التخطيط

الملحق 3.1.4

خطة العمل

تعليامت االستخدام
العنوان 

جيب كتابة اسم املرشوع أو النشاط الذي تعد خطة العمل من أجله. 

املوقع

جيب ذكر املوقع الذي سوف يتم فيه هذا النشاط أو املرشوع.

األهداف

وصف موجز لألهداف الرئيسية للمرشوع أو األنشطة التي جيب حتديدها لدراستها مستقباًل.

النشاط

جيب ترتيب األنشطة املخطط هلا برتتيب حدوثها.

املهام

جيب ترتيب األنشطة إىل مهام وذكرها بتسلسل.

اإلطارالزمني 

جيب حتديد تواريخ املهام املستهدفة، والتي جيب أن تكون متفقة مع التسلسل الطبيعي لألحداث

املسؤولية

مجيع  من  ومعرفتها  املساءلة  حتديد  يتم  بحيث  املهام،  تنفيذ  عن  املسؤولني  األشخاص  اختيار  جيب 
املختصني. 

االحتياجات من املوارد 

جيب ختصيص االحتياجات املالية مع التحري عن املوارد املتاحة.

النتيجة املتوقعة / مؤرشات التقييم

جيب أن تبني اخلطة النتيجة املتوقعة، والتي جيب أن نبر اإلجراءات املقرتحة. وسوف يعتمد التقييم 
يف املستقبل عىل النتائج، يف إطار األهداف املحددة واملوارد املستخدمة.
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خطة العمل

العنوان________________________________________________________

املوقـع ________________________________________________________

األهداف _______________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

اإلطار املهامالنشاط
الزمني

االحتياجات من املسؤولية
املوارد

النتيجة املتوقعة/
مؤرشات التقييم



الجـزء ب
نموذج 4

الوحدة 2-4

التنظيم



األهداف التعليمية 

اكتساب أفضل فهم ملا ييل:

	عملية التنظيم •
	تنظيم املبادرات املجتمعية  •

	معايري ووظائف اهلياكل التنظيمية يف املبادرات املجتمعية  •

النتيجة المتوقعة 

سيكون لدى املشاركني فهم كامل لعملية التنظيم يف املبادرات  املجتمعية . وتتكون لدهيم القدرة عىل  املساعدة 
وإقامة نظام بدعم من القطاعات.
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المقدمة  .1

لتنفيذ  آلية وهيكل يمكن املوارد البرشية واملوارد األخرى من العمل بفاعلية معًا  التنظيم هو إنشاء 
خطط حتقيق األهداف.

إن املبادرات املجتمعية  تعمل بالتوافق مع البنية التحتية احلكومية، مع ختصيص األدوار واملسؤوليات 
املجتمعية،  للمبادرات  اهلرمي  التسلسل  تنظيم  ويتم  فعال.  بدور  املحيل  للمجتمع  وتعهد  مستوى  لكل 
كأسلوب من القاعدة إىل القمة، يف نمط شبكة تشمل مجيع املجموعات االجتامعية للمجتمع املحىل باإلضافة 

إىل القطاعات احلكومية التي هلا عالقة.

من هو المجتمع؟  1-1

املجتمعات  أو هوية مشرتكة، متيزهم عن  الناس تشرتك يف قيم واهتاممات  املجتمع هو جمموعة من 
األخرى. وقد يتكون املجتمع من جمموعات من الناس ذات قيم واهتاممات خمتلفة: مثل األغنياء والفقراء، 

النساء والرجال، املتعلمني أو األميني. وبعض الناس يصنفون املجتمع عىل أساس اجلغرافيا أو الوظيفة.

مشاركة المجتمع  2-1

مشاركة املجتمع تعنى ارتباط الناس يف أنشطة ذات اهتامم مشرتك لتحقيق مرامي مشرتكة. وهي يف 
األغلب تطوعية وذات توجه موضوعي، تعمل من أجل قضية مشرتكة هتدف إىل رفاهية الناس. وللمشاركة 

املجتمعية أمهية كبى يف عملية التنمية املحلية.

املجتمع الجغرايف يشري إىل مجموعة من الناس تعيش يف نفس املنطقة الجغرافية
املجتمع الوظيفي يشمل أعضاء يتفاعلون عن كثب ولكنهم ال يعيشون دامئا يف نفس املنطقة الجغرافية؛ 

قد يكون مبنياً عىل الدين أو عوامل عرقية أو مهنية.

اإلطار 1. الفوائد الرئيسية للمشاركة املجتمعية

• شعور جميع مجموعات املجتمع بأنها معنية وتشارك يف أمور املجتمع
• التوصل إىل حلول للمشاكل طبقاً لقدرات املجتمع ويجب أن تكون مقبولة من جميع أعضاء 

املجتمع
والوعي  الشخصية  واملسؤولية  بامللكية  اإلحساس  زيادة  طريق  عن  املجتمع  الجهود  • حشد 

واالعتامد عىل الذات
القامئة  املعرفة املحلية  بالحصول عىل برنامج مضمون االستمرارية، ومبنى عىل  الناس  • اهتامم 

واملوارد والقدرات
• زيادة موارد املجتمع، وخفض التكاليف الشاملة والتوقع الحكومي
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التعاون والدعم بين القطاعات المختلفة  3-1

التعاون بني القطاعات املختلفة أساس جلميع أنشطة املبادرات املجتمعية ويساعد املجتمع يف حتقيق 
مع  ومتفقة  القائم  احلكومي  اهليكل  داخل  العمل  خالل  من  املجتمعية   واملبادرات  التنموية.  األهداف 

اسرتاتيجيات احلكومة، وتشمل اإلدارات املختصة بالتخطيط والتدريب وعمليات املتابعة والتقييم.

فني  دعم  تقديم  أجل  من  املجتمعية  املبادرات  يف  رضوري  احلكومية  لإلدارات  األساس  والتعاون 
للمجتمع املحيل عن طريق العمل املتكامل، وإقامة رابطة بني التخطيط عىل مستوى القاعدة الشعبية والتخطيط 
الوطني. وجيب تشجيع احلكومات عىل إقامة رشاكات مع املجتمع املدين وغريه من أصحاب القرار للتعبئة 
الفعالة للموارد. وتقدم اإلدارات احلكومية ـ وال سيام الصحة والتعليم /وتشمل البلدية والزراعة ووزارة 

الداخلية والتنمية االجتامعية. رشاكة مع املجتمعات املحلية ودعمها لتحقيق األهداف املطلوبة. 

التنظيم من أجل المبادرات المجتمعية   .2

مداخالت  خالل  من  للجميع  الصحة  حتقيق  هو  مشرتك  هدف  هلا  املجتمعية  املبادرات  مجيع  إن 
صحية وتنموية. ويتم تنفيذ برامج االحتياجات التنموية األساسية والقرى الصحية يف املناطق الريفية أوال 
باتباع أهداف وهياكل وعمليات مشرتكة. ويعمل برنامج املدينة الصحية يف األماكن احلرضية وبخاصة يف 

الضواحي املحرومة، لتحسني الظروف البيئية وإدخال الصحة يف جدول أعامل التنمية املحلية.

التنظيم لبرامج االحتياجات التنموية األساسية والقرى الصحية  1-2

لبامج االحتياجات التنموية األساسية والقرى الصحية هياكل تنظيمية متشاهبة وتشمل العنرصين 
التاليني: تنظيم املجتمع وفريق الدعم من القطاعات.

تنظيم املجتمع
يتم إقامة تنظيم املجتمع عىل املستوى املحيل ويعتب مكونًا أساسيًا للمبادرات املجتمعية. ويتم تنظيم 
املجتمع عىل نمط شبكة باختيار مندوبو املجموعات، وتتكون كل جمموعة من عدد مناسب من املنازل. ويتم 
املواقع وعليها مسؤولية رئيسية وسلطة تقييم االحتياجات، وإعداد  اختيار جلنة تنمية املجتمع عىل أساس 

املشاريع االجتامعية واملدرة  للدخل، وتنفيذ و متابعة املشاريع، بام يف ذلك استعادة القروض.

اإلطار 2. املقومات الرئيسية للتعاون بني القطاعات يف املبادرات املجتمعية 

• تتعاون اإلدارات املختلفة لتحقيق املرمى الشامل لنوعية حياة أفضل
• يتم تكامل املداخالت، وترشيد املوارد مع منع االزدواجية وتوحيد الجهود

• تقدم الحكومة الدعم للناس للتعرف عىل مشاكلهم والعثور عىل الحلول املالمئة، يف روح من 
املشاركة

• تحقيق ال مركزية الهياكل بهدف حشد جهود املجتمع وتحقيق التمويل الذايت والتنمية املضمونة 
االستمرار ذاتياً
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فريق العمل من كافة القطاعات
يتم إنشاء فريق العمل من كافة القطاعات عىل مجيع املستويات ومتمشيًا مع البنية التحتية للحكومة 
مدير  إدارة  املختلفة حتت  اإلدارات  املجتمعية من  املبادرات  منطقة  الفريق يف  اختيار هذا  ويتم  بلد.  يف كل 
الدولة/األقليم. واهلياكل  املنطقة/  املحافظة/  مثل  اإلدارية  املستويات  املجالس عىل  إنشاء  ويتم  البنامج. 
تتشابه مع بعض  التي  الصحية  التنموية األساسية والقرى  املرحلتني لبامج االحتياجات  التنظيمية يف كال 

اهلياكل اإلضافية املطلوبة ملرحلة التوسع.

مقارنة التنظيم في المرحلة النموذجية ومرحلة التوسع لبرامج االحتياجات التنموية 
األساسية والقرى الصحية

مرحلة التوسعاملرحلة النموذجيةاملستوى اإلداري
مندوبو املجموعاتموقع البنامج

جلنة تنمية املجتمع
مندوبو املجموعات

جلنة تنمية املجتمع
فريق الدعم الفني من القطاعاتمنطقة البنامج

مدير البنامج
فريق الدعم الفني من القطاعات

مدير البنامج
جملس املنطقةجملس املنطقة )مرغوب فيه(مستوى املنطقة

ضابط اتصال عىل مستوى اإلقليم مستوى اإلقليم أو املحافظة
أو املحافظة

جملس اإلقليم أو املحافظة
ضابط اتصال وطنياملستوى الوطني

جملس وطني )مرغوب فيه(
ضابط اتصال وطني

جملس وطني 
جملس املنطقة

امللحق 1.2.4 يصف تفاصيل اهلياكل التنظيمية للمرحلة 1، يف حني أن تفاصيل مرحلة التوسع يمكن 
احلصول عليها من الدالئل اإلرشادية واألدوات للمبادرات املجتمعية. األداة 2: التنظيم.
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الترتيب التنظيمي للمبادرات المجتمعية )مشاريع االحتياجات التنموية األساسية/ 
القرى الصحية(

تنظيم المجتمع
لجنة تنمية المجتمع/ مندوبو  المجموعات 

المجالس من القطاعات ومن المستوى 
المتوسط 

المنطقة/ اإلقليم/ المقاطعة 

مديرو البرنامج
وفريق الدعم التقني

نقاط اتصال من المستوى 
المتوسط

المجلس الوطني للقطاعات

وزارة الصحة واإلدارات 
الكبرى األخرى

منظمة الصحة العالمية، 
الوكاالت/ الشركاء المانحون

الدعم اإلداري الدعم الفني

المستوى المحلى

المستوى المتوسط

المستوى
الوطني

جلنة تنمية املجتمع
التكوين

الوضع  مع  متفقة  هذه  تكون  وقد  املجتمع.  تنمية  للجنة  املناصب  أو  للعضوية  حمدد  نمط  يوجد  ال 
واملعايري املحلية؛ ولكن يقرتح التشكيل اآليت ألعضاء جلنة تنمية املجتمع:

	الرئيس •
	األمني العام •
	األمني املايل •

	أمني االتصال •
	ممثلو املرأة والشباب •

	ممثلون للمنظامت املحلية غري احلكومية •
	أعضاء آخرون طبقًا للوضع املحيل واالحتياجات املحلية. •
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معايري االختيار

	اإلقامة الدائمة أو وجود مكان العمل يف املجتمع •
	يفضل من جييد القراءة والكتابة •

	موضع قبول وثقة وخيتاره أعضاء املجتمع •
	له سمعة طيبة يف املجتمع •

	قادر عىل إدارة برنامج املبادرات املجتمعية •
	عىل استعداد للعمل متطوعًا •

املسؤوليات والوظائف

سوف تكون جلنة تنمية املجتمع هي صاحبة السلطة يف القرية، وتم متكينها لتنفيذ وإدارة البنامج يف 
القرية. ويبني اإلطار 3 مسؤولياهتا ووظائفها الرئيسية.

مندوبو املجموعات
معايري االختيار

	 اإلقامة الدائمة مع املجموعة •
	 يفضل من جييد القراءة والكتابة •

	 موضع قبول وثقة بحيث تقوم األرس املقيمة يف املجموعة باختياره. •
	 له سمعة طيبة يف املجتمع •

	 عىل استعداد للعمل متطوعًا •

اإلطار 3. مسؤوليات ووظائف لجنة تنمية املجتمع

• التعرف عىل املشاكل املحلية، ووضع أولويات االحتياجات طبقاً لذلك، وتقديم مقرتحات مالمئة 
وقابلة للتنفيذ

• حشد املوارد املحلية وموارد املجتمع ملواجهة احتياجاته 
• اإلرشاف عىل مندوبو املجموعات ومساعدتهم يف حشد املجتمع وأنشطة الربنامج لتحسني الوضع 

االجتامعي االقتصادي للمجتمع 
الضامنات  وتقديم  املقرتحات  وإعداد  الدخل،  لزيادة  مشاريع  مبقرتحات  والتوصية  • التحري 

للقروض، والتوقيع نيابة عن املجتمع
• اإلرشاف واملتابعة املنتظم للمشاريع، وحفظ السجالت وإعداد التقارير

• اإلدارة املالية، مبا فيها اسرتداد القروض واملشاركة يف إدارة االعتامد الجاري
• ضامن تحقيق أهداف الربنامج، مع إعطاء أولوية ملا يتعلق بالصحة
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املسؤوليات والوظائف

يقوم مندوبو املجموعات بدورهم عن طريق القيام بالوظائف املبينة يف اإلطار 4.

 فريق الدعم الفني يف القطاع
يشتمل فريق الدعم الفني يف القطاع عىل املستوى املحيل من مسؤويل التشغيل يف اإلدارات املختلفة 
والنشاط  املجتمع.  منظمة  مع  وثيق  تعاون  يف  ويعملون  البنامج  أنشطة  ينسقون  الذين  املنطقة،  نفس  من 
والفنية  اإلدارية  قدراهتم  لبناء  املسؤولني. وهو هيدف  تدريب هؤالء  وإعادة  تدريب  للبنامج هو  الرئييس 
لتنفيذ وإدارة البنامج واملسامهة يف تنمية املجتمع. والفريق مسؤول أيضًا عن جتميع موارد اإلدارات وتنسيق 

خطط اإلدارات مع التنمية املحلية.

التشكيل

يفضل أن يشكل فريق عمل من القطاعات عىل املستوى املحيل أو مستوى املنطقة طبقًا للنظام اإلداري 
املحيل وتوفر العاملني. وجيب أن يضم مسؤولني حمليني من اإلدارات املعنية، مثل الصحة والتعليم واخلدمة 

االجتامعية، وتنمية املرأة، والشباب، والبيئة، والزراعة.

وتشمل معايري اختيار عضو الفريق من القطاع عىل ما ييل:

	مؤهالت وخبة كافية يف جمال ذي صلة ويف تنمية املجتمع •
	قدرة فنية ومهنية كافية يف تقديم الدعم للمجتمع املحيل •

	يفضل أال يشغل منصبًا رئيسيا يف اإلدارة مما يمكن أن حيد من مسامهته يف األنشطة امليدانية •
	التزام من السلطات املسؤولة، بأنه بمجرد اختيار وتدريب الشخص فسوف ال يتم نقله خالل عامني  •

عىل األقل

اإلطار 4. مسؤوليات ووظائف مندويب املجموعات

• إقامة روابط بني األرس ولجنة تنمية املجتمع وفريق الدعم الفني من القطاعات
األولوية  ذات  مشاكلهم  عىل  التعرف  يف  الخدمة  منطقة  يف  لألرس  والتيسري  املساعدة  • تقديم 

وحلولها
مؤرشات  أساس  عىل  االحتياجات  لتقييم  واستطالع  لألرس  أولية  بيانات  قاعدة  بتحديد  • القيام 

اجتامعية اقتصادية
• معرفة املوارد البرشية ذات الخربة والخيارات التي ميكن تسويقها للمشاريع الصغرى

• نرش املعلومات واملعرفة الفنية بني أعضاء املجموعة وجمع املعلومات املطلوبة
• مساعدة لجنة تنمية املجتمع يف إدارة الربنامج وجمع اسرتدادات القروض
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املسؤوليات والوظائف

سوف يقوم فريق الدعم الفني، حتت إرشاف مدير البنامج، باملهام املبينة يف اإلطار 5.

مدير الربنامج
البنامج  بإدارة  النموذجية، وهو ملتزم  املناطق  القطاعات يف  العمل من  البنامج فريق  يرأس مدير 

طبقًا للمعايري واملعدالت التي حتددها الدالئل اإلرشادية واألدوات اخلاصة باملبادرات املجتمعية.

ويعمل مدير البنامج كضابط اتصال عىل مستوى املنطقة، ويتم اختياره من جانب إدارة املنطقة طبقًا 
ملعايري البنامج. ويفضل أن يكون من كبار املسؤولني الصحيني أو من أي إدارة خدمات اجتامعية أخرى، 

وله خبة يف تنمية املجتمع ولديه مهارات لتنفيذ البنامج يف املنطقة.

املسؤوليات والوظائف

املطلوب من مدير البنامج هو تنفيذ البنامج وحتويل مفاهيم املبادرات املجتمعية إىل حقائق عملية، 
عن طريق املسؤوليات الرئيسية املبينة يف اإلطار 6. ويمكن اختيار مدير البنامج من بني أعضاء فريق الدعم 

الفنى ويفضل ممثل اإلدارة الصحية عىل مستوى املنطقة.

اإلطار 5. مسؤوليات ووظائف فريق الدعم الفني

الذات،  عىل  واالعتامد  الذاتية،  املساعدة  تحقيق  نحو  املجتمع  جهود  وتيسري  وتنظيم  • حشد 
واإلدارة الذاتية، والتمويل الذايت والتنمية املضمونة االستمرار ذاتياً.

• تدريب وبناء قدرات املجتمع عىل منهجيات املبادرات املجتمعية ورفع مستوى املهارات املحلية 
القامئة

الفنية  والصالحية  الجدوى،  وتقييم  واألولويات،  االحتياجات  تقييم  يف  املجتمع  • مساعدة 
واالستمرارية املالية وإعداد مقرتحات املشاريع 

• تقديم دعم فني وإداري للمجتمع املحيل لتخطيط وتنفيذ واإلرشاف عىل املشاريع ومتابعها
من  وقطاعية  فنية  مداخالت  وتقديم  الربنامج،  عملية  دعم  يف  القطاعات  بني  التعاون  • تعزيز 

اإلدارات املعنية
• تجميع املوارد املحلية والخارجية للتنفيذ الفعال لألنشطة املخطط له

• املساعدة يف البحوث وتيسري تعزيز التكنولوجيات املالمئة و املتعلقة بأنشطة الربنامج
• املساعدة يف اإلدارة املالية وتوثيق أنشطة الربنامج
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ضابط االتصال الوطني
يتم  أن  وجيب  البلد.  يف  املجتمعية  املبادرات  لتنفيذ  رئيسيًا  منصبًا  الوطني  االتصال  ضابط  يشغل 
ترشيحه واختياره من جانب املجلس الوطني. ويشتمل اإلطار 7 عىل املسؤوليات الرئيسية لضابط االتصال 

الوطني.

املجالس املتعددة القطاعات
من  رئيسيني  ومسؤولني  موظفني  واملنطقة  الوطني  املستوى  عىل  القطاعات  املتعددة  املجالس  تضم 
القرار. وهذه املجالس ملزمة باختاذ قرارات اسرتاتيجية، وحتديد  اإلدارات ذات الصلة وممثلني ألصحاب 
واملتوقع من  السيايس.  االلتزام  امليدانية وضامن  للتشكيالت  الدعم واإلرشاد  املوازنة، وتقديم  ختصيصات 
األعضاء أن ينسقوا املداخالت القطاعية ويضمنوا تكامل اخلطط املحلية مع برنامج العمل الوطني. وتضم 

املجالس بني القطاعية جمالس املناطق أو األقاليم واملجلس الوطني.

اإلطار 6. مسؤوليات ووظائف مدير الربنامج

• إدارة الربنامج شاملة التخطيط والتنفيذ واإلرشاف واملتابعة، واإلدارة املالية، وحفظ السجالت 
والتقييم

• الحفاظ عىل التنسيق داخل الفريق وتيسري التعاون بني القطاعات لدعم املجتمع
• حشد جهود وتنظيم املجتمع، وضامن تقوية ومشاركته

• القيام ببحوث العمليات يف الصحة وتنمية املجتمع
• االحتفاظ باالتصاالت األفقية والرأسية ونرش املعلومات املتعلقة باملوضوع

• القيام بالدعوة للربنامج وتعزيزه

اإلطار 7. مسؤوليات ووظائف ضابط االتصال الوطني

• مساعدة املجلس الوطني يف وضع معايري وإجراءات تنفيذ الربنامج
• توجيه السلطات الحكومية والرشكاء املحتملني

والوكاالت  والرشكاء  السلطات  دعم  تحقيق  أجل  من  وتعزيزها  املجتمعية  للمبادرات  • الرتويج 
املانحة األخرى

• املساعدة يف وضع نظام التنسيق بني القطاعات
• إعداد وثائق التوسع يف الربنامج

• اتخاذ القرارات يف جميع األوجه الفنية واإلدارية للربنامج
• زيادة املوارد والرشاكات لتعزيز الربنامج والتوسع فيه

• متابعة عملية التنفيذ وتقدم الربنامج يف البلد.
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جملس املنطقة /اإلقليم

يتكون هذا املجلس من الرؤساء الفنيني أو اإلداريني من اإلدارات الكبى ذات الصلة، مثل الصحة 
والتعليم والرفاهية االجتامعية وتنمية املرأة، وتنمية الشباب، والصحة العامة، والزراعة، والبيئة، إىل جانب 
املنظامت غري احلكومية والوكاالت املشاركة. وجيب اختيار ممثيل هذه الوزارات واملنظامت من قبل املكاتب 
املسؤوليات   8 اإلطار  املجلس. ويصف  اإلقليم هيكل  أو  للمنطقة  اإلداري  الرئيس  يقر  أن  املعنية. وجيب 

الرئيسية.

املجلس الوطني

جيب تشكيل جلنة من القطاعات عىل مستوى رفيع حتت قيادة مالئمة عىل املستوى الوطني، ويفضل 
أن يكون ذلك يف املرحلة النموذجية. وجيب أن يكون من بني أعضائها ممثلون من القطاعات الرئيسية مثل 
أيضًا  تضم  كام  الصغرية.  والصناعات  والتكنولوجيا  والبيئة  والزراعة  واملالية  والداخلية  والتعليم  الصحة 
ممثلني من منظامت األمم املتحدة بام فيها منظمة الصحة العاملية، والقطاع اخلاص، واملنظامت غري احلكومية 
يف  املجتمعية  املبادرات  وتقدم  تنفيذ  ويراجع  دوريًا  الوطني  املجلس  جيتمع  أن  وجيب  اآلخرين.  والرشكاء 

البلد. ويبني اإلطار 9 املسؤوليات الرئيسية.

اإلطار 8. مسؤوليات ووظائف مجالس املنطقة / اإلقليم

• تقديم دعم فني وإداري لفريق العمل ولجنة تنمية املجتمع 
• وضع نظام للتنسيق بني القطاعات يف املنطقة / اإلقليم

• التقييم واإلرشاف عىل تقدم الربنامج
• تجميع املوارد من القطاعات يف املنطقة / اإلقليم

• إعداد وثائق مرشوع املنطقة / اإلقليم للتوسع يف الربنامج وتخصيص املوارد واملوافقة عليها
• املوافقة عىل املشاريع يف مرحلة التوسع

اإلطار 9. مسؤوليات ووظائف املجلس الوطني

•  وضع دالئل إرشادية ومبادئ السياسة الوطنية واملوافقة عىل املعايري واإلجراءات
•  ضامن إقامة نظام للتعاون بني القطاعات عىل جميع املستويات

•  املوافقة عىل خطة وطنية للتوسع يف الربنامج
• حشد و تجميع املوارد الوطنية وتخصيصها للمجاالت املختلفة

• متابعة تقدم الربنامج عىل مستوى البلد



كتيب تدريبي للمبادرات املجتمعية

200

تنظيم برامج المدن الصحية  2-2

ملا كانت برامج املدن الصحية تعمل من أجل الصحة والبيئة يف األوضاع احلرضية، فإن هلا بنية حتتية 
ختتلف قلياًل عن تلك اخلاصة ببامج االحتياجات التنموية األساسية وبرامج القرى الصحية.

نقطة االتصال
يتم اختاذ اخلطوات املبدئية للبدء يف إجراءات املدن الصحية من قبل شخص أو شخصني من املهتمني 
والذين يصبحون نقاط االتصال لبنامج املدن الصحية. وهؤالء األشخاص يسهلوا التعاون بني احلكومة 

والسلطات املحلية ومنظمة الصحة العاملية.

جمموعة الدعم
بعد االتصال املبدئي والوصول إىل اتفاق رسمي للتعاون بني منظمة الصحة العاملية وإحدى املدن، 
األشخاص  وهؤالء  املختلفة.  التخصصات  من  املهتمني  باألشخاص  االتصال  هو  األمثل  اإلجراء  يكون 
واملنظامت  املجتمع،  جمموعات  من  وممثلني  أشخاصًا  يضمون  الدعم،  جمموعة  اسم  عليهم  يطلق  املهتمون 
أن  واملنظامت غري احلكومية. وجيب  التدريب  واملدينة، واجلامعات، ومعاهد  اإلقليم  الدينية، واحلكومة يف 

يكون ملجموعة الدعم قاعدة عريضة متثل الكثري من نواحي احلياة يف املدينة.

جلنة التنسيق
الصحية. ومن  املدن  تنسيق ألنشطة ومشاريع  الدعم إلنشاء جلنة  اجتامع رسمي ملجموعة  يتم عقد 
املحلية،  احلكومة  )موظفو  املدينة  يف  الرئيسية  الشخصيات  من  العديد  من  اللجنة  هذه  تتكون  أن  املتوقع 
العاملون يف جمال الصحة أو نشطاء من املجتمع( الذين يملكون مهارات القيادة والقدرة عىل حتسني األحوال 
الصحية يف املدينة مع القدرة عىل حتفيز مشاركة جمموعة الدعم. ويبني اإلطار 10 الوظائف الرئيسية للجنة 

التنسيق. 

اإلطار 10. الوظائف الرئيسية للجنة التنسيق

•  تقديم قيادة ألنشطة املدن الصحية
•  االتصال وبناء التحالفات مع مجتمع املدينة والقادة، وإدارات الصحة والبيئة يف املدينة والقطاع 
الخاص واملجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم والجامعات ومعاهد البحوث 

وغريها.
واملشاريع  العمل  وخطط  املدنية  لتنمية  للوضع  تصور  عمل  و  الصحية  املدن  برنامج  وضع    •

واألنشطة
•  ضامن التوسع يف خدمات االتصال إىل أقل مستويات املجتمع للربامج الصحية ذات األولوية

•  تشجيع مشاركة مجموعات املجتمع
•  تيسري وظيفة منتدى صحة املدينة

• حشد جهود األشخاص واملوارد للمشاريع ذات األولوية
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منتدى صحة املدينة
يتم تشكيل منتديات صحة املدينة لتعزيز الصحة وتيسري حتديد األولويات واملرامى الصحية، وإعداد 
تصور وخطة صحة املدينة، من أجل تعزيز األنشطة املختلفة التي تغطي مواضيع مثل حوادث مرور الطرق، 

وبرامج التوقف عن التدخني، والوقاية من األمراض غري السارية، والتغذية والصناعات اخلرضاء.

مجموعات العمل  .3

العملية
يف الليلة السابقة جللسة العمل جيب أن يقرأ املشاركون املواد املطلوبة ملجموعات العمل اخلاصة هبم. 

وجيب أن يتم جمموعات العمل عىل النمط التايل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد أعضاء أي منها عىل ثامنية. •
مهمة  كل  خالل  املسؤوليات  هذه  تبادل  )وجيب  هلا  ومقررا  رئيسًا  ختتار  أن  جمموعة  كل  عىل  	جيب  •

ملجموعات العمل(.
	جيب أن يراقب الرئيس الوقت ويشجع كل عضو عىل املشاركة •

	جيب عىل املقرر أن يقدم النتائج / التقرير الذي أعدته املجموعة يف املجلسة العامة. •
لعروض  راجعة  تغذية  ويقدموا  كخباء  املشاركني  يساعدوا  أن  املجموعة  يف  املساعدين  عىل  	جيب  •

املجموعات.

املهمة
خالل جلسة العمل، تقوم كل جمموعة بقراءة حمتويات امللحق 1.2.4 وتراجع وتوفق املسؤوليات 

والوظائف للهياكل املذكورة أدناه مع أوضاع واحتياجات بلدهم:

	جلنة تنمية املجتمع ومندوبو املجموعات •
	اللجان الفنية •

	أعضاء فريق الدعم الفني •
	مدير البنامج •
	جملس املنطقة •

	املجلس الوطني. •
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الملحق 1.2.4

الهيكل التنظيمي للمرحلة 1

)تنمية المنطقة النموذجية(

تعليامت االستخدام
تتطلب مرحلة تنمية املنطقة النموذجية أقل تسلسل هرمي تنظيمي ممكن. فيقوم ضابط اتصال عىل 
املستوى الوطني بزيادة الدعم الوطني وتنظيم أنشطة البنامج يف املناطق النموذجية. ويف البلدان ذات الكثافة 
السكانية يمكن أن يكون للمناطق / واألقاليم / واملحافظات ضباط اتصال للقيام بمهام مشاهبة يف مناطق 
املسؤولة. عىل أن يعمل  الفني من اإلدارة  النموذجية فريق للدعم  للمناطق  اختصاصهم. وجيب أن يكون 
حتت قيادة مدير البنامج، الذي يفضل أن يكون من القطاع الصحي، ولكن يمكن أن ختتاره احلكومات من 
أي إدارة خدمات أخرى. وجيب تنظيم املجتمع بطريقة منظمة عن طريق اختيار جمموعات من املواقع وأخذ 
مندوبني للمجتمع من كل جمموعة. وتقوم جلنة تنمية املجتمع، باعتبارها اجلهة التنفيذية يف املوقع، باإلدارة 

الذاتية للبنامج عىل املستوى املحيل.

الهيكل التنظيمي للمرحلة 1
الوظائف الرئيسيةالرتكيباهليكلاملستوى
ضابط الوطني

اتصال وطني
ضابط اتصال من إدارة 

رئيسية
ضابط االتصال الوطني بدعم من اللجنة 

االستشارية من القطاعات يكون مسؤواًل عن:

	وضع الدالئل اإلرشادية واملبادئ  •
واإلجراءات السياسية

	توجيه السلطات احلكومية •
	وضع نظام للتنسيق بني القطاعات •

	وضع خطة وطنية لتنفيذ البنامج يف  •
املرحلتني

	حشد مجيع املوارد املمكنة •
	متابعة عملية التنفيذ وتقدم البنامج •

	القيام بتقييم دوري للبنامج •
	الدعاية وكسب التأييد للحصول  •

عىل دعم من السلطات والوكاالت 
املشاركة.
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الوظائف الرئيسيةالرتكيباهليكلاملستوى
املنطقة 

/ املوقع
مدير 

البنامج
ضابط االتصال يف منطقة 

مبادرات  املشاركة 
املجتمعة قد يكون كبري 
مسؤويل الصحة أو من 

خدمات جمتمعية أخرى 
طبقًا لسياسات وظروف 

البلد

سوف يكون مدير البنامج ضابط االتصال 
عىل املستوى املحيل ويقوم بتنفيذ البنامج. 

وسوف يكون بمساعدة من فريق الدعم الفني 
مسئواًل عن:

	إدارة البنامج بام يف ذلك التخطيط  •
والتنفيذ واإلرشاف واملتابعة واإلدارة 

املالية وحفظ السجالت والتقييم
	احلفاظ عىل التآلف داخل الفريق  •

وتيسري التعاون بني القطاعات لدعم 
املجتمع

	تعبئة وتنظيم املجتمع، وضامن متكينهم  •
ومشاركتهم

	املحافظة عىل الصالت األفقية والرأسية  •
والدعوة للبنامج وتعزيزه.

فريق الدعم 
الفنـي

سيكون أعضاء فريق 
الدعم الفني هم مسؤولو 

التشغيل من اإلدارات 
املعنية، وبخاصة الصحة 

والتعليم واحلكومة املحلية 
والرفاهية االجتامعية 
والزراعة وسيكونوا 

أعضاء يف الفريق الفني من 
القطاعات، واسمه فريق 

الدعم الفني

سيكون عىل فريق الدعم الفني من القطاعات 
القيام باملهام اآلتية حتت إرشاف مدير 

البنامج:

	حشد جهود وتنظيم وتدريب املجتمع •
	تقديم دعم فني وإداري للمجتمع  •

املحيل لتخطيط وتنفيذ واإلرشاف عىل 
البنامج ومتابعته

	تيسري تعزيز التكنولوجيات املالئمة،  •
وتقديم مداخالت فنية وقطاعية 

	حشد املوارد املحلية واخلارجية للتنفيذ  •
الفعال لألنشطة املخططة

	املساعدة يف تقييم االحتياجات  •
والتخطيط لالحتياجات ذات األولوية

	تقييم تطبيقات املرشوع من ناحية  •
االستمرارية الفنية واالستدامة املالية، 

وتقارير اجلدوى الفنية واملساعدة يف 
إعداد مقرتحات املشاريع

	الدعم يف تنفيذ ومتابعة املشاريع •
	توثيق معلومات وحسابات البنامج •

	التواصل مع اإلدارات الرئيسية املعنية  •

الهيكل التنظيمي للمرحلة 1
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الوظائف الرئيسيةالرتكيباهليكلاملستوى
املنطقة 

/ املوقع
جلنة تنمية 

املجتمع
أعضاء حمرتمون من 

املجتمع يتم اختيارهم من 
جانب املجتمع شاغلو 

املناصب يمكن أن يكونوا 
الرئيس، األمني العام، 
أمني الصندوق، وأمني 
االتصاالت إىل جانب 

عضوية من منظامت املرأة 
واملنظامت غري احلكومية 

)إن وجدت( ومعايري 
االختيار هي:

	اإلقامة الدائمة أو  •
مكان العمل يف 

املوقع
	معروف وحمرتم  •

ويتمتع بسمعة طيبة
	يفضل من جييد  •
القراءة والكتابة 

باللغة املحلية
	موضع قبول وثقة  •

وخيتاره املجتمع
	عىل استعداد للعمل  •

متطوعًا

سوف تكون جلنة تنمية املجتمع هي صاحبة 
السلطة يف القرية، ومتمكنة من تنفيذ البنامج 

وإدارته يف املنطقة
وسوف تقوم بام ييل:

	حتديد مشاكل القرية، ووضع أولويات  •
االحتياجات طبقًا لذلك، وتقدم 
مقرتحات مالئمة وقابلة للتنفيذ
	حشد املوارد املحلية واملجتمعية  •

ملواجهة احتياجات املجتمع
	اإلرشاف عىل مندويب املجموعات  •

ومساعداهتم يف حشد املجتمع وأنشطة 
البنامج لتحسني الوضع االجتامعي 

االقتصادي للمجتمع املحيل
	متابعة املقرتحات والتوصية هبا من  •

أجل مشاريع زيادة الدخل، وإعداد 
مقرتحات املشاريع، وتقديم ضامنات 
للقروض، والتوقيع نيابة عن املجتمع

	اإلرشاف عىل املشاريع ومتابعتها،  •
واالحتفاظ بسجالهتا ونرش التقارير

	إدارة التمويل، بام يف ذلك اسرتداد  •
القروض واملشاركة يف إدارة احلسابات 

اجلارية. 

الهيكل التنظيمي للمرحلة 1
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الوحدة 4-2. التنظيم

الوظائف الرئيسيةالرتكيباهليكلاملستوى
مندوب 

املجموعة
مندوب جمموعة من 15 – 

30 منزاًل
معايري االختيار هي:

	اإلقامة الدائمة يف  •
املجموعة

	حيظى باالحرتام  •
والثقة وختتاره 

األرس يف املجموعة
	يفضل من يعرف  •

القراءة والكتابة
	عىل استعداد للعمل  •

متطوعًا

سوف يكون مندوبو املجموعات مسئولني 
عن:

	إقامة روابط بني األرس والقرية وفريق  •
جلنة تنمية املجتمع

	املساعدة والتيسري عىل األرس يف منطقة  •
التجمع لتحديد املشاكل ذات األولوية 

وحلوهلا
	القيام بدراسة البيانات األساسية لألرس  •
ومسوح تقييم االحتياجات عىل أساس 

املؤرشات االجتامعية االقتصادية
	معرفة املوارد البرشية ذات اخلبة  •

واخليارات التي يمكن تسويقها 
للمشاريع الصغرى

	نرش املعلومات واملعرفة الفنية بني  •
أعضاء املجموعة ومجع املعلومات 

املطلوبة
	مساعدة جلنة تنمية املجتمع يف إدارة  •

البنامج وحتصيل القروض والعمل 
عن كثب مع العاملني الصحيني يف 

املجتمع
	املشاركة يف مجيع أنشطة تنمية املجتمع. •

الهيكل التنظيمي للمرحلة 1
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المقدمة  .1

إن تنمية املوارد البرشية تتعلق بتنمية الناس وبناء قدراهتم، هبدف االستفادة الفعلية و لتحقيق األهداف 
اجلامعية والفردية.

املبادرات  تنفيذ  يف  أسايس  مكون  املعنية  والقطاعات  املحيل  للمجتمع  القدرات  وبناء  والتدريب 
املجتمعية يف أي منطقة. وهلا أمهية قصوى يف اكتساب أدوار جديدة يف اإلدارة الذاتية لتنمية املجتمع. وجيب 
تشجيع املجتمع املحيل وأصحاب املصالح اآلخرين عىل تعظيم قدراهتم ورفع مستوى معلوماهتم ومهاراهتم 

املوجودة لتكون أكثر إنتاجًا يف تنفيذ املبادرات املجتمعية.

أهداف تنمية الموارد البشرية في المبادرات المجتمعية  1-1

	حث املسؤولني احلكوميني للحصول عىل دعمهم السيايس واإلداري •
القطاعات واملوارد  البنامج، واحلصول عىل أقىص دعم من  املحتملني إلرشاكهم يف  	حث الرشكاء  •

الكافية.
	تكوين مدربني رئيسيني •

	تدريب إدارة املبادرات املجتمعية وفرق الدعم الفني عىل تنفيذ البنامج ومتابعته بفاعلية. •
البنامج عىل املستوى  التنموية وإدارة  العمل  للقيام بطرق  	تدريب املجتمعات املحلية وبناء قدراهتا  •

املحيل.
	تدريب املجموعات االجتامعية والعاملني من املجتمع ملشاركة املجتمع املحيل ، وبدء التغيري يف املجتمع  •

وتكوين رشاكات حملية.
	حث وسائل اإلعالم إىل فلسفة البنامج وقدراته يف التنمية املحلية واالرتقاء باملستوى الوطني. •

خصائص تنمية الموارد البشرية  .2

جيب أن تكون برامج تنمية املوارد البرشية يف املبادرات املجتمعية مبنية عىل خصائص معينة. فيجب 
أن تكون:

	موجهة لالحتياجات واألهداف، للمساعدة يف حتقيق أهداف البنامج •
	تقوية تطبيق روح الفريق •
	تكلفة مناسبة وعىل كفاءة •

	تكوين فريق من املدربني الرئيسيني )متدربون اليوم هم مدربو الغد( •
	بناء القدرات واإلمكانيات املحلية، وتقوية املهارات التقليدية والفنية •

املشاكل،  وحل  املواقف،  وحتليل  التواصل،  مثل  احلياة  يف  العملية  املهارات  عن  معلومات  	تقديم  •
والتحفيز وحشد اجلهود واإلمكانيات، واملامرسات القيادية

	املساعدة يف حتسني طرق العمل واألوضاع املستقبلية •
	تكوين وعي أفضل عن البنامج والصحة واملواضيع املتعلقة بالتنمية •

	استخدام منهج مرن وقابل للتعديل مع األوضاع املحلية بالنسبة للقيم األخالقية والثقافية •
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	الرتكيز عىل روح املشاركة، وتدريب وتكامل مجيع مستويات ومكونات النظام •
الفنية  املوضوعات  ذلك  يف  بام  املجتمعية،  للمبادرات  واألدوات  اإلرشادية  الدالئل  عىل  	التدريب  •

واملواد املساعدة.

المجموعات المستهدفة  .3
تشتمل تنمية املوارد البرشية يف املبادرات املجتمعية عىل حث وتدريب مجيع املشاركني يف عملية التنمية 

املحلية. وجيب أن تكون املجموعات املستهدفة اآلتية موضع تركيز أثناء التدريب عىل املبادرات املجتمعية:

	 املسؤولون احلكوميون والرشكاء اآلخرون •
	 إدارة البنامج •

	 فرق الدعم الفني من القطاعات املعنية •
	 منظامت ومندوبو املجتمع املحيل •

	 جمموعات املجتمع املحيل، واملتطوعون، واملنظامت غري احلكومية وأصحاب املصالح اآلخرين. •

خطة التدريب  .4
باإلضافة إىل التدريب الرسمي ملديري البنامج وأعضاء فريق الدعم الفني ومندويب املجتمع املحيل، 
جيب حث مسؤويل احلكومة املعنيني، خالل مرحلة تنمية املنطقة النموذجية، عىل مناهج املبادرات املجتمعية. 
أما أثناء مرحلة التوسع عىل نطاق واسع، فإن فرق املدربني الرئيسيني جيب أن تتكون عىل املستوى الوطني 

واإلقليمي ملواجهة احتياجات البلد من التدريب.

تدريب مديري البرنامج وفرق الدعم الفني  1-4

إن تدريب مديري البنامج وأعضاء فرق الدعم الفني من القطاعات املختلفة مكون أسايس للمبادرات  
املجتمعية. وهيدف ذلك إىل بناء قدراهتم للتنفيذ الفعال واإلدارة الكفء ألنشطة البنامج. وسيقوم هؤالء 
بدورهم بتدريب منظامت املجتمع املحيل. وحيتوي هذا الكتيب للتدريب عىل املبادرات املجتمعية )اجلزء أ. 
دالئل إرشادية للمسؤولني عن تيسري العمل( عىل مقرر تفصييل لتقديم التدريب عىل املبادرات املجتمعية. 
وتصف خطة التدريب املبينة يف امللحق 1.3.4 األهداف واملحتويات الرئيسية ملقرر التدريب. ويكون هذا 

املقرر التدريبي مبنيا عىل كتيب تدريب املبادرات املجتمعية متوافقًا مع املستويات الوطنية واملحلية.

تدريب منظمات المجتمع المحلي  2-4

هيدف تدريب منظامت املجتمع املحيل مثل جلنة تنمية املجتمع املحيل ومندويب املجموعات إىل حثهم 
بشأن مفاهيم البنامج ومنهجه وطريقة عمله. وهذا بدوره هيدف إىل بناء قدراهتم لتحمل مسؤولية التنمية 
املحلية واإلدارة الذاتية للبنامج. ويقسم مقرر التدريب عىل ثالثة إىل أربعة أيام، ولكن يمكن احتساب املدة 

طبقًا لتكوين املجموعة وحاجاهتا وحمتوى التدريب.

القابالت  و  الصحيني  والعاملني  واملدرسني  املحيل  املجتمع  قادة  وتدريب  بحث  أيضًا  وينصح 
املحيل  املجتمع  تنمية  يف  دورهم  عىل  تركز  التي  البنامج  من  خمتارة  أوجه  عىل  املرأة  ومنظامت  التقليديات 

)التفاصيل واردة يف امللحق 1.3.4(.
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الوحدة 4-3. تنمية املوارد البرشية

4-3   تكوين مدربين رئيسيين

احتياجات  مواجهة  أجل  من  املجتمعية  املبادرات  ملرحلتي  الرئيسيني  املدربني  من  فريق  إعداد  جيب 
التدريب املتزايدة، وال سيام يف مرحلة التوسع. وسوف يعتمد التدريب أساسًا عىل كتيب تدريب املبادرات  

املجتمعية. ويقدم امللحق 1.3.4 أيضًا معلومات أساسية عن خطة التدريب.

نموذج لخطة التدريب )لنشاط تدريبى واحد(  4-4

حمليًا.  الستخدامه  تعديله  ويمكن  معني  تدريبي  لنشاط  خطة  إلعداد  نموذجًا   2.3.4 امللحق  يقدم 
وجيب أن تكون حمتويات مقرر التدريب ومدته متفقة مع احتياجات جمموعة مستهدفة معينة، مع مراعاة توفري 

املوارد بام يف ذلك توفري املدربني.

مجموعات العمل  .5

العملية
العمل  ملجموعات  املطلوبة  املواد  املعنية،  العمل  جللسة  السابقة  الليلة  يف  املشاركون،  يقرأ  أن  جيب 

اخلاص. وجيب أن يتم تنظيم جمموعات العمل عىل النحو التايل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد عدد أي منها عىل ثامنية •
	جيب أن ختتار كل جمموعة رئيسها ومقررها )وجيب تبادل هذه املسؤوليات خالل كل مهمة ملجموعات  •

العمل(
	جيب أن يراعي الرئيس الوقت ويشجع مجيع أعضاء املجموعة عىل املشاركة •

	جيب أن يقدم املقرر النتائج / التقرير الذي أعدته جمموعة العمل يف جلسة عامة •
	جيب عىل املسؤولني عن تيسري العمل مساعدة املشاركني كخباء وتقديم تعقيب وتعليق عن عروض  •

املجموعة.

املهمة
جيب أن توفق املجموعات خطة تدريب املبادرات املجتمعية )امللحق 1.3.4( مع احتياجات بلدهم.

وجيب عليهم وضع خطة تدريب باستخدام النموذج يف امللحق 2.3.4. وعىل املسؤولني عن تيسري 
خطة  إعداد  أثناء  مساعدة،  عىل  احلصول  ويمكن  عمل.  جمموعة  لكل  منفصلة  أهدافًا  يضعوا  أن  العمل 
دالئل  أ.  )اجلزء  املجتمعية  للمبادرات  للتدريب  الكتيب  هذا  يف  املوضوعة  الدروس  خطة  من  التدريب، 

إرشادية للمسؤولني عن تيسري العمل(. 
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الملحق 1.3.4

خطة التدريب

ت االستخدام
تعليام

ت املجتمعية وإجراءاهتا 
ت املحلية يف املناطق النموذجية، خالل املرحلة األوىل، عىل مفهوم املبادرا

ت واملجتمعا
ب إدارة البنامج والفرق من القطاعا

ب تدري
جي

ت 
ب مديري البنامج و القطاعا

ني عىل املستوى الوطني واملستوى اإلقليمي ملزيد من تدري
ني رئيسي

وعملية تنفيذها. وخالل مرحلة التوسع، وتكوين فريق من مدرب
ت 

ب املجتمعا
ت املدربة أن تدر

ب عىل الفرق من القطاعا
ني للدعوة للبنامج. وفيام بعد جي

ني احلكومي
ضًا أن حيثوا املسئول

ني أي
ني الرئيسي

ب عىل هؤالء املدرب
املختلفة. وجي

ت مستهدفة معينة مثل اللجان الفنية وعامل املجتمع املحيل.
صة طبقًا للحاجة جمموعا

ص
ت متخ

املحلية. وإعداد مقررا

املستوى
املجموعة 
املستهدفة

ف
األهدا

املدة
ت

املحتويا
الوسائل

املدربون/ 
املساعدون

املستوى 
الوطني

فريق 
ني 

املدرب
ني

الرئيسي

ني 
تكوين فريق من مدرب

ني وجعلهم قادرين 
رئيسي
عىل:

ب مديري 
	تدري

•
البنامج

ني
ث املسؤول

	ح
•

ني 
معايري اختيار املدرب

ني:
الرئيسي

ني
ني وإقليمي

ني وطني
منسق

ضاء من الوزارة 
أع

ت املعنية
الرئيسية واإلدارا

القدرة عىل الدعوة 
ث 

للبنامج، وح
ني ووسائل 

املسؤول
ت 

اإلعالم وامتالك مهارا
ب

تعليم وتدري

أيام10-8
ت 

ت املجتمعية إجراءا
مفهوم وفلسفة ومنهج ومبادئ املبادرا

ت املجتمعية
وعملية املبادرا

ت املجتمعية
ختطيط وتنفيذ وإدارة ومتابعة املبادرا
حشد اجلهود وتنظيم املجتمع املحيل

ت املجتمعية
ت املبادرا

ضع أولويا
ت وو

ت وتقدير احتياجا
رشا

مؤ
صحية والتنموية

ت ال
رشا

املؤ
ت املحلية

ف عىل املهارا
ت املالئمة والتعر

التكنولوجيا
ختطيط وتنفيذ املشاريع

ت والدعم الفني
ني القطاعا

التعاون ب
الدعوة للبنامج وحشد اجلهود واملوارد

اإلدارة املالية
ت / التوثيق وإعداد التقارير

إدارة املعلوما
تقييم البنامج

حلقة عملية 
ب 

للتدري
وزيارة 
ميدانية

العاملون 
بمنظمة 
صحة 

ال
العاملية 
ضابط 

صال 
االت

الوطني 
ت 

و قيادا
الوزارة 
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املستوى
املجموعة 
املستهدفة

ف
األهدا

املدة
ت

املحتويا
الوسائل

املدربون/ 
املساعدون

املستوى 
اإلقليمي/ 
املقاطعة/ 

املحافظة

ص 
األشخا

املحوريون 
الوطنيون 
واملحليون

ص 
ب األشخا

تدري
ني من املستوى 

املحوري
املتوسط جلعلهم قادرين 

عىل إدارة البنامج يف 
صة هبم 

املناطق اخلا
ب 

وتقديم مزيد من التدري
لفريق الدعم الفني

أيام8- 10 
ني أعاله

كاملب
حلقة عملية 

ب 
للتدري

وزيارة 
ميدانية

املدربون 
الرئيسيون 

ضابط 
و

صال 
االت

الوطني

مستوى 
املنطقة

مديرو 
برامج 

ت 
املبادرا

املجتمعية 
وفرق 
الدعم 

الفني من 
املناطق

ب إدارة البنامج 
تدري

لبناء قدراهتم عىل 
إدارة البنامج طبقًا 

ت والدالئل 
لالسرتاتيجيا

اإلرشادية الوطنية

أيام8- 10 
ني أعاله

كاملب
حلقة عملية 

ب 
للتدري

وزيارة 
ميدانية

املدربون 
الرئيسيون
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املستوى
املجموعة 
املستهدفة

ف
األهدا

املدة
ت

املحتويا
الوسائل

املدربون/ 
املساعدون

مستوى 
املجتمع 

املحيل

جلان تنمية 
املجتمع 

املحيل 
ومندوبو 

ت
املجموعا

ب جلان تنمية 
تدري

املجتمع املحيل ومندويب 
ت عىل فلسفة 

املجموعا
ت املجتمعية 

املبادرا
ومنهجيتها وعملها، 

تنظيم وحشد اجلهود 
و موارد املجتمع 

املحيل وحتقيق االكتفاء 
الذايت واإلدارة الذاتية 

واالستمرارية الذاتية

أيام3- 4 
ت  

ت وعملية املبادرا
مفهوم وفلسفة ومنهج ومبادئ وإجراءا

املجتمعية
ت

ب فريق الدعم الفني من القطاعا
الدعم الفني من جان

تنظيم املجتمع املحيل وتقويته للتنمية املستمرة ذاتيًا وبمساعدة ذاتية
ت األساسية وتقييم 

صول عىل البيانا
استطالع رأى عائيل للح

ت مشاكل املجتمع املحيل وحشد 
ضع أولويا

ت وو
االحتياجا

اجلهود واملوارد املحلية
ختطيط وتنفيذ املشاريع

ت املحلية، والتنمية 
ف عىل املهارا

ت املالئمة، والتعر
التكنولوجيا

صادية للمجتمع املحيل
االجتامعية االقت

ت املجتمعية
صحية يف جمال عمل املبادرا

ت ال
التوقعا

ت
زيادة تعلم القراءة والكتابة والوعي وتنمية املهارا

اإلدارة املالية عىل مستوى املجتمع املحيل
ت وأعداد التقارير

إدارة املعلوما
ت، واإلدارة الذاتية واالستمرارية الذاتية للمجتمع 

االعتامد عىل الذا
املحيل

صحة االجتامعية
صحي وال

نمط احلياة ال
ت املجتمعية

الدعوة لتقوية املبادرا
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املستوى
املجموعة 
املستهدفة

ف
األهدا

املدة
ت

املحتويا
الوسائل

املدربون/ 
املساعدون

مستوى 
املجتمع 

املحيل

قادة 
املجتمع 

املحيل مثل 
ني 

املدرس
واألئمة 

ت 
واملنظام

غري 
احلكومية 

ني
واملتطوع

صانعي 
ث 

ب وح
تدري

الرأي العام وقادة 
ني 

املجتمع املحيل التقليدي
ت 

عىل مفهوم املبادرا
وحشد 

املجتمعية 
اجلهود  لدعم البنامج

يوم1- 2 
ت املشاركة املجتمعية، تنظيم 

مفهوم وفلسفة ومنهج وعملية مبادرا
وتقوية املجتمع املحيل

ت األولوية
ت املجتمع املحيل ذا

احتياجا
حشد اجلهود و املوارد املحلية

تنمية املجتمع املحيل
ت

زيادة تعلم القراءة والكتابة والوعي وتنمية املهارا
صحة للجميع

ني نوعية احلياة وحتقيق ال
حتس

ت املجتمعية
الدعوة لتقوية املبادرا

جلسة 
ب

تدري
الفريق من 
ت 

القطاعا
ت 

للمبادرا
املجتمعية 

وجلنة تنمية 
املجتمع 

املحيل

مستوى 
املجتمع 

املحيل

ني 
العامل

ني 
صحي

ال
يف املجتمع 

املحيل 
ت 

القابال
ت 

التقليديا
ني 

والعامل
ني

امليداني

ني 
صحي

ني ال
ث العامل

ح
وموظفي امليدان يف عملية 

ت املجتمعية 
املبادرا

ب 
ومفهومها إىل جان

ت 
تدربيهم عىل خدما

صحية األولية
الرعاية ال

أيام3-2 
ني أعاله:

ب املب
إىل جان

صحة يف 
ت ال

صادية للمجتمع املحيل وتوقعا
التنمية االجتامعية االقت

ت  املجتمعية
جمال املبادرا

ض
صحة والوقاية من األمرا

صحية األولية، وال
تقوية الرعاية ال

جلسة 
ب

تدري
فريق 

ت 
املبادرا

املجتمعية
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الملحق 2.3.4

نموذج لمقترح التدريب

)لنشاط تدريبى واحد(

طبقًا  تعديله  ويمكن  للغاية  مرن  وهو  املفردة.  لألنشطة  التخطيط  أثناء  النموذج  هذا  استخدام  يمكن 
لالحتياجات واالحتياجات املحلية.

 نموذج ملقرتح التدريب

الوصفالعنرص
املوضوع

املجموعة املستهدفة

األهداف

مدة الدورة التدريبية

املكان

حمتويات مقرر التدريب

الطرق والوسائل

املدربون / املساعدون

املصدرالكميةالنوعيةاملوارد املطلوبة

إمجايل السعرسعر الوحدةكمية النشاطتكلفة النشاط
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جدول األعامل

املساعدوناملوضوعالوقتالتاريخ واليوم





الجزء ب
نموذج 4

الوحدة 4-4

المسح المجتمعي ووضع األولويات



األهداف التعليمية

اكتساب فهم أفضل ملا ييل:

	املسح األويل بام يف ذلك مجع البيانات وتصنيفها وحتليلها •
	وضع أولويات  •

	إعداد وصف لتطوير املدينة  •

النتيجة المتوقعة 

سوف يكون املشاركون قادرين عىل التخطيط إلجراء مسح أويل والقيام به، وحتويل البيانات إىل معلومات 
مفيدة مطلوبة لتنفيذ املداخالت املالئمة وإدارة البنامج.
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المقدمة  .1

إن معلومات املسح األويل هلا أمهية وقيمة كبى يف املبادرات املجتمعية ألهنا تقدم قاعدة من البيانات 
تساعد لتخطيط املستقبل وحتدد االحتياجات ذات األولوية. وأدوات املسح مصممة للحصول عىل البيانات 
وحتويلها إىل معلومات مفيدة من أجل املساعدة يف التخطيط والتحكم والتقييم للبنامج. ويف عملية املسح 
تتحول البيانات التي تم مجعها من املجتمع  إىل معلومات وتستخدم إلدارة عمليات البنامج. ولذلك فإنه 
يف حالة املبادرات املجتمعية، وباإلضافة إىل املسح األويل، جيب إجراء مسح متابعة، ويفضل أن يكون ذلك 
كل عام أو عامني. وستتيح هذه آلية فعالة ملتابعة التقدم وقياس التغريات التي حدثت يف املؤرشات اإلنامئية 

نتيجة ملشاركة البنامج.

إن حتويل البيانات إىل معلومات مفيدة يشتمل عىل اخلطوات التالية:

	اجلمع •
	التصنيف •
	اجلدولة  •
	التحليل •
	العرض •

واملعلومات املفيدة توضح  األهداف اآلتية:

	فهم املسح األويل يف بداية البنامج •
	التعرف عىل الثغرات واإلجراء املطلوب •

	مقارنة املؤرشات املحلية مع األرقام الوطنية •
	التخطيط لإلجراءات املستقبلية •

	تقييم مدى توفر املوارد ذات الصلة •
	حتديد اسرتاتيجيات التنفيذ •

	متابعة التقدم •
	املقارنات املستقبلية  •

البيانات تدل عىل: جمع حقائق وإحصاءات وآراء أو توقعات غري منظمة. وعندما تكون هذه البيانات 
ذات معنى أو قيمة فإنها تصبح معلومات. 

واملعلومات وليس البيانات هي املطلوبة يف عمليات صنع القرار.
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المسوحات المجتمعية ووضع األولويات   .2

من أجل حتديد االحتياجات اإلنامئية للمجتمع واملشاكل املحتملة، جيب مجع البيانات ذات الصلة من 
األرس ثم تصنيفها وفحصها وفهمها بطريقة مفيدة لتحديد اإلجراءات املستقبلية. ويتم جتميع بيانات املسح 
املالحق 3.4.4 و 4.4.4  املالحق 1.4.4 و 2.4.4، يف حني تستخدم  باستخدام االستبيانات يف  األويل  

لعرض املعلومات التي تم مجعها.

المسح األولي لألسر  1-2

إن املسح األويل رضورة مطلقة لبدء مشاركة البنامج يف أي منطقة. واملظاهر البارزة املسح األويل يتم 
باستخدام امللحق 1.4.4 هي كام ييل:

	جيب أن يتم املسح األويل من منزل إىل آخر. •
	جيب مجع كل املعلومات الرضورية من األرس طبقًا لالستبيان. •

	جيب تدريب مندويب املجموعات من قبل فريق الدعم الفنى يف عملية املسح وجدولة البيانات التي  •
يتم مجعها. وقد حيصل مندويب املجموعات شبه األميني عىل مساعدة من متطوعني متعلمني تابعني 

ملجموعتهم.
	جيب إعطاء كل أرسة يف وقت املسح رقاًم يساعد يف إدارة البنامج وختطيط وتنفيذ املرشوعات. •

	جيب أن يقوم القائم باملسح بزيارة كل منزل، ومجع املعلومات املطلوبة يف االستبيان من أعضاء األرسة  •
أو عن طريق املشاهدة الشخصية طبقًا لطبيعة السؤال.

	جيب أن ترشف جلنة تنمية املجتمع وفريق من كافة القطاعات عىل عملية املسح. وجيب أن يتابع مدير  •
البنامج وفريق العمل عىل هذا املسح مع ضامن نوعية وصالحية املعلومات التي تم مجعها.

	جيب أن يقدم القائمون باملسح النامذج التي تم استيفاؤها إىل املرشفني عليهم الذين اختارهم املجتمع  •
وفريق العمل، الذين سيقومون بالتأكد من صحة املعلومات التي تم مجعها.

	جيب أن يقوم القائمون باملسح واملرشفون بتصنيف البيانات، عىل أساس املجموعة أواًل ثم عىل أساس  •
املوقع.

جيب أن يقرأ املشاركون ويفهموا حمتويات امللحق 1.4.4 أثناء التدريب.

المسح األولي للمجتمع المحلي  2-2

الوحدات الصحية والتعليم  باإلضافة إىل املسح األويل لألرس، جيب مجع معلومات عن املوقع مثل 
واملرافق املدنية والوضع االجتامعي طبقًا لالستبيان يف امللحق 2.4.4. وسيكون هلذه املعلومات قيمة كبرية 
متابعة  أيضا يف  املعلومات مفيدة  للمنطقة. كام ستكون هذه  والسيام عند وضع األولويات وإعداد وصف 

التقدم وتقييم نتائج مشاركة البنامج.

املجموعات،  ومندويب   ، املجتمع  تنمية  جلنة  أعضاء  من  املسح  هلذا  االستجابة  تكون  أن  وجيب 
والشخصيات املرموقة والقادة، والعاملني باإلدارات احلكومية واألشخاص اآلخرين الذين يعرفون احلالة 

العامة.
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جيب أن يقرأ املشاركون ويفهموا حمتويات امللحق 2.4.4 أثناء التدريب.

وضع األولويات  3-2

جيب ترتيب أولويات مشاكل املجتمع التي تم التعرف عليها يف املسح عىل النحو التايل:

	إعداد قائمة باالحتياجات التي تم التعرف عليها )املعرتف وغري املعرتف هبا( •
	تقدير حجم املشكلة •

	حتليل تأثرياهتا واملخاطر التي تتضمنها •
	استكشاف املوارد املتاحة املتعلقة باملشكلة •

	تقييم االحتياجات املستقبلية •
	إعطاء االحتياجات واملشاكل أرقام حسب األولوية •

	تصنيف احللول املقرتحة ووضع ترتيب لإلجراءات املستقبلية. •

وتشمل معايري ووضع األولويات ملا ييل:

	حجم املشكلة:  من ناحية عدد األشخاص املتأثرين هبا •
	التأثري عىل الصحة: التأثريات الضارة للمشكلة عىل صحة املجتمع وصحة األرسة، مثل انتشار املرض  •

بسبب الذباب.
	التأثريات االجتامعية والثقافية: التأثريات اجلانبية لبعض املشاكل مثل اإلدمان واألنشطة غري االجتامعية  •

عىل املجتمع والثقافة
	التأثريات االقتصادية: التأثريات املالية للمشكلة مثل انخفاض القوة الرشائية •

	حل املشكلة: يمكن أن يناقش املجتمع وفريق الدعم الفني مشكلة ما، وإذا كانوا قادرين عىل حلها  •
باملوارد املتاحة فيجب إعطاؤها أولوية.

وجيب أن حيتوى النموذج الوارد يف امللحق 3.4.4 عىل معلومات خاصة باالحتياجات ذات األولوية 
للمجتمع ، واحللول املوضوعة واإلجراءات املناسبة التي تم اختاذها بالفعل من جانب املجتمع أو القطاعات 
املعنية حلل مشاكل معينة. كام جيب إثبات نتائج هذه اجلهود يف النموذج أيضًا. وجيب مشاركة املجتمع يف مجيع 

مراحل هذه العملية. والواقع أنه عىل املجتمع أن يدعم فريق العمل للقيام بوضع تصاميم مناسبة. 

وجيب تقدير املوارد املالية واملادية الالزمة . وجيب ختصيص موارد املجتمع وتوفريها بطريقة واضحة، 
مع بيان احلصة املتوقعة من املجتمع واحلكومة واألولويات األخرى. وجيب القيام بوضع األولويات بكل 

دقة ومراجعتها بانتظام.

املشاكل  حل  جدوى  بشأن  املجتمع  يرشدوا  أن  البنامج  ومدير  الفني  الدعم  فريق  عىل  وجيب 
واالحتياجات املختلفة اخلفية والظاهرة، ومدى هذه املشكالت وتأثريها عىل حياة الناس.

األمد  طويلة  أهدافًا  يضع  أن  املجتمع  عىل  جيب  األولوية،  ذات  االحتياجات  عىل  التعرف  وبمجرد 
وأخرى متوسطة األمد. وجيب أن تكون هذه األهداف واضحة وبسيطة وواقعية، وتساعد يف تعبئة املجتمع 
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والقطاعات املعنية. وجيب أن تصبح هذه األهداف مكونًا أساسيًا يف العقد االجتامعي املتفق عليه من املجتمع 
التنمية طبقًا لألولوية  املستقبيل ملضمومات  والتنفيذ  للتدخل  توجيهًا  ويقدم  اآلخرين  واحلكومة والرشكاء 

واالحتياجات.

جيب أن يقرأ املشاركون ويفهموا حمتويات امللحق 3.4.4 خالل التدريب.

مرتسم لتنمية المكان   .3

جيب أن تنعكس النتائج التي كشفت عنها استطالعات املسح األويل  يف وصف تنمية املكان املدينة 
والتي أعدت وفقا للنموذج الوارد يف امللحق 4.4.4 والذي يمكن تطبيقه حمليًا.حيث حتتوي عىل معلومات 
حيوية  من نتائج مسوحات األرس واملجتمع والتي مجعت من مصادر أخرى وتدل عىل الوضع االجتامعي 
واالقتصادي، وتشكل وثيقة وملخص لكل املعلومات حيث تضع املجتمع وقدراته إىل جانب األولويات 

ونقاط اخلطر.

جيب أن يقرأ املشاركون ويفهموا حمتويات امللحق 1.4.4 خالل التدريب.

مجموعات العمل  .4

العملية
العمل.  ملجموعات  املطلوبة  املواد  املعنية،  العمل  جللسة  السابقة  الليلة  يف  املشاركون،  يقرأ  أن  جيب 

وجيب أن يتم تنظيم  جمموعات العمل عىل النحو التايل:

	تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد عدد أعضاء أي منها عىل ثامنية •
ملجموعات  مهمة  كل  خالل  املسؤوليات  هذه  تبادل  )وجيب  ومقررها  لرئيسها  جمموعة  كل  	اختيار  •

العمل(
	مراقبة الرئيس للوقت وتشجيع كل عضو يف املجموعة عىل املشاركة •

	تقديم املقرر للنتائج والتقرير الذي أعدته جمموعة العمل إىل اجللسة العامة •
	مساعدة املشاركني من قبل امليسين بوصفهم خباء وتقديم تعقيب عىل عروض املجموعة. •

املهام
جيب أن يعهد لكل جمموعة خالل جلسة العمل، مهمة وفقا للملحق 1.4.4 مع الوضع املحىل.
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الملحق 1.4.4

المسح األولي لألسر

تعليامت االستخدام
مجيع األسئلة الواردة يف هذا االستبيان هامة، وجيب تسجيل اإلجابات بطريقة صحيحة ودقيقة من 

أجل ضامن أنه تم مجع البيانات حقيقية وأن عوامل اخلطر الرئيسية قد تم التعرف عليها.

التفاصيل
جيب تسجيل التفاصيل اخلاصة باسم احلي واملنطقة، ورقم املجموعة، وتاريخ املسح واسم القائم به 

أو مندوب املجموعة من أجل التعرف عليها.

رقم األرسة
جيب ختصيص رقم لكل أرسة يف احلي وسيساعد ذلك يف ختطيط وتنفيذ املشاريع يف املستقبل. وجيب 

أن يتم ترقيم األرس بطريقة منتظمة، طبقًا لتتابع املجموعات واملنازل.

اسم رب األرسة
جيب كتابة اسم رب األرسة للتعرف عىل كل منزل . ففي نظام األرسة املشرتكة أو يف حالة وجود أكثر 

من أرسة واحدة تعيش يف مبنى مشرتك، فإن األرس التى لدهيا مكان للطهي خاصة هبا تعتب أرس مستقلة.

البيانات الديموغرافية
من  أكثر  هناك  يكون  وقد  واجلنس.  للسن  طبقًا  األرسة(  )أعضاء  السكان  البيانات  تسجيل  جيب 
أو منفصلني، فيجب وضع مالحظة خمترصة  الواحدة. وإذا كان زوجان ال يعيشان معًا  زوجني يف األرسة 

تصف الوضع.

التعليم ومعرفة القراءة والكتابة
سوف تبني املعلومات اخلاصة باملدارس االبتدائية نسبة املتعلمني )معرفة البالغني للقراءة والكتابة( 

احلالة التعليمية يف املجتمع.

التدريب واملهارات
يمكن أن يكون التدريب تقنيًا أو مهنيًا، رسميًا أو غري رسمي. وباملثل قد تكون املهارات تقليدية أو 
مكتسبة. وسوف تساعد املعلومات املتعلقة بحالة الذكور واإلناث من أعضاء األرسة يف استكشاف إمكانيات 

املجتمع  للمرشوع يف التخطيط للمستقبل.



كتيب تدريبي للمبادرات املجتمعية

230

التزويد باملياه
تساعد املعلومات اخلاصة بإمكانية توفري االحتياجات األساسية من املياه سواء للرشب أو االحتياجات 

املنزلية ألاخرى مثل  الطهي والغسيل واالستحامم واالستخدامات املنزلية .................الخ .

اإلسكان والبيئة
ملكية املنزل تعني أن املنزل ملكية خاصة لألرسة. وذلك يدل عىل ما إذا كان لألرسة مقر دائم يف املوقع 
أم ال. كام ستبني احلالة االقتصادية لألرسة. والنظافة تدل عىل وعي األرسة بصحة البيئة والسلوك االجتامعي. 
واملرحاض الصحي يعني مرحاضًا مأمونًا، به طريقة سليمة للتخلص من الفضالت طبقًا للظروف املحلية.

الزراعة والري
تسجل  أن  وجيب  لألرسة  الوحيدة  املمتلكات  هي  الزراعية  األرض  أن  عىل  يدل  األرايض  امتالك 
بوحدات القياس املحلية. واألرض اخلصبة تعنى األرض التي يمكن أن تنبت الزرع؛ يف حني أن األرض 
البور غري خصبة، فاملحاصيل ال تنمو فيها. ووسائل الري التي يمكن االعتامد عليها تعني وسائل الري املتاحة 

طوال العام مع سهولة الوصول إليها.

املاشية والدواجن
أيضًا عىل  واللحوم. وسيساعد ذلك  األلبان  إنتاج  لتقييم  أساسية  املاشية  الدقيقة عن  املعلومات  إن 

التخطيط يف املستقبل ملشاريع زيادة الدخل املتعلقة هبذا القطاع.

وسائل املعيشة
تعكس موارد الدخل الرئيسية لألرسة وجمموع الدخل الشهري الوضع االقتصادي لألرسة. وجيب 
حساب متوسط الدخل عىل أساس شهري، أخذًا يف االعتبار مجيع مصادر دخل األرسة. وتتجنب األرس عادة 
القائم باملسح أن يؤكد هذه املعلومات بمالحظة  تقديم بيانات عن دخلها احلقيقي؛ ولذلك فإنه جيب عىل 

ظروف معيشة األرسة أو احلصول عىل معلومات ذات صلة من مصادر أخرى. 

البطالة تعني البالغني يف األرسة القادرين عىل العمل، ولكنهم ليس لدهيم وظيفة أو لدهيم عمل غري 
كاف. وجيب اعتبار اإلناث الراغبات يف العمل خارج البيت فقط أهنن يعانني من البطالة.

التغذية ومتابعة النمو
يشري الوضع الغذائي إىل القدرة الرشائية لألرسة وإمكانية وصول أنواع الغذاء األساسية هلم. وتدل 

ممارسات الرضاعة الطبيعية يف املجتمع عىل صحة الطفل.

 جيب تسجيل متابعة نمواألطفال بكل دقة. ويمكن تقييم النمو الطبيعي لألطفال بمقارنتهم ببعضهم 
بنفس املجموعة العمرية فاألطفال منخفضو الوزن عند الوالدة هم الذين يقل وزهنم عن 2.5 كيلو غرام 

عند الوالدة. 
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الصحة
ينبغي تسجيل مواليد األطفال خالل 12 شهرًا املاضية. ويمكن أن تسجل األرس األمية تاريخ امليالد 

بالرجوع إىل األحداث الوطنية أو الثقافية أو الدينية.

12 شهرًا  1-5 سنوات خالل  والبد تسجيل وفيات األطفال دون السنة من العمر وكذلك ما بني 
املاضية وجيب تأكيدها من السجالت املحلية إذا كانت متوافرة.

وجيب التأكد من متنيع األطفال من بطاقات البنامج املوسع للتمنيع وسجالت العاملني الصحيني يف 
املجتمع أو من الوحدة الصحية.

االستعانة  املفيد  من  يكون  وقد  املجتمعات  بعض  يف  احلمل  معدل  تقييم  الصعب  من  يكون  وقد 
بالقابالت والعاملني الصحيني يف املجتمع  أو قادة املجتمع من اإلناث للحصول عىل معلومات صحيحة. 
والرعاية السابقة والتالية للوالدة ومتنيع النساء احلوامل تعتب معلومات هامة لتقييم إتاحة اخلدمات الصحية 

األساسية لرعاية األمومة. وتدل إتاحة املساعدة املدربة عند الوالدة عىل نفس اليشء.

إىل  املحتاجني  املجتمع  أعضاء  إىل  االنتباه  لفت  أجل  من  والعجز  املزمنة  األمراض  انتشار  ويسجل 
مساعدة عىل أساس األولويات.

ويمكن تقييم وحدات الرعاية الصحية بمعرفة األماكن التي يلجأ إليها الناس للمساعدة يف التدبري 
العالجي لألمراض غري اخلطرية.

االحتياجات ذات األولوية والتوصيات/ املقرتحات
جيب أن يتم سؤال كل أرسة ملعرفة أولوية احتياجاهتا. ولألرسة الواحدة أن تشري إىل ثالث احتياجات 
جديدة  أفكارًا  يستكشف  مما  توصياهتا،  تقدم  أن  أيضًا  األرس  وعىل  رأهيا.  يف  أولويتها  برتتيب  أقيص  كحد 

ويساعد يف معرفة كيفية نظر الناس إىل تنميتهم يف املستقبل.
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المسح األولي لألسر

 املدينة ــــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ـــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب املجموعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القائم باملسح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مندو

رسة
رقم األ

اإلمجايل
رسة

ب األ
اسم ر

ضاء 
1.1 أع
رسة

األ
إمجايل
ذكور
ث

إنا
ضع 0-1 سنة

الر
إمجايل
ذكور
ث

إنا
األطفال 2-1 

سنة
إمجايل
ذكور 
ث

إنا
األطفال 5-2 

سنة 
إمجايل
ذكور 
ث

إنا
األطفال 6-5 

سنة
إمجايل
ذكور 
ث

إنا
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األطفال 15-6 
سنة

إمجايل
ذكور 
ث

إنا
البالغون 49-15 

سنة
إمجايل
ذكور 
ث

إنا
البالغون 60-49 

سنة
إمجايل
ذكور 
ث

إنا
البالغون فوق 60 

سنة
إمجايل
ذكور 
ث

إنا
1-2 األزواج يف 

املنزل
ال

ت اإلجابة بنعم،
إذا كان

يذكر العدد
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املدينة ـــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ــــــــــــــــــــــــــــــــ

2� التعليم ومعرفة القراءة والكتابة

رسة
رقم األ

اإلمجايل
1.2 األطفال يف 

يس 
السن املدر
رسة 

يف األ
)6-15سنة(

ملتحقون 
باملدرسة

إمجايل
ذكور
ث

إنا
غري 

ني 
ملتحق

باملدرسة

إمجايل 
ذكور
ث

إنا
2.2 معرفة القراءة والكتابة 

رسة
ني يف األ

ني البالغ
ب

عدم قدرة 
يف حالة نعم، يذكر اإلمجايل 

ذكور
ث

وإنا

3� التدريب واملهارات

ب مهني أو تقني 
1.3 تدري
رسة

يف األ
غري موجود

يف حالة نعم، يذكر اإلمجايل
ذكور
ث

إنا
النوع

رسة 
2.3  عدد األفراد يف األ

ت
لدهيم مهارا

غري مهرة
يف حالة نعم، يذكر اإلمجايل

ذكور
ث

إنا
نوع
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املدينة ـــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــــ

رسة
رقم األ

اإلمجايل
رسة تستطيع 

1.4 األ
ب 

رش
صول إىل مياه 

الو
آمنة طوال العام

صول عىل 
التوجد سبل للح

املياه اآلمنة 
ت اإلجابة نعم، يذكر 

إذا كان
صدر

بئرهنرامل
بركة

ضخة يدوية/ بئر ماسورة
م

مياه جارية
أخرى

2.4 ماء كايف1∗ 
لالستخدام املنزيل متوفر 

طوال العام

النعم

رسة 
1.5 ملكية األ

للمنزل
النعم

إذا كان ال، هل هو مستأجر؟
ت أخرى )حتدد(

ترتيبا
ف املعيشة 

2.5 عدد غر
يف املنزل )من غرياملطبخ 

واحلامم واملخزن(

أكثر12
3.5 هل للمنزل مطبخ 

صل؟
منف

النعم
يف اليوم

يل: لرت واحد للفرد 
يف لالستخدام املنز

∗ املاء الكا
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المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسة
رقم األ

اإلمجايل
4.5 هل الكهرباء 

صلة للمنزل؟
مو

النعم
5.5 هل يوجد 

ش؟
مكان للد

النعم
6.5 هل يوجد 

صحي 
ض 

مرحا
باملنزل؟

النعم
يف حالة نعم، يذكر النوع

7.5 هل توجد 
حاوية قاممة؟

النعم
ت 

8.5 هل املخلفا
السائلة راكدة 

حول املنزل؟

النعم
ص؟

يف حالة ال، ما هو نظام التخل
9.5 هل حميط 

ف وخاٍل 
املنزل نظي

من القاممة؟

النعم

10.5 هل توجد 
أجهزة حديثة 

باملنزل؟
)يف حالة نعم، 

حتدد(

ال
يف حالة نعم، يذكر عدد

مذياع
مسجل

تلفاز
مبد

أخرى )حتدد(
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الوحدة 4-4. املسح املجتمعي ووضع األولويات
المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6� الزراعة والري
رسة

رقم األ
اإلمجايل

رسة 
ك األ

1.6 هل متتل
ضًا زراعية؟ )يف حالة 

أر
نعم، وجه األسئلة -2.6

)4.6

نعمال
صبة

ض خ
أر

صبة
ض غري خ

أر
رسة 

2.6 هل تستخدم األ
وسيلة ري يمكن االعتامد 

عليها؟

نعمال
يف حالة نعم، يذكر النوع

رسة 
3.6 هل تستعمل األ

بذورًا من نوعية جيدة؟
النعم

رسة 
ب األ

4.6 هل تطل
إرشادًا تقنيًا من خباء 

الزراعة؟

النعم

7� ماشية ودواجن

رسة 
1.7 هل تربى األ

ماشية؟
نعمال

يف حالة نعم، يذكر عدد: البقر
س

اجلامو
ضأن

ال
املاعز

اجلامل
أخرى

رسة 
2.7 هل حتتفظ األ

بدواجن؟
ال

يف حالة نعم، لالستخدام العائيل
لالستخدام التجاري
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المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسة
رقم األ

اإلمجايل
رسة 

1.8 هل لأل
ب 

وسيلة الكتسا
املعيشة؟

نعمال
النوع: زراعة

ماشية
صغرية

جتارة 
مهن ماهرة/ تقنية

وظيفة
عمل يدوي

أخرى )حتدد(
ب 

2.8 هل تكس
رسة أكثر من 

األ
دوالر أمريكي 
واحد للفرد يف 

اليوم؟

نعمال
يف حالة نعم، يذكر 

متوسط الدخل الشهري

3.8 هل أي من 
رسة 

ضاء األ
أع

عاطلون∗ 
)بالغون فقط(

نعمال
يف حالة نعم، يذكر عدد

ذكور
ث

* عاطل: تعترب ربة املنزل غري عاطلةإنا
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الوحدة 4-4. املسح املجتمعي ووضع األولويات

المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسة
رقم األ

اإلمجايل
1.9 هل تأكل 

رسة أنواع 
األ

الغذاء األساسية 
ني عىل األقل 

مرت
يف األسبوع؟

نعمال
ض 

ك، بي
حلم، سم

أولبن
ت

رضاوا
فاكهة وخ

2.9 كم عدد 
األطفال دون سن 
الثانية الذين تلقوا 

ضاعة طبيعية؟
ر

عدد األطفال دون 
الثانية

ضاعة 
ال يوجد ر

طبيعية
ضاعة طبيعية حتى 

ر
6 أشهر

ضاعة طبيعية أكثر 
ر

من 6 أشهر
3.9 كم عدد 

األطفال دون سن 
الواحدة الذين 
تم وزهنم عند 

الوالدة؟

أطفال تم وزهنم عند 
الوالدة )عدد(

وزن طبيعي
ض عند 

وزن منخف
الوالدة*

ن 2.5 كيلوغرام
ضاً إذا كان أقل م

* يعترب الوزن عند الوالدة منخف
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المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسة
رقم األ

اإلمجايل
1.10 أطفال ولدوا خالل 12 

ضية؟
شهرًا املا

يف حالة نعم، يذكر 
العدد

ت وفاه داخل 
2.10 حاال

ضية
الرحم خالل 2 أشهر املا

يف حالة نعم، يذكر 
العدد

ت 
3.10 أطفال ولدوا بتشوها

ضية؟
وراثية خالل 12 شهرًا املا

يف حالة نعم، يذكر 
العدد
النوع

4.10 عدد األطفال دون سن 
سنة الذين ماتوا يف 12 شهرًا 

ضية
املا

يف حالة نعم، يذكر 
العدد

العمر عند الوفاة
ب:

السب
كزاز وليدي

عدوى تنفسية حادة
إسهال

أخرى )حتدد(
5.10 ما عدد األطفال من سن 

ت الذين ماتوا خالل 
1-5 سنوا

ضية؟
12 شهرًا املا

يف حالة نعم، يذكر 
العدد

العمر عند الوفاة
ب:

السب
س )الكزاز(

التتانو
عدوى تنفسية حادة

إسهال
أخرى )حتدد(
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الوحدة 4-4. املسح املجتمعي ووضع األولويات
المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ـــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــ

رسة
رقم األ

اإلمجايل
6.10 األطفال الذين بلغوا سن 

الواحدة وتم متنيعهم ؟
مل يمنعوا

متنيع كامل2*
متنيع غري كامل

7.10 هل توجد أي نساء حوامل 
باملنزل اآلن؟

ال
يف حالة نعم، يذكر 

العدد
ضد 

8.10 كم منهن تم متنيعهن 
س؟

التتانو
العدد

ص النساء احلوامل 
9.10 هل تم فح

ني؟
ني مدرب

صحي
من قبل عامل 

ال
يف حالة نعم، يذكر عدد 

ت
الزيارا

عن طريق قابلة تقليدية
صحي

مركز 
صة

عيادة خا
مستشفي

ت 
ف لألمها

ت الكش
11.10 هل مت

ب أو قابله 
صحي مدر

من قبل عامل 
تقليدية مرة عىل األقل خالل 6 أسابيع 

بعد الوالدة األخرية؟

ال
يف حالة نعم، يذكر عدد 

ت
الزيارا

ت 
ىل آخر: املرجو اتباع جدول التمنيعا

ن بلد إ
ك م

ف ذل
صبة جرعة واحدة )قد يختل

ت، الح
ث مرا

س ثال
ق والتتانو

شاهو
ق وال

ام بعد، الخنا
ي في

يس ج
يب 

ن 
ت، ثم جرعة واحدة م

ث جرعا
* التمنيع الكامل: شلل األطفال عند الوالدة ثال

ي(.
الوطن
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المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ـــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــ

10� الصحة
رسة

رقم األ
اإلمجايل

12.10 كم من النساء 
ب احلمل 

ني بسب
احلوامل توف

ث خالل 
أو الوالدة أو النفا
ضية؟

12 شهر املا

العدد

ني 
13.10 كم من املتزوج

رسة 
س وسائل تنظيم األ

يامر
احلديثة؟

العدد
يف حالة نعم، يذكر الوسيلة: 

عازل
ب رمحي

لول
ب

حبو
جراحة
أخرى

14.10 هل يشكو أحد 
ض 

رسة من مر
ضاء األ

أع
؟

مزمن3∗

نعمال
يف حالة نعم، ما هي املشكلة 

صحية؟
ال

ض؟
ما هو سن املري

15.10 هل يشكو أحد 
رسة من إعاقة؟

ضاء األ
أع

نعمال
يف حالة نعم، يذكر نوع 

اإلعاقة
ص املعاق

سن الشخ
ك.

رسطان، وغري ذل
ط الدم، 

ضغ
ط 

سكري، فر
ي، كبد، داء ال

ب، كلو
ن: القل

ض مزم
∗ مر
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الوحدة 4-4. املسح املجتمعي ووضع األولويات

المسح األولي لألسر

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ـــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــ
10� الصحة

صل 
16.10 هل حي

رسة عىل معاجلة 
ضاء األ

أع
ض غري اخلطرة من 

األمرا
صحية قريبة بام فيها 

مرافق 
صحية، 

صحي، نقطة 
مركز 

ك
وغري ذل

ال
يف حالة نعم: الوحدة 

صحية
ال

مستشفي يف املدينة
ص

ب خا
طبي

معالج تقليدي
أدوية منزلية
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رس
املسح األويل لأل

املدينة ـــــــــــــــــــــــــــــ املنطقة ـــــــــــــــــــــــــــ رقم املجموعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ـــــــــــــــــــــــــــــ

رسة
رقم األ

اإلمجايل

1

االحتياجات ذات األولوية

23

توصيات / 
مقرتحات
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الوحدة 4-4. املسح املجتمعي ووضع األولويات

الملحق 2.4.4

المسح األولي للمجتمع المحلي

املوقع . وجيب جتميع  جيب توفر وحدات اخلدمة إىل جانب مسح األرس ومجع معلومات عامة عن 
هذه املعلومات من جلنة تنمية املجتمع ومندويب املجموعات واألفراد اآلخرين القادرين عىل تقديم مثل هذه 

املعلومات الصحيحة.

تعليمات االستخدام

اخلدمات الصحية
لتقديم اخلدمات األساسية. وجيب  املجتمع هام  تقليديات وعاملني صحيني من  قابالت  إن وجود 

تقدير املسافة إىل املركز الصحي، إذا مل يكن يف نفس املوقع، من حيث عدد الكيلومرتات ومدة االنتقال.

التعليم
إن وجود مدرسة ابتدائية أمر هام وكذلك تسجيل املدارس املتوسطة والثانوية ومراكز التدريب التقني 

أو املهني ألن ذلك يساعد يف التخطيط االجتامعي املتعلق بالتعليم.

املرافق املدنية
يتم تسجيل املرافق املدنية األساسية الالزمة والتي تقوم بدور حيوي يف عملية تنمية املجتمع. إن غياب 

هذه املرافق يدل عىل مدى حرمان املجتمع.

املكاتب اإلدارية
جيب مالحظة تواجد مكاتب حكومية رئيسية مطلوبة عىل املستوى املحيل. وسوف يساعد ذلك يف 

تقييم ما يملكه املجتمع والثغرات التي جيب إصالحها من خالل خطط إنامئية.

الوضع االجتامعي السيايس
من العوامل السلبية يف املجتمع وجود ارتفاع يف مستوى اجلريمة يف حني وجود منظامت غري حكومية 
تقييم  يتم  كام  االجتامعي.  التناسق  وحتقيق  املجتمع  تنظيم  يف  إجيايب  عامل  املجتمع  يف  أخرى  وجمموعات 
املجتمع أيضًا باستجابته لألنشطة اإلنامئية التي متت حتى اآلن، ومستوى املشاركة املجتمعية، وقبول وملكية 

املشاريع، وكل ذلك أسايس لضامن استمرارية عملية التنمية.
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المسح األولي للمجتمع المحلي

املوقع ___________ القائم باملسح ___________ تاريخ املسح ___________

املستجيبون: كبار الشخصيات، واملنظامت غري احلكومية واملوظفني احلكوميني

توفر اخلدمات 
األساسية

تفاصيل إضافيةاإلجابةالسؤال

نعم معهد صحيوحدات صحية
ال

النوع

كيلو مرت املسافة
املدة

عامل صحيني من 
املجتمع

نعم
ال

يف حالة نعم، يذكر العدد

نعمقابالت
ال

 يف حالة نعم، يذكر العدد
 مدربات

غري مدربات
نعمعيادة خاصة

ال
عدد

مدرسة ابتدائية التعليم
للبنني

نعم
ال

 يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
عدد الطلبة

مدرسة ابتدائية 
للبنات

نعم
ال

 يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
عدد الطالبات

مدرسة متوسطة 
للبنني

نعم
ال

كيلو مرت  يف حالة نعم، تذكر املسافة
عدد الطلبة

مدرسة متوسطة 
للبنات

نعم
ال

 يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
عدد الطالبات

مدرسة ثانوية 
للبنني

نعم
ال

 يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
عدد الطلبة

نعممدرسة خاصة
ال

كيلو مرت  يف حالة نعم، تذكر املسافة
عدد الطلبة

مركز تدريب تقني 
للذكور

نعم
ال

 يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
نوع التدريب 
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مراكز مهنية 
لإلناث

نعم
ال

يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
نوع التدريب

مركز تعليم غري 
رسمي للذكور

نعم
ال

يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
عدد الطلبة

مركز تعليم غري 
رسمي لإلناث

نعم
ال

يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
عدد الطالبات

نعممركز تعليم ديني
ال

يف حالة نعم، تذكر املسافة  كيلو مرت
عدد الطلبة

الكهرباء موصلة مرافق مدنية
يف مجيع املنازل
جزئيًا
قلياًل
ال يوجد

% من األرس التي تستخدم هذا املرفق

 مصدر مياه 
الرشب

بئر
هنر
مضخة يدوية
مواسري مياه
أخرى

% من األرس التي تصل إىل مياه رشب 
مأمونة

نظام الرصف 
الصحي

مصارف مفتوحة
مصارف مغطاة
ال يوجد

% من األرس التي تستخدم نظام رصف 
صحي

التخلص من 
القاممة

بعيدًا عن املوقع
بالقرب من املوقع
داخل املوقع
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رصف الطرق
كامل
غري كامل
ال يوجد

وسائل انتقال
نقل عام
نقل خاص
طرق تقليدية

املسافة  كيلو مرتاالسم أقرب مدينة

نعمحمالت بقالة
ال

نعممكتب بريد
ال

نعمبنك
ال

نعمزراعةمكاتب إدارية
ال

عيادة بيطرية أو 
وحدة بيطرية

نعم
ال

نعمحكومة حملية
ال

نعمقسم الرشطة
ال

الوضع االجتامعي 
والسيايس

أي مواجهات يف 
املجتمع

نعم
ال

يف حالة نعم، يذكر النوع
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معدل اجلرائم 
)احلاالت املبلغ 
عنها خالل 12 

شهرًا املاضية(

جرائم كبيعدد

منظامت غري 
حكومية / 

منظامت جمتمعية 
املرتكز تعمل يف 

املجتمع

نعم
ال

يف حالة نعم، تذكر األسامء وجماالت 
العمل

جمموعات جمتمعية 
طوعية أخرى 

تعمل يف املجتمع

نعم
ال

يف حالة نعم، تذكر األسامء وجماالت 
العمل

استجابة املجتمع 
واستعداده جتاه 

األنشطة اإلنامئية

إجيابية  
سلبية

يف حالة إجيابية، تذكر أوجه القوة 
والفرص
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الملحق 3.4.4

وضع األولويات 

للتخطيط واألنشطة  وُيعد أساسًا  له أمهية كبرية  املجتمعية  املبادرات  إن وضع األولويات يف منطقة 
املستقبلية. وجيب أن يقوم مندوبو املجتمع بالدور الرئييس يف هذه العملية، يف حني أن فريق الدعم الفنى جيب 

عليه أن يقدم املساعدة الفنية.

طريق  عن  مجعها  تم  التي  املعلومات  باستخدام  املوقع  واحتياجات  بمشاكل  قائمة  وضع  وجيب 
مسوحات األرس واملجتمع. وجيب إرشاك مجيع أعضاء املجتمع يف املناقشة والتعرف عىل العملية.

وجيب حتليل كل مشكلة عىل حدة مع حساب حجمها باستخدام املعايري املذكورة أدناه. كام جيب أيضًا 
حتديد أسباب وتأثريات املشاكل. وسوف يساعد كل ذلك يف تقييم أولوية املشكلة. وجيب إعطاء كل مشكلة 

رقم أولوية طبقًا لنتائج التحليل املشار إليه أعاله.

ويمكن إعطاء كل معيار معدل من 0 إىل 4 )بإمجايل مخسة معايري، وأعىل درجة 20 وأدناها 0(.

معايير تحديد أولوية االحتياجات

حجم املشكلة
	من ناحية عدد األشخاص املتأثرين هبا. •

التأثريات عىل الصحة
وزيادة  الذباب  بسبب  مرض  انتشار  مثل  واألرسة  املجتمع  صحة  عىل  للمشكلة  اجلانبية  	التأثريات  •

املراضة والوفيات.

التأثري االجتامعي والثقايف
مثل  للمجتمع   الثقافية  والقيم  االجتامعية  النواحي  تؤثرعىل  التى  املشاكل  لبعض  اجلانبية  	التأثريات  •

زيادة اإلدمان وإدخال أنشطة غري اجتامعية.

التأثريات االقتصادية
	املشاكل سهلة احلل: يمكن أن تناقش مع فريق الدعم الفنى املشكلة، وإذا كانت سهلة احلل باملوارد  •

املتوفرة، فيجب إعطاء هذه املشكلة أولوية.
	التأثريات املالية للمشكلة، مثل انخفاض القوة الرشائية، وفقد املمتلكات. •

تستطيع املجتمعات املحلية أن جتد حلواًل ملشاكلها اخلاصة ولكن قد حتتاج إىل تشجيع ودعم، وبخاصة 
للنواحي الفنية حلل املشكلة. وجيب عىل املجتمع أن يستكشف الطرق املختلفة حلل املشاكل التي تم التعرف 
عليها واختيار احللول األكثر مالءمة باتفاق اآلراء، مع األخذ يف االعتبار توفر املوارد. وسوف تكون هذه 
احللول أساسًا خلطط العمل يف املستقبل. وجيب أن تتم عملية وضع األولويات بكل دقة مع مراجعتها عىل 

أساس منتظم.   
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وضع أولويات االحتياجات

املنطقة / املوقع ـــــــــــــــــــــــــــ تاريخ املسح ــــــــــــــــــــــــــــ

درجة أولوية قائمة املشاكل / االحتياجات
التحليل

اإلجراءات التي متت 
بالفعل

احلل املويص به

معايري وضع أولويات االحتياجات

حجم املشكلة  .1
التأثريات عىل الصحة  .2

التأثريات االجتامعية الثقافية  .3
التأثريات االقتصادية  .4
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الملحق 4.4.4

مرتسم لتنمية المكان 

جيب حتليل نتائج املسح التي تم مجعها من األرس واملجتمعات املحلية بكل دقة وتوثيقها يف نموذج 
مالئم يمكن أن يقدم مرجعًا معدًا لالستفادة منه يف التخطيط للمستقبل. ويمكن استخدام هذه النامذج لبيان 

النتيجة املرتاكمة للمسح للمنطقة بأكملها.

والنموذج يف امللحق 4.4.4 يتبع تسلسل املعلومات التي تم مجعها يف املسوحات األرسية واملجتمعية 
)امللحقان 1.4.4 و 2.4.4( وقد جتمع بعض املعلومات من مصادر أخرى.

وجيب التأكد من البيانات التي كشفت عنها املسوحات ومقارنتها مع األرقام الوطنية. إذا كانت هناك 
معلومات ناقصة أو مضللة، فيمكن إجراء مسح صغري مللء الفراغات.

إن اخلريطة  اخلاصة باملكان أو  املدينة واالحتياجات التي تم وضع أولويتها جزء أسايس من مرتسم 
تنمية املكان/ املدينة. وتظهر املعلومات امللخصة مناطق اخلطر واألولوية. كام تعكس أيضًا النظرة الشاملة 

للمجتمع املحيل وإمكانية التنمية والتقدم.



253

الوحدة 4-4. املسح املجتمعي ووضع األولويات

مرتسم تنمية المكان/المدينة 

البلد ـــــــــــــــــــ املنطقة ـــــــــــــــــــ   املدينة / املوقع ــــــــــــــــــ  

نتائج املسحاملؤرش
إمجايلإناثذكور

%عدد%عدد%عدد
1� البيانات الديموغرافية

عدد األرس
عدد األزواج

إمجايل عدد السكان
األطفال من 0ـ1 سنة
األطفال من 1ـ2 سنة

األطفال من 2ـ5 سنوات
األطفال من 5ـ6 سنوات

األطفال من 6ـ15 سنة
البالغون من 15 ـ 49 سنة

البالغون فوق 60 سنة
2� التعليم ومعرفة القراءة والكتابة

عدد األطفال من 6ـ 15 سنة امللتحقني 
باملدارس

عدد األطفال من 6 – 15 سنة غري 
امللتحقني باملدارس

إمجايل عدد البالغني )15 سنة فأكثر(

النتيجةاملؤرش
نسبة عدد

مئوية
3� التدريب واملهارات

األشخاص املدربون تقنيا يف املجتمع
األشخاص املهرة يف املجتمع

4� التزويد باملاء
إمكانية الوصول إىل مياه رشب آمنة

مصادر املياه:
هنر
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النتيجةاملؤرش
بئر ضحلة

بركة
مضخة يدوية 

مواسري مياه
أخرى

إمكانية الوصول إىل مياه كافية لالستخدام املنزيل )1 لرت/ اليوم(
5� اإلسكان والبيئة

ملكية املنزل
منازل هبا حجرات تتسع ملتوسط أربعة أشخاص

منازل هبا مطبخ منفصل
منازل هبا كهرباء

نسبة عدد
مئوية

منازل هبا مكان للدش
منازل هبا مرحاض صحي

منازل هبا حاوية قاممة
منازل هبا مياه راكدة يف اجلوار وحوهلا

يف حالة وجود نظام للتخلص من املياه:
مرصف مغلق

مرصف مفتوح
أخرى

منازل ذات حميط نظيف وخايل من القاممة
منازل هبا أجهزة حديثة

نوع اجلهاز:
مذياع

مسجل
تلفاز
مبد

مكيف هواء
نسبة عدد

مئوية
إيريال لقمر صناعي
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النتيجةاملؤرش
دراجة بخارية

سيارة أو مركبة أخرى
6� الزراعة والري

أرس متلك أراض زراعية
أرس تستخدم وسائل ري يمكن االعتامد عليها

أرس تطلب اإلرشاد الفنى من خباء زراعيني
7. املاشية والدواجن

أرس تريب ماشية
عدد احليوانات:

أبقار
جاموس

ضأن
ماعز
مجال

أخرى
أرس حتتفظ بدواجن

أرس حتتفظ بدواجن لالستخدام العائيل
أرس حتتفظ بدواجن لالستخدام التجاري

نسبة عدد
مئوية

8� وسائل املعيشة
أرس لدهيا بعض وسائل املعيشة

فئة الوسائل:
زراعة

تربية ماشية
جتارة صغرية

مهن تقنية / ماهرة
وظيفة

عمل يدوي
أخرى

أرس تكسب أكثر من دوالر أمريكي واحد يف اليوم
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النتيجةاملؤرش
أرس هبا بالغون عاطلون )ذكور فقط(

توزيع العاطلني حسب النوع
ذكور

إناث )راغبات يف العمل(
9. التغذية ومتابعة النمو

أرس تتناول أنواع الغذاء األساسية مرتني عىل األقل يف األسبوع
يف حالة اإلجابة بنعم، تذكر فئة نوع الغذاء

حلم ، سمك، بيض، لبن
نسبة عدد

مئوية
فواكه أو خرضاوات

عدد األطفال حتت سن الثانية الذين تلقوا رضاعة طبيعية
رضاعة طبيعية حتى 6 أشهر

رضاعة طبعية أكثر من 6 أشهر
املواليد حديثًا منخفضو الوزن )أقل من 2.5 كيلو غرام( خالل 

العام املايض
عدد األطفال دون سن الواحدة مل يتم وزهنم عند الوالدة

10 الصحة
أ( صحة الطفل

معدل مواليدعددعدد األطفال الذين ولدوا خالل 12 شهرا املاضية
% من إمجايل املواليدعددعدد حاالت وفاة داخل الرحم خالل 12 شهرا املاضية

% من إمجايل املواليدعددعدد األطفال املولودين بمشاكل وراثية
عدد األطفال دون الواحدة من العمر الذين توفوا خالل 12 

شهرا املاضية
لكل 1000 مولود حيعدد

أسباب الوفاة يف األطفال دون سن الواحدة
تتانوس )الكزاز الوليدي(

% من وفيات األطفال عدد
دون سن الواحدة

% من وفيات األطفال عددعدوى تنفسية حادة
دون سن الواحدة

% من وفيات األطفال عددإسهال
دون سن الواحدة

% من وفيات األطفال عددأخرى
دون سن الواحدة
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النتيجةاملؤرش
لكل 1000 مولود حيعددعدد األطفال 1-5 سنوات الذين توفوا خالل 12 شهرا املاضية

أسباب الوفاة يف األطفال من 1-5 سنوات
تتانوس )الكزاز(

% من وفيات األطفال عدد
من 1-5 سنوات

% من وفيات األطفال عددعدوى تنفسية حادة
من 1-5 سنوات

% من وفيات األطفال عددإسهال
من 1-5 سنوات

% من وفيات األطفال عددأخرى
من 1-5 سنوات

% من األطفال دون سن عددعدد األطفال دون الواحدة من العمر الذين تلقوا متنيعًا كاماًل
الواحدة

% من األطفال دون سن عددعدد األطفال دون الواحدة من العمر الذين مل يستكملوا التمنيع  
الواحدة

% من وفيات األطفال عددعدد األطفال دون الواحدة من العمر الذين مل يتلقوا أي متنيع 
دون سن الواحدة

ب ـ صحة األم
% من إمجايل النساء يف عددعدد النساء احلوامل

سن اإلنجاب
% من إمجايل النساء عددالنساء يف األشهر األوىل من احلمل 

احلوامل
% النساء قي األشهر عددالنساء احلوامل الالئي مل يتم متنيعهن ضد التتانوس 

األوىل من احلمل
% من إمجايل النساء عددنساء تلقني رعاية قبل الوالدة من عاملني صحني مدربني

احلوامل
% من إمجايل النساء عددنساء مل يتلقني رعاية قبل الوالدة من عاملني صحني مدربني

احلوامل
أمهات تلقني رعاية للوالدة من عامل صحي مدرب أثناء الوالدة 

األخرية
% من النساء املستجيباتعدد

أمهات مل يتلقني رعاية أثناء الوالدة األخرية من عاملني صحني 
مدربني 

% من النساء املستجيباتعدد

أمهات تلقني رعاية مابعد الوالدة األخرية من عاملني صحني 
مدربني 

% من النساء املستجيباتعدد

أمهات مل يتلقني رعاية مابعد الوالدة األخرية من عاملني صحني 
مدربني  

% من النساء املستجيباتعدد
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النتيجةاملؤرش
عدد النساء الاليت توفني بسبب احلمل والوالدة خالل العام 

املايض
عدد

% من األزواج املؤهلنيعددعدد األرس التي متارس تنظيم األرسة
جـ( اخلدمات الصحية

% من إمجايل السكانعددعدد أعضاء األرسة املصابني بمرض مزمن
1.األمراض املزمنة الرئيسية

.2

.3
% من إمجايل السكانعددعدد أعضاء األرسة املصابني بعجز

1.أنواع العجز الرئيسية
.2
.3

% من العدد اإلمجايلعددأرس تتلقى عالج لألمراض البسيطة
% من العدد اإلمجايلعددمعهد صحي يف املنطقة

% من العدد اإلمجايلعددمستشفى يف مدينة قريبة
% من العدد اإلمجايلعددطبيب خاص

% من العدد اإلمجايلعددمعالج تقليدي
% من العدد اإلمجايلعددعالجات منزلية



الجـزء ب
نموذج 4

الوحدة 5-4

إعداد وتنفيذ المشروع



األهداف التعليمية 

اكتساب فهم أفضل ملا ييل:

	أنواع املرشوع •
	حشد اجلهود و املوارد •

	 إعداد مقرتحات ملشاريع اجتامعية ومشاريع لزيادة الدخل •
	 تنفيذ املشاريع •

النتيجة المتوقعة 

املشاكل ذات األولوية يف  إعداد مقرتحات مشاريع ودراسة جدواها حلل  قادرين عىل  املشاركون  سيصبح 
مناطق املبادرات املجتمعية  ودعم املجتمعات يف هذه العملية.
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المقدمة  .1

تقوم املبادرات املجتمعية  بتنفيذ عملية التنمية عن طريق مداخالت مالئمة مبنية عىل االحتياجات 
ذات األولوية يف كل جمتمع حمىل. ويتم حتويل تصور تنمية املنطقة الذي تم إعداده يف هذا اإلطار إىل سلسلة 
من أنشطة تنموية. كام أن املهام اخلاصة بالتنمية التي جاء وصفها يف النموذج 3 تقدم أيضًا توجيهات ودالئل 
إرشادية للقيام هبذه األنشطة. ومن الرضوري يف هذا اإلطار التأكيد عىل أن الصحة جيب أن تكون هلا األولوية 

وأن حتتل مكانًا مركزيًا يف األنشطة التنموية يف مناطق مبادرات املشاركة املجتمعية.

أنواع المشاريع  .2

األولوية  ذات  االحتياجات  ملواجهة  املجتمعية  املبادرات  مناطق  يف  املالئمة  املداخالت  إجراء  يتم 
ومساعدة األفراد واألرس وجمموعات الناس أو املجتمع املحىل. ويمكن تقسيم املشاريع بصفة عامة كام ييل:

	مشاريع اجتامعية، وتشمل الصحة والبيئة وتنمية املرأة والشباب. •
	مشاريع زيادة الدخل. •

وأغلب املشاريع أو األنشطة االجتامعية تتعلق بالصحة، والغذاء،  والتغذية،  والتزويد باملياه، والبيئة،  
والنظافة الصحية، والتعليم وحمو األمية، والرفاهية االجتامعية وتنمية املهارات. وهي هتدف إىل تقوية التنمية 

البرشية وحتسني نوعية احلياة للناس بنتائج ملحوظة متعلقة بالصحة.

وهتدف مشاريع زيادة الدخل إىل اكتساب املال خلفض مستوى فقر األفراد واألرس. وهذه املشاريع 
التنمية  لتحقيق  املحلية  املجتمعات  دعم  ويتم  للصحة.  صديقة  تكون  أن  وجيب  حمددة  ألهداف  موجهة 

االجتامعية عن طريق تقديم قروض بدون فوائد، وتنمية مهاراهتم الفنية واملهنية وتقديم دعم للقطاعات.

قائمة المشاريع  1-2

اخلاصة  للمهام  وطبقًا  تقييمها  تم  التي  لالحتياجات  طبقًا  مشاريع  بتنفيذ  املحلية  املجتمعات  تقوم 
بالتنمية. إن وضع قائمة باملشاريع االجتامعية ومشاريع زيادة الدخل التي تم إعدادها عىل أساس املعلومات 
خالقة  تنموية  أساليب  التباع  فائدة  ذات  تكون  قد  اإلقليم  بلدان  وخبات  املحلية  املجتمعات  يف  املتوفرة 
ملواجهة  مالئمة  مداخالت  وإدخال  املبتكرة  األفكار  تشجيع  هو  والغرض  واملقرتحات.  اخلطط  إلعداد 

االحتياجات التنموية.

المشاريع واألنشطة االجتماعية  2-2

الصحة
	التوسع يف خدمات الرعاية الصحية األولية الشاملة وتدريب العامل الصحيني يف املجتمع املحىل. •

	تتبع األمراض الكبى واالحتفاظ بالسجالت والتعامل مع ما حيدث. •
	متنيع األطفال واألمهات. •

	متابعة نمو األطفال والرصد املكثفة لألطفال منخفيض الوزن. •
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	تشجيع الرضاعة الطبيعية من الثدي للرضع والتغذية التكميلية لألطفال. •
	اكتشاف األمهات واألطفال املصابني بفقر الدم، وطرق العالج للحاالت. •

	تشجيع نمط احلياة الصحي ونظام لتحسني الثقافة الصحية. •
	تشجيع الصحة املدرسية والبدنية •

	محلة االمتناع عن التدخني •
	تشجيع تنظيم األرسة بني األزواج املؤهلني. •

السكن، التزويد باملياه، اإلصحاح وصحة البيئة
	نظام مياه الرشب / نظام توريد املياه عىل مستوى القرية عىل أساس املساعدة الذاتية، يملكها ويديرها  •

املجتمع املحىل.
	محالت النظافة / اإلصحاح. •

	نظام التخلص من القاممة واملخلفات السائلة، يديره املجتمع املحىل. •
	تشجيع استخدام املراحيض الصحية. •

	زراعة األشجار والزهور. •
	إدخال البيوت الصحية كمنازل نموذجية يف املجتمع املحىل، حتتوي عىل املكونات األساسية لغرف  •
ونظام  صحي،  ومرحاض  آمنة،  مياه  ومورد  التهوية،  جيد  منفصل  ومطبخ  التهوية،  جيدة  معيشة 
للتخلص من املخلفات السائلة والصلبة، وتكون نظيفة يف الداخل ويف األماكن املحيطة هبا مع وجود 

أشجار أو زهور.

التعليم، معرفة القراءة والكتابة، وتنمية املهارات
	تقوية التعليم األسايس واالبتدائي •

	تيسري قبول األطفال الذين تسبوا من املدرسة. •
	إنشاء تعليم خاص ومراكز حمو األمية للبالغني واألطفال الذين فاتتهم فرصة التعليم الرسمي. •

	إدخال الثقافة الصحية يف املقررات املدرسية. •
	تشجيع األنشطة الرتفيهية والصحية مثل األلعاب الرياضية واملنافسات األدبية. •

	قبول املتهربني من املدرسة. •
	إنشاء مكتبات يف املجتمع املحيل وتشجيع احللقات الدراسية •

	إنشاء مراكز تدريب عىل احلاسوب. •

تنمية املرأة والشباب

التنظيم وتنمية القدرات
	إنشاء مراكز تدريب فنية ومهنية •

	تيسري تنمية املهارات عن طريق معاهد رسمية. •
	أنشطة اجتامعية لتشجيع الشباب من اجلنسني  ودور املرأة والشباب •
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مشاريع زيادة الدخل  3-2

مشاريع زراعية
	تقديم قروض لرشاء بذور جيدة وأسمدة ومبيدات آفات ومعدات. •

	تشجيع زراعة املحاصيل الغذائية. •
	تشجيع استخدام التقنيات احلديثة مثل البذور اجليدة واألسمدة ومبيدات اآلفات لزيادة عائد حماصيل  •

الغذاء، واملحاصيل ذات العائد.
	دعم مشاريع الري مثل اآلبار واآلبار املتصلة باألنابيب ومضخات املياه التي تعمل بالديزل. •

	تشجيع مشاتل النبات، واحلدائق، ومزارع األشجار والغابات. •

مشاريع األلبان / واملاشية
	تربية حيوانات األلبان، ومنتجات األلبان. •

	تربية الغنم واملاعز، وتسمني العجول. •
	تربية الدواجن، وتربية الطيور. •

	تربية النحل. •
	املزارع السمكية، قوارب وشباك الصيد. •

	تربية األرانب. •
	تربية دودة القز. •

	األعالف لزيادة إنتاج احلليب والدواجن. •
	إنشاء الوحدات وتشجيع التلقيح الصناعي. •

	املشاريع التعاونية ملزارع األلبان وتوريد اللبن. •
	تشجيع قطاع تربية املاشية بتقديم مزيد من املعرفة الفنية عن الزراعة احلديثة. •

الصناعات الريفية واملهن الفنية
	املصنوعات اخلشبية واألثاث. •

	صناعة السجاد. •
	صناعة املالبس واحلياكة. •

	مشغوالت احلديد أو الصلب. •
	السباكة، واألعامل الصحية والكهربائية. •

	صناعة الشموع. •
	معدات ولعب بالستيكية. •

	صناعة أواين فخارية. •
	صناعة املنظفات مثل الصابون ومسحوق الغسيل. •

	احليل الصناعية وصناعة املجوهرات. •
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	املنسوجات التقليدية. •
	املالبس الداخلية واجلوارب. •

	مستحرضات التجميل. •
	مفاتيح كهربائية. •

	صناعة أحذية جلدية وبالستيكية. •
	صناعة اآلالت. •

	أكياس بالستيك. •
للمهارات  طبقًا  واحلديد  والكيامويات  واملطاط  واخلشب  البالستيك  من  أخرى  منتجات  	صناعة  •

والطلبات املحلية 
	ورش إصالح وسائل املواصالت والسلع الكهربائية واإللكرتونية. •

تكنولوجيا الغذاء
	املخبوزات. •

	املربى. •

	اجلييل. •
	الفول السوداين املحمص. •

	رقائق البطاطس. •
	أنواع من األطعمة اململحة. •

	أنواع أخرى من األطعمة طبقًا للثقافة املحلية وإمكانية التسويق. •

الصناعات اليدوية
	تطريز يدوي وآيل. •

	قطع زخرفية. •
	صناعة اللوحات. •
	صباغة األقمشة. •

	طالء الزجاج. •
	صناعة حقائب يدوية. •
	صناعة أغطية األرسة. •

	نحت اخلشب. •
	احلفر عىل املعادن. •

	صناعة الزهور. •

أعامل عىل نطاق صغري
	حمالت البقالة •
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	حمالت وخدمات عامة. •
	بائعو سلع منزلية. •

	إقامة مكان للسوق يف املجتمع املحىل للسلع األساسية •
	تسويق منتجات املجتمع املحىل. •

	مكتب اتصاالت عامة. •
	حمالت خدمة مثل تصوير املستندات وإصالح األجهزة املنزلية، وغري ذلك. •

	إعداد املنظفات يف املنزل. •
	حفظ الفواكه واخلرضاوات. •

	جهاز طهي وفرن يعمل بالطاقة الشمسية. •
	جهاز طهي يوفر الطاقة. •

	زراعة بساتني صغرية للخرض. •
واحلمري  واخليل  واحلافالت،  اليدوية،  والعربات  األجرة،  سيارات  مثل  املحلية  االنتقال  	وسائل  •

والعربات.

حشد الجهود و الموارد  .3

ملا كانت املبادرات املجتمعية مبنية عىل املشارًكة، فإن املوارد املطلوبة لتنفيذ املداخالت يمكن زيادهتا 
من مصادر خمتلفة ويمكن حشد اجلهود املوارد و من املستويات اآلتية:

	شخيص أو جمتمعي •
	قطاعات حكومية •
	مستفيدين آخرين  •

	املوارد الطبيعية واملادية •
	املوارد البرشية •

	املوارد املالية •

املوارد املجتمعية
	حسابات للمجتمع مثل احلساب اجلاري وصندوق تنمية املجتمع املحىل. •

	مسامهات املجتمع املحىل •
	مدخرات وأصول األرسة •

املوارد احلكومية
	املوازنة الوطنية أو اإلقليمية أو عىل مستوى املحافظة أو املنطقة أو املوازنة املحلية •

	األصول احلكومية / العامة •
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موارد أخرى
	القروض الصغرية من البنوك. •

	املعونات واملنح األجنبية. •
	املسامهة من رشكاء ومانحني آخرين. •

	موازنة منظمة الصحة العاملية والوكاالت الدولية األخرى اخلاصة بالبلد. •

إعداد وتنفيذ المشروع  .4

ومنظامت  الفني  الدعم  فريق  يكون  أن  وجيب  كبى.  ومسؤولية  فنية  معرفة  املرشوع  إعداد  يتطلب 
املجتمع املحىل مدربون جيدًا عىل إعداد املشاريع االجتامعية ومشاريع زيادة الدخل، ودراسة جدوى املرشوع 
واالحتياجات األخرى. وتستطيع البلدان أن تعدل وتغري املواد املرفقة طبقًا لالحتياجات املحلية. ويمكن أن 

تكون مقرتحات املشاريع مرشوطة عىل عقد اجتامعي بني املجتمع املحيل والرشكاء املعنيني.

مقترح للمشاريع االجتماعية  1-4

جيب أن تقوم جلنة تنمية املجتمع املحىل بدور قيادي يف وضع تصميم مقرتحات املشاريع. وجيب عىل 
أعضاء فريق الدعم الفني من القطاعات املعنية أن يدعموا ويساعدوا يف صياغة املقرتح. وجيب أن يتضمن 

النموذج املقدم للمرشوعات االجتامعية كملحق 1.5.4 دراسة اجلدوى وملخصًا خلطة التنفيذ.

وجيب عىل املشاركني خالل التدريب قراءة واستيعاب حمتويات امللحق 1.5.4.

نقاط تؤخذ يف االعتبار للمشاريع االجتامعية

• أن تكون مواكبة لالحتياجات وتؤثر عىل الفرد واملجتمع املحىل
•  متمشية مع املعايري االجتامعية الثقافية ومقبولة من املجتمع املحىل

•  العائد املتوقع من منظور تحسني املؤرشات االجتامعية والصحية
•  زيادة الخدمات االجتامعية وتحسني نوعية الحياة

•  إذكاء الوعي ورفع معدل تعليم القراءة والكتابة إىل جانب املهارات الفنية
•  تشجيع التقدم االجتامعي املستمر

•  تشجيع الناس عىل االعتامد عىل الذات واالكتفاء الذايت واإلحساس بامللكية
•  الفائدة وإمكانية توىل املجتمع املحىل إدارتها

•  ضامن مساهمة املوارد املحلية
•  املساعدة الفنية متاحة عىل مستوى الفريق من القطاعات املختلفة
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مقترحات لمشاريع زيادة الدخل  2-4

يستطيع املجتمع املحىل كأفراد أو جمموعة تعاونية أن يتقدموا ملشاريع زيادة الدخل. وجيب عىل جلنة 
تنمية املجتمع بمساعدة من أعضاء القطاعات املعنية من فريق الدعم الفنى أن تقوم بتحليل احلاجة إىل املرشوع 

عىل ضوء احتياجات البنامج.

امللحق  املبني يف  النموذج  الدخل عىل  زيادة  املستفيدون ملشاريع  يقدمه  الذي  الطلب  أن يكون  	جيب  •
مندويب  توصيات  وعىل  االحتياجات،  لتقييم  رأى  استطالع  عىل  مبنية  تكون  أن  وجيب   2.5.4

املجموعات وجلنة تنمية املجتمع.
	جيب أن يقوم فريق الدعم الفني ومدير البنامج بفحص الطلب ومساعدة املجتمع املحىل عىل إعداد  •
االقرتاح عىل النموذج املبني يف امللحق 3.5.4 والذي جيب أن تدعمه دراسة جدوى متضمنة تفاصيل 

احتياجات املرشوع.
	املوافقة عىل الطلب للمرحلة األوىل يمكن أن تتم عىل املستوى الوطني، ولكن جيب أن تكون املوافقة  •

يف مرحلة التوسع عىل مستوى املنطقة.
	جيب أن يتم  دفع مجيع  القروض عن طريق عقد االتفاق بني جلنة تنمية القرية كضامن واملستفيدين؛  •

انظر امللحق 4.5.4.
	جيب أن يقوم املستفيد حتت إرشاف جلنة تنمية املجتمع بتنفيذ املرشوع بدعم من فريق الدعم الفني.  •

وأن ال تبدأ عملية التنفيذ إال بعد استكامل مجيع املستندات الرضورية.
وجيب عىل املشاركني أن يقوموا أثناء التدريب، بقراءة وفهم حمتويات املالحق من 2.5.4 إىل 4.5.4

نقاط تؤخذ يف االعتبار ملشاريع زيادة الدخل

•  اإلعداد واالحتياج االجتامعي
•  موقف إيجايب من مشاركة املجتمع املحىل

•  االحرتام واالستفادة من بعض التقاليد ، وثقافة وقدرات املجتمع املحيل
•  تؤثر عىل احتياجات األفراد واملجتمع املحيل

•  املهارات املوجودة التقليدية أو املوروثة
•  توافر املواد الخام واملوارد محلياً

•  االستفادة وإيجاد فرص للوظائف
•  توافر فرص التسويق

•  توافر الكفاءة واإلرشاد الفني
•  تعزيز صحة الفرد واملجتمع والبيئية
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مجموعات العمل  .5

العملية
جيب عىل املشاركني أن يقوموا يف الليلة السابقة جللسة العمل املعنية بقراءة املواد املطلوبة ملجموعات 

العمل. وجيب أن يتم جمموعات العمل كام ييل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية ال يزيد عدد أعضاء أي منها عن ثامنية. •
	جيب أن ختتار كل جمموعة رئيسها ومقررها. )وجيب تبادل هذه املسؤوليات خالل كل مهمة ملجموعات  •

العمل(.
	جيب عىل الرئيس أن يراعي الوقت وأن يشجع كل عضو يف املجموعة عىل املشاركة. •

	جيب عىل املقرر أن يعرض النتائج / التقرير الذي أعدته جمموعة العمل يف اجللسة العامة. •
	جيب أن يساعد امليسون املشاركني كخباء وتقديم تعقيب وتعليق لعروض املجموعات. •

املهمة
	جيب عىل املجموعة خالل جلسة العمل القيام باملهام اآلتية: •

	 تعديل امللحقني 1.5.4 و 3.5.4•
	جيب أن تعد كل جمموعة مقرتحات ملرشوع اجتامعي واحد ومرشوع واحد لزيادة الدخل. وسوف  •

خيصص امليسون عناوين املشاريع للمجموعات طبقًا خللفيتها. وأمثلة املشاريع تشمل:
إنشاء مركز حمو أمية للبالغني  -

إنشاء مركز لتنمية املرأة  -

إدخال نظام صحي مبنى عىل أساس املجتمع  -

مشاريع تعاونية لرتبية املاشية  -

تصنيع وتسويق املصنوعات اليدوية.  -
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الملحق 1.5.4

مقترح للمشاريع االجتماعية
تعليامت االستخدام

عنوان املرشوع
جيب أن يبني عنوان املرشوع بوضوح طبيعة املرشوع واملنطقة أو املوقع الذي سينفذ فيه.

املقدمة
جيب أن حيتوي املقرتح عىل معلومات متعلقة باملنطقة عن االحتياجات ذات األولوية للمجتمع املحىل 

ومداها، واملداخالت السابقة ونتائجها وأسباب اقرتاح املرشوع.

األهداف
احتياجات  مع  متوافقة  تكن  أن  وجيب  املجتمعية  املبادرات  ملرامي  مالئمة  األهداف  تكون  أن  جيب 

املجتمع  وأن تكون هذه األهداف شاملة وال يزيد عددها عن ثالثة أو أربعة.

األغراض
ويمكن  وواقعية  واضحة  تكون  أن  وجيب  الزمني  لإلطار  بالنسبة  حمددة  األهداف  تكون  أن  جيب 

حتقيقها.

النتيجة املتوقعة
إن التنبؤ بالنتيجة املتوقعة جيب أن يقدم صورة واضحة جدًا. وجيب أن تكون األهداف هي أساس 

تقييم النتيجة.

اإلطار الزمني
جيب أن يكون جدول أنشطة املرشوع متفقًا مع األهداف واألنشطة املقرتحة. وجيب أن يبني التوقيت 
مزيد من  وتعمل عىل  النتائج ظاهرة  تكون  أن  يمكن  بحيث  العملية،  هلذه  املطلوبة  األنشطة  جلميع  املالئم 

التنمية.

االحتياجات
قد تكون هناك احتياجات مالية أو إدارية أو غريها لرضورة تنفيذ املرشوع وجيب مالحظة ذلك.

التكلفة
جيب أن حتسب تكلفة املرشوع عىل أساس املرصوفات الرئيسية والدورية، موضحة تكلفة املكونات 

املختلفة للمرشوع واإلشارة إىل املصادر املحتملة للتمويل واملتوقع من كل رشيك.

التوقيعات
جيب التوقيع عىل املرشوع املقرتح وتقديمه من قبل رئيس جلنة تنمية املجتمع املحىل ومدير البنامج 

للموافقة عليه من السلطات املعنية.
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مقترح للمشاريع االجتماعية

املنطقة ________________________ / املكان___________________________

املقدمة

األغراض

األهداف

النتيجة املتوقعة
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اإلطار الزمنى

االحتياجات
مالية

إدارية

أخرى )حتدد(

التكلفة
منظمة الصحة احلكومةاملكون

العاملية
املجتمع املحىلرشكاء آخرون

التكلفة األساسية
معدات وآالت

أثاث وأجهزة

قرض للمرشوع

أخرى

إمجايل 1
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املرصوفات الدورية
مرتبات العاملني

حصة املرشوع

أدوات كتابية وطباعة

توريدات أخرى

مصاريف تشغيل

أخرى

إمجايل 2

إمجايل عام )1+2(

التوقيعات

_______________________  _______________________
مدير البنامج رئيس جلنة تنمية املجتمع املحىل 

التاريخ ___________________ التاريخ___________________ 
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الملحق 2.5.4

التقدم بطلب لمشاريع زيادة الدخل

تعليمات االستخدام

جيب أن يقدم املستفيدون طلبهم عىل النموذج اخلاص بتقديم الطلبات، عىل أن يقدم عن طريق مندوب 
املجموعة وجلنة تنمية املجتمع. وجيب أن حيتوي الطلب عىل املعلومات األساسية عن أرس املستفيدون.

التفاصيل
والعنوان  واملهنة  والعمر واجلنس  الزوج  أو  اسم األب  املستفيدون مع  أسامء  التفاصيل عىل  تشتمل 

ورقم اهلوية الشخصية )إن وجدت( وعدد أعضاء األرسة املعتمدين عليه.

نوع املرشوع
يكتب املستفيد نوع املرشوع املقرتح مع تقديم رؤية واضحة عن املرشوع وموقعه.

القرض املتوقع
يذكر املستفيدون املبلغ املطلوب كقرض بالتقريب من أجل تنفيذ املرشوع.

تعهد
يتقدم املستفيدون بتعهد بالنسبة اللتزامهم بمراعاة قواعد املبادرات املجتمعية، وتسديد القرض طبقًا 

للجدول الزمني واملسامهة يف احلالة االجتامعية االقتصادية ألرسهم وجمتمعهم.

الضامن والكفيل
التحري والتحقق من الطلب من قبل مندوب املجموعة املختص وجلنة تنمية املجتمع  سوف يعتب 
كضامن غري رسمي. وجيب عليهم أن يتحققوا من مصداقية وقدرة األرسة عىل تنفيذ املرشوع بنجاح وسداد 

القرض يف موعده وضامن أن مقدم الطلب مستويف ملعايري املبادرات املجتمعية.

كام جيب أيضًا عىل فريق الدعم ومدير البنامج التحري والتحقق من املعلومات املقدمة يف الطلب قبل 
إعداد مقرتح املرشوع.
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استمارة طلب لمشروع زيادة الدخل

التفاصيل
اسم األب اجلنسالعمر اسم مقدم الطلب

أو الزوج
رقم اهلوية املهنة

الشخصية
حجم العنوان

األرسة

نوع املرشوع
القرض املتوقع

"نحن نقر بكل جدية أننا":

املتفق  الزمنى  للجدول  طبقًا  القرض  نسدد  وسوف  املرشوع  ورشوط  ونظم  بقواعد  نلتزم  	سوف  •
عليه.

	نوافق عىل دفع غرامة يف حالة التأخري أو التخلف بدون أخذ موافقة. •
	سوف نبذل كل جهد لتحسني الصحة والتعليم واحلالة االجتامعية االقتصادية لألرسة. •

	سوف نساهم يف حشد اجلهود واالمكانيات االجتامعية وسوف ندعم أعضاء املجتمع املحيل اآلخرين  •
لتحسني نوعية حياهتم".

____________________________________________________________

التوقيعات مع االسم والتاريخ

الضامن والكفيل

من قبل مقدم الطلب. ويف حالة أي تأخر أو تعثر نكون  القرض يف موعده  "نوافق عىل ضامن سداد 
مسؤولني عن ترتيب سداد مبلغ القرض".

رئيس جلنة تنمية املجتمعمندوب املجموعة

التوقيعالتوقيع

االسماالسم
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الملحق 3.5.4

مقترح لمشاريع زيادة الدخل

جيب أن يتم إعداد مقرتح املرشوع من قبل جلنة تنمية املجتمع بدعم من عضو فريق الدعم الفني من 
القطاع املعني وبالتشاور مع مدير البنامج. وجيب إعداد مقرتح املرشوع عىل النموذج اخلاص والذي يمكن 

تعديله طبقًا الحتياجات املرشوع املحىل.

تعليمات االستخدام

مالحظة: سوف يكون الطلب املقدم من املستفيد جزءًا من وثيقة املرشوع.

املرشوع
جيب أن يصف العنوان  نوع وطبيعة املرشوع.

املقدمة
جيب أن تتضمن املقدمة معلومات خلفية تعكس احلاجة إىل املرشوع يف املجتمع املحيل. وجيب ذكر أي 

خبة من مشاريع مشاهبة مع ذكر نتائجها.

األهداف 
جيب أن تكون األهداف متمشية مع مرامي املبادرات املجتمعية. ويفضل أن تكون األهداف شاملة 

وال يزيد عددها عن ثالثة أو أربعة.

األهداف
جيب ذكر األهداف بوضوح كامل وأن تكون ممكنة التحقيق.

النتيجة املتوقعة
يمكن التنبؤ بالنتيجة من أهداف وأهداف املرشوع. وجيب أال تكون غري واقعية أو نظرية.

نقاط عامة
جيب أن يقدم هذا القسم معلومات عن جدول تنفيذ املرشوع، وفرتة السامح، ومصدر القرض، ومبلغ 

القرض وجدول السداد.

احتياجات املوازنة
يتطلب إعداد احتياجات املوازنة للمشاريع مهارة ومعرفة بالسوق. وجيب أن يكون مبلغ كل مكون 
متفقًا مع احتياجات املرشوع وأن يكون واقعيًا. وجيب أن تكون تكلفة الوحدة املذكورة يف هذا البيان مشاهبة 
ألسعار السوق. وينصح بأن يقوم املستفيد وعضو الفريق من القطاع باستكشاف السوق أواًل واحلصول عىل 
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عروض أسعار للبنود املطلوبة. وسوف يشارك عضو املجتمع املحيل يف إمجايل التكلفة بحيث يساهم يف ربع 
إمجايل التكلفة عىل األقل؛ والباقي هو القرض املطلوب. ولكن ذلك لن يتعدى املبلغ املحدد لكل مستفيد.

الفائدة والرسوم اإلدارية
إذا كانت البلدان تفرض فائدة أو رسوم إدارية عىل مبلغ القرض، فيجب حساب ذلك يف املقرتح، مع 

ذكر النسبة واملبلغ الشهري املحدد للسداد.

التوقيعات
جيب أن يوقع رئيس جلنة تنمية املجتمع ومدير البنامج عىل الطلب قبل تقديمه للجهات املسؤولة عن 

منح القروض.
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مقترح لمشاريع زيادة الدخل
املرشوع

املستفيدون

املقدمة

األغراض

األهداف

النتيجة املتوقعة
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نقاط عامة
فرتة املرشوع
فرتة السامح
مصدر القرض
القرض املتوقع
خطة السداد

احتياجات الموازنة
تكلفة الكميةاملكون

الوحدة
القرضمشاركة املجتمعإمجايل التكلفةالفرتة

إنشاءات
آالت ومعدات

مواد
مصاريف تشغيل
مصاريف متابعة

عامل
أخرى

إمجايل

حساب الفائدة والرسوم اإلدارية )إن وجدت(
قيمة القسطاإلمجايلالنسبةالفئة

الفائدة
مصاريف إدارية

أخرى
إمجايل

التوقيعات

_______________________  _______________________
مدير البنامج رئيس جلنة تنمية املجتمع املحىل 

التاريخ ___________________ التاريخ___________________ 



281

الوحدة 4-5. إعداد وتنفيذ املرشوع

الملحق 4.5.4

عقد االتفاق

تعليمات االستخدام

هذا االتفاق يلزم املستفيد أدبيًا وقانونيًا بأن يسدد القرض. ويمكن تعديله طبقًا إلجراءات وظروف 
من  املرشوع  ومقرتح  الطلب  يكون  أن  وجيب  البلد.  يف  القانونية  السلطات  لدي  يسجل  أن  ويفضل  البلد 

مرفقات هذه الوثيقة أيضًا.  

أسامء الرشكاء
جيب كتابة أسامء اجلهة املسؤولة عن منح القرض واملستفيد كاملة. 

املرشوع
جيب ذكر اسم املرشوع كام هو وارد يف مقرتح املرشوع.

املوقع
يبني املكان الذي سينفذ فيه املرشوع.

مبلغ القرض
جيب أن يكتب ذلك باألرقام وباحلروف كام جيب أن يبني بالعملة املحلية.

جدول سداد القرض
جيب أن يكون ذلك جزءًا من االتفاق. وجيب كتابة مبالغ األقساط والتواريخ املستهدفة.

مصاريف إدارية
إذا كانت هناك رسوم إدارية أو دفع فوائد، فيجب أن تكون جزءًا من اتفاق املرشوع.

التعهد
إن  البلد  حيددها  التي  األخرى  والرشوط  موعده  يف  القرض  بسداد  تعهدًا  املستفيد  يقدم  سوف 

وجدت.

التوقيعات
جيب إثبات توقيعات الرشكاء يف هذا االتفاق، إيل جانب توقيع الضامن وجلنة تنمية املجتمع كرشيك 
متضامن. وسوف يوقع مدير املرشوع نيابة عن اجلهة املانحة للقرض؛ ولكن قد توقع اجلهة املانحة للقروض 

شخصيًا فيام بعد.
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عقد االتفاق
بني كل من

1. اجلهة املانحة للقرض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2. املستفيد من القرض ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املرشوع
املوقع

مبلغ القرض
جدول سداد القرض

مصاريف إدارية

تنمية  جلنة  به  وأوصت  بدأته  والذي  املستفيدين،  من  املرفق  والطلب  املرشوع  مقرتح  إىل  بالرجوع 
املجتمع بناء عىل طلب املستفيدين املذكورين أعاله،  

املالية  والرتتيبات  املرفقة  املرشوع  لوثيقة  طبقًا  أعاله  املذكور  باملرشوع  القيام  عىل  املستفيد  يوافق  1 .
واإلدارية املتفق عليها.

توافق سلطات املبادرات املجتمعية  عىل تقديم القرض للمجتمع املحىل باملبلغ املذكور، والذي جيب  2 .
سداده طبقًا للجدول الزمني املتفق عليه والرشوط الواردة يف وثيقة املرشوع.

املبادرات   أو سلطات  املجتمع املحىل/  تنمية  إذا حددهتا جلنة  الرسوم اإلدارية  املستفيد  يدفع  سوف  3 .
املجتمعية. 

سوف يلتزم املستفيد بجميع الرشوط املبينة يف مقرتحات املرشوع ويبذل أقىص جهده لتحقيق أهداف  4 .
املرشوع.

تنمية  املوقع بدون إخطار جلنة  يبيعه آلخرين ولن يغري  أو  املستفيد املرشوع أو حييله  سوف ال يرتك  5 .
املجتمع واحلصول عىل إذن من جهة إقراض املبادرات املجتمعية.

سوف يسمح املنتفع إلدارة املبادرات املجتمعية  بأن جتمع البيانات عن املرشوع عند الطلب. 6 .
سوف يدخل االتفاق حيز التنفيذ عند رصف االعتامدات لتنفيذ املرشوع. 7 .
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الوحدة 4-5. إعداد وتنفيذ املرشوع

التوقيعات
عليه  املوازنة  واقرتاح  اجلدوى  ودراسة  املرفق،  املرشوع  ومقرتح  االتفاق  بنود  مجيع  قراءة  متت  لقد 
إذا تعثر  القرض  تنمية املجتمع والضامن عىل سداد رسوم استخدام  ونوافق عىل االلتزام هبا. وتوافق جلنة 

املستفيد أو تأخر يف دفع األقساط.

___________________  _________________  ________________
جلنة تنمية املجتمع الضامن  املستفيد 

______________________)2(  ___________________)1( الشهود 

بالنيابة عن سلطة املبادرات املجتمعية _______________________________________





الجزء ب
نموذج 4

الوحدة 6-4

اإلشراف والمتابعة



األهداف التعليمية 

اكتساب فهم أفضل ملا ييل:

	آليات اإلرشاف واملتابعة •
	اإلرشاف والرصد يف املبادرات  املجتمعية •

النتيجة المتوقعة

مناطق  يف  النظام  وضع  عىل  قادرين  وسيصبحون  والرصد  اإلرشاف  آليات  متامًا  املشاركون  يفهم  سوف 
املبادرات  املجتمعية.
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المقدمة   .1

مسبقًا  املحددة  باملعايري  التشغيل  مستوى  عىل  العمل  ومقارنة  مالحظة  مها  والرصد  اإلرشاف  إن 
واألهداف املوضوعة. وهي عملية مستمرة وجيب أن تكون جزءًا من العمل مما يسهل التقييم املنتظم للتقدم 
أساس  عىل  للقطاعات  ومنهجًا  األبعاد  متعددة  املجتمعية  املبادرات  كانت  وملا  العمل.  وطرق  واملشاكل 
املجتمع ، فإهنا تتطلب إرشافًا ومتابعة يشمل مجيع الرشكاء املعنيني، وبخاصة املجتمعات املحلية والقطاعات 
احلكومية والوكاالت الراعية. وجيب متابعة أنشطة البنامج عن كثب من جانب املجتمع املحىل نفسه، مدعاًم 

بالفرق من القطاعات. وحتتاج أنشطة البنامج الشاملة باملثل إىل إرشاف من الوزارة .

وجيب القيام هبذه العملية عن طريق تفويض السلطة واملسؤولية، ووضع األمثلة، واالعرتاف باألدوار 
املتغرية وااللتزام بتنمية املجتمع املحيل وحتسني الوضع. 

اإلشراف والرصد في مبادرات المشاركة المجتمعية  .2

ال يستطيع أي برنامج أو مؤسسة أن تعمل بفاعلية بدون نظام للمراقبة والرصد. وال يمكن احلفاظ 
عيل شفافية تنفيذ املبادرات املجتمعية  إال من خالل نظام حمدد جيدًا لإلرشاف والرصد. وإرشاك اهليئات 

املحلية له أمهية كبي وسيزيد من كفاءة ومصداقية هذه املبادرات.

وملا كان الرصد واإلرشاف من عنارص تقوية كل برنامج، فإهنام يتطلبان استمرار الزيارات من قبل 
املرشفني. وجيب أن يكونا قائمني عىل مؤرشات وقوائم للمراجعة حمددة جيدًا وتوضح املداخالت واجلهود 
املبذولة لتحقيق األهداف املطلوبة، وعمليات حتقيق اخلطط وتطبيق معايري اجلودة يف العمل والنتائج املوجهة 

نحو التوقعات، ورضا اجلامهري وحتسني الوضع.

الرصد 

املعنيني  الرئيسيني  واألشخاص  اإلدارة  إىل  لتقدم  للبيانات  الدوري  التجميع  تستخدم  مستمرة  وظيفة 
باستمرارية العمل، مؤرشات عن مدى التقدم

متابعة الربنامج

متابعة مستمرة وتقييم ألنشطة الربنامج ونتائجها لضامن أنها تتقدم طبقاً للخطة وأن النتائج املتوقعة 
من املحتمل تحقيقها

أن  ويجب  فقط.  شخصية  مالحظات  عىل  مبنياً  أو  نظرياً  والرصد  اإلرشاف  يكون  أال  يجب 
عليها.  االعتامد  ميكن  مصادر  من  عليها  الحصول  تم  التي  الربنامج  معلومات  عىل  مبنياً  يكون 
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وهناك ثالثة عنارص كبى يف املبادرات املجتمعية  تدعم استدامة البنامج وتشمل مشاركة املجتمع 
مبني  البنامج  كان  وملا  واملحيل.  الوطني  املستوى  عىل  احلكومة  وملكية  البنامج  وشفافية  وتعبئته،  املحىل 
نتأكد من  أن  فيجب  الدخل،  واملجتمع وزيادة  الصحة  التنموية يف جماالت  املبادرات  أنواع خمتلفة من  عىل 
والتنفيذ،  والتخطيط  األولويات  ووضع  االحتياجات  تقييم  يف  املحىل  املجتمع  مشاركة  ومستوى  التقدم، 
التدريبية،  القطاعات، وتأثريات األنشطة  التعاون والدعم من  القرار، باإلضافة إىل  وإدارة املرشوع وصنع 
املرشفني  الدقيق. كام جيب عىل  التقييم  إىل  الرشاكة  املتاحة، وحتتاج  املحلية  املوارد  واستخدام  واإلداريات، 
أيضًا أن يتعرفوا عىل نقاط القوة، وجماالت املشاكل الكبى وأوجه القصور املتعلقة بأنشطة البنامج خالل 
زياراهتم اإلرشافية. واهلدف هو إجياد طريقة للتدخل املعقول بالتشاور مع املنفذين الفعليني )أعضاء املجتمع 
املحىل، ومندويب املجموعات وجلنة تنمية املجتمع(. ويمكن عن طريق ذلك منع أي تأثريات غري مرغوب 
فيها يف مناطق البنامج عن طريق التواصل اجليد، وتيسري تشغيل البنامج وضامن شفافيته، مع طلب املشورة 

والدعم من السلطات احلكومية.

وجيب بذل اجلهود لوضع مندويب املجتمع املحىل يف املرتبة األوىل للتنفيذ واإلدارة. وجيب عىل فريق 
املبادرات املجتمعية  تقديم الدعم الفني يف املجاالت اخلاصة هبم. ووضوح الوضع املاىل عنرص رئييس آخر 
أيضًا لنجاح املبادرات املجتمعية. وجيب تشجيع املجتمع املحىل يف هذا املجال عىل التخطيط وحتديد الطرق 
األكثر فاعلية للتغلب عىل أي مشاكل. عىل أن يتم تدعيم ذلك عن طريق املشاركة النشطة من املجتمع املحىل، 
واحلوار مع األطراف املعنية، واختاذ قرارات مستنرية وإجراءات اجتامعية عىل أساس االحتياج  املحيل. وال 
مما يضمن  الرصد واإلرشاف  بنشاط يف عملية  السلطات احلكومية  إذا شاركت  إال  يمكن حتقيق كل ذلك 

التنفيذ السليم لتوصيات املرشفني.

وضع  يف  ويساعد  الكبى  املشاكل  اكتشاف  العاملية  الصحة  ومنظمة  الصحة  لوزارة  ذلك  وسيتيح 
إجراءات مالئمة تيس إدارة البنامج. ويتطلب ذلك توفري هذه املستندات مع السلطات الوطنية املسؤولة 
عن املبادرات املجتمعية  وتدريب مرشيف املناطق. وجيب أن يكون أعضاء فريق املبادرات املجتمعية  وجلنة 
تنمية املجتمع املحيل عىل علم أيضًا بالطرق اإلرشافية ومعرفة بالتوقعات ألن هذا النشاط سوف يشجعهم 

عىل تيسري تنفيذ وإدارة البنامج بشكل أكثر فاعلية وبطريقة واضحة.

وواضحة.  اهلدف   نحو  موجهة  املجتمعية   باملبادرات  االحتفاظ  إىل  الرصد  نظام  هيدف  أن  وجيب 
واملظاهر الرئيسية هي كام ييل:

	جيب أن يتم عن طريق اجتامعات منتظمة مع املجتمع املحىل، ومندويب املجموعات وجلنة تنمية املجتمع  •
إىل جانب أعضاء فريق الدعم الفني، وجيب االحتفاظ بسجالت هذه االجتامعات.

الرصد  من  مزيد  أجل  من  ومفهومة  بسيطة  مؤرشات  من  جمموعة  عىل  املحيل  املجتمع  يوافق  	قد  •
الدوري.

	جيب أن يكون التدريب عىل املهارات اإلرشافية جزءًا أساسيًا من إدارة املبادرات املجتمعية. •
	 طبقًا لالحتياجات املحلية. يمكن تعديل أداة اإلرشاف للمستويات املحلية املبينة يف امللحق 1.6.4•

	جيب القيام باألنشطة املنتظمة لإلرشاف والرصد كجهود مشرتكة مع املجتمع املحيل من أجل إجياد  •
إحساس باملسامهة و بامللكية.
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مجموعات العمل  .3

العملية
جيب أن يقرأ املشاركون املواد املطلوبة جللسة العمل يف الليلة السابقة هلذه اجللسة. وجيب أن يتم تنظيم 

جمموعات العمل عىل النحو التايل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد أي منها عن ثامنية أعضاء. •
	جيب أن ختتار كل جمموعة رئيسًا ومقررًا. )وجيب تبادل هذه املسؤوليات خالل كل مهمة ملجموعات  •

العمل(.
	جيب عىل الرئيس أن يراقب الوقت ويشجع مجيع أعضاء املجموعة عىل املشاركة. •
	جيب أن يقدم املقرر النتائج / التقرير الذي أعدته جمموعة العمل يف جلسة عامة. •

	جيب أن يساعد امليسون املشاركني كخباء وتقديم تعقيب وتعليق عن عروض املجموعات. •

املهمة
)امللحق  والرصد  اإلرشاف  طرق  وتعديل  مراجعة  العمل  جلسات  خالل  املجموعات  عىل  جيب 

1.6.4( لالستخدام املحيل.
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الملحق 1.6.4

اإلشراف والرصد المسندين بالبينات 

طبقًا  املجتمعية  املبادرات  تنفيذ  تقييم  إىل  بالبينات  املسندة  والرصد  لإلرشاف  الطريقة  هذه  هتدف 
ملجموعة من القواعد والدالئل اإلرشادية. ويمكن جلميع املرشفني والرشكاء الذين يزورون منطقة املبادرات 
املبادرات  توجهات  ملالحظة  تكفي  شاملة،  معلومات  تقدم  وسوف  التفقدية.  القائمة  استخدام  املجتمعية 
املجتمعية، مبينه ملجاالت الضعف والقوة وإجياد مقرتحات مالئمة لتحسني البنامج ويمكن استخدام نفس 

هذه القائمة التفقدية بعد تعديلها حمليًا يف كال مرحلتي تنفيذ املبادرات املجتمعية.

تعليمات االستخدام       

منطقة املبادرات املجتمعية
اسم املنطقة التي متت زيارهتا.

املنطقة
اسم املنطقة )للتعرف اجلغرايف(.

املقاطعة
اسم املقاطعة )للتعرف اجلغرايف(.

التاريخ
تاريخ الزيارة.

الزائر
اسم املسؤول الذي قام بالزيارة مع ذكر اجلهه التابع  هلا واسم اإلدارة أو املنظمة.

التوقيع
توقيع املسؤول الذي قام بالزيارة.

تنظيم وحشد جهود املجتمع 
هذا يشمل تقييم لتشكيل وتدريب جلنة تنمية املجتمع، ومندويب املجموعات واللجان الفنية لتنمية 
الذاتية  املحلية عىل اإلدارة  القيادة  بناء قدرات  املجتمعية  من أجل ضامن  املبادرات  القطاعات طبقًا ملعايري 

للبنامج. كام أن جهود التعبئة االجتامعية وتنظيم املجموعات االجتامعية تدخل أيضًا يف هذا القسم.



293

الوحدة 4-6. اإلرشاف واملتابعة

التعاون واملشاركة بني القطاعات
جيب مراجعة موقف فريق املبادرات املجتمعية  )والذي يسمى أيضًا فريق الدعم الفني( وتدريبه عىل 
عملية املبادرات املجتمعية  من أجل التحقق من أن مجيع القطاعات املعنية تقدم دعاًم تقنيا للمجتمع املحىل. 
املعلومات  التأكد من  املستويات األخرى. وجيب  القطاعات عىل  املنظامت من  تقييم موقف  أيضًا  كام جيب 

اخلاصة بالرشاكات الناشئة عىل مجيع املستويات ومدى مسامهتها يف منجزات البنامج.

املشاريع االجتامعية ومشاريع زيادة الدخل
هلا  والتخطيط  الدخل  زيادة  ومشاريع  االجتامعية  املشاريع  بوثائق  املتعلقة  املعلومات  مالحظة  جيب 
جانب  من  وتنفيذه  إعداده  يتم  ذلك  أن  مراعاة  جيب  كام  املنطقة.  تنمية  وخطة  االحتياجات  ألولوية  وفقا 
املجتمع املحىل، بمساعدة من فريق الدعم الفني طبقًا للمعايري وطرق العمل السابق حتديدها. وجيب بصفة 
املجتمعية  املبادرات  سجالت  من  االجتامعية  التنمية  وأنشطة  الصحية  األنشطة  عن  معلومات  مجع  خاصة 
واالرتقاء  املرأة  وتنمية  والتعليم  الصحة  لتحسني  املبذول  اجلهد  مدى  ذلك  وسيبني  املحلية.  والسجالت 
التنمية االجتامعية وأنشطة زيادة الدخل،  بالشباب والرعاية االجتامعية. واملعلومات اخلاصة بعدد وطبيعة 
حتصيلها  تم  التى  القروض  وإمجايل  املجتمعية،  املبادرات  من  املقدمة  القروض  وإمجايل  املستفيدين،  وعدد 
من املستفيدين وعدد حاالت عدم السداد والذين أعلن تعثرهم جيب أن تكون مكونات أساسية من تقرير 
اإلرشاف ويمكن التحقيق منها من سجالت البنامج. وجيب مراجعة السجالت املالية للمبادرات املجتمعية  
البنك  أيضًا من أن حسابات  التحقق  الوثائق والسجالت. كام جيب  بكل دقة والتحقق منها باإلطالع عىل 
بطريقة  وتعمل  فتحها  تم  قد  املحىل،  املجتمع  تنمية  حساب  ذلك  يف  بام  اجلاري،  واحلساب  املبدئي  للمبلغ 
مالئمة، وأن دفرتاحلسابات املالية يتم إعداده وحتديثه بانتظام، وأن حتصيل القروض جتمع بكفاءة وتودع يف 

احلساب اجلارى بصفة منتظمة بدون أي تأخري.
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الرصد واإلشراف المسندان بالبينات 
تاريخ الزيارة:____________________ املنطقة:________________ 

اسم القائم بالزيارة:_________________ املنطقة:________________ 

التوقـــيع:______________________  املقاطعة:_______________ 

مالحظاتاحلالةاألسئلة
النعم

تنظيم وحشد جهود املجتمع املحىل
هل يشارك أعضاء جلان تنمية املجتمع املحيل يف  1 .

تقييم االحتياجات وتنفيذ وإدارة البنامج؟
كيف؟ تأكد من أن جلان تنمية 

املجتمع املحيل تسجل األدلة
هل تتناول جلان تنمية املجتمع ومندوبو  2 .

املجموعات مجيع احتياجات املجتمع املحىل 
االجتامعية االقتصادية؟

راجع حتليل استطالع الرأي األوىل 
واملشاريع القائمة االجتامعية واملدرة 

للدخل
هل تم تنظيم أي دورات تنشيطية ملندويب  3 .

املجموعات وجلان تنمية املجتمع خالل ستة 
أشهر املاضية؟

يف حالة نعم، اذكر التاريخ

هل توجد أي أدلة تدعم مشاركة أعضاء  4 .
آخرين من املجتمع املحىل يف األنشطة التنموية، 

وال سيام الصحة والتغذية واالصحاح 
والتعليم، مثل متطوعني صحيني مدربني 

ومهام معينة، وتكوين جلنة إصحاح  باملشاركة 
املجتمعية 

هل توجد أية عالقة عمل مستمرة بني الشباب،  5 .
وجمموعات املرأة وجلنة تنمية املجتمع ومندويب 

املجموعات، والعاملني الصحيني وفريق 
املبادرات؟ 

كيف تعمل؟ وضح العملية

التعاون والرشاكة بني القطاعات
هل أخطرت مجيع قطاعات التنمية الكبى11. 6 

مندوبيها كأعضاء يف فريق الدعم الفني؟
انظر وجود اإلخطارات يف سجالت 

املجتمع املحىل والحظ القطاعات 
التي مل ختطر بعد

هل يوجد جدول الجتامعات جلنة تنمية  7 .
املجتمع وفريق الدعم الفني يف 3 أشهر القادمة 

مع إخطار األعضاء؟

انظر توفر الدعوات

هل توجد خطة لفريق املبادرات املجتمعية تبني  8 .
األنشطة املستقبلية لثالثة أشهر القادمة؟

انظر اخلطط املوثقة لثالثة أشهر 
القادمة )من الذي يقوم بامذا 

ومتى؟(

1 القطاعات الكربى هي: الصحة والتعليم والزراعة والرعاية االجتامعية والحكومة املحلية والصحة العمومية.
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الوحدة 4-6. اإلرشاف واملتابعة

مالحظاتاحلالةاألسئلة
النعم

هل أعضاء فريق املبادرات املجتمعية قادرون  9 .
عىل تقديم دعم تقني للمرشوعات؟ وهل 

تشعر جلان تنمية املجتمع بالرضا يف هذا 
الصدد؟

ناقش مع جلان تنمية املجتمع، 
وراجع مدخالت فريق الدعم 

الفني، ومدى تكرار زيارهتم 
للمشاريع ومدى تأثري إرشادهم 

ودعمهم. 
هل تم تشكيل جلنة تسهيل املبادرات املجتمعية  10 .

يف املنطقة؟
التاريخ؟ وعدد االجتامعات؟

هل توجد منظامت غري حكومية أخرى أو  11 .
رشكاء يف تنفيذ املبادرات املجتمعية

ما هي؟ وكيف تساهم؟

املشاريع االجتامعية ومشاريع زيادة الدخل
ضع قائمة بجميع املشاريع االجتامعية  12 .

ومشاريع زيادة الدخل املوجودة لدى مدير 
البنامج وجلان تنمية املجتمع.

انظر القائمة، مع اختيار بعضها 
عشوائي لزيارهتا

هل تعمل املراكز املهنية وحمو األمية للمرأة يف  13 .
منطقة املبادرات املجتمعية؟

قم بزيارة بعض املراكز، وتأكد من 
رضا املتدربات وأن التدريب مبني 

عىل احتياجاهتن
هل قام فريق املبادرات املجتمعية بأي إجراء  14 .

لتعزيز الصحة والتغذية وحالة الصحة البيئية 
)ارجع إىل السجالت(؟

تناقش يف ذلك جلان تنمية املجتمع 
وفريق الدعم الفني وقم بمتابعة 

بعض التدخالت املخطط هلا.
هل يتاح للمجتمع املحىل وصول سهل إىل  15 .

خدمات الرعاية الصحية - األولية مثل متابعة 
النمو، والبنامج املوسع للتمنيع، والرعاية 

قبل الوالدة، والوالدة املأمونة وخدمات تنظيم 
األرسة، ونصائح للتغذية، وإجراءات وقائية 

لألمراض السارية وغري السارية؟

قم بحساب بعض املؤرشات 
الصحية بمساعدة من العاملني 

الصحيني، مثل، التغطية بالبنامج 
املوسع للتمنيع ألقل من واحد يف 
املائة للنساء احلوامل الاليت تلقني 

رعاية سابقة للوالدة، النسبة املئوية 
لألطفال دون الثالثة الذين يتم 

وزهنم بانتظام
هل توجد عالقة عمل بني الفريق الصحي  16 .

واملبادرات املجتمعية ومندويب املجموعات؟
انظر يف وجود أي حمارض اجتامعات 

أو أنشطة دعم صحي مشرتكة
هل توجد قائمة موثقة باملستفيدين من قروض  17 .

مشاريع زيادة الدخل املتاحة؟
راجع ذلك مع فريق الدعم الفني 

وعىل مستوى جلنة تنمية املجتمع
هل احلالة املالية للحساب اجلارى وحساب  18 .

تنمية املجتمع يتم توثيقها بانتظام؟
بالرجوع إىل السجالت املالية يتضح 
لك حجم ما تم سداده خالل العام 

املايض، وحجم ما تم رصفه وما هو 
الرصيد؟
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مالحظاتاحلالةاألسئلة
النعم

هل يتم إخطار جلان تنمية املجتمع بصورة  19 .
منتظمة عن موقف االعتامدات الدوارة واعتامد 

تنمية املجتمع وموقف املتخلفني.

متى وكيف؟ هل توجد أدلة عىل 
تبادل مثل هذه املعلومات؟ هل 

توجد أي آلية إلخطار مجيع أعضاء 
املجتمع املحىل باملوقف املايل 

للبنامج؟
هل توجد قائمة باملتخلفني؟ انظر يف القائمة ويف أمكانية وجودها . 20

مع جلان تنمية املجتمع ومندويب 
املجموعات

ما هي طرق العمل التي اختذت ضد  21 .
املتخلفني؟

راجع بعض طرق العمل التي تتخذ 
من قبل مندويب املجموعات وجلان 

تنمية املجتمع 
هل كانت طرق العمل فعالة؟ 22 .

ما هي النسبة املئوية للسداد القروض؟ هل يمكن حساهبا بالرجوع إىل . 23
التقارير املالية؟

هل امتد البنامج إىل أماكن أخرى خالل العام  24 .
املايض؟

أين؟ اذكر اسم وعدد سكان التغطية

هل حدث أي استثامر جديد يف املرشوعات  25 .
االجتامعية منذ السنة املاضية؟

اذكر أسامء املشاريع اجلديدة وعدد 
املستفيدين

هل حدث أي استثامر جديد يف مرشوعات  26 .
زيادة الدخل خالل العام املايض؟

اذكر أسامء املشاريع اجلديدة وعدد 
املستفيدين

هل استوفت أي أنشطة تنموية عملها من  27 .
خالل حساب تنمية املجتمع؟

ما هي؟ كيف؟

هل يشارك مندوبو املجموعات وجلان تنمية  28 .
املجتمع يف اسرتداد القروض؟

كيف؟ هل يوجد أي تقرير أو أدلة 
متوفرة؟

هل توجد أي خطة تنموية للعام القادم؟ راجع الوثائق وانظر أين فشلت . 29
اخلطة وماذا كانت النتيجة 

واالستجابة من السلطات املعنية



الجزء ب
نموذج 4

الوحدة 7-4

اإلدارة المالية



األهداف التعليمية 

اكتساب أفضل فهم ملا ييل:

	متويل املجتمع •
	أدوات اإلدارة املالية املستخدمة يف املبادرات املجتمعية •

النتيجة المتوقعة

سوف يفهم املشاركون بصورة كاملة النظام املايل للمبادرات  املجتمعية. كام سيكونون قادرين عىل اإلدارة 
املالية يف جماالت البنامج بطريقة شفافة وفعالة باستخدام هذه األدوات
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المقدمة  .1

التمويل يعني حشد املوارد املالية من أجل دعم تنفيذ وإدارة البنامج. ومتويل املجتمع متصل بإدارة 
املوارد املالية عىل مستوى املجتمع ، والتأكيد من استخدامها بطريقة مربحة للتنمية املحلية. ويقوم املجتمع 

بدور رائد يف إدارة متويل وحشد املوارد والدعم من أصحاب القرار املختلفة.

واملواضيع اآلتية هلا عالقة بتمويل املجتمع:

أهداف متويل املجتمع  1 .
حتديد دور املجتمع  2 .

حشد املوارد 3 .
الروابط مع أنظمة التمويل األخرى 4 .

استخدامات متويل املجتمع  5 .
التدريب وبناء القدرات 6 .

نظام اإلدارة 7 .
اإلرشاف و الرصد 8 .

احلكومية،  غري  واملنظامت  املتحدة،  األمم  ووكاالت  املانحني،  من  الصلة  ذات  املعلومات  توثيق  9 .
واحلكومية.

1� أهداف متويل املجتمع
إىل  باإلضافة  التمويلية  أنشطته  يف  نفسه  عىل  ويعتمد  ذاتيًا  مكتفيًا  املجتمع  جعل  إىل  التمويل  هيدف 
متناهية  القروض  بدعم  الفقر  وخفض  االقتصادية  التنمية  أيضًا  يعزز  أنه  كام  ذاتيًا.  املستمرة  التنمية  تعزيز 
الصغر وخطط متويل للقطاعات املحرومة واألكثر فقرًا يف املجتمع من أجل متكينهم والسامح هلم بتقدير قيمة 

صحتهم وإنتاجيتهم ومحايتها.

2� حتديد دور املجتمع
إن دور أعضاء املجتمع له أمهية كبى يف إنشاء نظام متويل جمتمعي سليم. وجيب أن يكون االلتزام 
واملسؤوليات واألدوار حمددة بوضوح وتصل إىل مجيع املعنيني. وإنشاء جلنة مالية يمكن أن جيعل النظام أكثر 

عرضه للمساءلة وذا شفافية جيعل الثقة بني مجيع الرشكاء.

3� حشد املوارد
يمكن متويل املجتمع من مصادر خمتلفة وقد حيدد أعضاء املجتمع أنواعًا خمتلفة من اخليارات.

املصادر املحتملة لتمويل املجتمع هي:

	احلسابات اجلارية التي تنشأ من استعادة القروض وخطط زيادة الدخل •
	 تقاسم الربح، وأتعاب اخلدمة ورسوم االستخدام، مثل اعتامد تنمية املجتمع  •

	تسويق املنتجات، وبيع التذاكر والسندات املحلية •
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	 االحتفاالت ومباريات التنافس واحلفالت املتنوعة واملسابقات الرياضية •
واملصادر  احلكومية،  غري  واملنظامت  املتحدة،  األمم  ووكاالت  املانحني،  من  واملسامهات  	اهلبات  •

احلكومية.

4� الروابط مع نظم التمويل األخرى
يستطيع املجتمع أن يعمل مع إدارة املبادرات املجتمعية  يف استكشاف مثل هذه املصادر وإقامة روابط 
قوية مع النظم األكثر مالئمة. وقد تكون املصادر اخلارجية مصادر حكومية، وضامن اجتامعي، أو بنوك، أو 

وحدات صناعية، أو مقدمو خدمات خاصة، وغري ذلك.

5� استخدامات متويل املجتمع
يتطلب استخدام متويل املجتمع اختاذ قرارات بكل دقة وجيب أن يكون دائاًم مبنيًا عىل مبادئ متفق 
ملصلحة  واإلجراءات   ، املجتمع  تنمية  أنشطة  لدعم  يستخدم  وهو  املوضوعة.  العمل  خلطة  وطبقًا  عليها 

الفقراء، ومبادرات الرعاية، باإلضافة إىل ضامن استمرارية البنامج عىل مستوى املجتمع.

6� التدريب وبناء القدرات
التزامات  التمويل. ولذلك فإن من  إدارة  املتوقع أن يعرف املجتمع اآلليات املستخدمة يف  من  غري 

مدير البنامج تقديم تدريب وبناء قدراهتم يف هذا املجال.

7� نظام اإلدارة
اخلاصة  واألدوات  اإلرشادية  الدالئل  وتقدم  سليم.  إداري  نظام  املجتمع  لتمويل  يكون  أن  جيب 
باملبادرات املجتمعية  نظامًا حمددًا بشكل جيد إلدارة التمويل. وقد تعدل املجتمعات وتوفق هذه األدوات 

طبقًا الحتياجاهتا ومتطلباهتا.

8� اإلرشاف والرصد
إن إدارة التمويل تكون دائاًم موضوعًا شديد احلساسية، لذلك فهو حيتاج إىل مراقبة عن كثب ورصده 
غري  املالية  اللجنة  أنشطة  أن  وتضمن  رائد  بدور  املحيل  للمجتمع  منظمة  تقوم  أن  وجيب  مستمرة.  بصورة 

معزولة وهلا نظام فعال للضبط واملوازنة.

9� توثيق املعلومات ذات الصلة
جيب توثيق استخدام االعتامدات بصورة منتظمة ومسؤولة. فالتقارير والبيانات املنتظمة جزء من نظام 

املساءلة وجيب أن تكون متوافرة للجميع للمراجعة والتحقق.

اإلدارة المالية في مجاالت المبادرات المجتمعية  .2

املوارد  واستخدام  متامًا  واضحة  بالعملية  االحتفاظ  إىل  املجتمعية   للمبادرات  املالية  اإلدارة  هتدف 
بطريقة تتسم بالكفاءة.
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الوحدة 4-7. اإلدارة املالية

املشاريع  مقرتحات  عىل  باملوافقة  الرعاية  يف  ورشكائها  الصحة  وزارة  تقوم  املجتمعية   املبادرات  يف 
مدير  من  الدقيق  اإلرشاف  حتت  املشاريع  بتنفيذ  املجتمع  تنمية  جلنة  وتقوم  لتنفيذها.  اعتامدات  وإصدار 

البنامج وفريق الدعم الفني من القطاعات.

الدالئل اإلرشادية لإلدارة المالية  1-2

فيام ييل الدالئل اإلرشادية الرئيسية لإلدارة املالية:

	جيب أن يكون نظام املحاسبة املالية حمددًا بوضوح وشفافًا. •
	جيب أن يكون االحتفاظ باحلسابات يف جماالت املبادرات املجتمعية  التزامًا رئيسيًا لفريق الدعم الفني  •

ومدير املرشوع.
تسديدات  جيمع  أن  وعليه  املالية.  لإلدارة  املجتمع  تنمية  جلنة  أعضاء  أحد  املجتمع  خيتار  أن  	جيب  •
عىل  املستفيدين  ذلك  وسيساعد  منتفع.  لكل  مايل  بدفرت  واالحتفاظ  السجالت  حفظ  و  القروض، 
املالية  اإلدارة  تفويض  )إن  املجتمعية.  املشاركة  مبادرات  الثقة يف  وبناء  االحتفاظ بسجالت جاهزة 

للمجتمع يمنحه القوة(.
بالبنك. وجيب أن حيتفظ  القروض وإيداعها  الفني أيضًا بسجل لسداد  الدعم  	جيب أن حيتفظ فريق  •

بسجل دفرت مايل رئييس، وبذلك يتوفر سجل لسداد القروض لكل مستفيد عىل مستوى القرية.
	جيب االحتفاظ بسجالت االعتامد اجلاري ، واحلساب األصيل، ومصاريف التشغيل، وقائمة جرد عىل  •

املستوى املحيل وجيب أن تكون جزءًا من التقارير املنتظمة.
	إن تقارير الضامن املايل وسداد القروض جيب أن تيسه إدارة البنامج. •

	جيب إجراء متابعة سنوية أو دورية العتامدات البنامج وجيب إبالغ نتائجها يف تقارير اإلنجازات. •
وإنجازاته  البنامج،  كفاءة  لتقييم  دوريًا  الدخل  زيادة  ملشاريع  ربحية  دراسة  إجراء  أيضًا  جيب  	كام  •

وفعاليته.

وتشمل اإلدارة املالية للمبادرات املجتمعية  ما ييل:

	حساب االعتامد الرئييس •
	حساب لالعتامد اجلاري •
	صندوق لتنمية املجتمع •

أهداف اإلدارة املالية يف املبادرات املجتمعية

• املحافظة عىل سجالت مالية بطريقة مالمئة
• تحديث الحسابات املالية لسهولة الرجوع إليها

• الوضوح ؛ ومنع سوء الترصف
• اإلمداد املناسب بامليزانية و الضوابط املنظمة

• إخطار جميع أعضاء املجتمع بصورة منتظمة باملوقف املايل للربنامج



كتيب تدريبي للمبادرات املجتمعية

304

ومما ينصح به أن يستخدم نفس احلساب جلميع اإليداعات املالية برصف النظر عن مصدر التبع هبا.

حساب االعتامد الرئييس
الصحة  منظمة  مثل  الداعمة  الوكاالت  من  املقدم  التمويل  عىل  الرئييس  االعتامد  حساب  يشتمل 
العاملية، ملشاريع معينة اجتامعية لزيادة الدخل. وجيب االحتفاظ هبذه االعتامدات يف حسابات بنكية منفصلة 

عن احلسابات األخرى، وجيب االحتفاظ بسجل مالئم إلصدارها ورصفها.

والوضع األمثل أن يفتح حساب اعتامد رئييس منفصل لكل منطقة. وجيب أن يتوىل ممثل جلنة تنمية 
املجتمع باالشرتاك مع رئيس فريق الدعم الفني إدارة هذا احلساب وجيب أن تودع االعتامدات يف هذا احلساب 
لفرتة انتقالية، ألهنا جيب رصفها للمستفيدين املستهدفني بمجرد التحقق من صالحية وجدوى كل مرشوع 
اجتامعي أو مرشوع زيادة الدخل وطبقًا خلطة تنمية املنطقة. وجيب منح االعتامدات عن طريق تعاقد موقع 

عليه بني املستفيدين وجلنة تنمية املجتمع.

وجيب أن يتأكد فريق الدعم الفني من القطاعات عىل املستوى املحيل وجلنة تنمية املجتمع من تنفيذ 
اإلجراءات التالية أثناء اإلعداد ملنح القروض:

	جيب استثامر االعتامدات يف خطط منتجة ومع مستفيدين معروفني، طبقًا للمقرتحات التي متت املوافقة  •
عليها.

	جيب إجراء تقييم مستقل لتكلفة املرشوع، بام يضمن أن رشوط اخلطة ما تزال مربحة و واضحة. •
	جيب أن يكون النصيب الذي سيساهم به املستفيدون متاحًا بسهولة. •

	جيب أن يقوم املستفيدون برشاء مواد املرشوع وتنفيذ خطة العمل . •
	جيب أن يتفق املستفيدون مع جلنة تنمية املجتمع والفريق من القطاعات عىل مبلغ أقساط القرض التي  •

ستسرتد بانتظام، بعد فرتة السامح، وعىل التوقيت املحدد للسداد.
	جيب عىل جلنة تنمية املجتمع أن تضمن و ترشف عىل تقدم التنفيذ و عملية تسوية القرض. •

	جيب تدريب األشخاص املسؤولني من إدارة احلسابات عىل مجيع املستويات عىل الدالئل اإلرشادية  •
هلذه  القدرات  وبناء  التدريب  عملية  من  كجزء  وذلك  املجتمعية،  باملبادرات  اخلاصة  واألدوات 

مبادرات.

حساب االعتامد اجلاري
االعتامد اجلاري هي األموال التي جتمع عن طريق سداد القروض، ومسامهات صندوق تنمية املجتمع 
واملصادر األخرى عىل املستوى املحيل. وهيدف االعتامد اجلاري إىل االعتامد عىل الذات عن طريق حشد املوارد 
الدعم  بعد  املجتمعية   املبادرات  باستمرارية جماالت  أيضًا يف االحتفاظ  أنه يساعد  املجتمعية. كام  واإلدارة 
األويل) النواة األولية للامل( من الوكاالت الداعمة. ويقوم املستفيدون بسداد القروض طبقًا للجداول املتفق 
عليها واملذكورة يف مقرتحات املرشوعات. ويتم حساب األقساط عادة عىل أساس املبلغ اإلمجايل للقرض، 
والفرتة املتوقعة للمرشوع والنتائج املالية ألي مرشوع معني. ويتم حتصيل سداد القروض من قبل جلنة تنمية 
املجتمع بمساعدة من مندوب املجموعة املختص وتودع يف حساب االعتامد اجلاري، الذي تديره جلنة تنمية 

املجتمع بالتعاون مع فريق الدعم الفني.

ويتم الرصف من هذا احلساب بتوقيعني ـ أحدمها مندوب املجتمع )املتفق عليه من قبل اللجنة( أو 
أمني صندوق جلنة تنمية املجتمع واآلخر ملدير املرشوع. ويتم إمساك سجالته عىل املستوى املحيل. ويتضمن 
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وتقدم  عليها.  املتفق  لألنشطة  واستخدامه  البنك  يف  واإليداع  التحصيل  عن  معلومات  الشهري  احلساب 
حسابات البنك مع التقارير الشهرية للتأكد من احلساب الدائن واملدين. ويستخدم حساب االعتامد اجلاري 
إلعادة االستثامر يف مشاريع جديدة اجتامعية أو مشاريع لزيادة الدخل، وبذلك يزيد مبلغ االعتامد اجلاري 

وعدد املستفيدين.

صندوق تنمية املجتمع
يعتب صندوق تنمية املجتمع آلية لتقوية استمرارية املبادرات املجتمعية  وتشجيع التنمية املحلية املشاركة 
مبارشة أو غري مبارشة عن طريق مسامهات من أعضاء املجتمع واملشاركة يف العائد. ويشتمل صندوق تنمية 
املجتمع عىل جزء من الربح )5%-10% طبقًا ملا وافق عليه املجتمع( الذي حيصل عليه املستفيدون من خطط 

زيادة الدخل التي تدعمها املبادرات املجتمعية.

وتقوم كل من جلنة تنمية املجتمع وفريق الدعم الفني إىل جانب املستفيد بتحديد النسبة املئوية هلذه 
املسامهة عند املوافقة عىل مرشوع لزيادة الدخل. إن صندوق تنمية املجتمع مسامهة من املستفيدين ختتلف 
باختالف املشاريع. وتستطيع جلنة تنمية املجتمع أن تنظر يف احلصول عىل املسامهة عىل شكل غري مايل مكافئ 

للنسبة املئوية املتفق عليها مع املستفيد.

يدفعها  شهرية  رسوم  وهي  اآلمنة،  باملياه  التزويد  رسوم  مثل  عائد،  هلا  االجتامعية  املشاريع  وبعض 
املستفيدون، ويستخدم املبلغ الذي يتم حتصيله لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة. وجيب إيداع املبالغ الزائدة 

يف صندوق تنمية املجتمع.

وتودع مسامهة صندوق تنمية املجتمع يف حساب االعتامد اجلاري ويتم االحتفاظ به حمليًا من جانب 
جلنة تنمية املجتمع. ويمكن استخدام مسامهات صندوق تنمية املجتمع املالية وغري املالية لدعم أنشطة تنموية 
أخرى، واألعامل لصالح الفقراء ومبادرات الرعاية، ومصاريف الكوارث وتكاليف التشغيل لدعم البنامج 

عىل املستوى املحيل.

األدوات المالية  .3

إيصال رصف القرض )امللحق 4�7�1(
جيب استكامل إيصال رصف القرض أثناء إصدار القرض للمستفيد. وجيب إعداده من ثالث نسخ، 
املجتمع، والثالثة  تنمية  للمستفيد، وأخرى إىل جلنة  النسخ  كل منها حيمل توقيعات أصلية. وتسلم إحدى 

لسجالت املبادرات املجتمعية. وترسل صور ضوئية إىل الرشكاء الداعمني.

بطاقة سداد القرض )امللحق 4�7�2(
مع  وتبقي  الدخل  زيادة  مرشوع  يف  البدء  بمجرد  مستفيد  لكل  القرض  سداد  بطاقة  إصدار  جيب 
املستفيد. ويف كل مرة يسدد أحد األقساط، جيب عىل جلنة تنمية املجتمع حتديث بطاقة سداد القرض وإعادهتا 

إىل املستفيد.

سجل سداد القرض )4�7�3(
هذا مشابة لبطاقة سداد القرض وجيب االحتفاظ به من قبل جلنة تنمية املجتمع عىل املستوى املحيل. 
وجيب ختصيص صفحة واحدة لكل مستفيد. وعندما يقوم املستفيد بسداد قسط من أقساط القرض، جيب 
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السجل  القرض. ويعتب هذا  القرض ويف سجل سداد  الوقت يف بطاقة سداد  تسجيل اإليداعات يف نفس 
تنمية  وصندوق  اجلاري  واالعتامد  القرض،  لسداد  السنوية  وربع  الشهرية  التقارير  إلعداد  الرئيسية  األداة 

املجتمع.

إيصال سداد القرض )امللحق 4�7�4(
باإلضافة  املجتمع،  تنمية  جلنة  تصدر  أن  جيب  القرض،  أقساط  أحد  بسداد  املستفيدون  يقوم  عندما 
إىل إثبات اإليداعات املالئمة عىل بطاقة سداد القرض، إيصااًل للمستفيد يثبت سداد القرض. وجيب إعداد 
إيصال سداد القرض من ثالث نسخ، نسخة لكل مما يأيت: املستفيد، سجل استالم جلنة تنمية املجتمع، وسجل 

املبادرات املجتمعية. ويعتب هذا ضامنًا إضافيًا لتأكيد حسابات سداد القروض.

دفرت مايل جتميعي )امللحق 4�7�5(
جيب استخدام هذا الدفرت من جانب فرق القطاعات يف مجيع املعامالت التي تتم عىل مجيع املستويات 
البيان  يتوافق  أن  وجيب  األنواع.  مجيع  من  واإليصاالت  بالسداد  خاصة  معلومات  عىل  يشتمل  أن  وجيب 

الشهري للبنك مع ما هو مقيد بالدفرت.

تقرير موقف تسديد القروض )امللحق 4�7�6(
جيب إعداد تقرير ربع سنوي للقرية/ املوقع عن موقف تسديد القروض ونرشه عىل املكتب اإلرشايف 
وأعضاء املجتمع، من أجل تعريف املكاتب العليا بموقف تسديد القروض. وجيب أن يكون هذا متوفقًا مع 

سجالت تسديد القروض.

عمل المجموعة  .4

العملية
جيب أن يقرأ املشاركون يف الليلة السابقة جللسة العمل، املواد املطلوبة ملجموعات العمل اخلاص هبا. 

وجيب تنظيم جمموعات العمل كام ييل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية بحيث ال يزيد عدد أعضاء أي منها عن ثامنية. •
	جيب أن تقوم كل جمموعة باختيار رئيسها ومقررها. )املسؤوليات جيب أن تقسم تباعا أثناء  كل مهمة  •

فريق عمل(.
	جيب عىل الرئيس أن يراعي الوقت ويشجع كل عضو يف املجموعة عىل املشاركة. •

	جيب عىل املقرر أن يعرض نتائج / تقرير جمموعة العمل يف اجللسة العامة. •
	جيب أن يساعد املساعدون املشاركني كخباء وتقديم تعقيب و تعليق عن عروض املجموعة. •

املهمة
املالية  اإلدارة  أدوات  حمتويات  وفهم  ومناقشة  قراءة  املجموعات  عىل  جيب  العمل،  جلسات  أثناء 

)املالحق من 1.7.4 إىل 6.7.4(.
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الملحق 1.7.4

إيصال صرف القرض

القرض. وجيب  إيصال رصف  املرشوع، عىل  تنفيذ  للمستفيد يف وقت  املمنوح  القرض  إثبات  جيب 
أن يعد هذا اإليصال من ثالث نسخ، عىل كل منها توقيع أصيل، يسلم أحدها للمستفيد والثاين للجنة تنمية 

املجتمع والثالث لسجالت املبادرات املجتمعية.

تعليمات االستخدام

رقم اإليصال
كرقم  الرقم  هذا  يستخدم  أن  وجيب  املرشوع.  لتسلسل  طبقًا  مستفيد  لكل  رقم  خيصص  أن  جيب 

للمرشوع وكذلك رقم اإليصال.

عنوان املرشوع
جيب أن يكون عنوان املرشوع الذي سيرصف له القرض طبقًا ملقرتح املرشوع املوافق عليه.

اسم املستفيد
جيب تسجيل اسم املستفيد كاماًل إىل جانب اسم الوالد أو الزوج.

العنوان
أو اسمه، واملوقع  الشارع  املنزل ورقم  الكامل للمستفيد، ويشمل رقم  جيب تسجيل عنوان اإلقامة 

واملنطقة. وإذا كان العنوان الدائم خمتلفًا من العنوان احلايل، فيجب تسجيل االثنني.

مبلغ القرض
جيب تسجيل مبلغ القرض بالعملة املحلية باألرقام واحلروف.

تفاصيل طريقة رصف القرض
إن تاريخ إصدار القرض هو التاريخ الذي يرصف فيه القرض للمستفيد. وإذا كان القرض سيرصف 

عن طريق بنك، فيجب إثبات اسم البنك ورقم الشيك يف اإليصال.

التوقيعات
املبلغ. وجيب أن يتحقق رئيس جلنة تنمية املجتمع  جيب أن يوقع املستفيد عىل اإليصال عند استالم 

ومدير مرشوع املبادرات املجتمعية  من الرصف.
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إيصال صرف القرض

رقم اإليصال______________________

عنوان املرشوع
اسم املستفيد

العنوان

باحلروفباألرقاممبلغ القرض

اسم البنكرقم الشيكتاريخ رصف القرض

التوقيعات
مدير الربنامجرئيس جلنة تنمية املجتمعاملستفيد



309

الوحدة 4-7. اإلدارة املالية

الملحق 2.7.4

بطاقة سداد القرض

تبقي معه  للمستفيد كي  القرض  بطاقة سداد  الدخل مبارشة، جيب إصدار  زيادة  تنفيذ مرشوع  بعد 
بصورة دائمة ويف كل مرة يسدد فيها املستفيد أحد األقساط، عليه إحضار بطاقة سداد القرض لتحديثها. 
وجيب   .4.7.4 امللحق  يف  مبني  هو  كام  القرض،  سداد  إيصال  إصدار  إىل  باإلضافة  البطاقة  هذه  وستكون 
سداد كل  وعند  املجتمع.  تنمية  جلنة  لدى  امللحق 3.7.4  يف  مبني  كام هو  القرض  سداد  بسجل  االحتفاظ 

قسط، جيب استيفاء كل من هاتني الوثيقتني بصورة مماثلة والتوقيع عليهام من قبل ممثل جلنة تنمية املجتمع.

رقم املرشوع
جيب إصدار رقم مرشوع لكل مستفيد طبقًا لتسلسل تاريخ رصف القرض أو تنفيذ املرشوع.

عنوان املرشوع
جيب أن يكون عنوان املرشوع واسم املستفيد مطابقني ملا هو مذكور يف مقرتح املرشوع املوافق عليه 

ويف إيصال رصف القرض.

املوقع
جيب إثبات املكان الذي تم تنفيذ املرشوع فيه مع مجيع تفاصيله.

اسم املستفيد
جيب أن يكون ذلك مطابقًا ملقرتح املرشوع وإيصال رصف القرض. ويف حالة نقل املرشوع ملستفيد 

آخر، جيب احلصول عىل املوافقة املناسبة مع تنفيذ اإلجراءات القانونية طبقًا لذلك.

تاريخ إصدار القرض
هو التاريخ الذي يرصف فيه القرض. وسوف يساعد ذلك يف حساب فرتة السامح وتاريخ استكامل 

املرشوع. 

فرتة املرشوع
تشري فرتة املرشوع إىل الفرتة التي يتوقع أن يقوم فيها املستفيد بسداد كامل مبلغ القرض. وجيب أن 

يكون ذلك طبقًا ملقرتح املرشوع.

مبلغ القرض
جيب إثبات مبلغ القرض باألرقام واحلروف.
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جدول السداد
جيب إثبات أقساط سداد القرض ورقمها مع ذكر فرتة السداد. وجيب أن يكون ذلك طبقًا للجدول 
املتفق عليه يف مقرتح املرشوع. وجيب حساب أقساط السداد الشهرية للقرض طبقًا لفرتة املرشوع وطبيعته، 
وجيب ذكرها بوضوح يف البطاقة بحيث يعلم املستفيد املبلغ املستحق يف كل شهر. ويف أغلب احلاالت تكون 
األقساط الشهرية متساوية ولكنها قد ختتلف يف بعض األحوال. ويف مجيع احلاالت جيب أن يكون جدول 

السداد واضحًا ال لبس فيه.

املسامهة يف صندوق تنمية املجتمع
جيب أن تكون مسامهة املرشوع يف صندوق تنمية املجتمع متفقًا عليها وموثقة.

خطة مسامهة صندوق تنمية املجتمع
سيبني ذلك كيفية قيام املستفيد بإيداع املبالغ يف صندوق تنمية املجتمع. وجيب حساب أقساط املسامهة 
يف الصندوق طبقًا للمعدل املحدد واملتفق عليه بني املستفيد واملجتمع. وجيب ذكر جدول املدفوعات بوضوح 
بحيث يعرف املستفيد املبلغ املستحق عن كل شهر. وقد تكون املدفوعات الشهرية متساوية أو قد تدفع يف 

أقساط قليلة.

التاريخ
إثبات  املجتمع. وجيب  تنمية  القرض ولصندوق  املسـتفيد ألقسـاط سـداد  إيداع  تاريخ  كتابة  جيب 

التاريخ باليوم/ الشهر / السنة.

تسديد القرض األصيل
عند سداد كل قسط، جيب إثبات املدخالت يف األعمدة املناسبة. وجيب أن يكون ذلك بنفس العملة 
التي يوصف هبا مبلغ القرض، وهي عادة العملة املحلية. وإذا كانت قيمة قسط السداد أقل من املبلغ املستحق 
يف الشهر، فيجب حتصيل املبلغ املتبقي يف الشهر التايل. ويف حالة تأخري السداد، جيب أن تتناقش جلنة تنمية 

املجتمع وفريق الدعم الفني مع املستفيد يف أسباب التأخري واستخدام كافة الطرق ملنع التأخري.

استكامل تسديد القرض
إمجايل القرض املسدد يعني املبلغ املسدد حتى تارخيه. وعند إيداع كل قسط، جيب القيام باحلسابات 
بجمع األقساط املسددة حتى تارخيه ويثبت يف العمود املناسب. وبعبارة أخرى ستكون إمجايل املدفوعات التي 

متت حتى الشهر السابق باإلضافة إىل املدفوع احلايل.

رصيد القرض
رصيد القرض هو املبلغ الذي جيب أن يسدده املستفيد بعد إيداع القسط احلايل. وجيب حسابه بخصم 
سداد  إمجايل  منه  خمصومًا  القرض  مبلغ  إلمجايل  مساويًا  وسيكون  السابق.  الشهر  ميزان  من  احلايل  القسط 

القرض.
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املدفوعات لصندوق تنمية املجتمع
جيب تسجيل املبلغ الذي يسدده املستفيد لصندوق تنمية املجتمع شهريًا. وباملثل، إذا كان املبلغ املستحق 

مل يسدد كاماًل، فيجب أن يبني ذلك مع اختاذ اإلجراءات التصحيحية الكافية ملنع تكرار حدوث ذلك.

إمجايل املبلغ املسدد لصندوق تنمية املجتمع
جيب حساب إمجايل صندوق تنمية املجتمع وإثباته يف العمود املناسب. وهذا سيكون جمموع إمجايل 

املدفوعات حتى الشهر السابق مضافًا إليه املبلغ احلايل.

رصيد صندوق تنمية املجتمع
جيب حساب ميزان صندوق تنمية املجتمع بطرح القسط احلايل من ميزان الشهر السابق. وسيكون 

ذلك مساويًا إلمجايل صندوق تنمية املجتمع مطروحًا منه إمجايل املدفوع يف صندوق تنمية املجتمع.

اسم وتوقيع املستلم
جيب أن يوقع عضو جلنة تنمية املجتمع الذي عهد إليه بمهمة اإلدارة املالية واستالم أقساط القرض 

عىل البطاقة عندما يتسلم القسط. وجيب عليه أيضًا إثبات اسمه بوضوح للتعرف عىل مستلم القسط.
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الملحق 4.7.4

إيصال تسديد القرض
عند إيداع أقساط القرض وأقساط صندوق تنمية املجتمع، جيب أن تصدر جلنة تنمية املجتمع إيصال 
تسديد القرض للمستفيد عن املبلغ املسدد. وسيكون ذلك باإلضافة إىل حتديث بطاقة سداد القرض. وجيب 
أن يعد اإليصال من ثالث نسخ نسخة للمستفيد، ونسخة لسجالت املبادرات املجتمعية  والثالثة للجنة تنمية 

املجتمع التي ستبقى يف الدفرت.

املوقع واملنطقة
هذا أسايس للتعرف عىل املنطقة التي صدر منها اإليصال.

التاريخ
سيكون هذا هو تاريخ السداد وإصدار اإليصال.

رقم مسلسل
دفرت  من  ورقة  كل  عىل  األرقام  طباعة  وجيب  للرتتيب  طبقًا  املسلسل  الرقم  يكون  أن  جيب 

اإليصاالت.

اسم املستفيد
جيب أن يكون اسم املستفيد وعنوان املرشوع مطابقًا ملا هو مثبت عىل بطاقة تسديد القرض.

عنوان املرشوع
جيب أن يكون اسم املرشوع هو نفسه املذكور يف مقرتح املرشوع.

رقم املرشوع
جيب تسجيل رقم بطاقة سداد القرض الصادر لكل مستفيد.

فرتة القسط
جيب تسجيل الفرتة املسدد عنها القسط.

املبلغ الذي تم استالمه
جيب إثبات مبلغ قسط القرض ورسوم اخلدمة باألرقام واحلروف.

توقيعات القائم بالسداد واملستلم
جيب أن حيمل اإليصال اسم وتوقيع عضو جلنة تنمية املجتمع الذي تسلم القسط إىل جانب الشخص 

الذي قام بالسداد.
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إيصال تسديد القرض

املنطقة__________________________ املوقع________________ 

رقم مسلسلالتاريخ

اسم املستفيد

عنوان املرشوع

رقم املرشوع

فرتة القسط
)يبني الشهر والسنة(

باحلروفباألرقاماملبلغ املستلم

قسط القرض

رسوم اخلدمات / صندوق 
تنمية املجتمع

 القائم بالسداد
االسم والتوقيع

 املستلم
االسم والتوقيع
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الملحق 5.7.4

دفتر مالي تجميعي

جيب عىل فريق الدعم الفني استخدام الدفرت املايل التجميعي يف مجيع املعامالت التي متت عىل مستوى 
املنطقة. وجيب مقارنة كشف البنك الشهري مع ما يثبت يف الدفرت.

منطقة الربنامج
جيب إثبات اسم املنطقة أو مكان مكتب املبادرات املجتمعية، الدال عىل املوقع.

الشهر / السنة
جيب إثبات الشهر والسنة عىل كل صفحة. وعند بداية كل شهر، جيب البدء يف صفحة جديدة.

العملة

العملة التي تتم هبا مجيع املعامالت ويتم تسجيلها عادة العملة املحلية.

رقم الصفحة
جيب ترقيم مجيع الصفحات عىل نحو متصل ومتسلسل

ما قبله
جيب نقل الرصيد من الصفحة السابقة.

رقم مسلسل
الرقم املسلسل هو رقم متوايل لكل معاملة ويمكن إثباته بالشهر أو بالسنة.

التاريخ
جيب إثبات التاريخ الفعيل لكل معاملة أو سداد أو استالم برتتيب األنشطة.

الوصف
السحب  أو  البنك  يف  واإليداع  واملصاريف  واالستالم،  السداد،  مثل  املعاملة  تفاصيل  إثبات  جيب 

منه.

املرجع
لاللتزام  مراجع  إعطاء  جيب  كام  عليها.  واملوافقة  املعاملة  من  اهلدف  املرجع  عمود  يبني  أن  جيب 
السداد أو االستالم،  إثبات رقم إيصال  إذا كانت متوافرة. كام جيب  والتخصيص والتفويض للمعامالت، 

وبطاقة سداد القرض والشيك القابل للرصف موضوع املعاملة يف هذا العمود.
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) الدفع الفوري (
قسم الدفع الفوري خمصص للمعامالت التي تتم فوريًا وبه ثالثة أعمدة فرعية:

: مدفوعات تم استالمها فوريًا من أي مصدر • مستلم	
: مدفوعات متت نقدًا ألي شخص • مدفوع	

: املبلغ املتاح بعد هذه املعاملة. هذا يشمل الرصيد السابق زائد مبلغ هذا السداد الفوري أو  • الرصيد	
ناقص املبلغ املسحوب.

حساب البنك
يشري قسم حسابات البنك إىل املعامالت التي متت عن طريقه ويضم ثالثة أعمدة فرعية

: مبلغ يقيد يف حساب البنك بشيك أو إيداع نقدي • دائن	
: مبلغ مسحوب من حساب البنك بشيك • مدين	

: مبلغ يف حساب البنك بعد هذه املعاملة. وهو يساوى الرصيد السابق زائد املبلغ املودع أو  • الرصيد	
ناقص املبلغ املسحوب.

توقيع املسؤول
جيب عىل الشخص املفوض التحقق من إثبات التعامالت والتوقيع عليها. 



كتيب تدريبي للمبادرات املجتمعية

318

الدفتر المالي التجميعي
رشوع

ب امل
منطقة/ مكت

الشهر/ السنة
العملة

صفحة
رقم ال

صيل
التفا

النقد
ك

ب البن
حسا

توقيع 
املسئول

رقم 
مسلسل

التاريخ
ف

ص
الو

املرجع
صال/ 

)املسؤول، إي
ض/ رقم 

بطاقة قر
ك بنكي(

شي

مستلم
مدفوع

صيد
الر

دائن
مدين

صيد
الر

صفحة السابقة(
ما قبله )ينقل اإلمجايل من ال

صفحة التالية(
إمجايل )ينقل لل



319

الوحدة 4-7. اإلدارة املالية

 الملحق 6.7.4

تقرير موقف تسديد القرض

جيب تقديم بيانات تسديد القرض كل ثالثة أشهر، إلطالع املكاتب العليا عىل موقف تسديد القرض. 
وجيب إعداد هذا التقرير منفصاًل لكل موقع ثم جتمع عىل مستوى املنطقة.

املوقع منطقة املبادرات املجتمعية
يساعد اسم موقع و اإلقليم البنامج واملنطقة عىل التعرف عىل التقرير.

الفرتة
يعكس هذا فرتة التقرير.

رقم املرشوع
ملا كان التقرير حيتوي عىل تفاصيل مشاريع منفصلة، فإن الرقم املخصص لكل مرشوع جيب ذكره. 

ويفضل أن يعد التقرير برتتيب متوايل.

املرشوع واملستفيد
سداد  وسجالت  املرشوع  سجالت  يف  مسجل  هو  كام  املستفيد  واسم  املرشوع  عنوان  ذكر  جيب 

القرض.

تاريخ إصدار القرض
هو التاريخ الذي تم فيه رصف القرض للمستفيد.

الفرتة الكاملة للمرشوع
هي فرتة املرشوع كام هي حمددة يف مقرتح املرشوع. ومن املتوقع أن يسدد املستفيد مجيع القروض يف 

هذه الفرتة.

فرتة السامح
هي فرتة السامح املمنوحة للمستفيد قبل البدء يف إيداع القرض. وجيب حساب األقساط بخصم هذه 

الفرتة من إمجايل فرتة املرشوع. ومن املتوقع أن يبدأ املستفيد يف إيداع األقساط بعد فرتة السامح.

أصل القرض
جيب استيفاء األعمدة الفرعية التالية حتت قسم أصل القرض:

: مبلغ القرض املنرصف للمستفيد • إمجايل مبلغ القرض	
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: مبلغ القرض املتوقع سداده عند إعداد التقرير • االستحقاق	
: إمجايل مبلغ القرض الذي سدده املستفيد يف تاريخ التقرير • اسرتداد	

: مبلغ القرض املستحق. يمكن حساب ذلك عىل الوجه التايل: مبلغ القرض املمنوح ناقص  • الرصيد	
املبالغ املسددة حتى تارخيه.

صندوق تنمية املجتمع
جيب أن تشمل املعلومات يف قسم صندوق تنمية املجتمع ما ييل:

: املسامهة يف صندوق تنمية املجتمع حمسوبة طبقًا للمعدل املتفق عليه • اإلمجايل	
: املسامهة يف صندوق تنمية املجتمع املتوقع إيداعها يف تاريخ التقرير • االستحقاق	

: إمجايل ما دفعه املستفيد خالل فرتة التقرير من مسامهة يف صندوق تنمية املجتمع • مدفوع	
الواجب  املسامهة  إمجايل  بني  الفرق  هي  املجتمع  تنمية  لصندوق  املستحقة  املسامهة  إمجايل   : • الرصيد	

سدادها لصندوق تنمية املجتمع واملبالغ املدفوعة حتى تارخيه.
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الوحدة 4-7. اإلدارة املالية

ض
ف تسديد القر

تقرير ربع سنوي عن موق

املنطقة__________________________
ت املجتمعية______________________ 

املبادرا
املوقع_______________________ 

إىل__________________________
الفرتة من_____________________ 

رقم 
رشوع

امل
رشوع

امل
املستفيد

تاريخ 
صدار 

إ
ض

القر

إمجايل 
فرتة 

رشوع
امل

فرتة 
السامح

ض
صل القر

أ
صندوق تنمية املجتمع

إمجايل 
مبلغ 

ض
القر

املستحق
املسدد

صيد
الر

إمجايل
مستحق

مسدد
صيد

ر
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الوحدة 8-4

التوثيق وإعداد التقارير



األهداف التعليمية 

اكتساب أفضل فهم ملا ييل:

	التوثيق و إعداد نظام التقارير •
	الطرق املستخدمة لتوثيق و إعداد التقارير يف املبادرات املجتمعية •

النتيجة المتوقعة

باملبادرات  اخلاصة  التقارير  إعداد  و  بالتوثيق  اخلاصة  اإلجراءات  و  الطرق  متامًا  املشاركون  يفهم  سوف 
املجتمعية. كام سيكونون قادرين أيضًا عىل تطبيق هذه األنظمة يف مناطق البنامج .
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التوثيق و إعداد التقارير للمبادرات المجتمعية  .1

إن توثيق أنشطة املبادرات املجتمعية وإعداد تقارير عن النتائج واإلنجازات هلا أمهية كبي يف معرفة 
التقدم والوضع احلايل للبامج. ومن الرضوري مجع املعلومات بشكل منتظم وتوثيق النتائج من أجل تزويد 
البنامج بقاعدة معلومات علمية. وهذه العملية تزيد من التنسيق والفهم األفضل والثقة. كام تساعد أيضًا 
يف التخطيط للمستقبل و زيادة استخدام املوارد. وهي عملية مستمرة تتطلب الصب وااللتزام واإلحساس 

باملسؤولية .

وجيب حتديث مجيع الوثائق واملعلومات التي جتمع عىل مستوياملجتمع )وصف املنطقة، وخطط تنمية، 
ومندويب  املجتمع  تنمية  جلنة  قبل  من  منتظمة  بصفة  ذلك(  وغري  املالية،  والسجالت  املشاريع،  وسجالت 
والقطاعات ذات  العليا  املكاتب  إىل جانب  املجتمع  العمل وجيب نرشها عىل  فريق  بدعم من  املجموعات 
ويتاح  املجتمعية،  املبادرات  منطقة  يف  معروف  مكان  يف  الرئيسية  املعلومات  وضع  إىل  باإلضافة  العالقة 
يستخدم  الذي  املكان  أو  الصحي  املركز  يف  املعلومات  عرض  يكون  أن  ويفضل  إليه.  الوصول  للمجتمع 

لالجتامعات املنتظمة للجنة التنمية ومندويب املجموعات املشاركة مع فريق العمل.

و األهداف من التوثيق وإعداد التقارير يف املبادرات املجتمعية  هي:

	توثيق وحفظ البيانات •
	نرش املعلومات ذات الصلة للمكاتب والرشكاء املعنيني واملجتمع •

	حفظ سجالت مجيع األحداث واألنشطة احليوية •
	ضامن وجود نظام بسيط وشامل إلعداد التقارير •

	مشاركه مجيع املستويات يف نظام إعداد التقارير ونرش املعلومات •
	استخدام التوثيق والتقارير للحفاظ عىل كفاءة وفاعلية البنامج •

	استخدام املعلومات املوثقة للدعاية للبنامج وتعزيزه •

وجيب االحتفاظ باملستندات عىل املستوى املحيل من قبل فريق الدعم الفني ومدير البنامج واملجتمع. 
وجيب تعديل النامذج واألدوات املتعلقة باملستندات وإعداد التقارير حمليًا عىل ضوء احلالة واملتطلبات املحلية. 
وجيب أن يالحظ أن نظام التوثيق وإعداد التقارير يف املرحلة الثانية من املبادرات املجتمعية )مرحلة التوسع( 

ستكون مشاهبة لتلك اخلاصة باملرحلة األوىل )املرحلة التجريبية( باإلضافة اىل املستوى املتوسط.  

الدليل اإلرشادي للمشاركة يف املعلومات
نتائج املسح األويل، وأولوية االحتياجات  	جيب أن حيتفظ املجتمع بوصف لتنمية املنطقة الذي يبني  •

وخطة العمل. وسيكون ذلك هو أساس العمل املستقبيل ونتائج التقييم. 
مستوى  جانب  إىل  املنطقة  ومستوى  الوطني  املستوى  عىل  متاحة  املرشوع  سجالت  تكون  أن  	جيب  •

منطقة املرشوع. وسوف تساعد هذه السجالت يف جتميع التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من  ذلك  وغري  املرشوعات  نتائج  يف  املجتمع  وجمموعات  اآلخرين  القرار  أصحاب  مشاركة  	جيب  •

املعلومات القيمة.
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الفني يف اجتامعات جلنة تنمية  املعلومات عن طريق مشاركة فريق الدعم  	يمكن االحتفاظ بوصول  •
املجتمع والزيارات املنزلية املنتظمة من قبل مندويب املجموعات.

	قد يكون إصدار نرشة حملية أو عرض لوحة موضوعة يف مكان رئييس يف املوقع طريقة ذات فاعلية  •
للمشاركة يف املعلومات مع املجتمع . 

املحيل  املستوى  وتوثيقها عىل  و حتليلها  املعلومات  تكون طريقة مجع  أن  التوسع،  مرحلة  أثناء  	جيب  •
مشابه لتلك املتبعة يف املنطقة النموذجية.

المظاهر البارزة ألدوات التوثيق وإعداد التقارير  .2

سجل االجتامعات 
جيب أن حتتفظ جلنة تنمية املجتمع بسجل لالجتامعات بعد تعديل النموذج املبني يف امللحق 1.8.4 
. وجيب أن تكون سجالت اجتامعات املجتمع املنتظمة، بام يف ذلك املواضيع التي تم مناقشتها، والقرارات 
التي اختذت وأعامل الرصد التي ستتخذ، مسجلة باإلضافة إىل قائمة احلضور وغري ذلك من التفاصيل ذات 
الصلة. وسوف يسهل هذا السجل اإلدارة الكفء من قبل املجتمع للمبادرات املجتمعية  ، والتفاعل بني 
فريق الدعم الفني واملجتمع. وجيب أن تعد جلنة تنمية املجتمع ملخصًا لسجل االجتامعات وتقديمة بصفة 
منتظمة إيل فريق الدعم الفني. وجيب االحتفاظ بسجالت مشاهبة من قبل فريق الدعم الفنى عن اجتامعاته 

الداخلية.

سجل املرشوع
جيب أن حيتوي سجل املرشوع املبني يف امللحق 2.8.4 املعلومات األساسية عن املرشوعات اجلاري 

تنفيذها وأنشطة البنامج. وجيب إعداد سجالت منفصلة من أجل االحتفاظ هبا جلميع املواقع يف املنطقة.

تقرير فريق الدعم الفني
جيب أن يقدم أعضاء فريق العمل تقارير منتظمة إلدارة البنامج عىل النموذج املبني يف امللحق 3.8.4 

. كام جيب أن يطلع اإلدارات األخرى أيضًا عىل أنشطتهم يف منطقة املبادرات املجتمعية  .

التقرير الربع سنوي ملنطقة املبادرات  املجتمعية
جيب أن يعد مدير البنامج وينرش تقريرًا ربع سنوي من منطقة املبادرات املجتمعية  للمكاتب العليا ، 

بمساعدة امللحق 4.8.4 . وجيب أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة عن أنشطة وأحداث البنامج. 

التقرير السنوي
املقدم  النموذج  مىلء  وجيب  البنامج.  أنشطة  ونتائج  املعلومات  عىل  السنوي  التقرير  يبنى  أن  جيب 
املبادرات  النهائي. والوضع األمثل هو إجراء دراسة عينة ممثلة يف منطقة  التقرير  يف امللحق 5.8.4 إلعداد 

املجتمعية  اإلعداد تقرير مبني عىل األدلة.



329

الوحدة 4-8. التوثيق وإعداد التقارير

مجموعات العمل   .3

العملية 
العمل  ملجموعات  املطلوبة  املواد  بقراءة  العمل،  جللسة  السابقة  الليلة  يف  املشاركون  يقوم  أن  جيب 

اخلاص. وجيب أن يتم جمموعات العمل عىل النحو التايل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية ال يزيد عدد أعضاء أي منها عن ثامنية. •
املسؤوليات خالل كل مهمة  تبادل هذه  رئيسها ومقررها )جيب  باختيار  تقوم كل جمموعة  أن  	جيب  •

ملجموعات العمل(. )الرئيس و املقرر (
	جيب أن يراقب الرئيس الوقت ويشجع كل عضو يف املجموعة عىل املشاركة. •

	جيب أن يقوم املقرر بعرض النتائج / والتقرير الذي أعدته جمموعة العمل يف اجللسة العامة. •
	جيب أن يساعد املساعدون املشاركني كخباء ويقدموا تعقيب و تعليق لعروض املجموعات.  •

املهمة
جيب أن تقوم املجموعات بمىلء امللحق 4.8.4 آخذة يف االعتبار احتياجات البنامج، إلعداد نموذج 

موحد ومعقول للتقرير الشهري من مناطق البنامج.
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الملحق 1.8.4

سجل االجتماعات

املستويات واستخدامها كأدوات مساعدة لإلدارة  جيب االحتفاظ بسجالت االجتامعات عىل مجيع 
الكفء للبنامج. وعىل جلنة تنمية املجتمع بصفة خاصة أن حتتفظ بسجل االجتامعات، الذي جيب حتديثه بعد 
كل اجتامع. وسوف يبني هذا السجل اجتامعات املجتمع و تفاعلهم مع فريق العمل. واالحتفاظ بسجل مماثل 
عىل املستوى املحيل ليوضح حرص وأداء فريق الدعم الفني ومدير البنامج. واستخدام صفحة منفصلة لكل 

اجتامع، وتسجيل االجتامعات طبقًا لرتتيب حدوثها.

تعليمات االستخدام

املوقع / منطقة املبادرات املجتمعية
يبني ذلك املكان واملنطقة التي ينتمي إليها املشاركون.

التاريخ 
جيب تسجيل التاريخ الذي تم فيه االجتامع شاماًل الشهر والسنة.

جدول األعامل
جيب أن يبني جدول أعامل االجتامع املواضيع والنقاط التي متت مناقشتها.

احلضور
جيب إثبات قائمة باألشخاص الذين حرضوا االجتامع متضمنة أسامءهم و اجلهة التي ينتمون إليها.

متابعة االجتامعات السابقة
جيب ىف كل اجتامع متابعة القرارات السابقة مع تسجيل النتائج.

قرارات االجتامع احلايل
جيب تسجيل القرارات التي اختذت يف االجتامع احلايل بام يف ذلك املقرتحات بصورة شاملة. وسيكون 

ذلك هو املسح األويل ملزيد من األنشطة وسيتم تقييمها يف االجتامع التايل. 

تاريخ االجتامع التايل
جيب حتديد موعد االجتامع التايل يف كل اجتامع. وهذا يقدم التاريخ املستهدف لتنفيذ قرارات االجتامع 

احلايل. وجيب أن خيطر املشاركون مقدمًا بتاريخ ووقت ومكان االجتامع التايل وأهم أهدافه.
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سجل االجتماعات

التاريخ______________ املوقع/ منطقة املبادرات املجتمعية_____________________ 

جدول األعامل

احلضور 
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متابعة االجتامع السابق

قرارات االجتامع احلايل 

تاريخ ووقت ومكان االجتامع القادم
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الملحق 2.8.4

سجل المشروع
حيتوي سجل املرشوع عىل البيانات األساسية بالنسبة للمشاريع اجلاري تنفيذها، والتي توثق برتتيب 

حدوثها. ويمكن تقسيم السجل إىل عدة أقسام، قسم لكل موقع.

تعليمات االستخدام

املوقع / منطقة املبادرات املجتمعية  والفرتة الزمنية
جيب بيان اسم املنطقة إىل جانب الفرتة الزمنية للمعلومات املسجلة. 

رقم املرشوع 
جيب ختصيص رقم لكل مرشوع. وجيب أن تكون األرقام متوالية، وطبقًا لتاريخ تنفيذ املرشوع ورصف 

القرض.

املرشوع
عنوان املرشوع كام هو مبني يف مقرتح املرشوع وإيصال رصف القرض. وجيب بيان نوع املرشوع.

املستفيد
جيب أن يكون اسم املستفيد كام هو مكتوب يف مقرتح املرشوع وإيصال رصف القرض. 

 تاريخ املوافقة
جيب إثبات تاريخ املوافقة عىل املرشوع من قبل السلطة املختصة. وإذا كان هناك رقم آخر للموافقة 

فيجب إثبات ذلك أيضًا.

تاريخ رصف القرض
التاريخ الذي تم فيه رصف القرض للمستفيد هام للرجوع إليه يف املستقبل.وسيكون مفيد أيضًا يف 

حتديد تاريخ اسرتداد القرض وتاريخ استكامل املرشوع.   

فرتة املرشوع
جيب أن تكون فرتة املرشوع كام هي واردة يف مقرتح املرشوع وستكون مفيدة أيضًا يف حتديد تاريخ 

استكامل املرشوع. 

تكلفة املرشوع
رشاء  مثل  التنفيذ،  وقت  يف  املرشوع  يتحملها  التي  الفعلية  األساسية  التكلفة  ذلك  يبني  أن  جيب 
التجهيزات إلنشاء املرشوع. وسوف تشمل هذه التكلفة مبلغ القرض إىل جانب نصيب املجتمع يف املسامهة يف 

تنفيذ املرشوع. وجيب أن يكون جمموع مبلغ القرض ونصيب املجتمع مساويًا للتكلفة اإلمجالية للمرشوع.
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سجل المشروع

املوقع/ منطقة املبادرات املجتمعية _____________________ الفرتة________________

الرقم 
املسلسل

تاريخ املستفيداملرشوع
املوافقة

تاريخ 
رصف 
القرض

مدة 
املرشوع

التكلفة األساسية
نصيب إمجايل

املجتمع
مبلغ 

القرض
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الملحق 3.8.4

التقرير الشهري لفريق الدعم الفني

جيب أن يقدم أعضاء فريق الدعم الفني تقارير شهرية، تضم تفاصيل األنشطة املقررة، واإلجراءات 
املتخذة ونتائجها وإنجازاهتا.

تعليمات االستخدام

الشهر 
 شهر وسنة إعداد التقرير.

عضو الفريق
أسامء أعضاء الفريق، مع اجلهات التابعني هلا .

اإلدارة 
القطاع الذي ينتمي إليه عضو الفريق.

منطقة املبادرات املجتمعية   
اسم منطقة املبادرات املجتمعية، بحيث يستطيع املوظفون املرشفون ترتيب التقارير املقدمة من املناطق 

املختلفة.

التاريخ 
التاريخ الذي متت فيه الزيارة.

املوقع 
اسم املوقع الذي قام عضو الفريق بزيارته ومارس األنشطة. 

األنشطة املخطط هلا 
األنشطة التي سبق التخطيط هلا وحتديد اليوم واملوقع املعني.

األنشطة التي تم إنجازها 
جيب تسجيل األنشطة التي قام هبا عضو الفريق بطريقة شاملة مع تبويبها يف العمود املناسب. وتشمل 
حشد جهود املجتمع األنشطة املتعلقة باجللسات اخلاصة بتنظيم املجتمع، واالجتامعات، والتدريب وزيادة 
يشري  وسوف  االجتامعية.  واملشاريع  الدخل  لزيادة  املشاريع  بتنفيذ  املرشوعات  وإرشاف  متابعة  و  الوعي. 

عمود اسرتداد القرض إىل مدفوعات سداد القرض التي تم مجعها ومتابعة احلاالت املتأخرة. 
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مالحظات 
يمكن أن تسجل أي معلومات إضافية أو تعليقات معينة يف هذا العمود.

توقيعات عضو الفريق 
جيب أن يضع عضو الفريق توقيعه وتقديم التقرير ملدير البنامج.

مالحظات مدير الربنامج 
لسجل  بنسخة  وحيتفظ  املرشف  املكتب  إىل  التقرير  ويقدم  تعليقاته  البنامج  مدير  يسجل  سوف 

املبادرات املجتمعية. 
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ضاء الدعم الفني 
التقرير الشهري ألع

السنة____________
الشهر____________________________ 

اإلدارة________________________
ضو الفريق________________________ 

ع

املنطقة_______________________
التاريخ ـــــــــــــــــــــــ 

ت املجتمعية________________ 
منطقة املبادرا

التاريخ
املوقع

األنشطة املخططة
النتيجة

ت
مالحظا

حشد جهود املجتمع
ف 

رشا
صد واإل

الر
ض

اسرتداد القر

ت مدير البنامج
مالحظا

التوقيع____________________________________________________________
ضو فريق الدعم الفني(

)ع
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الملحق 4.8.4

التقرير الربع سنوي لمنطقة المبادرات المجتمعية 

سنوي  ربع  أساس  عىل  املجتمعية  املبادرات  ونتائج  أنشطة  عن  تقرير  البنامج  مدير  يقدم  أن  جيب 
للمكتب املرشف عليه. وسوف يستمر هذا النظام إلعداد التقارير للمستوى املحيل خالل مرحلتي التنفيذ؛ 

ولكن يمكن تعديل النموذج طبقًا لالحتياجات واألوضاع املحلية. 

تعليمات االستخدام

جيب أن يرفق هبذا النموذج تقرير مفصل عن األنشطة املشار إليها وأي معلومات إضافية.

املدينة ومنطقة املبادرات املجتمعية 
سوف يساعد اسم املدينة واملنطقة عىل التعرف عىل التقارير يف املكتب اإلرشايف.

الفرتة
جيب بيان أول وآخر تاريخ لفرتة التقرير، بام يف ذلك الشهر والسنة.

املواقع التي توجد هبا املبادرات املجتمعية
تذكر املواقع التي بدأت فيها أنشطة املبادرات املجتمعية قبل فرتة التقرير حتت عنوان "قديمة"، يف حني 

تذكر املواقع التي أدخلت فيها املبادرات املجتمعية خالل فرتة التقرير حتت عنوان "جديدة".

مشاريع زيادة الدخل
يتم ذكر عدد مشاريع زيادة الدخل يف مجيع املواقع، والتي نفذت خالل هذه الفرتة واملشاريع التي سبق 

تنفيذها منفصلتني.

املشاريع الصحية واالجتامعية
تذكر عدد املشاريع الصحية واالجتامعية التي بدأت خالل فرتة التقرير وتلك التي سبق تنفيذها يف 

األعمدة املناسبة يف التقرير 

البيان المالي

الفئات 
تشتمل عىل االعتامدات املالية الرئيسية التي قدمتها اجلهات الراعية لتنفيذ املشاريع، واالعتامد اجلاري 

الذي نتج عن اسرتداد القرض، وصندوق تنمية املجتمع الذي أنشئ من املشاركة يف األرباح.
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رصيد الفرتة السابقة 
هذا هو مبلغ كل حساب قبل بدء فرتة التقرير. 

املبلغ املحصل خالل هذه الفرتة 
املبلغ املحصل جلميع الفئات خالل فرتة التقرير.

اإلمجايل
هو جمموع املبالغ املحصلة خالل فرتة التقرير والرصيد من الفرتة السابقة.

االعتامدات املالية املستخدمة  
التقرير. وهي تشمل قروض مشاريع زيادة  سوف تبني هذه استخدام االعتامدات املالية خالل فرتة 

الدخل، واملنح للمشاريع واألنشطة، ونفقات التشغيل اإلمجالية.

مبلغ املوازنة 
يتم حسابه بعد خصم االعتامدات املالية املستخدمة من إمجايل االعتامدات املتاحة خالل الفرتة. وسوف 

تساعد املبالغ النقدية والرصيد بالبنك يف حتديد األرقام بدقة.

القروض وطريقة سدادها

إمجايل القرض
هو إمجايل مبلغ القرض الصادر للمستفيدين من مجيع املصادر يف هناية فرتة التقرير.

تسديد القرض
يبني هذا إمجايل املبلغ الذي تم اسرتداده من املستفيدين حتى هناية فرتة التقرير.

إمجايل مشاريع زيادة الدخل
هذا هو إمجايل عدد مشاريع زيادة الدخل حتى هناية فرتة التقرير.

املشاريع املنتهية
هي املشاريع التي استكملت فرتة املرشوع طبقًا ملقرتحات املشاريع.

استكامل تسديد القرض
يبني هذا عدد املشاريع التي تم فيها اسرتداد القيمة األصلية للقروض.
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حتت التسديد املنتظم
املشاريع التي مل تستكمل بعد، ويتم التسديد بصورة منتظمة.

التسديد املتأخر
التسديد مستمر ولكنه متأخر طبقًا خلطة السداد املفصلة يف املقرتح.

املتعثر
عدد احلاالت التي توقفت عن سداد القروض ألكثر من فرتة ثالثة أشهر ومل حتصل عىل إذن رسمي 

إلعادة جدولة األقساط. يف الوضع الطبيعي ال يتوقع تسديد القرض ومطلوب اختاذ إجراءات غري عادية.

االجتماعات والتدريب والزيارات اإلشرافية

االجتامعات
واجتامعات  املجتمعية  املبادرات  اجتامعات  فيها  بام  التقرير،  فرتة  التي متت خالل  االجتامعات  عدد 

املجتمع.

التدريب
أنشطة التدريب التي متت خالل هذه الفرتة، مع بيان نوعها.

الزيارات اإلرشافية
زيارات املوظفني املرشفني، مبينًا هبا التاريخ واسم الزائر ومهامه.
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التقرير الربع سنوي لمنطقة المبادرات المجتمعية

املبادرات املجتمعية______________ املنطقة_______________ الفرتة_____________

مشاريع وتغطيات املبادرات املجتمعية 

املواقع التي توجد هبا 
مبادرات

مشاريع صحية واجتامعيةمشاريع زيادة الدخل

سابقةمنفذة خالل هذه الفرتةسابقةمنفذة خالل هذه الفرتةجديدقديم

البيان املايل

رصيد الفئة
من 

الفرتة 
السابقة 

)1(

حمصل 
خالل 
هذه 

الفرتة 
)2(

إمجايل 
)1+2(

املتابعة واالعتامداستخدام االعتامد خالل هذه الفرتة
تكلفة املنحالقرض

التشغيل
إمجايلبنكنقديإمجايل

االعتامدات 
الرئيسية
االعتامد 
اجلاري

صندوق 
تنمية 

املجتمع
إمجايل

القروض وسدادها 

إمجايل 
القرض 
الصادر

القرض
املسدد

موقف اسرتداد القرض
إمجايل 

مشاريع 
زيادة 
الدخل

املشاريع 
التي 

استكملت

تسديد 
كامل 

للقرض

حتت 
التسديد 

املنتظم

تسديد 
متأخر

متعثر



كتيب تدريبي للمبادرات املجتمعية

342

االجتامعات والتدريب والزيارات اإلرشافية:
الزيارات اإلرشافيةالتدريباالجتامعات )عدد(

فريق الدعم 
الفنى

اسم وتوقيع تاريخنوععدداملجتمع
الزائر

مالحظات

مرفق تقارير مفصلة عن األنشطة املشار إليها 

 التوقيع___________________التاريخ_____________________
           )مدير البنامج( 
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الملحق 5.8.4

التقرير السنوي

جيب إعداد هذا التقرير عىل أساس سنوي. ويمكن أن تكون مصادر املعلومات للتقييم السنوي من 
سجالت املبادرات املجتمعية والسجالت الصحية. وجيب أن يركز التقرير السنوي أساسًا عىل نتيجة أنشطة 
هذا  يف  ويمكن  واالقتصادية.  االجتامعية  املؤرشات  يف  التحسن  طريق  عن  تقييمها  يمكن  التي  البنامج، 
الصدد أن تتم دراسة صغرية أو استطالع تقييم يف هناية كل عام عىل عينة من السكان ويمكن مقارنة التغيري 

يف املؤرشات مع معلومات املسح األويل.

تعليمات االستخدام

مالحظة: جيب أن يقوم فريق الدعم الفني باملشاركة مع مدير البنامج بإعداد هذا التقرير.  

منطقة املبادرات  املجتمعية
اسم منطقة املبادرات املجتمعية مع ذكر املقاطعة أو اإلقليم أو املحافظة التي توجد هبا.

السنة
هي فرتة التقرير، ويتم مجع البيانات يف هناية السنة.

املواقع
يتم إثبات اسم املواقع يف األعمدة املرقمة. ويستخدم آخر عمود إلمجايل املعلومات عن منطقة املبادرات 

املجتمعية. ويمكن إضافة أعمدة أخرى ملزيد من املواقع. 

دراسة البيانات األولية و البيانات بعد املبادرة 
املسح األويل يعنى املعلومات التي مجعت يف مسح استطالع أويل . وجيب ذكر الشهر والسنة التي تم 
فيها مسح االستطالع األوىل . والتايل للمبادرات املجتمعية يعني الوضع احلايل بعد التدخالت. وجيب أن تتم 

الدراسة التالية بعد سنة واحدة عىل األقل بعد التدخالت الفعالة هلذه مبادرات.

معدل املواليد
يتم حساب هذا املعدل بعد احلصول عىل معلومات عن عدد الوالدات خالل 12 شهرًا املاضية وعدد 

سكان املوقع يف منتصف السنة. 

وفيات الرضع
عدد وفيات األطفال دون سن الواحدة مقارنة بعدد املواليد األحياء يف نفس السنة. 
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حاالت والدة أطفال موتى
عدد األطفال الذين تم والدهتم أموات بعد الوالدة من محل كامل املدة خالل 12 شهرًا املاضية.

انخفاض الوزن عند الوالدة
نسبة األطفال الذين ولدوا خالل 12 شهرًا املاضية ووزهنم أقل من 2.5 كيلو غرام )يفضل القياس 

يف الساعة األوىل بعد الوالدة(.

التمنيع 
يف  الصحيني  العاملني  وسجالت  للتمنيع  املوسع  البنامج  من  األطفال  متنيع  موقف  تقييم  يمكن 
املجتمع إىل جانب االستطالعات السنوية. ويعب عن ذلك كنسبة مئوية لألطفال الذين أكملوا التمنيعات بام 

يتفق مع عمرهم. 

النساء احلوامل
عدد النساء احلوامل واملؤكد محلهن يف السجالت الصحية تعتب أدوات للحصول عىل هذه املعلومات 

من خالل املسح.

متنيع النساء احلوامل 
النسبة املئوية للنساء الاليت أكملن التمنيع بلقاح ) التتانوس ( الكزاز.

وفيات األمهات
وفيات األمهات نتيجة للحمل أو الوالدة أو خالل 42 يومًا بعد الوالدة يف املوقع خالل 12 شهرًا 

املاضية. ويتم التعبري عنها هنا كأعداد وسوف تؤكد سجالت العاملني الصحيني يف املجتمع هذه احلاالت.

رعاية أثناء احلمل� 
عدد النساء احلوامل الاليت يتلقني رعاية أثناء احلمل من قبل عامل صحيني مدربني.

الرعاية بعد الوالدة
عدد النساء الاليت وضعن خالل 12 شهرًا املاضية ومتت متابعتهن من قبل عاملني صحيني مدربني. 

تنظيم األرسة
عدد األزواج الذين يامرسون تنظيم األرسة خالل سنة التقرير.

الثقافة الصحية
عدد ندوات الثقافة الصحية واجتامعات التوعية التي متت خالل السنة. 
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االلتحاق باملدارس االبتدائية
عدد األوالد والبنات يف السن املدريس امللتحقني بمدرسة للتعليم الرسمي خالل هذه السنة.

معدل املتعلمني البالغني 
عدد الذكور واإلناث الذين يعرفون القراءة والكتابة وباإلمكان احلصول عليها من خالل املسوحات 
إلمجايل  بالنسبة  والكتابة  القراءة  معرفة  معدل  حساب  ويتم  األمية.  حمو  مراكز  سجالت  إىل  باإلضافة 

السكان.

تنمية املهارات
عدد الذكور واإلناث الذين حصلوا عىل مهارات خالل سنة التقرير ويتم مجع املعلومات من مراكز 

تنمية املهارات.

المياه و اإلصحاح

مياه الرشب اآلمنة
عدد األرس املتاح هلا الوصول امليس إىل مياه رشب آمنة طوال السنة. ويتم التعبري عن هذه البيانات 

كنسبة مئوية.

محالت اإلصحاح
عدد محالت اإلصحاح التي متت يف املجتمع خالل سنة التقرير. وجيب أن تكون احلمالت هادفة وهلا 

نتيجة حمددة.

األرس التي تستخدم مراحيض صحية
النسبة املئوية لألرس التي تستخدم مراحيض صحية.

معدل البطالة
اعتبار أعضاء  التوظيف. ويمكن  تتاح هلم فرص  العمل ولكن ال  الراغبني يف  املجتمع  عدد أعضاء 

املجتمع الذين ال يعلمون عمل دائم عىل أهنم عاطلني.

األرس التي تعيش حتت خط الفقر
جيب تقييم عدد هذه األرس بفحص الدخول الشهرية لألرس. ويتم قياس الفقر طبقًا للمعايري املحلية 

)حوايل دوالر واحد للفرد يف اليوم(.

املرفقات
منطقة  يف  الرئيسية  واألنشطة  املشاريع  عن  مفصلة  بمعلومات  السنوي  التقرير  يدعم  أن  جيب 

البنامج.
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التقرير السنوي

السنة____________________ منطقة املبادرات املجتمعية__________________ 

رقم 
مسلسل

إمجايل12املؤرشات
املسح 
األويل

بعد 
املبادرات

املسح 
األويل

بعد 
املبادرات

املسح 
األويل

بعد 
املبادرات

سنة__سنة__سنة__سنة__سنة__سنة__
الصحة

معدل املواليد1

عدد وفيات الرضع2

والدة طفل ميت )عدد 3
احلاالت(

نقص الوزن عند الوالدة 4
)%(

التمنيعات )%( 5
يب يس جي + شلل 

األطفال0
دي يب يت + شلل 

األطفال1 
دي يب يت + شلل 

األطفال 2 
دي يب يت + شلل 

األطفال 3 
حصبة

عدد النساء احلوامل6

متنيع النساء احلوامل )%(7

وفيات األمهات و 8
أسباب متعلقة باحلمل أو 

الوالدة )عدد احلاالت(
رعاية أثناء احلمل )عدد 9

احلاالت(
رعاية بعد الوالدة )عدد 10

احلاالت
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تنظيم األرسة )عدد 11
األزواج املامرسني لتنظيم 

األرسة (
الثقافة الصحة )عدد 12

الندوات(
التعليم، ومعرفة القراءة والكتابة والتدريب

االلتحاق باملدراس 13
اإلبتدائية

بنني
بنات

معدل معرفة القراء 14
والكتابة للبالغني

ذكور
إناث

تنمية املهارات15
)عدد املتدربني(

ذكور
إناث
املياه واإلصحاح

أرس تصل إىل مياه رشب 16
آمنه )%(

محالت التوعية عن 17
الصحة)عدد( 

األرس التي تستخدم 18
مرحاض صحي )%(

الوضع االقتصادي
معدل البطالة19

األرس التي تعيش حتت 20
خط الفقر )عدد(

مرفقات: معلومات تفصيلية عن املشاريع واألنشطة األخرى التي هلا عالقة باملوضوع .





الجزء ب
نموذج 4

الوحدة 9-4

الدعوة وكسب التأييد 



األهداف التعليمية 

اكتساب أفضل فهم ملا ييل:

	مفهوم الدعوة وكسب التأييد  •
	 أدوات كسب التأييد و الدعاية املستخدمة يف املبادرات املجتمعية.•

النتيجة المتوقعة

يتم تعريف املشاركني بالطرق األكثر فاعلية لكسب التأييد و الدعاية. وسيكونون قادرين عىل إعداد خطط 
عملية وجمدية لكسب التأييد و طرق الدعوة ومواد تروجيية للمبادرات املجتمعية.
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المقدمة  .1

إن الدعووة كسب التأييد عملية تثقيف وإقناع قادة املجتمع وصانعي القرار عىل خمتلف املستويات 
والقطاعات والوكاالت ذات الصلة لقبول دعم أهداف البنامج وااللتزام هبا. وتعتمد املبادرات املجتمعية 
عىل حشد الطاقات االجتامعية ولذلك فهي تنفذ عن طريق إدخال تغيري يف سلوك املجتمع ومسؤويل احلكومة. 
وملا كانت املبادرات املجتمعية منهجًا غري تقليدي فإهنا تتطلب قدرًا كبريًا من كسب التأييد والدعاية خللق بيئة 
مؤيدة وإدخال تغريات اجتامعية. إن الدعوة والتسويق وكسب التأييد للمبادرات املجتمعية رضورية لبداية 

ناجحة والتوسع وضامن استمرارية  البنامج.

 ويبني جدول )1( أهداف الدعوة وكسب التأييد يف املبادرات املجتمعية.

الدالئل اإلرشادية للدعوة وكسب التأييد  .2

	جيب القيام باألنشطة الرتوجيية للمبادرات املجتمعية عىل مجيع املستويات ومستهدفة مجيع املجموعات،  •
وال سيام املجتمع وصانعى القرار الرئيسيني والوكاالت الوطنية والدولية. ويمكن استخدام اإلطار 

املبني يف امللحق 1.9.4 لتحقيق ذلك بعد تعديله حمليًا.
	جيب تعديل خطة عمل الدعوة بالبناء عىل نجاح عملية التنفيذ و القدرة عىل إحداث التغيري املطلوب  •

يف نوعية حياة الناس.
	جيب أن تساعد اجلهات الفنية واإلعالمية يف الدعاية. •

	جيب أن تشتمل وسائل الدعوة للمبادرات املجتمعية عىل ندوات واتصاالت ومناقشات شخصية مع  •
البنامج،  البلدان ومناطق  ، وتبادل اخلبات واملعلومات بني  الدراسة  املجتمع، و رحالت بغرض 

ونرشات حملية، ودراسات بحثية واستخدام فعال لوسائل اإلعالم املطبوعة واالكرتونية.

جدول1: أهداف الدعوة وكسب التأييد للمبادرات املجتمعية

• تشجيع السلطات السياسية والقطاعات املختلفة من أجل الحصول عىل تأييدهم ودعمهم
• إنشاء مجموعة أساسية من أصحاب القرار وقادة املجتمع دعاًم للربنامج

• الحصول عىل التزام من القادة الوطنيني وقادة املجتمع
• حشد املوارد من القطاعات املختلفة للمشاريع املشرتكة

• إيجاد أشخاص محركني رئيسيني لكسب التأييد للربنامج وتسويقه
• مشاركة وسائل اإلعالم بطريقة إيجابية و حشد جهودها

• تشجيع كسب تأييد القيادة التقليدية عىل املستوى املحىل
• جعل املفهوم معروفاً عىل جميع املستويات ويف جميع مراحل إعداد الربنامج

• تحفيز املجتمعات املحلية لتغيري تفكريها التقليدي وقبول مفاهيم االعتامد عىل الذات واإلدارة 
الذاتية واالكتفاء الذايت 

• تشجيع مسؤويل الحكومة عىل مشاركة املجتمع
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	جيب تنظيم دورات تدريبية و إرشادية ألعضاء اإلعالم لتوعيتهم بشأن مناهج املبادرات املجتمعية . •
	يفضل استخدام اللغة املحلية يف إعداد مجيع وسائل الدعاية للبنامج وخالل املناقشة مع املجتمع. •

الدعوة وكسب التأييد على المستوى المحلي/ المجتمعي  .3

املجتمع هو اهلدف الرئييس عىل املستوى املحىل. وهتدف املبادرات املجتمعية إىل إحداث تغيري إجيايب 
يف سلوك وموقف الناس وحثهم عىل قبول أفكار جديدة. وجيب أن تعتمد الدعاية عىل املستوى املحىل عىل 

املبادىء اآلتية:

	احرتام املبادئ والقيم املحلية •
	العمل من خالل قادة املجتمع التقليديني •

	استخدام اللغة املحلية  •
	احلديث عن احتياجات املجتمع  •

	االستامع بدقة لوجهات النظر واخلبات األخرى  •
	اكتساب ثقة الناس وحتقيق املصداقية •

الدعوة  عمل  خالهلا  من  يمكن  التي  والطرق  املستهدفة  للمجموعة  خمترصة  قائمة  اجلدول  ويبني 
والرسائل الرئيسية الواجب تقديمها عىل املستويات املحلية.
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جدول 2� الدعوة وكسب التأييد للمبادرات املجتمعية عىل املستوى املحيل
املجموعة املستهدفة 

للمبادرات املجتمعية 
الطرق التي يمكن من خالهلا 

الدعوة للمبادرة
الرسالة الرئيسية التي يمكن تقديمها

جلنة تنمية املجتمع 
ومندوبو املجموعات

املندوبون املنتخبون، 
القادة التقليديون، 

وصانعو الرأي، 
واألشخاص أصحاب 

النفوذ 

مدرسو املدارس، وعلامء 
الدين، وجمموعات املرأة 

وجمموعات الشباب.

املتعلمون واملتطوعون

العامل الصحيون 
والقابالت املدربات 

األرس

املجتمع

العاملون يف ميدان العمل 
من اإلدارات املختلفة

اجتامعات عامة ـ جتمعات 
اجتامعية ـ عروض ثقافية 
ـ معارض/ احتفاالت/ 

مسريات ـ زيارة الشخصيات 
اهلامة ـ محالت ـ دليل املجتمع 

ـ ملصقات، نرشات وأعالم 
ـ لوحات إعالمية ـ لقطات 

فيديو/ عروض فوتوغرافية ـ 
نرشات حملية ونرشات إخبارية

مواد تروجيية مثل النتائج، 
القمصان، وهدايا أخري

تدريب األشخاص املعنيني 
باملبادرة الرئيسيني واملروجني ـ 
جوائز للمجتمع املحيل ـ نامذج 

توضيحية 

ألعاب ـ مسابقات ـ منافسات 
أدبيةـ اجتامعات مدرسية ـ 

أماكن العبادة

الفوائد الصحية للحد من الفقرـ حتسني 
نوعية احلياة عن طريق التنمية املتكاملة 
ـ تقوية املجتمع، واالعتامد عىل الذات 

حلل املشاكل املحليةـ تطوير املرأة لتنمية 
األرسة ـ

التعليم والوعي بحياة أفضل ـ التعليم 
للجميع ـ نرش الـوعي بني القطاعات 

والتكنـولوجيات املالئمة للتنميـة ـ

التعاون بني القطاعات عىل كل املستويات 
ومنهج متكامل حلل املشاكل ـ

حمو األمية وتنمية املهارات حلياة أفضل ـ

دور الدين يف احلفاظ الصحة وتنمية 
املجتمع ـ

اخلدمة االجتامعيةـ مجيع اجلوانب املتعلقة 
بالصحة ودور املجتمع يف ذلك ـ الوقاية 
من املرض وتعزيز أنامط احلياة الصحيةـ 

اإلصحاح وصحة البيئة ـ

تطعيم األطفال واألمهات ـ الغذاء 
الصحي والتغذية ـ تنظيم األرسة
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الدعوة وكسب التأييد على المستوى الوطني/ اإلقليمي  .4

إن الدعوة وكسب التأييد عىل املستوى الوطني واملتوسط هام أثناء ختطيط وتنفيذ املبادرات املجتمعية. 
كام أن حشد وجتميع اإلمكانيات املتاحة ملرحلة التوسع حتتاج أيضًا جلهود مكثفة. وجيب توجيه املسؤولني 

وحثهم.

واملنظامت غري احلكومية، كام جيب حشد جهود  التعامل معهم  املمكن  الرشكاء  التعرف عىل  وجيب 
وسائل اإلعالم للقيام بدور هام يف الدعوة للبنامج.

وختتلف الوسائل املستخدمة للدعوة وكسب التأييد من بلد آلخر. وبرصف النظر عن الوسائل املتخذة 
فإهنا جيب أن تكون موجهة لألهداف ومركزة عىل حشد جهود املجتمع وأصحاب القرار عىل املستوى الوطني 

لصالح القضية.

مجموعات العمل  .5

العملية
جيب عىل املشاركني يف الليلة السابقة جللسة العمل، قراءة املواد املطلوبة ملجموعات العمل . وجيب أن 

يتم تنظيم جمموعات العمل عىل النحو التايل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد أعضاء أي منها عىل ثامنية •
	جيب عىل كل جمموعة أن ختتار رئيسًا ومقررًا )جيب تبادل هذه املسؤوليات خالل كل مهمة ملجموعات  •

العمل(
	جيب عىل الرئيس  مراعاة الوقت، وتشجيع مجيع أعضاء املجموعة عىل املشاركة •

	جيب عىل املقرر أن يعرض نتائج/ تقرير جمموعة العمل يف اجللسة العامة •
	جيب أن يساعد املساعدون املشاركني كخباء وتقديم تعقيب و تعليق لعروض املجموعة. •

املهمة 
من  لواحدة  املجتمعية  للمبادرات  دعوة  خطة  إعداد  العمل،  جلسة  خالل  املجموعات،  عىل  جيب 

املجموعات املستهدفة اآلتية واملوضوعات باستخدام امللحق 1.9.4

	قادة املجتمع، لعرض املبادرات املجتمعية •
	جمموعات املرأة، للحصول عىل دعمها ومشاركتها يف املبادرات املجتمعية  •

بلد  يف  نموذجية  منطقة  إلقامة  املوارد  وختصيص  للموافقة  القرار،  صانعي  من  وغريه  الصحة  	وزير  •
للمبادرات املجتمعية

املبادرات  يف  ومسامهتهم  تعاوهنم  عىل  للحصول  انضاممهم،  املتوقع  والرشكاء  املختلفة  	الوزارات  •
املجتمعية .
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الملحق 1.9.4

الدعوة وكسب التأييد على المستوى المحلي/ المجتمعي

تعليامت االستخدام
ومواقفهم  سلوكهم  يف  تغيريات  إحداث  هو  والغرض   ، املجتمع  سكان  هم  املستهدفة  املجموعة   
ونوعية  االقتصادية  االجتامعية  التنمية  حتسني  أجل  من  ملشاكلهم  بالنسبة  املسؤولية  حتمل  عىل  وتشجيعهم 

احلياة. 

ويتضمن اجلدول 1 أدناه قائمة بالطرق الرئيسية للدعوة إىل جانب املجموعات املستهدفة والرسائل 
املمكن توجيهها.

جيب وضع برامج للدعوة وكسب التأييد طبقًا ملا ييل:

	احتياجات املجتمع  •
	أهداف املبادرات املجتمعية •

	 املوارد املالية واملادية املتاحة. •

اجلدول 1 الدعوة للمبادرات املجتمعية املبنية عىل األهداف عىل املستوى املحيل/ املجتمعي 

الرسائل )املقدمة(طرق الدعوةاملجموعة املستهدفة
جلنة تنمية املجتمع، مندوبو 

املجموعات 
القادة وصناع القرار

علامء الدين
قادة جمموعات املرأة
وجمموعات الشباب

أعضاء املجتمع املثقفون 
وأصحاب النفوذ 

املتطوعون

اجتامعات عامة
ندوات اجتامعية

زيارات 

مفهوم و طريقة عمل املبادرات املجتمعية
نوعية احلياة من خالل التنمية االجتامعية 

االقتصادية
طريقة العمل للمبادرات املجتمعية للحد من 

الفقر
الوقاية من األمراض والصحة للجميع

مساعدة املجتمع لنفسه، واالعتامد عىل الذات 
وحشد طاقات املجتمع 

تنمية املرأة لتقوية األرسة.
التعليم وحمو األمية والوعي حلياة أفضل

املتطوعون
صناع القرار
قادة الشباب

تدريب املسؤولني 
الرئيسيني وأصحاب 

الدعوة

مفهوم املبادرات املجتمعية وفلسفتها وطريقة 
عملها التنمية االجتامعية االقتصادية املتكاملة
كسب التأييد والرعاية للمبادرات  املجتمعية

العامل الصحيني يف املجتمع 
املحيل 

القابالت التقليدات
العامل امليدانون يف اإلدارة

حلقات عملية 
تدريبية

مواد مطبوعة

تعزيز الصحة والوقاية من األمراض ـ مشاركة 
املجتمع يف اخلدمات بالقطاعات املختلفة ـ 

التعاون بني القطاعات عىل مستوى القاعدة 
الشعبية ـ املنهج املتكامل حلل املشاكل
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الرسائل )املقدمة(طرق الدعوةاملجموعة املستهدفة
ثقافة صحية ـ صحة البيئة ـ النظافة  ـمحالت يف املجتمعاملجتمع كله

متنيع األطفال واألمهات ـ عدم التدخني
عرض:
لوحات
نرشات

أعالم والفتات

رسائل صحية
ثقافة صحية مثل: "12 شهرًا ـ 12 رسالة"

رسائل عن صحة البيئة واإلصحاح واحلفاظ 
عىل الصحة

لوحة إعالنات
نرشات إخبارية

مواد طرق رعاية للمبادرات املجتمعية
معلومات عن إدخال املبادرات املجتمعية 

لقطات فيديو
عروض فوتوغرافية

مشاريع املبادرات املجتمعية: تقوية التغيري يف 
املجتمع

مسامهة املجتمع يف التنمية الذاتية ـ عروض 
لكبار الزائرين

خطب يف األماكن 
الدينية مثل املساجد

دور الدين يف تعزيز الصحة وتنمية املجتمع  
الدعوة وكسب التأييد للمبادرات املجتمعية 

األرس يف مناطق املبادرات 
املجتمعية 

كتيب إرشادى 
للمجتمع املحيل 
)كتيب املجتمع 
للوعي و طرق 

التعامل(

ثقافة صحية ـ الرعاية الصحية يف املنزل
الوعي العام ـ الوعي بالقطاعات املختلفة

التكنولوجيا املالئمة للتنمية

نامذج للمنازل 
الصحية )تطوير 

منازل كنامذج 
لآلخرين(

املنهج املتكامل يف العادات الصحية و رعاية 
الصحة والتعليم وإدارة املنزل والتغذية، وصحة 

البيئة والتكنولوجيات املالئمة

الطلبة 
الشباب

ألعاب/ مسابقات 
منافسات أدبية

مجعيات املدارس

ثقافة صحية ـ الوعي ـ اإلصحاح
الرعاية الصحية الشخصية

تنمية التعليم واملهارات من أجل حياة أفضل
جمموعات الشباب 

جمموعات املرأة
املجموعات االجتامعية

معارض ـ أسواق 
ـ أسواق خريية ـ 

احتفاالت/
مسريات

عروض ثقافية

وعي اجلامهري
رسائل صحية

مجع األموال للرعاية االجتامعية

اجلدول 1 الدعاية للمبادرات املجتمعية املبنية عىل األهداف عىل املستوى املحيل/ املجتمعي
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الرسائل )املقدمة(طرق الدعوةاملجموعة املستهدفة
فرق املبادرات املجتمعية

جلنة تنمية املجتمع ومندوبو 
ملجموعات 

املستفيدون من املبادرات  
املجتمعية

الشباب والطلبة
منظامت املرأة

جوائز املبادرات 
املجتمعية 

)لإلنجازات اهلامة 
وأفضل أداء( توزيع 
وسائل للدعاية مثل 

النتائج واهلدايا وغري 
ذلك

وعى اجلامهري
رسائل تعزيز الصحة

خدمات الرعاية االجتامعية
 حشد الطاقات وتنمية املجتمع

محالت حمو األمية واحلمالت التعليمية

وسائل اإلعالم اجلامهري العامة يف البلد
االلكرتونية )برامج 

خاصة، أحاديث، 
عروض دراما( 

صحافة )مقاالت/ 
أعمدة، تقارير/ 
يوميات وأخبار(

مفهوم ومنهج وسياسات املبادرات املجتمعية
مسامهة املبادرات املجتمعية يف عملية البناء 

الوطنية
العالقة بني الفقر واملرض وحتقيق الصحة 

ونوعية احلياة
مشاركة املجتمع وتقوية من أجل التنمية 

املستمرة
عملية التنمية املجتمعية املتكاملة عن طريق 

التنسيق بني القطاعات املختلفة.
إدخال املبادرات املجتمعية يف البلد ويف اإلقليم

اجلدول 1 الدعوة للمبادرات املجتمعية املبنية عىل األهداف عىل املستوى املحيل/ املجتمعي
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الملحق 2.9.4

الدعوة وكسب التأييد على المستويين الوطني واإلقليمي 

تقوم السلطات احلكومية عىل املستويني الوطني واإلقليمي ومستوى املنطقة بدور هام يف صنع القرار 
املستويات  الدعوة جيب أن تركز عىل تكوين جمموعات أساسية عىل مجيع  و حشد اإلمكانيات، لذلك فإن 
لدعم البنامج. وجيب أن يكون التوجيه عن طريق حلقات عملية رسمية إىل جانب اجتامعات غري رسمية، 
كام جيب أن تكون عملية مستمرة. وإىل جانب املسؤولني احلكوميني، جيب توعية اجلهات املانحة والرشكاء 
اآلخرين، والسياسيني، واملجموعات الدينية، واملنظامت غري احلكومية باملبادرات املجتمعية، هبدف احلصول 
تكون مشاركتهم  أن  ، وجيب  بدور هام  تقوم وسائل اإلعالم  أن  إمكانيتهم. ويمكن  عىل دعمهم و حشد 

داعمة يف حتفيز صناع القرار الوطنيني.

للهدف  أن تكون موجهة  بلد إىل آخر، ولكنها جيب  التأييد من  الدعوة وكسب  وقد ختتلف وسائل 
وتركز عىل حشد امكانيات املجتمعات وأصحاب القرار عىل املستوى الوطني )اجلدول2(

وجيب تصميم برامج الدعوة وكسب التأييد مع أخذ ما ييل يف االعتبار:

	احتياجات املجتمع والبلد •
	أهداف برامج املبادرات املجتمعية يف املرحلتني النموذجية والتوسعية •

	توفر املوارد املالية واملادية. •
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اجلدول2� تعزيز املبادرات املجتمعية املبنية عىل األهداف عىل املستويني الوطني واإلقليمي

الرسائل )املقدمة(طرق الدعوةاملجموعة املستهدفة
املسؤولون احلكوميون 

والوزراء أعضاء البملان
رؤساء املصالح وممثلو 

القطاعات

حلقات عملية 
إرشادية مقابالت 

شخصية

مفهوم وفلسفة ومنهج وأهداف املبادرات املجتمعية
املبادرات املجتمعية وأغراض التنمية

املبادرات املجتمعية للتنمية االجتامعية االقتصادية 
للمجتمع املحيل ورفع املستوى االقتصاد الوطني
االعتامد عىل الذات والتمويل الذايت من املجتمع 

خيفض العبء عىل القطاع العام
التنمية املتكاملة باملشاركة مع املجتمع والتعاون بني 

القطاعات 
حشد إمكانيات املوارد الوطنية

عملية سياسة التوسع يف املبادرات املجتمعية 
القادة السياسيون

علامء الدين 
القادة االجتامعيون

ممثلوا املنظامت املهنية

ندوات
عروض يف 

االجتامعات

كام يف أعاله، باإلضافة إىل ما ييل:
	املبادرات املجتمعية لبناء القدرات الوطنية •

	عالقة الفقر باملرض •
	متكني املجتمع واملساعدة الذاتية للتنمية املستمرة •

	املبادرات املجتمعية للعدالة و تعميم فوائد التنمية •
القادة السياسيون

السلطات القطاعية
مندوبو الوكاالت املانحة

حلقات عملية 
إرشادية

مقابالت شخصية

تنمية اجتامعية اقتصادية مستمرة ، مع مشاركة 
جمتمعية نشطة ودعم منسقني القطاعات

السلطات احلكومية، 
واإلدارات الرئيسية عىل 

مجيع املستويات

نرشات أخبار 
ـ فيلم وثائقي ـ 

تقارير منتظمة

فلسفة ومنهج املبادرات املجتمعية.
تقارير تقدم عمل املبادرات املجتمعية ـ دراسات 

تقييم
مندوبو الوكاالت املانحة

املنظامت غري احلكومية
مؤسسات التدريب 

القطاعي واألكاديمية 
وغريها

اجتامعات اهليئات 
املانحة 

ورش عمل 
إرشادية

مفهوم وفلسفة ومنهج وأغراض املبادرات 
املجتمعية

الفقر عدو اجتامعي يسبب املرض واحلرمان
تعاون بني اجلهات املانحة ودعم املجتمع عن طريق 

املبادرات املجتمعية
إقامة رشاكات

حشد اإلمكانيات ملوارد التنمية املتكاملة





الجزء ب
نموذج 4

الوحدة 10-4

تقييم البرنامج



األهداف التعليمية 

اكتساب أفضل فهم ملا ييل:

	مؤرشات التنمية املستخدمة لتقييم وقياس تقدم املبادرات  املجتمعية •
	عملية التقييم يف املبادرات املجتمعية •

النتيجة المتوقعة

سوف يفهم املشاركون متاما العملية واملؤرشات التي تقاس خالل تقييم البنامج. وتتكون لدهيم املقدرة عىل 
وضع نظام تقييم داخيل مستمر لبنامج البلد.
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المقدمة  .1

آلية تقييم البنامج مبنية عىل تنفيذ املبادرات املجتمعية، وبخاصة عىل املستويني الوطني واملحيل إن 
املستويني  عىل  البنامج  ومديري  القطاعات  من  الدعم  وفريق  املحيل  للمجتمع  تقدم  املجتمعية  املبادرات 
الوطني واملحيل جمموعة مفيدة من البحوث وأدوات التقييم السيع لسعة احلصول عىل معلومات خاصة 

بالوضع احلايل ومتكينهم من التخطيط معًا لتدخالت مالئمة مبنية عىل نتائج التقييم.

والنقاط اهلامة يف تقييم املبادرات املجتمعية هي كام ييل:

املناطق  يف  األويل  باملسح  بدءًا  املجتمعية  املبادرات  لتنفيذ  والتأثري  العملية  مدخالت  تقييم  	جيب  •
النموذجية بصورة دورية بمشاركة كاملة من املجتمع.

	جيب أن تتبع الوسائل اإلحصائية املقبولة لتقييم مناسب للبيانات املتوفرة. •
	جيب أن يشمل تقييم املبادرات املجتمعية املعايري اآلتية يف مرحلة وضع التصميم: •

الفاعلية  -
املساواة  -
الكفاءة  -

املدخالت والعمليات والنتائج  -
رضا املجتمع   -

	جيب توثيق النتائج بطريقة بسيطة ومقبولة. •
الوطني  والفريق  القطاعات،  وممثيل  املجتمع،  مندويب  قبل  من  والتقييم  البحث  بأعامل  القيام  	جيب  •

للمبادرات املجتمعية والرشكاء.
	جيب ختصيص اعتامدات كافية ألنشطة البحث والتقييم. •

	جيب استخدام الدروس املستفادة من التقييم كنقطة دخول وأساس للتوسع عىل نطاق كبري للمبادرات  •
املجتمعية يف البلد.

• املدخالت: موارد مالية وبرشية ومادية مستخدمة يف املشاريع املجتمعية ومشاريع زيادة الدخل، 
مبا يف ذلك تنظيم وتعبئة املجتمع.

• العمليات: دورات خاصة للعمل لتحويل املدخالت إىل مخرجات.
• املخرجات: املنتجات والسلع الرأساملية والخدمات التي تنتج عن تدخل.

• التأثري: إيجايب وسلبي، ابتدايئ وثانوي، مبارش وغري مبارش، مقصوداً أو غري مقصود من التأثريات 
طويلة املدى الناتجة عن تدخل.
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	جيب توثيق النتائج التي يتم احلصول عليها بطريقة سليمة، وتوزيعها عىل صانعي القرار، واملجتمعات  •
املبادرات  أنشطة  يف  للتوسع  دعمهم  عىل  احلصول  أجل  من  املحتملني  اآلخرين  والرشكاء  املحلية 

املجتمعية.
ومن اهلام أن نذكر أن التقدير الرسمي للمبادرات املجتمعية الذي يقوم به مقيمون خارجيون وخباء 

عامليون، خيتلف عن تقييم البنامج كام هو مبني يف اجلدول 1.

اجلدول 1: االختالفات بني تقدير الربنامج وتقييم الربنامج�
تقدير الربنامجتقييم الربنامج

يتم كل 1-2 سنةيتم كل 3-5 سنوات

يقوم به وطنيون وفريق الدعم الفني واملجتمعيقوم به مقيمون خارجيون

يستخدم أدوات وتقنيات متقدمة وإجراءات إثبات 
واضحة

يستخدم تقنيات بسيطة )أداة املبادرات املجتمعية 
لتقييم البنامج(

يركز أساسًا عىل النتائج والتأثري )مع عدم جتاهل 
املدخالت والعمليات والنتائج(

يركز أساسًاً عىل املدخالت والعمليات والنتائج 
املبارشة امللموسة

يستخدم مؤرشات مبارشة يسهل قياسهايستخدم أساسًا مؤرشات غري مبارشة وبالوكالة

تستخدم النتائج أساسًا لتعزيز املبادرات املجتمعية، 
وتأسيس البنامج عىل مستوى وطني والدعاية عىل 

املستوى الدويل

تستخدم النتائج أساسًا لتعزيز املبادرات 
املجتمعية  والدعاية هلا عىل املستويات الوطنية 

واإلقليمية واملحلية
تكلفة منخفضة وال يستغرق وقتًامرتفع التكلفة ويستغرق وقتًا

النتائج المتوقعة للتقييم  .2

	أفضل فهم ملوقف ومنجزات وعملية تنفيذ املبادرات املجتمعية يف مناطق املرشوع. •
	تقوية الرشاكة مع القطاعات ذات الصلة واملجتمع وأصحاب القرار اآلخرين. •

	رؤية أفضل للبنامج ومراجعة االسرتاتيجيات التي يمكن أن تعزز استمرارية البنامج. •
	نتائج موثقة عىل أساس األدلة واخلبات ملزيد من تعزيز املبادرات املجتمعية عىل املستويني الوطني  •

واملحيل.
	وضع خطة وطنية لدعم التوسع الكبري للمبادرات املجتمعية مبنية عىل نتائج التقييم. •

	تأسيس عملية التقييم كوظيفة منتظمة للبنامج. •
	تقوم منظمة الصحة العاملية والبلدان ورشكاؤهم بتحسني أداء املبادرات املجتمعية. •

تركيز التقييم  .3

من الرضوري االعرتاف أنه يف السنوات األوىل القليلة للبنامج، جيب أن يركز التقييم بصفة أكثر عىل 
عملية املبادرات املجتمعية تكون متوافقة مع اهليكل املحيل والنسيج االجتامعي الثقايف للبلد. ولكن دراسة 
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املدخالت والنتائج ألهنا جزءًا متكاماًل من التقييم. إن التنفيذ الناجح هو يف ذاته تأكيد للتنمية الفعالة والتي 
يمكن االعتامد عليها عندما تعزز املبادرات املجتمعية االسرتاتيجيات التي ثبت جدواها يف جماالت عملها 

مثل الصحة والتعليم والزراعة وأنشطة تنمية املجتمع األساسية األخرى.

املؤرشات التي جيب تقييمها
جيب أن تعتمد عملية التقييم عىل العنارص األساسية للمبادرات املجتمعية واملؤرشات اخلاصة هبا، من 

أجل تقييم املدخالت والعملية والنتائج للبنامج.

 وسوف تتم معاجلة وحتليل البيانات بإشارات تدل عىل منجزات املرشوع. واملؤرشات األساسية التي 
يتوقع قياسها كام ورد يف امللحق 10.4.1

عملية التقييم
يفس امللحق 2.10.4 العملية الرئيسية للقيام بالتقييم يف الدولة. ويمكن تعديل ذلك طبقًا للوضع 

املحيل، ولكن تبقي املبادئ واإلجراءات الرئيسية متشاهبة.

املعلومات املطلوبة لتقييم املبادرات املجتمعية
السنوية،  املنطقة واملسوحات  لتنمية  املسح األويل ووصف  البيانات  التقييم مبنى أساسًا عىل  ملا كان 
أكثر  بفاعلية  باملهمة  القيام  يف  تساعد  التي  الرضورية  املعلومات  كل  بجمع  التقييم  فريق  يقوم  أن  فيجب 
ويمكن التحقق منها ومقارنتها بنتائج التقييم. وأنواع املعلومات املطلوبة واردة يف امللحق 3.10.4 )يمكن 

تغيري النموذج من بلد إىل أخرى وللمبادرات املختلفة(.

مجموعات العمل   .4

العملية
املعنى.  العمل  ملجموعات  املطلوبة  املواد  قراءة  العمل  جللسة  السابقة  الليلة  يف  املشاركني  عىل  جيب 

وجيب أن يتم تنظيم جمموعات العمل كام ييل:  

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد أعضاء أي منها عىل ثامنية. •
مهمة  كل  خالل  املسؤوليات  هذه  تبادل  )جيب  ومقرر.  رئيس  باختيار  جمموعة  كل  تقوم  أن  	جيب  •

ملجموعات العمل(.
	جيب عىل الرئيس أن يراعي الوقت ويشجع مجيع أعضاء  املجموعة عىل املشاركة. •

	جيب عىل املقرر أن يقدم نتائج / تقرير جمموعة العمل يف اجللسة العامة. •
	جيب أن يساعد املساعدون املشاركني كخباء وتقديم تغذية راجعة عىل عروض املجموعة.  •

املهمة 
سوف تراجع املجموعات وفقًا لقائمة املؤرشات الواردة يف امللحق 1.10.4.
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مؤشرات تقييم المبادرات المجتمعية
املؤرشاتالعنرص

حشد جهود 
املجتمع

جلان ملجموعات خمتلفة مثل:
	جلنة تنمية املجتمع /مندويب املجموعات •

	جلان املرأة •
	جلان الشباب •

	أخرى )حتدد( •
	أنشطة تدريب ملا ييل: •

اإلعداد املنظم /اإلعداد املجتمعي - 
املهارات املهنية - 

	خطط عمل شاملة معدة لتحقيق هدف حمدد •
	عدد االجتامعات الشهرية يف املجتمع  •

	عدد التقارير التي أعدهتا جلنة تنمية املجتمع / مندويب املجموعات •
	اإلجراءات املتخذة لنرش وتبادل املعلومات •

	التكنولوجيات املالئمة التي أدخلت عن طريق املبادرات املجتمعية مثل: •
)i(

)ii(
)iii(

مشاركة 
القطاعات يف 

الرشاكة

	املبادرات املجتمعية متكاملة مع اهليكل املحيل •
	عدد املنظامت غري احلكومية واملجموعات االجتامعية املشاركة األخرى •

	عدد الدعم للقطاعات ملناطق مبادرات املشاركة املجتمعية •
	عدد اجتامعات الفريق من القطاعات شهريًا •

	عدد التقارير التي أعدها الفريق من القطاعات •
	عدد اجتامعات التوجيه التي عقدت لتعبئة السلطاتاملدخالت  •

	عدد االجتامعات مع الرشكاء واملانحني املحتملني •
	عدد الوكاالت املشاركة يف رعاية البنامج •

	املسامهة املادية من القطاع العام •
	طبيعة الرشاكة من كل رشيك •

	االعتامدات الصادرة كقرض ملشاريع زيادة الدخل •
	االعتامدات املستخدمة لتكاليف التشغيل والصيانة •

اخلدمات 
الصحية 

واالجتامعية

	عدد األطفال أقل من سنة من العمر الذين تلقوا متنيعات •
	عدد السيدات احلوامل الاليت تم تطعيمهن ضد التتانوس )الكزاز( ومراجعتهن من  •

قبل عامل صحي مدرب عىل فرتات منتظمة
	عدد األطفال الذين توفوا قبل بلوغ سنة من العمر يف العام املايض •

	عدد األزواج املؤهلني الذين يستخدمون وسائل املباعدة بني الوالدات •
	 سنة الذين التحقوا باملدارس يف العام املايض عدد األطفال من سن 12-5•

	عدد األطفال املتسبني من املدرسة بعد االلتحاق هبا خالل العام املايض •
	عدد البالغني الذين حيرضون دروس حمو األمية  •
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املؤرشاتالعنرص
	 كيلو غرامالتغذية  عدد الرضع الذين يقل وزهنم عند الوالدة عن 2.5•

	عدد األطفال دون اخلامسة من العمر الذين يعانون من سوء التغذية •
	اخلطط واخلطوات املتخذة لتزويد األطفال والفتيات الصغريات والنساء احلوامل  •

بغذاء صحي
	عدد األرس التي حتصل عىل مياه رشب آمنة املياه •

	كمية املياه املستخدمة للفرد يف اليوم •
البيئة 

واإلصحاح
	عدد األرس التي لدهيا مراحيض صحية داخل املنزل •

	عدد جمموع القرى التي أدخلت إجراءات مجع القاممة والتخلص منها •
وسائل 
املعيشة

	عدد األفراد العاطلني الذين تتاح هلم وظائف داخل أو خارج منطقة املبادرات   •
املجتمعية

	عدد األرس املشاركة يف خطط ذات كفاءة زيادة الدخل •
	عدد األرس التي أدخلت البذور ذات النوعية األفضل للزراعة •

	عدد األرس التي تلقت قروضًا من املبادرات املجتمعية •
	عدد القروض املقدمة إىل النساء واملرشوعات التي تستهدف تنمية املرأة •

	عدد األرس التي تسدد بانتظام أو سددت قروضها •
	عدد األرس التي مل تتمكن من سداد القروض يف الفرتة املحددة •

	وأسباب ذلك •
تعزيز وملكية 

املبادرات 
املجتمعية 

	عدد الندوات/احللقات العملية حول املبادرات املجتمعية التي أعدت للقادة  •
السياسيني

	عدد احللقات العملية التي نظمت للدعاية والتي عقدت لوسائل اإلعالم •
	اختاذ احلكومات للمبادرات املجتمعية كمنهج وطني وانعكاس ذلك يف خطط التنمية  •

الوطنية 
	كمية ونوع املوارد التي خصصتها احلكومة للمبادرات املجتمعية •

	وجود جلنة استشارية وطنية وضابط اتصال وطني نشيط •
خمرجات 
املبادرات 
املجتمعية

	عدد الندوات / احللقات العملية التي أعدهتا املبادرات املجتمعية للقادة السياسيني  •
وأصحاب القرار اآلخرين 

	مستوي القبول من جانب املجتمع وأصحاب الرأي الوطنيني  •
	التغيري املالحظ يف موقف وسلوك املجتمع  •

	مستوي مشاركة املجتمع يف مشاريع زيادة الدخل •
	مستوي مسامهة املجتمع يف اخلدمات االجتامعية •

	متكني املجتمع واإلدارة الذاتية عىل املستوى املحيل •
	تعزيز القدرة عىل حل النزاعات االجتامعية والداخلية وحتسني الرتابط االجتامعي •

	خفض معدل الفقر وزيادة فرص الدخل •
	حتسني املؤرشات االجتامعية والصحية بالنسبة لبيانات املسح األويل  •
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عملية تقييم المبادرات المجتمعية

إعداد استبيان التقييم
املحلية يف  املطلوب دراستها مع أخذ األوضاع  إعداد االستبيان طبقًا للمؤرشات  البلدان  جيب عىل 

االعتبار. وجيب أن يتكون من األجزاء التالية:

	الدعم الوطني للمبادرات املجتمعية •
	معلومات عامة عن منطقة املبادرات املجتمعية •

	وصف املنطقة وخطة التنمية  •
	ملخص تقارير املبادرات املجتمعية عن املكونات اآلتية: •

حشد اجلهود االجتامعية - 
تدخالت البنامج ونتائجها - 

)i( الصحة 
)ii( التنمية االجتامعية 

)iii( التنمية االقتصادية
الرشاكات  - 

الدعاية للبنامج - 

املنهجية
تطبيق االستبيان

يشكل االستبيان العمود الفقري ألداة التقييم، ولذلك جيب إعداده بكل عناية، لتغطية مجيع املكونات 
بحيث تكون مبنية عىل مؤرشات الدراسة. ويقسم االستبيان إىل عدة أقسام لتسهيل إجراء التقييم. ويمكن 

ترمجة االستبيان إىل اللغة املحلية ليفهمه أعضاء فريق التقييم واملجتمع بصورة أفضل.

استيفاء االستبيان

جيب استخدام املقابالت واملالحظات والبيانات من الدفاتر والسجالت، وتقنيات مناقشة املجموعة 
أثناء استيفاء االستبيان.

. جيب أن يشتمل عىل معلومات عامة جيب استكامهلا مرة واحدة فقط. 	 اجلزء 1•
. جيب أن خيصص للمعلومات اخلاصة بكل منطقة منفصلة للبنامج. ويف حالة وجود عدد  	 اجلزء 2•

كبري من مناطق املبادرات املجتمعية ، قد تكون هناك حاجة ألخذ عينات.
	يمكن إعداد برامج حاسوب لضامن التحليل القيايس وتبادل املعلومات.  •
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أخذ العينات
من  أدين  كحد   %10 عينات  أخذ  فإن  كبريًا،  السكان  وعدد  البنامج  من  املستفيدون  يكون  عندما 

املجتمع أو املستفيدين رضوري عند استكامل النامذج.

استجابة جلهود االستبيان
من  العديد  هناك  سيكون  أنه  الواضح  فمن  املجتمعية،  املبادرات  مكونات  من  العديد  هناك  كان  ملا 

املستجيبني. وجيب إثبات فئة املستجيبني عىل قمة كل قسم.

مصادر املعلومات والبيانات
جيب ذكر مصدر املعلومات والبيانات يف بداية كل قسم. 

فرق التقييم 
واملنظامت  احلكومية  واإلدارات   ، املجتمع  مندويب  من  مشرتكًا  عماًل  أساسًا  التقييم  يكون  أن  جيب 
املجتمعية والرشكاء. ومن اهلام أن يكون أعضاء الفريق عىل دراية تامة بمفاهيم املبادرات املجتمعية، ويمكن 

أن يتم ذلك بالتعرض املبارش لعملية تنفيذ املبادرات املجتمعية.

التكلفة 
يفضل أن تكون مصاريف القيام بالتقييم والتدريب واحللقات العملية واإلرشاد و عرض النتائج من 

مصادر عىل املستوى الوطني واإلقليمي واملحيل. 

خطوات القيام بالتقييم يف منطقة املبادرات املجتمعية
	إعداد املقرتح وعمل الرتتيبات الرضورية. •

	تكوين الفرق للقيام بالتقييم •
	وضع االستبيان طبقًا للمعايري •

	وضع خطة العمل •
	توجيه الرشكاء ذوي العالقة عىل املستويني الوطني واملحيل عن أهداف ومنهجية تقييم البنامج. •

	مراجعة وتوفيق االستبيان وخطة العمل بالتشاور مع الرشكاء وأصحاب القرار. •
	توعية وتدريب الفرق عىل املستوي الوطني واملحيل. •

	القيام بالتقييم تطبيق االستبيان بحيث يشمل مجيع الرشكاء واملجتمع. •
	معاجلة وحتليل البيانات عىل املستوي املحيل والوطني. •

	عقد حلقات عملية عىل املستوى الوطني ومستوى املنطقة لتقديم تغذية راجعة للمجتمع، والقطاعات  •
األخرى، والسلطات احلكومية، والرشكاء بشأن الدروس املأخوذة من التقييم ووضع خطط مستقبلية 

لدعم املبادرات املجتمعية. 
	مراجعة ودمج نتائج التقييم كوثيقة للرجوع إليها يف املستقبل.   •
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المعلومات المطلوبة لتقييم المبادرات المجتمعية

املعلومات التالية مطلوبة قبل البدء يف التقييم.

	تنظيم املبادرات املجتمعية: •
إعداد البنامج يف البلد عىل مجيع املستويات )التسلسل اهلرمي( - 

خطط  مع  الروابط  املستويات،  خمتلف  عىل  احلكومي  الدعم  وطبيعة  )مدى  السيايس  االلتزام  - 
التنمية الوطنية واملحلية

الرشكاء وطبيعة مشاركتهم - 
	عمليات التنفيذ: •
سنة البدء - 

األنشطة التدريبية )أنواع وموارد ومواد والفئات املستهدفة والنتائج( - 
القرار  أصحاب  ومسامهات  ومسؤوليات،  األدوار  وإعداد  )توجيه  القطاعات  بني  التعاون  - 
املرأة، واخلدمة االجتامعية  املحلية، والزراعة، وتنمية  والتعليم واإلدارة  الصحة  املختلفة مثل 

وغري ذلك(
حشد اإلمكانيات وتنظيم املجتمع  - 

تنظيم اإلدارة واإلرشاف واملتابعة للمشاريع - 
اإلدارة املالية )تنظيامت تشغيلية، رصف القروض، آليات االستعادة، احلسابات البنكية للمبلغ  - 

األسايس واالعتامدات اجلارية وصندوق تنمية املجتمع(
أنشطة الدعاية والرتويج عىل املستويني الوطني واملحيل - 

الوثائق الصادرة )عدد ونوع(   - 
	أنشطة وخمرجات املرشوع: •

إمجايل السكان الذين يغطيهم املرشوع - 
البنامج مع  بداية  الذي أجرى يف  املسح  املعلومات من  البنامج )عىل أساس  وصف منطقة  - 

تركيز خاص عىل ما يأيت:
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الصحة

قطاعات اجتامعية أخرى

املشاريع االجتامعية

زيادة الدخل

ضامن االستمرارية 

تركيز خاص عىل صحة األمومة والطفولة، البنامج املوسع للتمنيع ، 
األمراض السارية وبخاصة ذات الصلة بالفقر )السل، املالريا، اإليدز( 

وأنامط احلياة الصحية
وتشمل التعليم )الرسمي وغري الرسمي( والبيئة، والتغذية، ودور املرأة 
كرشيك والتعامل مع احتياجاهتا العملية واالسرتاتيجية، تنمية الشباب، 

متكني املجتمع، التدريب املهني، التناسق والتضامن االجتامعي.
	موقع املرشوع •

	العدد •
	نوع املرشوع مع تفاصيل خمترصة •

	التكلفة الكلية •
	مسامهة منظمة الصحة العاملية •

	مسامهة أصحاب القرار اآلخرين •
	نصيب املجتمع •

	تنظيم وتنفيذ وإدارة ومتابعه املشاريع •
	التقدم يف املرشوع واملوقف احلايل •

	النتائج / التأثري •
	موقع املرشوع •

	العدد •
	نوع املرشوع مع تفاصيل خمترصة •

	املستفيدون والسكان الذين يشملهم املرشوع •
	التكلفة الكلية •

	قرض من منظمة الصحة العاملية ورشكاء آخرين •
	مسامهة وكاالت أخرى •

	نصيب املجتمع •
	تسديد القرض •

	القرض املتأخر وأسباب التأخري •
	القرض املتعثر وأسباب التعثر •
	تقدم املرشوع واملوقف احلايل •

	إجراءات التوثيق ملنح وسداد القروض •
	ربحية املرشوع •

	مدى مرحلة االبتداء والوضع احلايل •
	التكنولوجيات املالئمة املستخدمة •

	درجة االعتامد عىل الذات واإلدارة الذاتية التي حتققت •









الجزء ب
نموذج 5

الوحدة 1-5

فن ومهارات اإلدارة



األهداف التعليمية 

اكتساب فهم أفضل ملا ييل:

	مفهوم اإلدارة ووظائفها •
	حل املشاكل وصنع القرار •

النتيجة المتوقعة

سوف يعرف املشاركون فن ومهارات اإلدارة وحل املشاكل. وسوف تتكون لدهيم املقدرة عىل تطبيقها أثناء 
تنفيذ املبادرات املجتمعية
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اإلدارة  .1

اإلدارة هي طريقة التعامل مع الناس واإلمكانيات لتحقيق مرامى منظمة. ومن مهام اإلدارة حتقيق 
أفضل استخدام للموارد املتوفرة مثل املال والوقت واملواد والقوة البرشية للوصول إىل أهداف حمددة. وتعتمد 
اإلدارة عىل خلق مناخ مناسب يستطيع فيه الناس األداء بأكب قدر ممكن من الفاعلية والتناسق لتحقيق هدف 

مشرتك. واإلدارة ببساطة هي "إنجاز العمل".

اإلدارة باألهداف
اإلدارة باألهداف تتطلب حتديد األهداف وحماولة حتقيقها بتوجيه األسئلة الرئيسية اآلتية:

	ما هو املطلوب إنجازه؟ •
	ما حجم ما جيب عمله؟ •

	 أين جيب عمله؟ •
	متى جيب االنتهاء منه؟ •

	كيف يمكن عمله؟ •
	من الذي سوف يقوم به؟ •

وظائف اإلدارة
إن عملية اإلدارة تشمل عدة أنشطة لتنفيذ الوظائف اآلتية، وهي األدوات الرئيسية للمدير لتحقيق 

تلك األهداف:

	التخطيط. •
	التنظيم •

	تنمية اإلمكانيات البرشية •
	القيادة •

	روح الفريق •
التنسيق - 

التواصل - 
التنفيذ - 

	اإلرشاف واملتابعة •
	التقييم •

التخطيط  .1

التخطيط عملية واعية ومنظمة للتنبؤ واختاذ قرار مسبق مبني عىل األهداف، وطرق العمل املناسبة 
أو  األفراد  أحد  قبل  من  املستقبل  يف  استخدامها  املتوقع  اإلمكانيات  وختصيص  املحددة  األهداف  لتحقيق 
مجاعة أو منظمة أو برنامج. وهي تقدم خريطة واضحة التباعها وحتدد مسار طرق العمل الواجب االلتزام 
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هبا من أجل حتقيق األهداف املطلوبة. واخلطة اجليدة جيب أن تعطي صورة واضحة لألعامل املستقبلية وتشري 
إىل اإلمكانيات املخصصة إلنجازها.

أي  إىل  بك  يؤدي  قد  أي طريق  فإن  تذهب،  أين  إىل  تعرف  تكن  مل  "إذا  مبدأ  التخطيط عىل  ويعتمد 
مكان". لذلك فإنه من الرضوري دائاًم أن حتدد بوضوح ويتم وضع خريطة ملسار طرق العمل املستقبلية.

الرشوط املسبقة للتخطيط هي:

	إلتزام سيايس ودعم إداري •
	توافر قاعدة بيانات •

	املعلومات والقدرة عىل التخطيط والتنفيذ •
	بيئة مالئمة •

	توفري اإلمكانيات  •
	دورة التخطيط  •

احتياجات المجتمع كقاعدة للتخطيط من أسفل إلى أعلى

ترتبط طرق العمل عادة بدورة التخطيط:

أ -حتليل الوضع احلايل 
	التوقعات للمستقبل •

الخطة عبارة عن رشح تفصييل لإلجراءات  الرضورية لتحقيق أهداف. والخطة الجيدة تعطي صورة 
واضحة ملستقبل برنامج أو منظمة؛ وتضع جميع املكونات يف منط منظم ومنطقي؛ وتضمن استخداماً 

أمثل ومربحاً وتحقيق األهداف يف وقتها.

أهداف التخطيط يف املبادرات املجتمعية

	االستجابة الفعالة الحتياجات ومشاكل املجتمع  •
	التوفيق بني اإلمكانيات املحدودة وأولويات االحتياجات واملشاكل  •

	التخلص من إهدار األموال وازدواجية اإلمكانيات  •
	وضع أفضل طرق للعمل إلنجاز األهداف املحددة •
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	حتديد ووضع األهداف •
	وضع السياسات واالسرتاتيجيات  •

	تقرير نوع األنشطة واملسئوليات •
	وضع جدول زمني مناسب •

	حتديد اإلمكانيات املطلوبة لتحقيق األهداف •
	حتديد املعايري وطرق العمل لإلرشاف واملتابعة •

أ – حتليل الوضع احلايل
فيام ييل النقاط الرئيسية التي جيب إتباعها لتحليل الوضع:

	التعرف عىل املشاكل وتقرير ما يستحق منها أولوية االهتامم •
	التعرف عىل األشخاص املعرضني للخطر، مثل أولئك املتأثرين باملشكلة التي تم اختيارها •

	اكتشاف أماكن تواجد الفئات املعرضة للخطر وعملهم واحتامل تأثريهم يف اآلخرين •
	حتديد مدى املشكلة واملستوى الذي يمكن احلد منها يف وقت حمدد •

ب _ التوقعات للمستقبل
يشمل ذلك وضع رؤية للمستقبل وحتديد األهداف مع األخذ يف االعتبار هذه الرؤية.

تحليل الوضع
الحالي

تقرير نوع
األنشطة والمسؤوليات

وضع السياسات
واالستراتيجيات

وضع إطار
زمني معقول

التوقعات للمستقبل
تحديد 
المعالم

تحديد األھداف
تحديد

الموارد
التنفيذ

والرصد
التقييم

والتغذيةالراجعة

دورة
التخطيط
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املثال، حتقيق أفضل مستوى من  إليه. عىل سبيل  الوصول  املراد  النهائي  وتشري األهداف إىل االجتاه 
الصحة للجميع هو اهلدف النهائي للمبادرات املجتمعية.

جـ – حتديد األهداف
إنجاز  دائاًم  ويتم  عادة.  معينة  زمنية  فرتة  خالل  حتقيقها،  جيب  وواقعية  حمددة  أهداف  هي  األهداف 
األهداف عن طريق صياغة جمموعة من األهداف املناسبة التي يمكن أن تيس حتقيق املرامى املستقبلية. إن 
األهداف حتدد االجتاه؛ وتعمل كمقاييس لتقييم األداء وتساعد يف حث الناس عىل بذل كل جهودهم نحو 

حتقيقها. 

د – وضع السياسات واالسرتاتيجيات
السياسات واالسرتاتيجيات أدوات هامة يف إنجاز األهداف. فهي تقدم دالئل إرشادية للوصول إىل 
اهلدف وحتديد الطرق والوسائل املطلوبة هلذا العمل مع وضع اخلطوط العريضة للعمل من خالهلا. وجيب 
أن تكون السياسات واالسرتاتيجيات خمترصة ولكنها تتوافق مع املنهج؛ وتتفق مع البامج املامثلة، وتغطي 
مجيع اجلوانب املتعلقة باملوضوع وموجهة الحتياجات املستقبل من أجل التعامل مع املوضوعات واحلاالت 

التي من املمكن أن تظهر الحقًا.

هـ – حتديد نوعية النشاط
يتم التخطيط لألنشطة لتقدم جمموعة من طرق العمل التي جيب القيام هبا يف تسلسل منطقي للوصول 

إىل اهلدف املختار. ويتكون هذا اجلزء من عملية التخطيط من اخلطوات اآلتية:

	حتديد األنشطة املطلوب إجراؤها لكل مهمة •
	 حتديد األشخاص / والفئات / السكان املستهدفني الذين سوف يتأثروا هبذه األنشطة •

خصائص األهداف التي يتم صياغتها بشكل سليم

محددة
ميكن قياسها

ميكن تحقيقها
واقعية 

ذات وقت محدد

السياسات	  هي الدالئل اإلرشادية العامة لصنع القرار والقيام بالعملية.
االسرتاتيجيات	  تشري إىل خط العمل أو طريقة البحث الواجب إتباعها لتحقيق األهداف
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	 حتديد طريقة قياس كل نوع من النشاط املطلوب للوصول للمجموعات املستهدفة •
	 اختاذ قرار بشأن الطرق الفنية للتعامل وطريقة البحث وإطار العمل وترتيب األولويات وتكرارية  •

العمل وأماكن هذه األنشطة .
	إسناد املهام واملسؤوليات ألعضاء الفريق للقيام باألنشطة املخططة. •

و- وضع جدول زمني مناسب
تتم مجيع األنشطة خالل إطار زمني. ويف البداية يتم إعداد جدول زمني مؤقت تتم مراجعته خالل 

عملية التنفيذ. والعوامل الرئيسية التي جيب وضعها يف االعتبار عند وضع اإلطار الزمني تشمل:

	هل يتفق مع تسلسل األنشطة؟ •
	هل هو قابل للتنفيذ ويستجيب الحتياجات كل نشاط بالنسبة حلجمه وجماله؟ •

	هل هو مرن بحيث يمكن أن يتعامل مع ما يستجد من تغريات؟ •
	هل يضمن تكلفة مناسبة لألنشطة بالنسبة للوقت؟ •

	هل يربط بني األنشطة بطريقة منطقية ويمنع التداخل بينها؟ •

و- حتديد اإلمكانيات املطلوبة لتحقيق املرامي
حتديد  التخطيط  عملية  وتشمل  األنشطة.  من  جمموعات  أو  معينة  بأنشطة  القيام  اإلمكانيات  تتيح 

اإلمكانيات املتوفرة ومداها طبقًا ملا ييل:

	خصائص وطبيعة اإلمكانيات املطلوبة، مثل اإلمكانيات البرشية، أو املعدات أو اخلامات أو املال. •
	حرص اإلمكانيات )كمية كل فئة من اإلمكانيات( •

	حتديد تكلفة اإلمكانيات املطلوبة •
	حتديد املصادر )املسامهون( •

ز- حتديد املعايري وطرق العمل لإلرشاف واملتابعة
يتضمن التخطيط وضع معايري وإجراءات التباعها ملتابعة وقياس التقدم من أجل التأكد من أن املرامي 

املوضوعة تتحقق طبقًا لألهداف النهائية املخطط هلا.ويمكن التحقق من ذلك عن طريق اخلطوات اآلتية:

	حتديد املعايري والقياسات لألنشطة املحددة •
	حتديد معايري األداء وإجراءات التقييم •

	ختصيص سجالت لألنشطة املحددة ونامذج للتقارير إىل جانب إعداد نظام للتقارير •
	التعرف عىل وسائل حَلّل النزاعاِت •

	اختيار املرشفني وحتديد املسؤوليات •
	حتديد متابعة دورية لإلرشاف عىل اإلجراءات واالستفادة من النتائج للقرارات املستقبلية •
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التنظيم  .2

لتحقيق  للقيام بخطط  البرشية واإلمكانيات األخرى  التنظيم هو عملية جتميع وتنسيق اإلمكانيات 
التنظيم  ويشمل  فعالة.  بطريقة  معًا  العمل  للجميع  يتيح  هيكل  أو  نظام  وضع  إىل  يشري  وهو  األهداف. 

االلتزامات الرئيسية اآلتية:

	التقسيم إىل إدارات وحتديد وظائف لوحدات العمل •
	تفويض السلطة وحتديد املسؤوليات •

	اختيار األشخاص ووضعهم داخل اهليكل التنظيمي •
	وضع دليل إرشادي لتنظيم األنشطة اليومية ونظام التقييم •

	حشد الطاقات وحتديد اإلمكانيات •
	إجياد  ظروف تشجع عىل العمل معًا لتحقيق أقىص نجاح. •

تنمية الموارد البشرية  .3

الناس وبناء قدراهتم، هبدف  بتنمية  تتعلق  الرئيسية يف اإلدارة.  العملية  البرشية هي  املوارد  تنمية  إن 
القيام بأعامل ذات فاعلية يف متابعة األهداف اجلامعية والفردية.

ويتم تسهيل تنمية املوارد البرشية عن طريق:

	 تدريب وبناء القدرات البرشية خلدمة األهداف •
	 تنمية املهارات وصقل القدرات، ملتطلبات الوظيفة واالحتياجات املستقبلية •

	الوعي واملعرفة وحتسني التعليم •
	التدريب أثناء العمل ومن خالل الوظائف •

	رشح وتدريب وإعطاء التوعية للتطبيقات العملية •

القيادة  .4

القيادة هي فن أو عملية إهلام الناس والتأثري فيهم بحيث يؤدون ويبذلون اجلهد نحو حتقيق مرامي 
املجموعة. وهي يف الواقع حشد اجلهود وتوجيه الطاقات البرشية لصالح املنظمة أو البنامج، وحتفيز الناس 
عىل العمل بحامس للحصول عىل أفضل مشاركة لتحقيق النتائج املطلوبة. والقائد يوجد نوعًا من التناغم يف 
املنظومة، وحيفز ويلهم ويوجه ويدعم الناس لتقوية اجلهود البرشية. ويمكن أن يكون دور القيادة فعااًل عن 

طريق العمل بروح الفريق، والتنسيق اإلجيابى ومهارات التواصل اجليدة.

أ- روح الفريق
إن إدارة أنشطة البامج أكثر تعقيدًا من إدارة مؤسسة. وفهم روح الفريق مطلوب للعمل بانسجام مع 
املجتمع. والعالقات بني أعضاء الفريق ومع املجتمع هامة لتحقيق ظروف عمل أفضل. ويعتمد نجاح عمل 

الفريق عىل اإلدارة اجليدة والعالقات البرشية الفعالة واالعتامد املتبادل والثقة املتبادلة.
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وهم  مشرتك.  هدف  وحتقيق  مشرتكة  قضية  أجل  من  معًا  تعمل  الناس  من  جمموعة  هو  الفريق  إن 
يعملون داخل إطار من قواعد معينة وألهداف معينة ويف منطقة حمددة.

وملا كانت املبادرات املجتمعية كيانًا متعدد القطاعات فإهنا تتطلب إظهار مستوى عال من روح الفريق. 
ويمكن حتقيق ذلك من خالل جمموعة املبادئ اآلتية:

	 حتديد األهداف واملشاركة فيها •
	 تشجيع العالقات اجليدة بني األفراد •

	 توزيع املهام باملساواة وطبقًا للقدرات •
	 تنسيق أنشطة الفريق يف اجتاه حمدد •

	 تطبيق مبادئ سليمة للتنظيم فريق العمل •
	 التفاهم والتواصل مع املجتمع املحيل •

	 تشجيع مشاركة املجتمع املحيل وتنمية القدرات •
	 تقديم دعم فنى للمجتمع املحيل من أجل حل مشاكله. •

ب- التنسيق
التنسيق هو نموذج متكامل ومتوافق منظم جلهود املجموعة نحو حتقيق األهداف املشرتكة. وهو يشري 
بسهولة  العمل  ولضامن  املخططة؛  االسرتاتيجيات  مع  لتتوافق  سليمة،  بطريقة  األنشطة  وتوازن  تنظيم  إىل 

وحتقيق األهداف بدون ازدواج اجلهود أو اإلمكانيات. والتنسيق الفعال يستخدم املبادئ اآلتية:

	العدالة  •
	التوافق •

	التعاون  •
	االتصال املبارش •

	التبادل •
	االستمرارية  •

إن املبادرات املجتمعية يف أغلب األحوال مشاريع مشرتكة، وتتطلب إنشاء نظام تنسيق كفء يمكن 
أن يعمل عىل:

	تيسري حل املشاكل باملساعدة يف التخطيط املستقبيل هلا ومنعها •
	تلبية االحتياجات يف حدود الوقت، والسياسات والبامج واألهداف •

	العمل يف مجيع االجتاهات ـ رأسيًا وأفقيًا أيضًا •

ال يستطيع أي شخص أن يؤدي أو يحقق األهداف مبفرده. إن مجموع األشخاص أو مجموعة من الناس 
هي التي تصنع الفرق وتحقق التغيري.
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	حتسني العالقات بني األفراد والتواصل والتعاون املتبادل، والتفاهم والثقة. •
	زيادة احلوافز وتقوية معنويات أعضاء الفريق. •

ج- التواصل
املعني  يف  للمشاركة  طريقة  وهي  الرسائل؛  أو  والرموز  واخلطابات  بالكلامت  تفاعل  هو  التواصل 
والتفاهم مع اآلخرين. واهلدف منها هو إخبار أو إبالغ أو إظهار أو نرش املعلومات أو تبادل األفكار. وهي 
بعبارة أخرى عملية نقل رسائل وحقائق وأفكار ومواقف وآراء من شخص إىل آخر بحيث يكون فهمهم 

كاماًل. 

إن التواصل جزء ال غنى عنه من اإلدارة. فال يمكن أن توجد منظمة أو برنامج بدون نظام تواصل 
فعال وهادف. وملا كانت اإلدارة عبارة عن سلسلة من عمليات التواصل، فإهنا تقدم الوسيلة لتوحيد األنشطة 

الرضورية لنجاح البنامج أو املنظمة.

أو  اآلراء  تبادل  جمرد  من  أكثر  شخصية  ضامنات  املجتمعية  املبادرات  يف  للتواصل  يكون  أن  وجيب 
األفكار. وجيب أن تكون توصياًل للمشاعر، عن طريق التفاعل الشخيص واالجتامعي بني الناس. ويمكن 
اعتبار التواصل يف هذا اإلطار من املظاهر االجتامعية التي تقوى النظم االجتامعية إلدخال تغيري يف السلوك 
لكل من املجتمعات وموظفي احلكومة. ومن ثم فإن التواصل يف املبادرات املجتمعية يساعد يف حتفيز الناس 

عىل املسامهة يف جهود البنامج وحماولة لتحقيق املرامي.

أنواع وأساليب التواصل 

يتم التواصل عادة بثالثة أساليب خمتلفة:

	الكتابة. •
	لفظياً. •

	غري لفظي  •

اللغة  ويستخدم  الرسالة،  وحمتوى  أهداف  اعتباره  يف  املرسل  يضع  املكتوبة،  التواصل  عملية  ففي 
واألسلوب الذي يناسب املتلقي، لينتج عند تأثري إجيايب. ويف عملية توعية املجتمع وتنميته، لنقل رسالة ما أو 

إرسال معلومات معينة يمكن استخدام مواد مكتوبة مثل الدوريات أو النرشات.

واالتصال اللفظي هو استخدام كلامت منطوقة لنقل الرسالة؛ ولكن الكلامت واللغة قد ختتلف طبقًا 
للثقافة واخللفية االجتامعية االقتصادية، والعمر والتعليم يف األشخاص املعنيني. 

التواصل هو تبادل املعلومات أو األحاسيس بني اثنني أو أكرث من الناس وهي مكون أسايس يف العالقات 
اإلنسانية.



387

الوحدة 5-1. فن ومهارات اإلدارة

مجيع  تشمل  فهي  لفظية؛  أو  كتابية  معلومات  تبادل  جمرد  فليست  اللفظية  غري  التواصل  عملية  أما 
األساليب التي يؤثر هبا شخص يف اآلخرين، مثل اإليامءة، ولغة اجلسم والتعبريات واللمس.

أساليب التواصل يف عمل املجتمع املحيل

واألساليب الرئيسية لالتصاالت يف عمل املجتمع املحيل تشمل:

	أحاديث فردية أو مجاعية •
	اجتامعات •

	حلقات عملية أو ندوات •
	مطبوعات •

	وسائل سمعية برصية •

األحاديث الفردية أو اجلامعية 

أعضاء  مع  اتصاالت  املجتمعية  املبادرات  يف  القطاعات  مستوى  عىل  الفرق  جتري  أن  كثريًا  حيدث 
املجتمع. وفيام ييل املبادئ الرئيسية التي جيب أخذها يف االعتبار خالل هذه العملية:

	ضامن أن عملية  التواصل موضوعية وذات عالقة •
	االستامع بعناية لوجهات نظر اآلخرين واالستجابة بشكل مالئم إذا لزم  •

	االحتفاظ بجو عام ودي وعدم التورط يف أحاديث جانبية •
	استخدام لغة بسيطة ومفهومة من أعضاء املجتمع •

	إهناء املناقشات ببعض النتائج   •

االجتامعات

إخطار  وجيب  مسبق.  أعامل  بجدول  غالبًا  هلا  اإلعداد  ويتم  التواصل  من  رسمي  نوع  االجتامعات 
املجتمع املحيل بوقت ومكان وغرض االجتامع واملشاركني فيه. وعىل أعضاء الفريق تيسري العملية وضامن 

سري االجتامع يف االجتاه الصحيح. وجيب تسجيل وتوثيق مذكرات نتائج االجتامع للرجوع إليها مستقباًل. 

احللقات العملية  أو الندوات

يتم اإلعداد للحلقات العملية أو الندوات عادة بشأن موضوع معني. وجيب أن يتم اإلعداد بالتنسيق 
مع منظمة املجتمع املحيل. وجيب تزويد املشاركني بمعلومات خاصة باألهداف وجدول األعامل واإلطار 
الزمني واملكان. وجيب أن يكون األشخاص املسؤولني عن تيسري العمل متوافقني مع بعضهم. وجيب أن تتبع 

العروض الفنية أو املهنية جلسة مناقشة لضامن فهم أعضاء املجتمع للرسالة املقدمة يف االجتامع.

الدوريات

الدوريات وسيلة فعالة لتقديم املعلومات الفنية ألعضاء املجتمع املحيل املثقفني. وقد تكون الدوريات 
عىل شكل نرشات أو لوحات أو كتيبات أو دوريات أو نرشات إخبارية. واستخدام لغة بسيطة مع أخذ يف 
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االعتبار عند إعداد هذه املواد أن تكون بشكل مقبول وحتتوي  املوضوعات الرئيسية ذات العالقة باحتياجات 
املجتمع املحيل أو وضعه. وجيب احرتام املبادئ االجتامعية الثقافية عند إعداد مواضيع مثل تنظيم األرسة، 

والوقاية من اإليدز واألمراض األخرى املنقولة جنسيًا.

الوسائل السمعية البرصية

الوسائل السمعية البرصية أداة فعالة يف نقل الرسالة. وقد تشمل أفالمًا تسجيلية أو أفالم أو عروضًا 
منظمة  مشاركة  والبد  املحلية.  واملشاكل  البنامج  بمنهج  عالقة  ذات  املقدمة  املادة  تكون  بحيث  مصورة 

املجتمع املحيل والفئات املستهدفة يف تنظيم العروض السمعية البرصية.

التنفيذ   .5

ممكن  أداء  أفضل  وحتقيق  اإلنجازات  عن  مسؤولة  واإلدارة  أعامل.  إىل  اخلطط  ترمجة  يعنى  التنفيذ 
تم  قد  الرضورية  األنشطة  أن مجيع  اخلطط، وضامن  إنجاز  التنفيذ هو  إن  التنفيذ.  إىل حيز  األفكار  لتحويل 
بالكميات الصحيحة وبالنوعية الصحيحة.  املطلوبة  النتائج  إجراؤها حسب جدول حمدد مسبقًا ونتج عنه 

وهو يتخذ اخلطوات املالئمة من أجل:

	حشد اإلمكانيات البرشية لألعامل واإلنجازات •
	حرص اإلمكانيات املادية املطلوبة واملتوفرة لدى املجتمع املحيل •

	إنجاز األنشطة املخطط هلا •
	مجع املعلومات الالزمة وحتليلها ونرشها عىل األطراف املعنية. •

اإلشراف والمتابعة   .6

أن  التشغييل لضامن  املستوى  للعمل عىل  املستمرة  واملقارنة  للمالحظة  واملتابعة  إجراء اإلرشاف  يتم 
النتيجة الفعلية متفقة مع املعايري وطرق العمل املوضوعة إىل جانب استيفاء األهداف املخطط هلا. وهو يقدم 
البيانات للقيام بإجراءات تصحيحية أو إدخال تغيريات اسرتاتيجية إذا لزم. وهو عملية  تعقيب مبنى عىل 
مستمرة وجيب أن يكون جزءًا من البنامج لتيسري التقييم بشكل دوري واملشاكل وطرق العمل عن طريق 
النتائج الفعلية مع املعايري املوضوعة والنتائج املخطط هلا. وحتافظ هذه العملية عىل  حتليل وقياس ومقارنة 

جهود األفراد موجهة نحو األهداف وتوجيه الطاقات األساسية للحفاظ عىل نظام العمل.

وجيب عىل اإلرشاف واملتابعة أن:

	يقوم بتقييم األهداف واألنشطة املخطط هلا •
	يركز عىل عدد حمدود من املؤرشات املحددة جيدًا  •

	يعتمد عىل معلومات نوعية وكمية  •
	يكون له نظام تقييم داخل املؤسسة  •
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حل المشاكل وصنع القرار   .2

إن مهارات حل املشاكل وصنع القرار الزمة للمجتمع املحيل للتعامل مع املوضوعات خالل عملية 
التنمية املحلية. وصنع القرار هو فن االختيار من بني عدد من البدائل أو احللول املمكنة يف موقف معني.

نموذج خطوة بخطوة
اخلطوات اآلتية مطلوبة حلل املشاكل. ويمكن استخدام هذا النموذج كخريطة طريق لصنع قرارات 

فعالة وإجياد احللول الصحيحة يف مواقف املبادرات املجتمعية

اخلطوة 1: حتديد املشكلة وتوضيحها

جيب أن يتبني املديرون والفرق ومندويب املجتمع املحيل املشكلة وحيددوهنا. وإذا كانت املشكلة حمددة 
بدقة، فإهنا تقدم أساسًا للعثور عىل حل جيد. ومن جهة أخرى، إذا مل تكن حمددة بدقة، قد يكون لدى الناس 

رؤي خمتلفة نتيجة لذلك، وقد خيرجوا بحل غري مالئم.

إن أفضل طريقة لضامن أن املشكلة مفهومة بوضوح من اجلميع تتطلب تعريفا جيدًا مكتوبًا يف وثيقة 
قصرية. وجيب أن تكون بيانًا بسيطًا للحقائق، مما يدل عىل املوضوعية وجمال املشكلة والوضع احلايل، وفهمها 
والسكان املتأثرين هبا. وجيب أن يكون البيان مكتوبًا بعبارات واضحة وبسيطة، مع جتنب أي إشارة لألسباب 

أو احللول.

اخلطوة 2: حتليل األسباب املحتملة

إن القرارات ال تتخذ من فراغ. فهي مبنية عىل فحص منظم وحتليل للمعلومات املتعلقة بمشكلة أو 
مفهوم معني. ويمكن إنجاز هذه العملية عن طريق اخلطوات الفرعية اآلتية:

	 حتديد األسباب املحتملة •
	 حتديد أكثر األسباب احتاماًل •

	 حتديد السبب اجلذري احلقيقي •

خطوات إلقامة نظام لإلرشاف واملتابعة

أساساً  ستصبح  التي  الرئيسية  املطالب  أو  واألسئلة  واالهتاممات  املوضوعات  عىل  • التعرف 
للمتابعة 

• تحديد املؤرشات واملعايري
• تحديد االسرتاتيجيات لجمع وتحليل وتقارير البيانات

• تحديد وتوفري املعلومات والتحقق منها
• إجراء اختبار مسبق لنظام املتابعة وتوفيقه مع االحتياجات املحلية 

• تدريب وتوجبه العاملني املطلوب تقييمهم واألفراد املرشفني
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والعملية يف الواقع هي إعداد قائمة مطولة ثم قائمة خمترصة باألسباب، والوصول أخريًا إىل السبب 
اجلذري. وقد تكون هناك حاجة ملزيد من التحليل، طبقًا حلجم املشكلة وضخامة تأثريها. وقد يكون ذلك 
عىل شكل إجراء قياسات، ومجع بيانات، ومقابالت ومالحظات للعملية، أو إعداد خريطة تدفق البيانات 
للوصول إىل السبب اجلذري. وجيب عىل الفريق أو املدير أن ينظر إىل ما وراء أعراض املشكلة للوصول إىل 

األسباب احلقيقية )أو اجلذرية(.

اخلطوة 3: حتديد الوضع أو األهداف املطلوبة

واملرامي  جيدًا.  وتعريفها  املطلوبة(  )احلالة  واملرامي  األمد   قصرية  أو  طويلة  التوقعات  حتديد  جيب 
القابلة للقياس جتعل من املمكن تتبع التقدم يف املستقبل وتقييم مدى فاعلية احلل أو القرار املختار.

اخلطوة 4: التعرف عىل احللول املمكنة

تستخرج عملية إثارة األفكار كمية كبرية ومتنوعة من األفكار غري املرتبة التي يتم بعد ذلك ترتيبها 
وتنظيمها. ويستطيع فريق العمل حل املشكلة أن يطرح جمااًل واسعًا من االحتامالت، مما سيتكشف عنه حلول 

مبدعة.

ويتم قياس املزايا والعيوب النسبية لألفكار املختلفة وتقييم الطرق البديلة للعمل وحتليلها ومقارنتها. 
البديلة  احللول  االعتبار  يف  واضعني  العملية،  يف  املشاركني  اآلخرين  مع  ومناقشته  بدقة  ذلك  تقييم  ويتم 

ونتائجها املتوقعة.

اخلطوة 5: اختيار أفضل احللول

الراهنة,  الظروف  األفضل يف ظل  أنه  يبدو  والذي  البدائل جدوى،  أفضل  اختيار  هذا عمل إلجراء 
وهو يشمل قدرًا كبريًا من مهارات صنع القرار حيث أن النجاح يف املستقبل يتعلق إىل حد كبري باختيار حل 

للمشكلة.

اخلطوة 6 وضع خطة عمل

يتم وضع خطة نشاط تفصيلية وجدول زمني موضحًا مجيع املراحل واخلطوات التي جيب اختاذها حلل 
املشكلة، وحتديد االسرتاتيجيات، ووضع إطار زمني وحتديد املسؤوليات وتفويض السلطات.

اخلطوة 7: تنفيذ احلل املختار

إن تنفيذ احلل املختار خطوة حاسمة يف حل املشكلة. وجيب توصيل قرار احلل وخطة العمل بوسائل 
سليمة ويف الوقت املالئم لكل من يعنيهم األمر لتسهيل التنفيذ الفعال للقرارات. كام أنه هام أيضًا مالحظة 
أن جمرد اخبار الناس بالوجهة التي جيب أن يتجهوا إليها، بدون ذكر كيفية الذهاب قد ال يكون فعااًل وقد 
يتخذ كل شخص طريقًا خاصًا به نحو اهلدف. لذلك فإنه من الرضوري دائاًم توضيح طرق ووسائل حتقيق 

اهلدف املطلوب.
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اخلطوة 8: تقييم التقدم

الطرق.  هذه  يف  تم  الذي  للتقدم  دوري  تقييم  مع  اخلطة  يف  املوضوعة  واملعايري  اإلجراء  إتباع  جيب 
حتقيق  لضامن  القرارات  يف  النظر  إعادة  و  إنجازه  تم  ما  عن  واملعلومات  التقييم  نتائج  أساس  عىل  ويمكن 

األهداف واملرامي املحددة.

عمل المجموعة  .3

العملية
جيب عىل املشاركني يف الليلة السابقة جللسة العمل قراءة املواد املطلوبة لعمل املجموعة املعنية. وجيب 

أن جيرى تنظيم عمل املجموعة كام ييل:

	جيب تقسيم املشاركني إىل جمموعات متساوية، ال يزيد عدد أعضاء أي منها عىل ثامنية. •
	جيب عىل كل جمموعة أن ختتار رئيسها ومقررها )وجيب تبادل هذه املسؤوليات خالل كل مهمة من  •

عمل املجموعة(.
	وجيب عىل الرئيس أن يراقب الوقت، وأن يشجع مجيع أعضاء املجموعة عىل املشاركة. •

	جيب عىل املقرر أن يعرض نتائج / تقرير جمموعة العمل يف اجللسة العامة. •
	جيب عىل املساعدين مساعدة املشاركني كخباء وتقديم تعقيب عىل عروض املجموعة. •

املهمة
اآلتية  املشاكل  ألحد  املالئمة  للحلول  تصميم  وضع  العمل،  جلسة  أثناء  جمموعة،  كل  عىل  جيب 

باستخدام نموذج حل املشكلة خطوة بخطوة:

	املجتمع املحيل يواجه مشكلة إصحاح كبى، حيث أنه ال يوجد منفذ للمخلفات السائلة كام ال توجد  •
أرض يمكن االستغناء عنها حول القرية للتخلص من املخلفات الصلبة.

	ال توجد مدرسة للفتيات؛ ونتيجة لذلك كانت أغلبية النساء أميات. •
جلنة  لتشكيل  تتعاون  وال  قوي  تنافس  بينها  وعرقية  سياسية  جمموعات  ثالث  املحيل  املجتمع  	لدى  •

مشرتكة لتنمية املجتمع.
	هناك بعض األرس فقرية لدرجة جتعلها غري قادرة عىل املشاركة يف تنفيذ املشاريع لزيادة الدخل. •

	هناك معدل مرتفع للبطالة بني الشباب املتعلم؛ ولذلك يشتغل العديد منهم يف أنشطة غري منتجة. •
	كانت هناك نوبات كثرية من اإلسهال يف مجيع الفئات العمرية خالل العام املايض. •

وقد حيدد األشخاص املساعدين مشاكل أخرى والتي كثريًا ما تواجه مناطق املبادرات املجتمعية
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	 عملية ومنهجية بحوث العمليات •

	 كتابة املقرتح •
	 كتابة التقرير •

النتيجة المتوقعة

 ، ميدانية  بحثية  بمشاريع  والقيام  تصميم  من  ويتمكنون  العمليات  بحوث  طرق  املشاركون  يفهم  سوف 
مستخدمني النتائج لتحسني أداء املبادرات املجتمعية
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المقدمة  .1

البحث هو مجع وحتليل وتفسري البيانات بصورة منتظمة من أجل اإلجابة عىل سؤال أو حل مشكلة. 
وهو األداة الرئيسية لوضع نظريات عملية، والتعرف عىل أفضل اخليارات املمكنة يف عملية اإلدارة وصنع 

القرار، ودراسة خمتلف الظواهر االجتامعية املتعلقة بأبعاد احلياة.

املعلومات  وحتصيل  مالئمة  إجابات  عىل  احلصول  أجل  من  أساسية  أسئلة  توجيه  البحث  يف  ويتم 
للحصول عىل شئ ما أو حتسينه أو معاجلته. والباحث اجليد هو الذي حياول طرح أسئلة بطريقة يمكن اإلجابة 
عليها. والبحث يف جماالت املبادرات املجتمعية يتم عادة يف مواضيع متعلقة بالتنمية االجتامعية االقتصادية، 

واخلدمات الصحية، وموضوعات التشغيل.

بحوث العمليات  .2

ومع  أفضل  بنظرة  اجلارية  باملوضوعات  متعلقة  أمور  إىل  النظر  يف  املدراء  العمليات  بحوث  تساعد 
االستفادة بالنتائج العملية التي تكتشف من خالل عملية البحث. وتساعد بحوث العمليات يف:

	 االختيار من بني بدائل خمتلفة متوفرة من أجل إنجاز أهداف حمددة. •
	 حتديد اخلطط وطرق العمل املستقبلية •

	 حتسني طرق التشغيل يف تقديم اخلدمة الصحية •
	 معرفة اخلدمات واملدخالت والتوزيع والنتائج •

خطوات القيام بالبحث

	 طرح األفكار •
	 وضع أسئلة البحث •

	 وضع مقرتحات البحث •
	 مجع البيانات •

	 حتليل وتفسري البيانات •
	 نرش املعلومات •
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خطوات أساسية يف وضع مقرتح البحث
	بيان باملشكلة  حمل البحث •

	مراجعة الدوريات واملعلومات •
	صياغة أهداف البحث أو االفرتاض •

	اختيار طريقة البحث املالئمة •
	حجم العينة وطرق أخذ العينات •

	الطرق الفنية جلمع البيانات •
	معاجلة وحتليل البيانات •

	إعداد خطة عمل •
	إعداد املوازنة •

	االعتبارات األخالقية •

بيان املشكلة موضوع البحث
إن اختيار املشكلة املراد بحثها ووصف خمترص هلا هي أهم اخلطوات. وجيب أن تشمل املشكلة شيئًا 

يمكن مشاهدته وأن يكون موضوع الدراسة له أمهية ونفع للمجتمع .

استعراض الدوريات واملعلومات 
إن مراجعة الدوريات جيعل الباحثني عىل دراية بكمية املعلومات املتوفرة. وهي تتعامل مع كيفية حتليل 

واستخدام املعلومات املتوفرة.

الخصائص الرئيسية للبحوث العمليات

	 حتليل املشكلة. •
	 وضع احللول املالئمة عىل أساس معايري معينة •

	 اختبار ميداين )إذا كان مطلوبًا( •
	 أهداف البحث متفقة مع أهداف املنظمة •

املشكلة هي

• تعارض ملحوظ بني ما هو موجود وما يجب أن يكون
• السؤال عن السبب يف وجود هذا التعارض
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صياغه االهداف البحثية 
األهداف

جيب أن تكون أهداف الدراسة متفقة مع عنوان الدراسة واحتياجاهتا. وتنقسم األهداف إىل نوعني:

	 أهداف عامة: تتناول الطرق املختلفة ملشكلة الدراسة، وحتديد ما سوف يتم، واإلشارة إىل الشخص  •
واملكان والوقت.

	أهداف حمددة: تقسيم األهداف العامة إىل مكونات أصغر وعملية ومتكاملة. •

الفرضية

الفرضية هي عالقة وارتباط بالتنبؤ بني األشياء اجلاري دراستها، مثل الفئات املعرضة والنتائج، والتي 
جيب اختبارها خالل أعامل البحث. وهناك نوعان من الفرضيات.

	فرضية باطلة: الفئات املعرضة ال ختتلف عن الفئات غري املتعرضة بالنسبة للنتائج قيد الدراسة. •
	فرضية بديلة: الفئات املعرضة هلا نتائج خمتلفة عن الفئات غري املعرضة قيد الدراسة )وعىل ذلك يمكن  •

أن تكون الرتابط مبارشًا أو عكسيًا؛ سببيًا أو وقائيًا(.

اختيار طريقة البحث املالئمة
جيب اختيار طريقة بحث جلمع البيانات الرضورية الختبار الفرضية. وجيب أن تكون الطريقة مالئمة، 
مع أخذ مزاياها وعيوهبا يف االعتبار. وأول خطوة هي اختيار تصميم الدراسة وهي خطة معينة أو بروتوكول 
الشائع  والطرق  عملية.  فرضية  إىل  املتصورة  الفرضية  يرتجم  بأن  للباحث  تسمح  وهي  بالدراسة.  للقيام 

استخدامها يف بحوث العمليات هى الطريقة الوبائية الذي ينقسم إىل نوعني:

استعراض املطبوعات

•  تحديد املشاكل للبحوث يف املستقبل
•  بناء ثقة الباحث

•  صياغة سؤال البحث الرئييس بدقة
•  صياغة طرق بحثية أكرث فاعلية

•  املساعدة يف وضع إطار فكري ملفهوم الدراسة
•  وسيلة لتعميق مصداقية الباحث.

وللقياس،  للتنفيذ  وقابلة  البحث،  اتجاه  وىف  ومحددة،  وبسيطة  واضحة  األهداف  تكون  أن  يجب 
ومتسلسلة تسلسل منطقياً وميكن تحقيقها.
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	طرق للمالحظة: وهي دراسات ال تشتمل عىل أي تدخل أو جتارب •
	طرق جتريبية: وهي دراسات تشمل تناول عامل الدراسة )التعرض( واالختيار العشوائي لألشخاص  •

يف الفئات حتت العالج )التعرض(.
	وطرق املالحظة يمكن أن تكون: •

	استكشافية: تستخدم عندما يكون موقف املعلومات عن الظاهرة ضعيف؛ عادة مقياس صغري ملدة  •
حمدودة.

	وصفية: تستخدم لصياغة فرضية معينة، بمقياس صغري أو كبري، األمثلة: دراسات حالة؛ دراسات  •
عينة مقطعية.

	حتليلية: تستخدم الختبار االفرتاض؛ بمقياس صغري أو كبري، األمثلة: مكافحة حالة، عينة مقطعية،  •
مجاعية.

	الدراسات التجريبية يمكن أن تكون: •
	جتارب خمتبية: اختبار االفرتاض يف بيئة املختب •

	جتارب رسيرية عشوائية: الختبار الطرق املختلفة لألمراض •
	دراسات تدخالت جمتمعية: إجراء الدراسة يف وضع جمتمعي. •

ويتم التفريق بني هذه األنواع بعدد املشاركني واملدة.

حجم العينة وطرق أخذ العينات
	أخذ العينات: اختيار قطاع من السكان حتت الدراسة. •

	 طريقة أخذ العينة: نظام اختيار األشخاص الذين سوف تتضمنهم الدراسة. •
	 حجم العينة: العدد الفعيل للمشاركني يف الدراسة. •

وجيب أن تكون العينة ممثلة للسكان موضوع االهتامم. وهذا يعني أهنا متتلك أهم خصائص السكان 
الذين سوف تؤخذ منهم العينة.

العوامل التي تؤثر يف طربقة الدراسة

• موقف املعلومات الحايل
• حدوث مشكلة

• مدة حدوث املشكلة
• طبيعة وتوافر املعلومات

• اإلمكانيات املتوفرة
• الفرتة الزمنية
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طرق أخذ العينات

	طرق عدم االحتامل )غري عشوائية(: السهولة؛ وعينة حمددة •
	 طرق أخذ العينات باالحتامل )عشوائية(: احتاملية ؛ أخذ العينات العشوائية بطريقة بسيطة؛ طبقية؛  •

وعنقودية؛ ومتعددة املراحل.

مجع والطرق الفنية للبيانات 
جيب أن تكون نوعية البيانات التي يتم مجعها عىل مستوى مريض ويمكن االعتامد عليه. وهي تعتمد 
السكان، وارتباط األسئلة  العينة وصالحيتها يف متثيل  املختارة، وحجم  البيانات، والطرق  عىل طريقة مجع 
إىل  املعلومات، وما  دقة  وتأكيد  البيانات،  وثقافة ووعي جامع  واملتلقى،  الباحث  بني  باملشاكل، واالتصال 

ذلك.

حمددة،  جمموعة  مع  ومقابالت  ومناقشات  الرأي،  استطالع  استبيانات  البيانات  مجع  طرق  وتشمل 
طريقة  نوع  عىل  البيانات  مجع  طريقة  وتعتمد  احلالة.  ودراسات  السجالت  مراجعة  للمالحظات؛  قوائم 

البحث سواء نوعية أم كمية.

معاجلة وحتليل البيانات 
جيب حتليل املعلومات املصنفة التي كشفت عنها الدراسة البحثية وفقًا لغرض البحث، ثم تستخرج 
النتائج وتقارن. ويمكن حتليل البيانات يدويًا أو باستخدام برامج احلاسوب)Epi-Info, SPSS(  للتحليل 

اإلحصائي املتقدم. 

إعداد خطة عمل
يتضمن عادة إعداد خطة للعمل باستخدام جدول لألنشطة، وهي أداة ختطيط وإدارة تعكس طبيعة 

ونظام ومدة استيفاء املهام املختلفة للدراسة.

تعترب البيانات من العينة مفيدة إذا كانت

• تقدم دالئل جديدة هامة
• توسع مجال املعلومات 

• ذات عالقة أو تربط عنارص موجودة فعاًل
• تقوي االتجاهات الرئيسية

• تقدير املعلومات املوجودة فعاًل
• تقدم مثاالً أو مزيداً من األدلة عىل موضوع هام

• تربر أو ترفض معلومات موجودة
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إعداد امليزانية
وأن  بحثك.  للتعبري عن  بديلة  إهنا طريقة  املقرتحة؛  باملصاريف  بيان  ليست جمرد  البحث  ميزانية  إن 
ال  املقرتح  ستجعل  فيها  املبالغ  أو  القليلة  وامليزانيات  املقرتحة.  لألنشطة  مالئمتها  مدى  ملعرفة  فنيًا  تراجع 

يعتمد عليه.

وجيب أن تكون ميزانية البحث شاملة من أجل:

	تقديم موارد كافية للقيام بالبحث •
	تشمل تفصيل للميزانية بام يبر البنود الرئيسية يف امليزانية •

	تقديم امليزانية يف الشكل الذي ترغب فيه جهة التمويل •
	تقديم تفاصيل كافية بحيث يفهم املراجع كيفية حساب البنود املختلفة يف امليزانية •

	بيان تكاليف التقييم والنرش •

االعتبارات األخالقية
تضمن االعتبارات األخالقية تعزيز كرامة وحقوق وسالمة ورفاهية املشاركني يف البحث وأن نتائج 

البحث هلا مصداقية. وجيب أن يضع كل باحث يف اعتباره هذه األسئلة عند إعداد مقرتح البحث:

	ملاذا توجد حاجة لألخالقيات يف البحوث الصحية؟ •
	ما هي القضايا اجلوهريه؟  •

	ما جيب القيام به ملعاجلة هذه القضايا ؟ •

مبادئ األخالقيات

	 واجب ختفيف املعاناة •
	 االستقاللية واملوافقة بعد املعرفة •

	 احرتام األشخاص •
	 مراعاة االختالفات الثقافية •

	 واجب عدم استغالل األفراد جمال البحث •
	 املساواة والعدالة. •

محتويات جدول األنشطة

• ما هي )املهام / األنشطة الواجب إنجازها(
• متى )وقت االستيفاء(

• من )الشخص املسؤول عن التنفيذ(
• أين )مكان القيام باألنشطة(
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كتابة المقترحات  .3

باإلمكانيات  واملطالبة  بالبحث  بالقيام  إذن  عىل  احلصول  هو  املقرتح  لكتابة  الرئييس  الغرض  إن 
الالزمة. وجيب أن يقدم كل املعلومات ذات الصلة بعملية املوافقة. وفيام ييل وصف أهم اخلصائص ملقرتح 

بحث صحيح.

العرض املنطقي لبيان املشكلة
التي  الظروف  حيدد  وهو  البحث.  بمقرتح  القيام  يف  السبب  ويعرض  اخللفية  املعلومات  ذلك  يقدم 
يمكن  مصادر  و  إحصائيات  من  مأخوذ  بدليل  مدعاًم  املنطقي  العرض  يكون  أن  وجيب  البحث.  تتطلب 
االعتامد عليها أو من مراجعة الدوريات املالئمة وأن يلخص بيان املشكلة بسعة، مع ما يبر رضورة بحث 

هذه املشكلة.

أهداف البحث
التي يمكن قياسها  النهائي. كام أن األهداف املحددة  الناتج  نتيجة العمل، أي  البحث  حتدد أهداف 

تقدم أيضًا معيارًا للتقييم.

الطرق
لتحقيق  مناسبة  ستكون  التي  الطريقة  عن  تفصيلية  معلومات  البحث  مقرتح  يتضمن  أن  جيب 

األهداف.

مجع البيانات
الرأي،  واستطالع  االستبيانات،  تشمل  املجتمعية  املبادرات  يف  البيانات  جلمع  الشائعة  الطرق 
واملقابالت، واملالحظات ومراجعة السجالت؛ وقد تكون هناك اختبارات أو فحوص. ويستطيع الباحثون 

أن يقوموا بإعداد وسائلهم جلمع البيانات أو استخدام أساليب موجودة فعاًل.

امليزانية
جيب تصنيف وتفصيل مجيع بنود املصاريف املتوقعة طبقًا لألسعار السائدة. واجلدول الزمني لطلب 

االعتامدات سوف يسهل عىل اجلهة املمولة التعرف عىل احتياجات املرشوع وإعداد املوازنة.

ملخص
امللخص يشكل عادة آخر ما يكتب وأول ما يقرأ من أقسام املقرتح. ويكون قسم امللخص بصفة عامة 
مكونًا من 250 إىل 500 كلمة. وجيب أن يكتب بعناية. ويقدم خمترصًا قويًا للمرشوع املقرتح. و أن يقدم 

املبدأ الرئييس للبحوث التي تشتمل عىل مشاركني من البرش هو "احرتام كرامة األشخاص".
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أن  املمكنة. وجيب  واملسامهة  والعملية  املرشوع  به وفهم واضح ألمهية  القيام  يقرتح  ملا  نظرة شاملة رسيعة 
يكون املرشوع والنتائج حمددة بوضوح.

املالحق
يمكن إرفاق  املالحق باملقرتح عند الرضورة. وحتتوي املالحق عادة عىل معلومات جانبية عن املقرتح، 
مثل نسخ من املقاالت، وتعريف املصطلحات، والعقود الفرعية، ومعلومات أو تقارير ذات عالقة بالبنامج، 

وقصص النجاح السابقة، وتاريخ احلاالت اهلامة، وملخصات، ومنشورات وغري ذلك.

كتابة التقرير  .4

بعد إمتام البحث جيب توثيقه بطريقة متفق عليها عامليًا. والباحث مسؤول عن جتميع النتائج وحتليل 
البيانات. كام أنه ملزم بإعداد تقرير البحث بشكل الئق وتوزيع نسخ عىل إدارة البنامج إىل جانب املكاتب 
املشاركة بام فيها اجلهة املمولة، مثل منظمة الصحة العاملية. و أن يكون تقرير البحث طبقًا للتنسيق األسايس 

املبني أدناه.

الغالف / صفحة العنوان
جيب أن يشتمل الغالف عىل عنوان التقرير. و أن يكون العنوان خمترصًا ويقدم معلومات أساسية عن 

موضوع البحث واملنطقة التي متت فيها الدراسة ووقتها.

املحتويات
يقدم هذا اجلزء من التقرير رؤوس املواضيع والعناوين الفرعية للمكونات املختلفة للتقرير يف نظام 

متتابع ببيان أرقام الصفحات. وجيب أن تتفق أسامء العناوين والعناوين الفرعية مع تلك الواردة يف التقرير.

شكر وتقدير
تقديم الشكر والتقدير واالعرتاف بأي دعم أو جهد قيم تم يف البحث ويف كتابة التقرير. 

امللخص 
هذا أهم جزء يف التقرير، وهو اجلزء الذي يدرسه الباحثون يف الغالب، وبخاصة صانعو القرار بحيث 
يكون خمترصًا ويف نفس الوقت يقدم احلقائق الرئيسية ويتجنب الرشح و التفاصيل التي ال داعي هلا وأن ال 

يتجاوز صفحتني. وعىل الرغم من أن املخلص يكتب يف النهاية إال أنه جيب وضعه يف بداية التقرير.

املقدمة
تتيح املقدمة رسدًا خمترصًا للظروف التي متت فيها الدراسة البحثية. ويعتمد هذا اجلزء من التقرير إىل 
حد بعيد عىل حمتويات بيان املشكلة ومقرتح البحث، ويقدم رسدًا كاماًل للمشكلة، واملعلومات ذات الصلة 

وأسباب القيام بالدراسة.
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الوحدة 5-2. بحوث العمليات والتنمية

األهداف
جيب أن تكون أهداف الدراسة متفقة مع تلك املذكورة يف املقرتح. وإذا كان قد حدث أي تغيري أو 

تعديل، فيجب توضيح ذلك وتبيره، مع وتوفري معلومات أساسية 

املواد والطرق
أثناء مرشوع  تنفيذه  املقرتح وما تم  له يف  القسم مرتبًا ومتفقًا مع ما كان خمططًا  جيب أن يكتب هذا 
أخذ  ومنهجية  والسكان  البحث،  عملية  يف  اتبعت  التي  البحث  طريقة  تفاصيل  عىل  يشتمل  وأن  البحث. 
البيانات  جلمع  الفنية  والطرق  االستبيان،  مثل  للبحث  املستخدمة  واألدوات  االختيار،  ومعايري  العينات، 
وقائمة  العمل،  إىل جانب خطة  الدراسة  املستخدمة يف  املواد  ترفق  بحيث  العملية  املنفذة يف  العمل  وخطة 
الطرق  أيضًا  القسم  هذا  يرشح  وأن  باملوضوع.  املرتبطة  األخرى  واملعلومات  الرأي  باستطالع  بالقائمني 

املستخدمة إلثبات صحة البيانات وعملية البحث واجلدولة.

النتائج
حيتوي هذا القسم من التقرير عىل النتائج بشكل تفصييل. وهناك طرق عديدة لعرض النتائج مثل رسد 
املوضوع، واجلداول والرسوم البيانية؛ ويعتمد االختيار عىل طبيعة وكمية البيانات وأفضل طريقة لعرضها 

بشكل معب ومفيد.

املناقشة
نفي  أو  تأكيد  ويتم  األمثل.  بالوضع  ومقارنتها  حاسمة  بطريقة  النتائج  مناقشة  القسم  هذا  يف  يتم 
األسباب  توضيح  مع  الدراسة  عن  تنشأ  التي  املختلفة  األوضاع  مناقشة  ويتم  النتائج.  عىل  بناء  االفرتاض 
يف  الضعف  وطرق  ممارستها  أو  مالحظتها  تم  التي  القوة  طرق  وصف  باملثل  يتم  كام  املشكلة.  وتأثريات 

املوضوع.

اخلالصة
املناقشة اهلادفة واملنطقية تؤدي إىل خالصة سليمة. وجيب أن تكون شاملة ومثمرة

التوصيات
يتم اقرتاح جمموعة من التوصيات، عىل ضوء اخلبة املكتسبة والعوامل واحلقائق التي متت دراستها، 
لوضع طرق العمل يف املستقبل. وجيب أال تكون التوصيات نظرية بل عملية وقابلة للتنفيذ ومتفقة مع املشاكل 

واألسباب التي متت دراستها.

املراجع
تشمل هذه الكتب الدراسية، واملقاالت واملنشورات وغري ذلك، والصفحات التي اقتبس منها الباحث 
للحقائق املوثقة. وجيب أن تعرف قائمة املراجع نوع املرجع )مثل كتاب، مقال يف جملة( بتفصيل يكفي لتمكني 
اآلخرين من حتديد هذه املراجع والرجوع إليها. وجيب أن تذكر املراجع بنفس الرتتيب الذي ورد يف النص 
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مع ختصيص رقم لكل مرجع. ويعاد استخدام الرقم األصيل املخصص للمرجع كلام ورد ذكره يف النص، 
برصف النظر عن وضعه التايل يف النص. وجيب ذكر املراجع املأخوذة من اإلنرتنت.

املالحق
املقرتح،  جانب  إىل  البحث  يف  املستخدمة  األدوات  مجيع  بالتقرير  تلحق  أن  قبل  من  ذكرنا  كام  جيب 
وخطط العمل، وقوائم املواد التي تم الرجوع إليها، والقائمني بإجراء استطالع الرأي، ورشح للمصطلحات 

املستخدمة وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة.



إن االستثامر يف الصحة وبصفة خاصة صحة الفقراء حيتل مكانًا مركزيًا لتحقيق املرامي 
اإلنامئية لأللفية. ودعاًم هلذه اإلسرتاتيجية، يقوم املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ملنظمة 
الصحة العاملية بتعزيز املبادرات املجتمعية يف بلدان اإلقليم مثل االحتياجات التنموية 
األساسية، واملدن الصحية، والقرى الصحية واملرأة يف الصحة والتنمية. وتعتمد هذه 
املناهج عىل مبدأ أن احلالة الصحية اجليدة ـ وهي أحد املرامي اهلامة يف حد ذاهتا ـ حمورية 
يف إجياد قدرات الفقراء وضامن استمراريتها عىل مواجهة احتياجاهتم األساسية واخلروج 
املبادرات.  هذه  مثل  إدارة  تيسري  إىل  املجتمعية  املبادرات  سلسلة  وهتدف  الفقر.  من 
ومستخدمو هذه السلسلة قد يكونوا من املسؤولني احلكوميني وممثلو املجتمع ومنظمة 

الصحة العاملية والوكاالت الدولية األخرى واملنظامت غري احلكومية.

للمزيد من املعلومات ُيرَجى االتصال بـ

املبادرات املجتمعية
منظمة الصحة العاملية

املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط
ص. ب. )7608( مدينة نرص 

القاهرة – 11371، مرص
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