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ت�سمل هذه املطبوعة و�سائل ر�سد ومراقبة وتقييم املبادرات املجتمعية. وتتاألف من اأربعة اأق�سام: ملف تو�سيف املوقع، 

وقائمة الر�سد والإ�رشاف، والتقرير الف�سلي، اأداة التقييم. ولكّل من هذه الأق�سام غر�ص نوعي، لذا ينبغي اأن ي�ستخدم يف موقع 

معنّي وفقًا ملنهجية خا�سة. ُجمعت هذه الو�سائل الأربعة يف دليل واحد بغر�ص تب�سيط مهمة امُلقيِّمني على امل�ستويني املحلي 

والوطني، ول�سمان اتباع منهجية م�سرتكة. تت�سابه الو�سائل الأربعة يف البنية، الأمر الذي يتيح مقارنة املعطيات يف فرتات 

زمنية خمتلفة وا�ستعراف مكامن جناح برامج املبادرات املجتمعية اأو ف�سلها، على امل�ستويني املحلي والوطني. ترتكز الو�سائل 

كافة على اجلوانب الت�سعة التالية الأ�سا�سية يف عملية تطبيق املبادرات املجتمعية:

التنظيم وال�ستنها�ص للمجتمع؛ �

التعاون وال�رشاكة بني القطاعات؛ �

نظام املعلومات املجتمعي؛ �

ماأمونية الطعام، ومياه ال�رشب، والإ�سحاح؛  �

التنمية ال�سّحية؛ �

ال�ستعداد حلالت الطوارئ والتاأهب ملواجهتها؛ �

التعليم والأمّية؛ �

تنمية املوؤهالت، والتدريب املهني وبناء القدرات؛ �

ن�ساطات تقوم على القرو�ص البالغة ال�سغر. �

مالحظة:  ميكن تعديل جميع مناذج ال�ستمارات التي يت�سمنها هذا الكتّيب مبا يتالئم مع احتياجات البلد ومتطلباته، وما يتنا�سب مع البنية املحلية 

للقطر، واأحواله ال�سّحية والقت�سادية واملجتمعية.

ملف تو�سيف املوقع

الغر�ص من ا�ستمارة تو�سيف املوقع هو احل�سول على ملحة عامة عن موقع التنفيذ الذي جرى اختياره. وُينَتَظر من مواقع 

التنفيذ اأن تكون ُمهزة، اأو مُيكنها اأن ُتّهز، وفقًا لتعليمات ال�سبكة  الإقليمية للك�سف والإنذار عن الفا�سيات والإ�رشاف عليه. 

ال�ستمارة هي بالغة  التي توفرها هذه  العامة  الإنرتنت. فاملعلومات  اإقليمي للرت�سد ي�ستند على  RASDOON هو نظام 
اإدارة املرافق ال�سّحية، توّفر البنى  الأهمية خالل املرحلة الأولية لعملية الر�سد. وتت�سمن هذه الأداة: معلومات دميوغرافية، 

التحتية الأ�سا�سية واملرافق املجتمعية، وتنظيم املجتمع )مو�سح فيها عدد الفرق العاملة وتوزعها وعدد املهنيني املدربني يف 

كّل منها، اإ�سافة اإىل عدد اأع�ساء جلان التنمية القروية واملجتمعية(، كذلك امل�ستوى الثقايف وال�سّحي والإ�سحاحي، واملداخالت 

الرئي�سية املجتمعية ومعلومات عن حاجات املجتمع وخططه امل�ستقبلية.

قائمة التفقد بالر�سد والإ�رشاف 

ل عمل امُلقيِّم يف الو�سول اإىل ُمعطيات نوعية وذات فائدة  وهي قائمة ق�سرية تتمّيز بالدقة وتت�سمن 24 �سوؤاًل اأ�سا�سيًا ُت�سهِّ

خالل زياراته ملواقع العمل التنفيذية بغر�ص الر�سد والإ�رشاف. مُيكن لالإجابات التي ُيتاح احل�سول عليها اأن توّفر ملحة عامة 

عن اأثر امُلداخالت؛ واأن تو�سح اجلوانب الناجحة وتلك التي حتتاج اإىل حت�سني. وحيث اأّن الأ�سئلة تتمايز فيما بينها اإىل حّد كبري، 

ط هذا ال�ستبيان  ُيتيح ال�ستبيان احل�سول على ملحة عامة و�رشيعة عن احلالة القائمة يف موقع كّل ُمداخلة من املداخالت. ُيَب�سِّ

املقدمة
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عملية مراقبة موقع تطبيق املداخلة، حيث اأنه ميكن اإكماله خالل زيارة املوقع ليوم واحد فقط. وُت�ستق الأ�سئلة الـ 24 املذكورة 

اآنفًا ب�سكل مبا�رش من القائمة ذات النقاط املائة من و�سيلة الر�سد الذاتي للمبادرات املجتمعية. لذا، ُت�سّجع هذه الو�سيلة اأع�ساء 

هيئة القرى واملجتمعات وكذلك مدراء امل�رشوع على ا�ستخدام قائمة التفقد املئوية على املدى الطويل.

التقارير الف�سلية                   

ينبغي على القائمني على تنفيذ املبادرة يف مواقع العمل كتابة تقارير تركز على ذكر املعلومات املهمة يف تواتر ف�سلي 

)كل ثالثة اأ�سهر(. مُتّكن هذه التقارير اأو املعلومات الرتاعية التي تت�سمن الجنازات املحققة واملعوقات مدير البنامج من 

ل معلومات التقارير الف�سلية املوجودات الناجمة عن زيارات امل�رشفني امليدانية  مراقبة تقّدم العمل ب�سكل دوري. كذلك، ُتكمِّ

والتقارير الأخرى الواردة من مواقع العمل. وللتقارير اجليدة التنظيم اأثرها الإيجابي الذي ينعك�ص على اأداء كوادر العمل امليدانية 

واملمثلني املجتمعيني العاملني يف هذه املبادرات، وذلك من خالل توفريها ملعطيات م�سندة بالبينات ووا�سحة ميكن تطبيقها 

اإعداد  ُت�سّهل  النظامية تعتب و�سيلة  الف�سلية  التقارير  الواردة يف  اأّن املعلومات  اإىل  العمل امليدانية. هذا بالإ�سافة  يف مواقع 

التقارير الإقليمية، وخطط التو�سع، كما ميكن ا�ستخدامها يف ن�ساطات التدريب والتوعية والتثقيف.

اأداة التقييم

اإّن اأداة التقييم امل�ستخدمة حاليًا هي اأداة عملية ي�سرية ال�ستخدام و�ساملة. اأعدت هذه الأداة لتتما�سى مع اأداوات املراقبة 

على  املرتكز  املجتمعية  املبادرات  برامج  يف  ومهّمة  اأ�سا�سية  مالت  ت�سعة  الأداة  هذه  تغطي  ذكرها.  �سبق  التي  والإ�رشاف 

واملعطيات  التقارير  ومراجعة  واملقابالت،  امليدانية،  الزيارات  خالل  من  التقييم  اإجراء  ميكن  والوطني.  املحلي  امل�ستويني 

املتوافرة يف مواقع التنفيذ. ُت�سّهل اأداة التقييم مقابلة جميع الفئات من اأ�سحاب القرار مبن فيهم ممثلي املجتمع واأع�ساء جلان 

التنمية القروية اأو املجتمعية، واملعلمني، واملجموعات الن�سائية وال�سبابية، وال�رشكاء، ومدراء امل�رشوع.
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1. معلومات عامة                   
ا�سم البلد �

ا�سم املحافظة اأو البلدة اأو املقاطعة )الولية، الإقليم( �

ا�سم املنطقة اأو ال�سارع اأو البلدية �

ا�سم موقع العمل �

قروي

مدين

)ميكن  ت�سنيف م�ساريع تلبية الحتياجات التنموية الأ�سا�سية �سمن امل�ساريع القروية اأو املدنية فقط وذلك ح�سب مواقع العمل وموا�سفاتها(

�سنة وتاريخ بدء العمل يف املوقع �

نوع املداخالت يف املوقع )اخرت واحداً فقط( �

م�ساريع تلبية الحتياجات التنموية الأ�سا�سية

برامج املدن ال�سّحية 

برامج القرى ال�سّحية

 2. املعلومات الدميوغرافية                   

عدد الأ�رش �

عدد الأفراد دون اخلام�سة ع�رش �

عدد الأفراد فوق اخلام�سة ع�رش �

3. اإدارة املرافق ال�سّحية
هل يوجد اأي مرفق �سّحي يف هذا املوقع

يف حال الإجابة بنعم، يرجى اختيار م�ستوى العاملني املكّلفني باإدارة املرفق ال�سّحي املتوفر يف املوقع:

اأطباء

ممر�سات

قابالت قانونيات

�سيادلة

عمال �سّحيون

نا�سطون �سّحيون اأو متطوعون

اآخرون، ُيرجى حتديد طبيعة ن�ساطهم

ذكور

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

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

         نعم

اإناث

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

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

       ل
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4. توّفر البنى التحتية واملرافق املجتمعية الأ�سا�سية
ُيرجى اختيار املرافق املتاحة يف هذا املوقع )ميكن اختيار اأكرث من مرفق(

فريق �سّحي متنقل

مولدات مدربات على التوليد 

مدر�سة ابتدائية

مدر�سة ثانوية

كهرباء

م�رشف )بنك(

ماء �سالح لل�رشب )اأو حتى ب�سكل جزئي(

نظام جمع النفايات والتخل�ص من الف�سالت

طرق مر�سوفة توؤدي اإىل اأقرب مدينة/ اأو بلدة

و�سائل النقل العامة اإىل اأقرب مدينة/ اأو بلدة

5. التنظيم املجتمعي
عدد ممثلي التجمعات املدربني �

عدد اللجان املن�ساأة اخلا�سة بتنمية القرى اأو املجتمعات  �

عدد الذكور يف هذه اللجان �

عدد الإناث يف هذه اللجان �

عدد اللجان الفرعية املن�ساأة اخلا�سة بالتنمية القروية اأو املجتمعية �

               يف حال كانت هذه اللجان قد �سكلت م�سبقًا، يرجى حتديد مال عمل هذه اللجان وتخ�س�سها:

ال�سّحة

املراأة

ال�سباب

التعليم

غري ذلك )يرجى حتديد املجال(:

هل توجد اأي منظمة غري حكومية اأو متمعية املرتكز نا�سطة يف موقع العمل هذا؟ �

يف حال الإجابة بنعم، يرجى حتديد ا�سم املنظمة ومال عملها:

جمال عمل املنظمةا�سم املنظمة غري احلكومية اأو املجتمعيةالعدد

لنعم
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ملف موا�سفات املوقع

 6. التعليم

عدد الأطفال يف عمر املدر�سة )بني اخلام�سة واخلام�سة ع�رشة( �

عدد الأطفال بني اخلام�سة واخلام�سة ع�رشة من العمر امل�سجلني يف املدار�ص �

عدد الأ�سخا�ص الأمّيني فوق اخلام�سة ع�رشة من العمر �

7. ال�سّحة والإ�سحاح
)ينبغي اأن تكون جميع املعطيات مرتكزة على معلومات الأ�سهر الثني ع�رش الأخرية(

عدد الولدات �

عدد وفيات الولدان قبل اإنهائهم ال�سهر الأّول من العمر �

عدد وفيات الر�سع بني ال�سهر الأّول وال�سنة الأوىل من العمر �

عدد وفيات الأطفال بني ال�سنة الأوىل وال�سنة اخلام�سة من العمر �

عدد الولدان قليلي الوزن )اأقل من 2500 غرام( �

عدد وفيات الأمهات ب�سبب الولدة اأو م�ساعفاتها �

عدد الولدات التي ح�سلت مب�ساعدة مولدات مدربات �

عدد الأطفال الر�سع الذين اأمّتوا �سهرهم الثاين ع�رش عند تاريخ رفع التقرير  �

عدد الأطفال الر�سع الذين اأمّتوا �سهرهم الثاين ع�رش عند تاريخ رفع التقرير وكانوا قد ح�سلوا على التطعيم �سد �

الأمرا�ص التي ميكن توقيها باللقاحات 

عدد الأ�رش املتاح لها ماء نظيف وم�سمون ال�ستمرار لل�رشب  �

عدد الأ�رش املتاح لها مرافق اإ�سحاحية م�سمونة ال�ستمرار )مراحي�ص ونظام للتخل�ص من الف�سالت ال�سلبة( �

ذكور

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

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

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

اإناث

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

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

.................
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8. اأهم املداخالت املجتمعية املرتكز  منذ بداية عام 2005
املوارد امُل�ستثمرة )دولر اأمريكي(عدد املنتفعنيامل�ساريع

منظمة احلكومةاملجتمع

ال�سّحة

العاملية

معلومات اأخرى

دولر الأ�سم

اأمريكي

ال�سّحة/الغذاء

النتيجة الرئي�سية

امل�ساواة بني اجلن�سني 

والنهو�ص باملراأة

النتيجة الرئي�سية

املياه والإ�سحاح

النتيجة الرئي�سية

برامج التاأمني ال�سّحي 

املجتمعية

النتيجة الرئي�سية

دورات حمو الأمية

النتيجة الرئي�سية

حت�سني م�ستوى 

املدار�ص

النتيجة الرئي�سية

املراكز الن�سائية 

للتدريب املهني

النتيجة الرئي�سية

مراكز حمو الأمية 

احلا�سوبية

النتيجة الرئي�سية

اإن�ساء الطرق

النتيجة الرئي�سية

الزراعة

النتيجة الرئي�سية

املا�سية

النتيجة الرئي�سية

ي
ّ
الر

النتيجة الرئي�سية

القرو�ص ال�سغرية

النتيجة الرئي�سية

بنود اأخرى )يرجى 

حتديدها(

النتيجة الرئي�سية
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ملف موا�سفات املوقع

9. موجز عن احلاجات املجتمعية وخططها امل�ستقبلية
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

                  ا�سم حمرر التقرير:         توقيع حمرر التقرير:     التاريخ:
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 قائمة تفقدية بالر�سد والإ�رشاف

القائمة  ا�ستخدام هذه  . ميكن 
1
للمبادرات املجتمعية الذاتي  للر�سد  املئوية  القائمة  فيما يلي قائمة خمت�رشة م�ستقة عن 

خالل الزيارات اخلاطفة لر�سد ومراقبة املواقع التنفيذية لتلك املبادرات. حيث اأن كّل زيارة من زيارات الر�سد والإ�رشاف لها 

اأهدافها اخلا�سة، ثّمة عدد خمتلف من الأدوات  التي ُت�سّهل مهام امل�رشفني اأو املراقبني امليدانيني. وحيث اأّن بع�سًا من الأدوات 

املتوفرة �سديد التف�سيل ويتطلب وقتًا؛ ت�ستخدم هذه القائمة املخت�رشة كاأداة لتنظيم الأداء وت�سهيل تقييم الر�سا املجتمعي 

الذي هو الغاية الق�سوى للمبادرات املجتمعية. فنتائج ا�ستخدام هذه الأداة �سوف ُيقّدم ملحة �ساملة عن تقّدم هذه املبادرات 

وحتديد اجلوانب الرئي�سية التي تتطلب حت�سينًا فيها.

واإجراء  امللّفات  اأو  والتقارير  ال�سجالت  مراجعة  املثال،  �سبيل  على  اإ�سافية،  اأدلة  عن  يبحثوا  اأن  امل�رشفني  على  يتوجب 

مقابالت مع عدد مغاير من الأ�سخا�ص، منهم ُمقّدمو اخلدمات وامُلهتّمون بالرعاية املجتمعية. كذلك فاإّن نتائج جمع املعطيات 

من خالل هذه القائمة �سوف مُيّكن ممثلي التجمعات واأع�ساء جلان التنمية الجتماعية من الطالع على اأهمية التوثيق ال�سّحيح 

وت�سجيل املداخالت كافة.

ممت هذه الأداة ب�سكل خا�ص لكي ت�ستخدم يف مواقع املبادرات املجتمعية حيث تتواجد فيها يف العادة البيِّنات ذات  �سُ

الأهمية البالغة التي تتطلب ت�سجياًل �ساماًل ونظامًا توثيقيًا �سلبًا. ُتغّطي هذه الأداة اجلوانب الت�سعة الرئي�سية للمبادرات )راجع 

املقّدمة(

 و�سيلة الر�سد الذاتية للمبادرات متمعية املرتكز: قائمة النقاط املائة. القاهرة، املكتب الإقليمي ل�رشق املتو�سط، منظمة ال�سّحة العاملية، 2009.
1
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اأدوات ر�سد وتقييم املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

القائمة التفقدية بالرّ�سد والإ�رشاف

ا�سم املوقع امُلخ�س�ص للمبادرة املجتمعية ......................................................

املنطقة ..............................................................................................................

املحافظة/املقاطعة ..........................................................................................

ا�سم من ا�ستكمل القائمة التفقدية........................

التاريخ ..............................................................

التوقيع ..............................................................

مالحظاتالإجابةالأ�سئلة

لنعم

اأ -  املنظمات املجتمعية واآليات ا�ستنها�سها 

َلة جلان التنمية القروية/ اأو املجتمعية امُل�َسكَّ

درجة تركيز الأع�ساء على مهامهم وم�سوؤولياتهم �

توافر حما�رش عن الجتماعات ال�سابقة التي عقدتها اللجان �

هل ت�سم اللجان اأع�ساًء من اجلن�سني  �

حتقق من اأداء جلنة التنمية 

املجتمعية، والنتائج الرئي�سية التي 

حققتها وتوافر البّينات التي توثق 

ان�شغال جلان التنمية املجتمعية/ 

اأوالقروية يف تخطيط ال�شّحة 

على امل�شتوى املحلي والتخطيط 

املجتمعي وذلك من خالل االطالع 

على ال�شجالت واإجراء املقابالت 

مع اأع�شاء هذه اللجان.

وجود مركز متمعي لتنظيم خمتلف الفعاليات )كالأن�سطة 

الريا�سية، والفعاليات الثقافية املحلية، واإن�ساء املراكز املعلوماتية، 

اإلخ(.

حتقق من الر�شا املجتمعي وتوافر 

املرافق

وجود مموعات من الن�ساء وال�سباب ت�سَم متطوعني �سّحيني 

وممثلي التجمعات يقومون مبهام وا�سحة تهدف اإىل امل�ساهمة يف 

عملية التنمية املحلية

عدد املجموعات املجتمعية/

م�شاهمتها الرئي�شية يف التنمية 

االجتماعية وال�شّحية )توّفر 

البّينات الداعمة لذلك (.

ب -  التعاون وال�رشاكة بني القطاعات

�سهرية  دورية  بلقاءات   
2
الرئي�سية التنمية  قطاعات  قيام ممثلي 

على  ال�سهر  يف  واحدة  مرة  القروية  اأو  املجتمعية  التنمية  جلان  مع 

التي  الفاعلة  التقني للم�ساريع  الدعم  اأقل تقدير كما يقومون بتقدمي 

ي�رشفون عليها.

حتقق من تقارير االجتماعات 

ومن نتائج التعاون البيني بني 

القطاعات وجودة العون التقني 

وتواتر اإ�رشاك املجتمع يف 

اأن�شطتهم.

عقد اجتماعات �سهرية بني الفرق العاملة يف خمتلف القطاعات 

وتوافر بّينات حول جميع امل�ساريع امل�سرتكة املدعومة من جلان 

التنمية املجتمعية/ اأو القروية، ووكالت الأمم املتحدة، واملنظمات 

غري احلكومية وغريها من ال�رشاكات املحتملة.

حتقق من البّينات.

  القطاعات الرئي�سية هي: قطاعات ال�سّحة والتعليم والزراعة وال�سمان الجتماعي وال�سحة العامة واحلكم املحّلي.
2
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ج – نظام املعلومات املجتمعي 

قيام اأع�ساء املجتمع )من متطوعني وممثلي التجمعات، وجلان 

التنمية املجتمعية/ اأوالقروية( بجمع املعلومات الرئي�سية وحتليلها 

وا�ستخدامها من اأجل التوعية والتثقيف والإر�ساد والتخطيط.

حتقق من وجود اأمثلة عن 

املعلومات التي ا�شتخدمت يف 

التخطيط والتثقيف، على �شبيل 

املثال: اإ�شارة معطيات امل�شح 

اإىل انخفا�ض معّدل اأمّية املراأة، 

ثم ا�شتعلم حول ا�شتخدامها يف 

الرتتيبات املجتمعية االأولية من 

خالل تاأ�شي�ض دورات ملحو االأمية 

للرا�شدين مثاًل.

جودة عر�ص لوحات الن�رشات املجتمعية وم�ساركتها لأع�ساء 

املجتمع يف ن�رش الأخبار واملعلومات حول البامج املختلفة.

ابحث عن اأي وا�شطة اإعالمية تقوم 

باإبالغ املجتمع عن املداخالت 

اجلارية فيه. 

د -  ماأمونية املياه والإ�سحاح الغذاء

تاأّكد من اأّنه جرى حتديد اأماكن م�سادر املياه ور�سمت خرائط 

تواجدها واتخذت اإجراءات حمايتها. واأنه ثمة خمطط ملعاجلة املياه 

و�سع بعلم من جلان التنمية املحلية اأو القروية، واأّن بيئة هذه 

املواقع نظيفة.

حتّقق من املخطط وعدد م�شادر 

املياه املوّثقة. قم بزيارة مناطق 

ا�شتجماع املياه املعنية بالربنامج 

وتاأكد من نظافتها ونظافة البيئة 

املحيطة بها.

اهتمام املجتمع بال�سالمة الغذائية وقيام مفت�سي �سحة الأغذية 

بر�سد املحالت التي تعمل يف مال الغذاء واإجراوؤهم الفحو�سات 

الطبية الالزمة للعاملني يف مال الأطعمة ب�سكل دوري.

حتقق من �شجالت املوؤ�ش�شات 

الغذائية املذكورة يف قائمة التفقد 

التي ي�رشف عليها املفت�شون وقم 

بزيارات ميدانية لبع�ض حمالت 

بيع املواد الغذائية.

هـ - التنمية ال�سّحية

توّفر جميع الأدوية/ واللقاحات الأ�سا�سية والأجهزة احليوية 

والأدوات املهمة، يف املرفق ال�سّحي.

حتّقق من وجود قائمة باالأدوية/ 

واالإمدادات االأ�شا�شية .

تاأكد اأن جميع الن�ساء احلوامل يتلقني الرعاية ال�سابقة للولدة يف 

اأوقاتها الالزمة، مبا يف ذلك تلقي لقاح ذوفان الكزاز، واأنه مت لهّن 

جميعًا و�سع اخلطط  لولدة ماأمونة خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية 

من احلمل. كذلك حتّقق من اأّن الولدة املاأمونة وال�سّحية متاحة 

بات.
ّ
جلميع الن�ساء مب�ساعدة موّلدات  ُمدر

اطلع على �شجالت املرفق، وقم 

باإجراء مقابالت مع عدد من 

االأمهات احلوامل.

ق اأّنه يتم ت�سجيل جميع الولدان من قبل ممثلي التجمعات  حَتقَّ

واملتطوعني. واأّن هوؤلء الولدان قد تلقوا اللقاحات الالزمة عند 

الولدة وخالل العام الأول من عمرهم كجزء من البوتوكول 

الوطني. كذلك اأنه يجري متابعة جميع الأطفال حتى �سن اخلام�سة 

من عمرهم.

حتقق من �شجالت �شّحة االأطفال/ 

وملفات االأ�رش وجميع ال�شجالت 

املوجودة يف املرفق ال�شّحي 

الواقع يف موقع التنفيذ.
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تاأّكد اأّن ممثلي التجمعات واملتطوعني ال�سّحيني يقومون بالتبليغ 

عن جميع احلالت امل�ستبه بها بالإ�سابة بال�سّل واملالريا 

والأمرا�ص ال�سارية الأخرى، اإىل اأقرب مرفق �سّحي متاح. واأنهم 

يقومون بعدها مبتابعة جميع احلالت التي بّلغ عنها تبعًا للتدريب 

الذي تلقاه هوؤلء يف املرفق ال�سّحي.

حتقق من �شجالت جلنة التنمية 

املحلية/ والقروية وقارنها 

ب�شجالت املرفق ال�شّحي.

تاأّكد اأن منطقة تنفيذ املبادرات املجتمعية املرتكز خالية من 

اجلرمية، والعنف والتمييز �سّد الن�ساء والرجال اأواملجموعات 

العرقية.

قم باإجراء مقابالت مع اأع�شاء 

من جلنة التنمية املجتمعية/ 

اأوالقروية واأع�شاء من اأ�رش 

تارة. مخُ

و – ال�ستعداد للطوارىء ومواجهتها

تاأّكد من اأّنه جرى ا�سُتعراف جميع حالت الطوارئ املتكررة التي 

حدثت خالل الع�رشة �سنوات املا�سية واأنه قد اأدرجت يف قائمة 

تفقدية واأّن عدد ال�سحايا والبنيات الأ�سا�سية املحلية التي ت�رّشرت 

اأو ُخربت قد �سّجلت.

توّفر البّينات 

اأنه جرى تدريب ممثلي التجمعات واملتطوعني ال�سّحيني على خطة 

ال�ستعداد للطوارئ ومواجهتها، وكيفية التعامل مع حالت الطوارئ 

وتقدمي الإ�سعافات الأولية يف الزمان واملكان الالزمني.

حتّقق من وجود خطة لال�شتعداد 

للطوارئ ومواجهتها وقّيم م�شتوى 

معرفة املتطوعني ال�شّحيني 

دربني من ممثلي التجمعات. املخُ

اأنه جرى اإعداد خطة حلالت الطوارئ اأعِلمت بها ال�سلطات املحلية 

امُلخت�سة من اأجل ح�سد املوارد والقيام بالأعمال الالزمة. واأّنه 

جرى اإعالم املجتمع بخطة الطوارئ هذه، واأّن كل فرد فيه يدرك ما 

عليه فعله، ومن عليه تبليغه.

ا�شتعر�ض خطة الطوارئ وجدول 

الدورات التثقيفية للمجتمع.

ز – التعليم وحمو الأمية

اأّنه جرى اإحلاق جميع الأطفال املوؤهلني )�سبيانًا وفتيات( 

باملدار�ص دون اإ�سقاط اأّي منهم .

حتقق من الوثائق وقابل مدير 

املدر�شة. ا�شتعر�ض �شجالت 

جلنة التنمية املحلية/ والقروية 

وقارنها ب�شجالت املجتمع املحلي 

و�شجالت املدار�ض.

اأّنه جرى اإن�ساء �سفوف فاعلة ملحو الأمية لدى الرا�سدين واأّنه جرى 

ن�رش عدد من اأكملوا تدريبهم يف خمتلف الدورات.

قم بزيارة �شفوف حمو االأمية، 

وقابل بع�ض الرا�شدين الذين 

ا�شرتكوا بها وا�شاألهم بع�ض 

االأ�شئلة الب�شيطة حول فوائد 

امتالكهم للقدرة على  القراءة 

والكتابة.

ح – املهارات، والتنمية، والتدريب املهني وبناء القدرات

اأنه جرى اإعداد قوائم باملهارات املحلية، والهتمامات واخلبات 

واأن الإجراءات املالئمة قد اتخذت من قبل جلنة التنمية املحلية/ 

والقروية وقطاعات التنمية املعنية.

حتقق من الوثائق/ والتقارير 

وال�شجالت.
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لنعم

اأّنه جرى اإن�ساء مراكز للتدريب احلا�سوبي، وتعليم اللغات، ومرافق 

ريا�سية  تدار ومتّول بقدرات حملية ذاتية. واأنه جرى تطوير اآلية 

لتمويل الر�سوم الدرا�سية لت�سهيل التمويل امل�ستقل للمراكز.

قم بزيارة املتدربني ومدربيهم 

واجرِ مقابالت معهم.

اأّنه جرى ا�ستثمار الأموال التي ر�سدت يف م�ساريع اجتماعية خالل 

الأ�سهر الثني ع�رش املا�سية.

ابحث عن ا�شتثمارات يف مداخالت 

اجتماعية جديدة �شجلها مدراء 

الربامج يف جلنة التنمية املحلية/ 

وجلنة التنمية القروية.

ط - اأن�سطة القرو�ض البالغة ال�سغر

اأّنه جرى تدوين جميع الأمور املالية، وجرى توثيقها ومتابعتها من 

قبل الأمني املايل يف جلنة التنمية املحلية/ جلنة التنمية القروية.

حتقق من ال�شجالت املتاحة وقم 

ختارين.  بزيارة املنتفعني املخُ

ميكن للم�رشف  اأن يقّيم اأي�شًا 

التغيري االجتماعي احلا�شل يف 

حياة املنتفعني من خالل البّينات 

املبا�رشة وغري املبا�رشة مثل 

زيادة الدخل، والتحاق االأطفال 

باملدر�شة وتلّقيهم للقاحات 

التمنيع، وحت�شينات يف املياه 

واالإ�شحاح اإلخ.، كموؤ�رشات على 

التغيري.

اأّنه جرى اقتطاع ن�سبة 5% - 10% كر�سوم خدمات عن كل قر�ص 

 للدخل واأّنه جرى اإيداعها يف ح�ساب م�ستقل لتمويل اأن�سطة 
ّ
ُمدر

التنمية الجتماعية )�سناديق التنمية الجتماعية(.

حتّقق من وجود بّينات عن بع�ض 

املداخالت التي جرى متويلها من 

�شناديق التنمية االجتماعية. وقم 

باإجراء مقابالت مع املنتفعني.
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التقارير الف�سليــة

القائمة التفقدية بالرّ�سد والإ�رشاف

تاريخ: اإقليم/حمافظة:     الق�ساء/املنطقة ال�سّحية:    

 تاريخ ت�سكيل جلان التنمية املحلية/ جلنة التنمية يف املنطقة:

اإىل: من:    الفرتة الزمنية للتقرير )تاريخ التقرير(:  

امل�ساريع والتغطية1

املجموعاإناثذكورعدد ال�سكان

عدد الأ�رش

موقع جديد للمبادرات متمعية املرتكز اأن�سئ خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية

عنوان ال�رشاكة القائمة خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية

عدد �سناديق التمويل التي اأن�ساأت خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية بالعملة املحلية

اأي تغيري/تغيريات رئي�سية حا�سلة مقارنة بالتقرير ال�سابق

 ينبغي الإ�سارة اإىل تاريخ التقرير الأّول وتاريخ التقرير الأخري مع ذكر ال�سهر والعام. اكتب ا�سم املواقع اجلديدة التي طّبق فيها برنامج املبادرات املجتمعية 
1

املرتكز خالل الفرتة. ُيرجى التحديد بالتف�سيل اأّي تغيري حدث يف تنفيذ البنامج اأو اأي تغري اآخر قد يكون موؤثراً على البنامج.

املوؤ�رشات ال�سّحية والجتماعية1

املجموعاإناثذكوراملوؤ�رشات

1.    عدد املواليد الأحياء 
2.   عدد الوفيات لأي �سبب من الأ�سباب )من جميع الأعمار(

ع حتت ال�سنة من عمرهم الذين توّفوا لأي �سبب من  3.   عدد وفيات الر�سّ
الأ�سباب

4.   عدد وفيات الأطفال حتت اخلام�سة من عمرهم الذين توّفوا لأي �سبب من 
الأ�سباب

5.   عدد الأطفال الذين بلغوا ال�سنة من عمرهم عند تاريخ كتابة التقرير
6.   عدد الأطفال الذين بلغوا ال�سنة من عمرهم عند تاريخ كتابة التقرير 

والذين تلّقوا لقاح احَل�سبة

اأجريت مب�ساعدة عاملني مدربني 7.   عدد الولدات التي 
8.   عدد الأ�رش املتاح لها م�سادر ماأمونة من مياه ال�رشب 

9.   عدد الأ�رش املتاح لها مراحي�ص �سّحية
10. عدد الأ�رش املتاح لها نظام لإدارة النفايات ال�سلبة

اأع�ساء جلان التنمية )جلنة التنمية املحلية/ جلنة التنمية القروية  11. عدد 
يف املجتمع اأو القرية

اأو املتطوعني ال�سّحيني  12. عدد ممثلي التجمعات 
13. عدد الأ�سخا�ص الذين اأكملوا دورات حمو الأمية خالل الأ�سهر الثالثة 

الأخرية
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املجموعاإناثذكوراملوؤ�رشات

اأكملوا دورات تطوير املهارات مبا يف ذلك دورات  14. عدد الأ�سخا�ص الذين 
التدريب املهني

اأكملوا دورات التدريب على احلا�سوب 15. عدد الأ�سخا�ص الذين 
16. عدد امل�ساريع الجتماعية اجلديدة التي مت تاأ�سي�سها

اإئتمانية �سغرية  17. عدد امل�ساريع التي مّت تاأ�سي�سها بقرو�ص 

اإن املعلومات يف هذا اجلدول يغطي فرتة التقرير )اأي الثالثة اأ�سهر الأخرية(
 1

عدد الجتماعات، والتدريبات وزيارات الإ�رشاف1

زيارات الإ�رشافالتدريبعدد الجتماعات املنعقدة مع

فريق دعم 

م�سرتك بني 

القطاعات 

املعنية

ممثلي 

املجتمعات

النوع/العدد

املو�سوع

اأ�سم امل�رشف ومهامهالتاريخ

مالحظات

ممثلي  اأو  القطاعات  بني  امل�سرتك  الدعم  فريق  من  اأع�ساء  فيها  �سارك  التي  الجتماعات  فيها  مبا  الأخرية؛  الثالثة  الأ�سهر  يف  عقدت  التي  الجتماعات  عدد 
 1

اجلماعات. كما ينبغي ذكر جميع الن�ساطات التدريبية التي جرت خالل هذه الفرتة مبا فيها زيارات الإ�رشاف واملراقبة التي جرت خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية. 

كذلك اأ�سف التقارير املف�سلة لالأن�سطة املذكورة.

لة )بالعملة املحلية(1 �سناديق القرو�ض والأموال املح�سَّ

ه للدخل 
َّ
عدد الأ�رش/الأفراد الذين يطلبون قرو�سًا ُمِدر

تبعًا للمعايري امُلعتمدة من قبل اأع�ساء جلنة التنمية 

املحلية/ جلنة التنمية القروية

مموع عدد القرو�ص املمنوحة خالل الأ�سهر الثالثة 

الأخرية

لة على اأق�ساط خالل الأ�سهر  عدد القرو�ص املح�سَّ

الثالثة الأخرية

عدد القرو�ص املتاأخرة الت�سديد )انق�ساء �ستة اأ�سهر 

على تاريخ ال�ستحقاق الذي جرى التفاق عليه 

بني جلنة التنمية املحلية/ جلنة التنمية القروية 

واملنتفعني(

يبنّي هذا اجلدول القرو�ص التي منحت والأموال امل�سرتدة خالل فرتة التقرير اإ�سافة اإىل القرو�ص املتاأخرة يف ال�سداد وفقًا لالتفاق املبم.
 1
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التقارير الف�سلية

البيان املايل1

الر�سيد الفئة

من الفرتة 

ال�سابقة 

)1(

امُلح�ّسل 

يف الفرتة 

احلالية )2(

املجموع 

)1+2(

الر�سيدا�ستخدام العتمادات املالية يف الفرتة احلالية

املنح القر�ض

)م�ساريع 

اجتماعية(

كلفة 

الت�سغيل

املجموع

اأموال ال�سندوق 

الأ�سا�سي

اأموال ال�سندوق 

الدائر

اأموال �سندوق 

التنمية 

الجتماعية

املجموع

ينبغي ا�ستكمال معطيات هذا اجلدول قبل بدء فرتة التقرير لتحديد اخلط القاعدي. ومن ثّم الإقرار بالأموال امل�ستلمة  وتلك امل�ستخدمة من الت�سنيفات ذاتها، 
 1

حيث ميثل الر�سيد الفارق بني الإقرارين.
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بع�ض التو�سيات قبل التقييم

ُي�ستح�سن العمل  مع فريق، لذا قم بت�سكيل فريق عمل ووزع املهام ال�رشورية بالت�ساوي بني اأع�سائه. �

خّطط عملية التقييم وتاأكد من توافر كل ما يلزم من املوارد الالزمة، والإمدادات، والدعم املايل والرواتب، اإلخ... �

وجًمع املعلومات الالزمة. و�سع خطة عمل تدمج بني خمتلف الأن�سطة واملهام تبعًا جلدول عمل حمّدد )من �سيقوم 

بالعمل ومتى(.

اأداة التقييم

اأداتي رفع التقارير الف�سلية والزيارات  هي اأداة عملية لتقييم برنامج املبادرات املجتمعية. جرى تكييف هذه الأداة مع 

ت�سكيل  الت�سعة. من املهم جداً  الرئي�سية  النواحي  القائمة، وذلك بعد الأخذ بالعتبار  الر�سد  الإ�رشافية مبا يتالئم مع عمليات 

فكرة م�سبقة عن البلد الذي اأقيم فيه م�رشوع املبادرة املجتمعية قبل ال�رشوع يف حت�سري عملية تقييمه. لذا، من املهم ملء بع�ص 

اجلداول وال�ستبيانات للو�سول اإىل فهم اأعمق عن حالة البلد.

خالل  من  التقييم  عملية  اإجراء  وينبغي  الأداة.  تت�سمنها  اأن  ينبغي  وملزمة  اأ�سا�سية  مبا�رشة  اأ�سئلة  ثمة  منطقة  كّل  يف    

مناق�سات جماعية، ومقابالت مع الفئات امل�ستهدفة ومدراء البامج واأع�ساء يف جلان التنمية الجتماعية، اإ�سافة اإىل مراجعة 

امللفات والوثائق املتاحة، والأهم من كل ذلك القيام بزيارات ميدانية.

اإجراء  التقييم على  الأّول من  الق�سم  يرتكز  والوطني.  املحّلي  امل�ستويني  املجتمعية على  املبادرات  م�ساريع  تقييم  ينبغي 

املبادرات  من�سقي  مع  مقابالت  من  الثاين  الق�سم  يتاألف  بينما  جماعية.  ومناق�سات  ميدانية  زيارات  ت�سمل  حملّية؛  ُمداخالت 

املجتمعية واأ�سخا�ص يعملون يف قطاعات التنمية و�سّناع ال�سيا�سات، على امل�ستوى الوطني. 

�سوف ي�سمل التقييم عدداً كبرياً من املناق�سات اجلماعية، حيث من املهم التحّدث مع جميع العاملني يف برامج املبادرات 

املجتمعية املرتكز. وُين�سح بالبدء باإجراء املقابالت مع اللجان املحلية والتو�سع بعدها لت�سمل خمتلف اأع�ساء املجتمع.  حيث 

ميكن من خالل اإجراء املقابالت املبا�رشة واملناق�سات اجلماعية مع �سناع القرار املحليني املهمني تقييم التقّدم امُلحّقق يف 

مداخالت املبادرات املجتمعية املرتكز، وم�ستوى الر�سا املجتمعي وامل�ساركة يف التنمية املحلّية والن�ساطات ال�سّحية.
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املرت�سم القطري

�سورة بيانية قطرية

عدد ال�شكان، وعدد ال�رشائح من متلف املجموعات والفئات العمرية واالأثنية/ والعرقية، معلومات دميوغرافية

والتق�شيم املناطقي للقطر.

بنية النظام ال�شّحي ودوره على متلف امل�شتويات االإدارية.النظام ال�سّحي

املعايري الجتماعية 

والثقافية

مظاهر احلياة االجتماعية، وخ�شو�شَا املعايري والقيم التي تهّم املقّيمني وتوؤثر على اأن�شطة 

الربامج.

االأو�شاع االأمنية العامة وت�شمل ال�رشاعات وحاالت الطوارئ والتوافق االجتماعي بني متلف ال�سالم والأمن

الفئات العرقية.

نظم اقت�شاد ال�شوق ال�شائدة وال�شورة العامة القت�شاد البلد.النظام القت�سادي

اللتزام ال�سيا�سي 

وال�سيا�سات املتبعة

طبيعة الدعم احلكومي ومداه وارتباطه مبخططات التنمية الوطنية، وامللكية احلكومية.

على امل�شتويني الوطني واملحلي، ا�شم ال�رشكاء وطبيعة م�شاركتهم.ال�رشاكة

الرتويج للبنامج 

ودعمه

اال�شرتاتيجيات الرتويجية والتثقيفية وموا�شفاتها واأهميتها بالن�شبة اإىل حتقيق اأهداف الربنامج.

ة وحجمها حتى ال�شاعة وم�شدرها/م�شادرها.ح�سد املوارد
ّ

�شتدر طبيعة املوارد املخُ

املجالت الرئي�سية للربنامج وال�سكان الذين تغطيهم

�سف املجالت الرئي�سية ملداخالت الربنامج

م�سادر التمويل

بالعملة املحلّيةامل�سدر املايل )منظمة/وكالة/ُمتربّع(

�سة لبنامج املبادرة املجتمعية يف العام املايل احلايل مموع العتمادات امُلخ�سّ

العتمادات التي اأ�سدرت لدعم البامج ال�سّحية

العتمادات التي اأ�سدرت لدعم م�ساريع اأخرى كالتعليم، واملياه والإ�سحاح، وتنمية املهارات، 

اإلخ..

ة للدخل
ّ
العتمادات التي اأ�سدرت كقرو�ص لتمويل اأن�سطة ُمدر

اعتمادات ا�ستخدمت للدعم التقني وت�سمل البيئة العلمية والبحوث

اعتمادات ا�سُتخدمت لتغطية تكاليف الت�سغيل وال�سيانة
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اأداة التقييم
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امل�سح القاعدي لتقييم املبادرات املجتمعية                   

يفيد القيام بهذا امل�سح فريق التقييم على فهم احلالة الجتماعية يف موقع التنفيذ. يف حال وجود اأكرث من موقع تنفيذي يف 

البلد، يجري اختيار عدد منهم ب�سكل ع�سوائي لتقييم العمل فيهم. وجلمع املعطيات، ت�ستخدم املعلومات املتاحة من املنظمات 

الدواية، وال�سلطات احلكومية واملجتمع. اأّما التقارير الف�سلية وال�سهرية فهي م�سدر اآخر للمعلومات التي ينبغي ا�ستعرا�سها.

موقع التنفيذالأرقام الوطنيةاملوؤ�رشات

الدميوغرافية

عدد ال�سكان وامل�ساحة )بالكيلومرت املربع(

عدد ال�سكان بح�سب العمر واجلن�ص )يف القرى/املدن(

املوؤ�رشات ال�سّحية الرئي�سية

)
ّ
ع )لكل 1000 مولود حي معدل وفيات الر�سّ

معدل وفيات الأطفال حتت اخلام�سة من عمرهم )لكل 1000 مولود 

حي(

بات
ّ
ن�سبة الولدات التي متت حتت رعاية موّلدات مدر

ن�سبة الأزواج الذين ي�ستخدمون موانع حمل حديثة

ن�سبة الأطفال حتت ال�سنة من عمرهم الذين جرى حت�سينهم �سّد �ستة 

اأمرا�ص ميكن الوقاية منها بالتطعيم )وفقًا للبوتوكول الوطني(

ن�سبة الن�ساء ب�سن الإجناب اللواتي تلقني لقاح ذوفان الكزاز

ن�سبة الأمهات احلوامل اللواتي تلقني الرعاية ما قبل الولدة )معدل 

احل�سور: ينبغي اأن يكون اأربع مرات على الأقل خالل فرتة احلمل(

ن�سبة الأطفال حتت اخلام�سة من عمرهم الذين حظوا مبراقبة دورية 

لنمّوهم )وفقًا للبوتوكول الوطني(

املياه والإ�سحاح

ن�سبة الأ�رش امُلتاح لها مياه �رشب ماأمونة )يف القرى/املدن(

ن�سبة الأ�رش املتاح لهم مراحي�ص �سّحية بدائية وحديثة )يف القرى/

املدن(

التعليم

معدل اللتحاق باملدار�ص البتدائية

ن�سبة الأطفال الذين انقطعوا عن درا�ستهم البتدائية

معدلت الأمية عند البالغني )ذكور واإناث(

الرعاية الجتماعية

اأّي نوع من برامج التاأمني متوافرة )الإجابة بنعم اأم ل مع  حتديد نوع 

ال�سمان(

التنمية القت�سادية

ن�سبة الأ�رش حتت خط الفقر الوطني )بالدولر الأمريكي،لليوم الواحد، 

لل�سخ�ص الواحد(

معّدل البطالة )ن�سبة البالغني ما بني ال35-25 من عمرهم من دون 

عمل ماأجور(
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اأداة التقييم

خطة عمل ُمقرتحة لعملية التقييم                   

الإطار الزمنيال�سخ�ض امل�سوؤولال�سرتاتيجيةالن�ساط

جمع املعلومات

حتليل املعلومات

حترير التقارير

تقدمي التقييم



38

اأدوات ر�سد وتقييم املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

اأداة التقييم للعمل امليداين

مقابالت املجموعات امل�ستهدفة/ واملناق�سات اجلماعية

VDC/CDC اأع�ساء جلان التنمية املجتمعية/ اأوالقروية

تنظيم املجتمع وا�ستنها�سه

تاريخ اإن�ساء كّل من جلنة التنمية املحلّية وجلنة التنمية القروية �

عدد الأ�سخا�ص الذي جرى اختيارهم وتدريبهم ليكونوا اأع�ساء يف جلان التنمية املحلّية والقروية ، وممثلي التجمعات  �

واللجان الفرعية

كيف جرى اختيار هوؤلء الأع�ساء وما هي املعايري التي مّت انتقاوؤهم على اأ�سا�سها يف ع�سوية جلان التنمية املحلية  �

والقروية؟

هل �سارك املجتمع يف انتقاء جلان التنمية املحلّية والقروية؟ �

ما هي اأهم املنافع التي ح�سل عليها املجتمع من مداخالت املبادرات متمعية املرتكز؟ �

هل جلان التنمية املحلّية والقروية على علم بوجود ممثلي التجمعات واملتطوعني ال�سّحيني؟  �

هل يوجد اأي تن�سيق بني جلان التنمية املحلية والقروية وممثلي التجمعات واملتطوعني ال�سّحيني؟ يرجى ذكر اأمثلة  �

اأو اأدّلة 

ما هو نوع الن�ساطات ال�سّحية والتنموية التي قام بها املجتمع؟ �

هل يوجد مركز متمعي اأو م�ساحة فيزيائية لعقد اجتماعات جلان التنمية املحلية والقروية؟ �

هل ثمة مركز اجتماعي متاح: مرفق ريا�سي، مركز ثقايف حمّلي، مركز متمعي للمعلوماتية، مركز اأو �سالة متمعية الخ.. �

هل جرى تاأ�سي�ص اأي مموعات ن�سائية اأو �سبابية؟ �

هل ثّمة ما يدل على ت�سكيل مثل هذه املجموعات متمعية املرتكز؟ �

هل يوجد اأي تعاون بني املجموعات الن�سائية وال�سبابية واللجان املحلّية والقروية؟ وما هي الأمثلة/ والأدّلة التي  �

تبنّي هذا التعاون؟

هل ثّمة حوافز ممنوحة لأع�ساء جلان التنمية املحلية والقروية من قبل برنامج املبادرة متمعية املرتكز )حوافز  �

نقدية، اأو عينية، اأو معنوية(؟

هل ثّمة معايري مو�سوعة لختيار املنتفعني من جلان التنمية املحلية والقروية؟ �

املياه والإ�سحاح وال�سّحة الغذائية

اح�سل على خارطة تبنّي جميع م�سادر املياه التي طّورت واأ�سبحت متاحة لال�ستخدام. �

هل ثمة حمطة قائمة لكلورة املياه يف املنطقة؟ �

هل م�سادر املياه واملنطقة املحيطة بها نظيفة؟ �

هل يجرى ر�سد حمالت بيع الأطعمة ومراقبتها بدقة؟ كم يبلغ عدد املحالت التي متتاز مبطابقتها للمعايري الأ�سا�سية  �

املطلوبة؟

هل ثّمة نظام ملخالفة املحالت التي ل تطابق املعايري الأ�سا�سية املو�سوعة؟ �

هل اُقيمت حمالت متمعية اكتنفت اأ�سخا�سًا عاملني يف مال ال�سّحة الغذائية والبيئية؟ �



39املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

اأداة التقييم

التنمية ال�سّحية

هل يقوم املتطوعون ال�سّحيون بت�سجيل كل وليد؟ وكيف يفعلون ذلك؟ �

هل يقوم املتطوعون بالإبالغ عن جميع احلالت اجلديدة من الإ�سابة بالأمرا�ص ال�سارية وغري ال�سارية؟ وملن يقومون  �

بالإبالغ عنها؟

هل لدى متطوعي جلان التنمية املحلية والقروية اأّي دور يف توفري الدواء والأدوات الالزمة؟ �

هل قامت جلان التنمية املحلية والقروية بو�سع اأو تطوير اأي �سيا�سة ملحاربة اجلرمية والتمييز يف منطقة عملها؟ �

ال�ستعداد للطوارئ وال�ستجابة لها

هل ا�سرتك اأحد من اأع�ساء جلان التنمية املحلية والقروية يف اأّي من الدورات التدريبية على الطوارئ وال�سعافات الأولية؟ �

هل توجد اأّي تقارير عن حالت الطوارئ التي حدثت خالل ال�سنوات الع�رشة املا�سية يف موقع التقييم؟ وهل هذه  �

التقارير متاحة؟

هل قامت جلان التنمية املحلّية والقروية بتطوير اأّي خطة ملواجهة الطوارئ خا�سة مبنطقتها املحلّية؟ �

هل ا�سرتك يف و�سع اخلطة ممثلون عن جميع ال�سلطات والوكالت املكتنفة لرفع كفاءتها؟ �

هل جرى اإبالغ اجلميع عن دور كّل منهم وم�سوؤولياته يف حال حدوث اأي طارئ؟ �

ن�ساطات القرو�ض البالغة ال�سغر

هل جرى احت�ساب ن�سبة 5%-10% من القرو�ص ذات املردود لتمويل م�ساريع التنمية الجتماعية )�سندوق التنمية  �

الجتماعية(؟

ما هي امل�ساريع الجتماعية التي ُبدء بها بتمويل من �سندوق التنمية الجتماعية؟ �

التدريبات املهنية وتدريبات تنمية املهارات وبناء القدرات

كيف قامت جلان التنمية املحلية والقروية بتحديد الأولويات املجتمعية يف دورات التدريب املهني؟ �

بعد اأن جرى النتهاء من حتديد حاجات املجتمع وتاأ�سي�ص برامج تطوير املهارات املحلية، ما هي اخلطوات التي  �

اتخذتها جلان التنمية املحلية والقروية لتلبية هذه احلاجات؟

هل ثمة ما ي�سري اإىل ا�سرتاك جلان التنمية املحلية واملجتمعية يف الأن�سطة الثقافية الإجتماعية؟ �
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ل�ستكمال التقييم، ميكن لأع�ساء فريق التقييم:

التحقق من التقارير املتاحة

ا�ستعرا�ص حما�رش اجتماعات جلنة التنمية املحلية/ جلنة التنمية القروية خالل الأ�سهر ال�ستة الأخرية �

ا�ستعرا�ص التقارير اخلا�سة بعملية انتخاب اأو اختيار اأع�ساء  جلنة التنمية املحلية/ جلنة التنمية القروية وتعيينهم �

التحقق من اأّنه مّت اإجراء م�سح اأ�سا�سي وماذا كانت نتائجه �

التحقق من خريطة/خرائط موارد املياه �

اإعداد قائمة بجميع حمالت املواد الغذائية يف املنطقة والقيام بزيارة ع�سوائية لبع�ص املحالت امُلختارة �

التحقق من ت�سجيل جميع امل�ساريع الجتماعية ذات املردود �

التحقق من ال�سجالت املالية والتقارير �

التحقق من �سجالت املركز ال�سّحي )عدد الولدان وتلقيحهم اإلخ.( �

التحقق من تقرير الأمرا�ص ال�سارية وغري ال�سارية �

التحقق من وجود خطة حلالت الطوارئ �

التحقق من وجود تقارير ُتدِرج جميع حالت الطوارئ ال�سابقة �

التحقق من �سجل القرو�ص الإئتمانية ال�سغرية املمنوحة من قبل  جلنة التنمية املحلية/ اأو جلنة التنمية القروية �

الزيارات امليدانية

زيارة بع�ص املنتفعني من امل�ساريع الجتماعية املدرة للدخل �

زيارة مواقع امل�ساريع �

زيارة املركز ال�سّحي ومركز �سّحة الأمومة والطفولة )اإن ُوجدت( �

تقييم نظافة الطرقات �

زيارة موارد املياه املحلية �

املقابالت مع املجموعات امل�ستهدفـة

اأع�ساء الفرق املحلية امل�سرتكة بني القطاعات

التعاون وال�رشاكة بني القطاعات

هل جرى ت�سكيل فريق م�سرتك بني القطاعات لدعم امل�ساريع املجتمعية؟ �

هل اجتمع اأع�ساء هذا الفريق مرة واحدة على الأقل كل اأ�سبوعني ملناق�سة �سري امل�ساريع؟ �

هل حما�رش اجتماعات اأع�ساء الفريق قد جرى توثيقها وتخزينها وهل هي متاحة لالإطالع عليها؟ �

ما هي اأهم امل�ساريع الناجحة التي حتققت نتيجة التعاون بني القطاعات؟ �

هل توجد اأّي مذكرة تفاهم موقعة ونافذة بني جلان التنمية املحلّية والقروية واأّي منظمة اأخرى مانحة اأو غري حكومية اإلخ..؟ �

هل ثمة خطة مو�سوعة ملزيد من التعاون مع �رشكاء حمتملني اآخرين؟ �
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اأداة التقييم

ل�ستكمال التقييم، ميكن لأع�ساء فريق التقييم:

التحقق من حما�رش الجتماعات التي اأجريت بني اأع�ساء الفرق امل�سرتكة بني القطاعات  �

ا�ستعرا�ص قائمة امل�ساريع امُلنفذة يف الأ�سهر ال�ستة الأخرية �

التحقق من خمتلف مذكرات التفاهم مع ال�رشكاء/املنظمات �

التحقق من كتيبات التدريب اأو من الأنظمة املعلوماتية متمعية املرتكز �

ا�ستعرا�ص التقارير عن دورات التدريب املجتمعية وعن اأي معطيات متوافرة حول جمع املعلومات وحتليلها �

زيارة املوقع:

زيارة مواقع بع�ص امل�ساريع �

زيارة املركز املجتمعي للمعلومات �

ممثلو التجمعات

اخرت عدداً من ممثلي التجمعات اأو املتطوعني ال�شّحيني ب�شكل ع�شوائي وقم مبناق�شات جماعية ومقابالت معهم

نظام املعلومات املجتمعي

هل جرى تاأ�سي�ص مركز للمعلومات متمعي املرتكز؟ متى؟ واأين يقع؟ �

هل قمت بدورات تدريبية حول جمع املعطيات ال�سّحية والجتماعية وحتليلها؟ �

ما هي امل�ساريع التي ُطّورت بعد عملية جمع املعطيات وحتليلها؟ �

هل جرى اإبالغ املجتمع عن نتائج جمع املعطيات والقرارات التي اُتخذت بال�ستناد اإليها؟ وكيف متت عملية الإبالغ؟ �

هل ممثلو التجمعات على علم بوجود لوحة اإعالنات تعر�ص اأهم املعلومات الرئي�سية والإعالنات؟ ويف حال الإجابة بنعم،  �

عندها:

ما هي املدة الزمنية التي يتم خاللها تديد املعلومات املعلنة؟ �

كيف يتم جمع املعلومات املعلنة على اللوحة؟ على �سبيل املثال: عن طريق مناذج جلمع املعلومات/ اأو مناق�سات  �

جماعية/ اأو ا�ستبيانات/ اأو م�سوحات/ اأو غري ذلك...

املقابالت مع املجموعات امل�ستهدفة

اخرت بطريقة ع�شوائية عدداً من اأع�شاء املجتمع املدرجة اأ�شماوؤهم يف قائمة االأ�رش ونظم معهم مناق�شات جماعية اأو مقابالت

اأع�ساء املجتمع املختارون

نظام املعلومات جمتمعي املرتكز

كع�سو يف املجتمع، ما هو تواتر زيارتك للوحة الإعالنات لالطالع على املعلومات املعلنة؟ �

كع�سو يف املجتمع، هل ترى اأّن املعلومات املتوافرة يف مركز املعلومات متمعي املرتكز ولوحة العالنات هي معلومات  �

مفيدة؟
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املياه والإ�سحاح وال�سّحة الغذائية

هل جرى القيام بحمالت متمعية خا�سة �سارك فيها خمت�سون يف مال ال�سّحة الغذائية والبيئية؟ ويف حال الإيجاب،  �

متى واأين مّت ذلك؟

كع�سو يف املجتمع هل اأبلغت عن احلالت ال�سعبة مل�سادر املياه يف منطقتك؟ ويف حال الإيجاب، من اأبلغك ذلك، متى واأين؟ �

التنمية ال�سّحية

هل ت�سعر بالأمان يف قريتك/ منطقتك؟ هل كنت �ساهداً على حالت متييز ح�سلت يف متمعك؟ �

متى كانت اآخر زيارة قمت بها للمرفق ال�سّحي يف منطقتك؟ �

التدريبات املهنية وتدريبات تنمية املهارات وبناء القدرات

هل اأنت را�ٍص عن الن�ساطات املجتمعية/ الثقافية التي ينظمها برنامح املبادرات املجتمعية املرتكز؟ �

ل�ستكمال التقييم، ميكن لأع�ساء فريق التقييم:

زيارة املوقع:

زيارة املركز املجتمعي للمعلومات �

زيارة بائعي املواد الغذائية امُلختارين �

زيارة املركز ال�سّحي ومركز �سّحة الأمومة والطفولة )اإن ُوجد( �

زيارة بع�ص امل�ساريع املجتمعية اجلارية �

املقابالت مع املجموعات امل�ستهدفة

املجموعات الفرعية املجتمعية / اأ�سحاب حمالت الأغذية

املياه والإ�سحاح وال�سّحة الغذائية

هل اأُقيمت حمالت تدريبية للعاملني يف مال الغذاء واأ�سحاب حمالت الأغذية؟ �

القابالت/ واملمر�سات

التنمية ال�سّحية

كقابلة هل قمت بدورات تدريبية خا�سة للم�ساعدة يف الولدات؟ اأين تقومني عادة بامل�ساعدة يف عمليات التوليد؟ على  �

�سبيل املثال: منزل احلامل/ اأو يف منزلك/ اأو يف مرفق �سّحي/ اأو عيادة الخ..

كم هو عدد الولدات التي قمت بامل�ساعدة فيها خالل الأ�سهر ال�ستة الأخرية؟ �

احلوامل اللواتي و�سعن موؤخراً

التنمية ال�سّحية

هل �ساعدتك يف ولدتك ممر�سة متدربة اأو قابلة؟ �

هل ح�سلت على رعاية طبية بعد اآخر ولدة؟ �

هل مّت ت�سجيل طفلك/ اأو طفلتك فور ولدتها؟ ومن قام بت�سجيلها واأين؟  �

هل تلقي وليدك التطعيمات قبل بلوغه العام الأول؟ هل ح�سل وليدك/ اأو وليدتك على الرعاية الطبية من طبيب اأو ممر�سة  �

بعد ولدتهم؟



43املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

اأداة التقييم

ل�ستكمال التقييم، ميكن لأع�ساء فريق التقييم:

التحقق

اختيار بع�ص املدار�ص البتدائية ع�سوائيًا والتحقق من �سجالت احل�سور �

ا�ستعرا�ص �سجالت ح�سور البالغني اإىل درو�ص حمو الأمية �

زيارة املوقع

زيارة بع�ص بائعي املواد الغذائية �

زيارة املركز ال�سّحي ومركز �سّحة الأمومة والطفولة )اإن ُوجد( �

زيارة خمتلف امل�ساريع الجتماعية وامل�ساريع ذات املردود القائمة �

زيارة �سفوف حمو الأمية للرا�سدين، وا�ستعرا�ص املواد التدريبية املتوافرة وتقييم معارف الطالب �

زيارة بع�ص املدار�ص �

تقييم موقع امل�ساريع ال�سغرية واحلالة الجتماعية للمنتفعي �

الأ�ساتذة/ واملدربون

التثقيف وحمو الأمّية

هل يلتحق الأطفال من اجلن�سني باملدار�ص بانتظام؟ �

هل اأّن جميع الأطفال بعمر ال�ساد�سة م�سجلون يف املدار�ص؟ �

هل ترك اأي من الأطفال املدر�سة البتدائية؟ �

هل جرى تاأ�سي�ص �سفوف ملحو الأمية للبالغني يف املنطقة؟ �

كم هو عدد البالغني من الأميني الذين �سجلوا يف �سفوف حمو الأمية؟  �

هل ت�سمل �سفوف حمو الأمية مادة التثقيف ال�سّحي؟ �

التدريب املهني وتنمية املهارات وبناء القدرات

هل ثمة دليل على ا�سرتاك هيئات التنمية املحلية والقروية يف الأن�سطة الجتماعية والثقافية؟ �

هل اأنت را�ٍص عن خمتلف الن�ساطات الجتماعية والثقافية التي نظمها برنامج املبادرات متمعية املرتكز؟ �

املنتفعون من القرو�ض البالغة ال�سغر

نحت خالل االأ�شهر االثنى ع�رش  اخرت ب�شكل ع�شوائي بع�ض املنتفعني من امل�شاريع ذات املدرة للدخل من قائمة القرو�ض التي مخُ

االأخرية ونظم مناق�شات جماعية ومقابالت معهم.

اأن�سطة القرو�ض البالغة ال�سغر

دت باملعلومات حول الق�سايا ذات العالقة بال�سّحة؟ � هل ُزوِّ

هل تعتقد اأن جميع هذه القرو�ص البالغة ال�سغر مفيدة ملجتمعك؟ �

�ست ن�سبة 5%-10% من عائدات القرو�ص املدرة للدخل لتطوير م�ساريع اجتماعية )�سناديق التنمية الجتماعية(؟ � هل خ�سّ

ما هي امل�ساريع الجتماعية التي بو�رش بها بتمويل من �سناديق التنمية الجتماعية؟ �
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تقييم اللتزام الوطني

مقابالت مع ال�سلطات الوطنية

تارون من قطاعات التنمية، منظمات  ق الوطني للمداخالت املجتمعية، االإدارة ال�شّحية، اأع�شاء مخُ
ّ

املجموعات امُل�ستهدفة: املن�ش

غري حكومية، موؤ�ش�شات اأكادميية على امل�شتوى الوطني.

تخطيط  يف  وم�ساركتها  ال�سيا�سي  احلكومة  التزام  حول  املعلومات  متلك  التي  الوطنية  ال�سلطات  مع  مقابالت  باإجراء  قم 

ع على م�ستوى الوطني. وبالتايل، يو�سى بالأ�سئلة التالية التي تتوافق مع املجالت 
ّ
املبادرات املجتمعية، وحول الإدارة والتو�س

الت�سعة الرئي�سية للر�سد واملراقبة وامُل�ستخدمة يف اأدوات الر�سد والإ�رشاف والتبليغ.

هل يدخل متكني املجتمع من اأجل التنمية ال�سّحية �سمن ال�سيا�سة ال�سّحية الوطنية وخُمططاتها؟ )الرجاء التحقق من  �

التخطيط ال�سّحي الوطني وحتديد الق�سم/الف�سل حيث ُيلقى ال�سوء على املبادرات متمعية امُلرتكز(.

كيف ت�سنف )من 1 اإىل 4( عمق التعاون بني القطاعات بالن�سبة لالأعمال ال�سّحية على امل�ستوى الوطني واملحلي يف بلدك  �

)اأنظر اجلدول اأدناه(؟

غري موجودامل�ستوى

)1(

يف املرحلة 

الأولية للتخطيط 

)2(

ناجح غري اأنه يعتمد على 

الهتمام ال�سخ�سي للحاكم/

مدير الق�سم ال�سّحي

)3(

را�سخ وم�ستدمي مع مهام 

وم�سوؤوليات وا�سحة جلميع 

قطاعات التنمية

)4(

الوطني

املنطقة/

الولية

املحافظة/

امل�ستوى 

املحلي

هل ميكنك تعداد اأي ممار�سات جيدة تو�سح اإ�رشاك املجتمع بالبامج/ املداخالت ذات ال�سلة بال�سّحة؟ مثاًل: تدريب  �

املتطوعني ال�سّحيني، تطبيق البنامج املجتمعي ملكافحة املالريا، اهتمام املجتمع بتمنيع الأطفال اأو ببامج الإ�سحاح اإلخ.

ما مدى ترددك على موقع/ مواقع التنفيذ؟ )متى كانت اآخر زيارة لك للموقع التطبيقي ملبادرة متمعية املرتكز؟(. �

ع املبادرات متمعية املرتكز؟ �
ّ
هل تالحظ ب�سكل ملمو�ص اإمكانيات امُلدربني الوطنيني/ال�سلطات الوطنية من حيث تو�س

اكتفاء ذاتي

�سوف ي�سبح البلد ذا اكتفاء ذاتي خالل �ستة اأ�سهر

قام البلد بو�سع خطة لتدريب امُلتدربني

غري ممكن خالل الأ�سهر الثني ع�رش التالية
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نعم

نعم

ل

ل

كيف تنظر اإىل عمل من�سقي البامج ال�سّحية الوطنية الآخرين من حيث تطبيقهم للمبادرات املجتمعية كا�سرتاتيجية من �

 اأجل الو�سول اإىل اأغرا�ص �سّحية وطنية )مقابالت مع املن�سقني الوطنيني لبامج التمنيع املديدة، و�سحة الأمومة والطفولة، 

والرعاية ال�سّحية الأولية، والتثقيف ال�سّحي، والأمرا�ص ال�سارية وغري ال�سارية، اإلخ... من اأجل حتديد نقاط القوة يف 

التعاون بني القطاعات(؟

را�سخ ب�سكل جيد )وجود وانت�سار العديد من املمار�سات اجليدة(

اأبدت بع�ص البامج اهتمامها وهي تعمل الآن مع املجتمع لتعزيز اأغرا�سها اخلا�سة.

نخطط ون�سجع جميع البامج ال�سّحية لال�ستفادة من منهجية املبادرات متمعية املرتكز والن�سمام اإىل مواقع التنفيذ.

ل ن�ساط يف هذا املجال.

�سع قائمة بال�رشكاء/املتبعني الرئي�سيني واملنظمات غري حكومية على امل�ستوى الوطني/املحلي ممن هو م�سارك  �

بالأن�سطة/املداخالت )ما مدى ترّددك على ال�رشكاء؟ وهل تتوافر حما�رش عن الجتماعات؟(.

هل توفر اأدوات التبليغ والإ�رشاف والتقدير معلومات كافية لتقييم البنامج؟ )الرجاء ا�ستخدام بع�ص املوؤ�رشات القائمة  �

على مقارنة الفرتتني ما قبل وبعد تقدمي برنامج املداخالت متمعية املرتكز.(.

هل توجد �سيا�سة وطنية لتعزيز القرو�ص البالغة ال�سغر؟  �

هل توجد �سيا�سة وطنية اأو خطة للتاأمني ال�سّحي؟ �











عد ال�ستثمار يف ال�سحة، ول�سيما يف �سحة الفقراء، حموراً مركزيًا لبلوغ املرامي الإمنائية لالألفية.  يُّ

ودعمًا لهذه ال�سرتاتيجية، ي�سعى املكتب الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية ل�رشق املتو�سط اإىل تعزيز 

املبادرات املجتمعية املرتكز يف بلدان الإقليم، مثل مبادرات الحتياجات التنموية الأ�سا�سية، واملدن 

ال�سحية، والقرى ال�سحية، ودور املراأة يف ال�سحة والتنمية. وت�ستند هذه الأ�ساليب مبدئيًا اإىل اأن احلالة 

ال�سحية اجليدة –التي هي هدف يف حد ذاتها- �رشورية خللق و�سمان ا�ستمرار القدرات لدى الفقراء 

حتى ميكنهم تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية واخلروج من دائرة الفقر. وتهدف �سل�سلة املبادرات املجتمعية 

املرتكز تي�سري اإدارة هذه املبادرات. وي�سمل م�ستخدمو هذه ال�سل�سلة كل من ال�سلطات احلكومية، وممثلي 

املجتمع، ومنظمة ال�سحة العاملية، و�سائر الوكالت الدولية واجلمعيات غري احلكومية.

للمزيد من املعلومات ميكن الت�سال:

املبادرات املجتمعية املرتكز

منظمة ال�سحة العاملية

املكتب الإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية

�ض ب 7608 مدينة ن�رش

القاهرة 11371، م�رش

هاتف: 2535 2670 202+ – 5029 2276 202+

فاك�ض: 2492/4 2670 202+

 CBI@emro.who.int :بريد اإلكرتوين

متكني النا�ض. بناء حياة اأوفر �سحة


