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املقدمة

املقدمة
ت�شمل هذه املطبوعة و�سائل ر�صد ومراقبة وتقييم املبادرات املجتمعية .وتت�ألف من �أربعة �أق�سام :ملف تو�صيف املوقع،
وقائمة الر�صد والإ�رشاف ،والتقرير الف�صلي� ،أداة التقييم .ولك ّل من هذه الأق�سام غر�ض نوعي ،لذا ينبغي �أن ي�ستخدم يف موقع
ُقيمني على امل�ستويني املحلي
معينّ وفق ًا ملنهجية خا�صةُ .جمعت هذه الو�سائل الأربعة يف دليل واحد بغر�ض تب�سيط مهمة امل ِّ
والوطني ،ول�ضمان اتباع منهجية م�شرتكة .تت�شابه الو�سائل الأربعة يف البنية ،الأمر الذي يتيح مقارنة املعطيات يف فرتات
زمنية خمتلفة وا�ستعراف مكامن جناح برامج املبادرات املجتمعية �أو ف�شلها ،على امل�ستويني املحلي والوطني .ترتكز الو�سائل
كافة على اجلوانب الت�سعة التالية الأ�سا�سية يف عملية تطبيق املبادرات املجتمعية:
 التنظيم واال�ستنها�ض للمجتمع؛
 التعاون وال�رشاكة بني القطاعات؛
 نظام املعلومات املجتمعي؛
 م�أمونية الطعام ،ومياه ال�رشب ،والإ�صحاح؛
ال�صحية؛
 التنمية
ّ
 اال�ستعداد حلاالت الطوارئ والت�أهب ملواجهتها؛
أمية؛
 التعليم وال ّ
 تنمية امل�ؤهالت ،والتدريب املهني وبناء القدرات؛
 ن�شاطات تقوم على القرو�ض البالغة ال�صغر.
الكتيب مبا يتالئم مع احتياجات البلد ومتطلباته ،وما يتنا�سب مع البنية املحلية
مالحظة :ميكن تعديل جميع مناذج اال�ستمارات التي يت�ضمنها هذا ّ
ال�صحية واالقت�صادية واملجتمعية.
للقطر ،و�أحواله
ّ

ملف تو�صيف املوقع
الغر�ض من ا�ستمارة تو�صيف املوقع هو احل�صول على ملحة عامة عن موقع التنفيذ الذي جرى اختياره .و ُين َتظَ ر من مواقع
التنفيذ �أن تكون جُمهزة� ،أو يمُ كنها �أن جُت ّهز ،وفق ًا لتعليمات ال�شبكة الإقليمية للك�شف والإنذار عن الفا�شيات والإ�رشاف عليه.
 RASDOONهو نظام �إقليمي للرت�صد ي�ستند على الإنرتنت .فاملعلومات العامة التي توفرها هذه اال�ستمارة هي بالغة
ال�صحية ،تو ّفر البنى
الأهمية خالل املرحلة الأولية لعملية الر�صد .وتت�ضمن هذه الأداة :معلومات دميوغرافية� ،إدارة املرافق
ّ
التحتية الأ�سا�سية واملرافق املجتمعية ،وتنظيم املجتمع (مو�ضح فيها عدد الفرق العاملة وتوزعها وعدد املهنيني املدربني يف
وال�صحي والإ�صحاحي ،واملداخالت
ك ّل منها� ،إ�ضافة �إىل عدد �أع�ضاء جلان التنمية القروية واملجتمعية) ،كذلك امل�ستوى الثقايف
ّ
الرئي�سية املجتمعية ومعلومات عن حاجات املجتمع وخططه امل�ستقبلية.

قائمة التفقد بالر�صد والإ�رشاف
ُقيم يف الو�صول �إىل ُمعطيات نوعية وذات فائدة
تتميز بالدقة وتت�ضمن � 24س�ؤا ًال �أ�سا�سي ًا ُت�س ِّهل عمل امل ِّ
وهي قائمة ق�صرية ّ
خالل زياراته ملواقع العمل التنفيذية بغر�ض الر�صد والإ�رشاف .يمُ كن للإجابات التي ُيتاح احل�صول عليها �أن تو ّفر ملحة عامة
عن �أثر املُداخالت؛ و�أن تو�ضح اجلوانب الناجحة وتلك التي حتتاج �إىل حت�سني .وحيث � ّأن الأ�سئلة تتمايز فيما بينها �إىل ح ّد كبري،
ُيتيح اال�ستبيان احل�صول على ملحة عامة و�رسيعة عن احلالة القائمة يف موقع ك ّل ُمداخلة من املداخالتُ .ي َب ِّ�سط هذا اال�ستبيان
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عملية مراقبة موقع تطبيق املداخلة ،حيث �أنه ميكن �إكماله خالل زيارة املوقع ليوم واحد فقط .و ُت�شتق الأ�سئلة الـ  24املذكورة
�شجع هذه الو�سيلة �أع�ضاء
�آنف ًا ب�شكل مبا�رش من القائمة ذات النقاط املائة من و�سيلة الر�صد الذاتي للمبادرات املجتمعية .لذاُ ،ت ّ
هيئة القرى واملجتمعات وكذلك مدراء امل�رشوع على ا�ستخدام قائمة التفقد املئوية على املدى الطويل.

التقارير الف�صلية
ينبغي على القائمني على تنفيذ املبادرة يف مواقع العمل كتابة تقارير تركز على ذكر املعلومات املهمة يف تواتر ف�صلي
(كل ثالثة �أ�شهر) .تمُ كّن هذه التقارير �أو املعلومات االرجتاعية التي تت�ضمن االجنازات املحققة واملعوقات مدير الربنامج من
كمل معلومات التقارير الف�صلية املوجودات الناجمة عن زيارات امل�رشفني امليدانية
مراقبة تق ّدم العمل ب�شكل دوري .كذلكُ ،ت ِّ
والتقارير الأخرى الواردة من مواقع العمل .وللتقارير اجليدة التنظيم �أثرها الإيجابي الذي ينعك�س على �أداء كوادر العمل امليدانية
واملمثلني املجتمعيني العاملني يف هذه املبادرات ،وذلك من خالل توفريها ملعطيات م�سندة بالبينات ووا�ضحة ميكن تطبيقها
يف مواقع العمل امليدانية .هذا بالإ�ضافة �إىل � ّأن املعلومات الواردة يف التقارير الف�صلية النظامية تعترب و�سيلة ُت�س ّهل �إعداد
التقارير الإقليمية ،وخطط التو�سع ،كما ميكن ا�ستخدامها يف ن�شاطات التدريب والتوعية والتثقيف.

�أداة التقييم
� ّإن �أداة التقييم امل�ستخدمة حالي ًا هي �أداة عملية ي�سرية اال�ستخدام و�شاملة� .أعدت هذه الأداة لتتما�شى مع �أداوات املراقبة
ومهمة يف برامج املبادرات املجتمعية املرتكز على
والإ�رشاف التي �سبق ذكرها .تغطي هذه الأداة ت�سعة جماالت �أ�سا�سية
ّ
امل�ستويني املحلي والوطني .ميكن �إجراء التقييم من خالل الزيارات امليدانية ،واملقابالت ،ومراجعة التقارير واملعطيات
املتوافرة يف مواقع التنفيذُ .ت�س ّهل �أداة التقييم مقابلة جميع الفئات من �أ�صحاب القرار مبن فيهم ممثلي املجتمع و�أع�ضاء جلان
التنمية القروية �أو املجتمعية ،واملعلمني ،واملجموعات الن�سائية وال�شبابية ،وال�رشكاء ،ومدراء امل�رشوع.
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ملف تو�صيف املوقع

ملف تو�صيف املوقع
 .1معلومات عامة





ا�سم البلد
ا�سم املحافظة �أو البلدة �أو املقاطعة (الوالية ،الإقليم)
ا�سم املنطقة �أو ال�شارع �أو البلدية
ا�سم موقع العمل
قروي
مدين
(ميكن ت�صنيف م�شاريع تلبية االحتياجات التنموية الأ�سا�سية �ضمن امل�شاريع القروية �أو املدنية فقط وذلك ح�سب مواقع العمل وموا�صفاتها)

 �سنة وتاريخ بدء العمل يف املوقع
 نوع املداخالت يف املوقع (اخرت واحداً فقط)
م�شاريع تلبية االحتياجات التنموية الأ�سا�سية
برامج املدن
ال�صحية
ّ
ال�صحية
برامج القرى
ّ

 .2املعلومات الدميوغرافية
 عدد الأ�رس
 عدد الأفراد دون اخلام�سة ع�رش
 عدد الأفراد فوق اخلام�سة ع�رش

ال�صحية
� .3إدارة املرافق
ّ

ذكور

�إناث

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

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

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

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

�صحي يف هذا املوقع
نعم
هل يوجد �أي مرفق ّ
ال�صحي املتوفر يف املوقع:
يف حال الإجابة بنعم ،يرجى اختيار م�ستوى العاملني املكلّفني ب�إدارة املرفق
ّ

ال

�أطباء
ممر�ضات
قابالت قانونيات
�صيادلة
�صحيون
عمال ّ
�صحيون �أو متطوعون
نا�شطون ّ
�آخرونُ ،يرجى حتديد طبيعة ن�شاطهم

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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 .4توفّر البنى التحتية واملرافق املجتمعية الأ�سا�سية
ُيرجى اختيار املرافق املتاحة يف هذا املوقع (ميكن اختيار �أكرث من مرفق)

�صحي متنقل
فريق ّ
مولدات مدربات على التوليد
مدر�سة ابتدائية
مدر�سة ثانوية
كهرباء
م�رصف (بنك)
ماء �صالح لل�رشب (�أو حتى ب�شكل جزئي)
نظام جمع النفايات والتخل�ص من الف�ضالت
طرق مر�صوفة ت�ؤدي �إىل �أقرب مدينة� /أو بلدة
و�سائل النقل العامة �إىل �أقرب مدينة� /أو بلدة

املبادرات املجتمعية والإ�

 .5التنظيم املجتمعي






عدد ممثلي التجمعات املدربني
عدد اللجان املن�ش�أة اخلا�صة بتنمية القرى �أو املجتمعات
عدد الذكور يف هذه اللجان
عدد الإناث يف هذه اللجان
عدد اللجان الفرعية املن�ش�أة اخلا�صة بالتنمية القروية �أو املجتمعية
يف حال كانت هذه اللجان قد �شكلت م�سبقاً ،يرجى حتديد جمال عمل هذه اللجان وتخ�ص�صها:

ال�صحة
ّ
املر�أة
ال�شباب
التعليم
غري ذلك (يرجى حتديد املجال):
 هل توجد �أي منظمة غري حكومية �أو جمتمعية املرتكز نا�شطة يف موقع العمل هذا؟

نعم

يف حال الإجابة بنعم ,يرجى حتديد ا�سم املنظمة وجمال عملها:

العدد
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ا�سم املنظمة غري احلكومية �أو املجتمعية

جمال عمل املنظمة

ال

ملف موا�صفات املوقع

 .6التعليم

ذكور

 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�س

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

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

أميني فوق اخلام�سة ع�رشة من العمر
 عدد الأ�شخا�ص ال ّ

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

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

�إناث

ال�صحة والإ�صحاح
.7
ّ
(ينبغي �أن تكون جميع املعطيات مرتكزة على معلومات الأ�شهر االثني ع�رش الأخرية)













عدد الوالدات
عدد وفيات الولدان قبل �إنهائهم ال�شهر ال ّأول من العمر
عدد وفيات الر�ضع بني ال�شهر ال ّأول وال�سنة الأوىل من العمر
عدد وفيات الأطفال بني ال�سنة الأوىل وال�سنة اخلام�سة من العمر
عدد الولدان قليلي الوزن (�أقل من  2500غرام)
عدد وفيات الأمهات ب�سبب الوالدة �أو م�ضاعفاتها
عدد الوالدات التي ح�صلت مب�ساعدة مولدات مدربات
متوا �شهرهم الثاين ع�رش عند تاريخ رفع التقرير
عدد الأطفال الر�ضع الذين �أ ّ
متوا �شهرهم الثاين ع�رش عند تاريخ رفع التقرير وكانوا قد ح�صلوا على التطعيم �ضد
عدد الأطفال الر�ضع الذين �أ ّ
الأمرا�ض التي ميكن توقيها باللقاحات
عدد الأ�رس املتاح لها ماء نظيف وم�ضمون اال�ستمرار لل�رشب
عدد الأ�رس املتاح لها مرافق �إ�صحاحية م�ضمونة اال�ستمرار (مراحي�ض ونظام للتخل�ص من الف�ضالت ال�صلبة)

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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� .8أهم املداخالت املجتمعية املرتكز منذ بداية عام 2005
امل�شاريع

ال�صحة/الغذاء
ّ
النتيجة الرئي�سية
امل�ساواة بني اجلن�سني
والنهو�ض باملر�أة
النتيجة الرئي�سية
املياه والإ�صحاح
النتيجة الرئي�سية
ال�صحي
برامج الت�أمني
ّ
املجتمعية
النتيجة الرئي�سية
دورات حمو الأمية
النتيجة الرئي�سية
حت�سني م�ستوى
املدار�س
النتيجة الرئي�سية
املراكز الن�سائية
للتدريب املهني
النتيجة الرئي�سية
مراكز حمو الأمية
احلا�سوبية
النتيجة الرئي�سية
�إن�شاء الطرق
النتيجة الرئي�سية
الزراعة
النتيجة الرئي�سية
املا�شية
النتيجة الرئي�سية
الري
ّ
النتيجة الرئي�سية
القرو�ض ال�صغرية
النتيجة الرئي�سية
بنود �أخرى (يرجى
حتديدها)
النتيجة الرئي�سية
14

عدد املنتفعني

املجتمع

املوارد املُ�ستثمرة (دوالر �أمريكي)
معلومات �أخرى
منظمة
احلكومة
ال�صحة
دوالر
الأ�سم
ّ
العاملية
�أمريكي

ملف موا�صفات املوقع

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

ا�سم حمرر التقرير:

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

			
توقيع حمرر التقرير:

التاريخ:

15

قائمة تفقدية بالر�صد والإ�رشاف

قائمة تفقدية بالر�صد والإ�رشاف
فيما يلي قائمة خمت�رصة م�شتقة عن القائمة املئوية للر�صد الذاتي للمبادرات املجتمعية .1ميكن ا�ستخدام هذه القائمة
خالل الزيارات اخلاطفة لر�صد ومراقبة املواقع التنفيذية لتلك املبادرات .حيث �أن ك ّل زيارة من زيارات الر�صد والإ�رشاف لها
ثمة عدد خمتلف من الأدوات التي ُت�س ّهل مهام امل�رشفني �أو املراقبني امليدانيني .وحيث � ّأن بع�ض ًا من الأدوات
�أهدافها اخلا�صةّ ،
املتوفرة �شديد التف�صيل ويتطلب وقتاً؛ ت�ستخدم هذه القائمة املخت�رصة ك�أداة لتنظيم الأداء وت�سهيل تقييم الر�ضا املجتمعي
الذي هو الغاية الق�صوى للمبادرات املجتمعية .فنتائج ا�ستخدام هذه الأداة �سوف ُيق ّدم ملحة �شاملة عن تق ّدم هذه املبادرات
وحتديد اجلوانب الرئي�سية التي تتطلب حت�سين ًا فيها.
يتوجب على امل�رشفني �أن يبحثوا عن �أدلة �إ�ضافية ،على �سبيل املثال ،مراجعة ال�سجالت والتقارير �أو املل ّفات و�إجراء
ُهتمون بالرعاية املجتمعية .كذلك ف� ّإن نتائج جمع املعطيات
مقابالت مع عدد مغاير من الأ�شخا�ص ،منهم ُمق ّدمو اخلدمات وامل ّ
ال�صحيح
من خالل هذه القائمة �سوف يمُ كّن ممثلي التجمعات و�أع�ضاء جلان التنمية االجتماعية من االطالع على �أهمية التوثيق
ّ
وت�سجيل املداخالت كافة.
البينات ذات
ُ�صممت هذه الأداة ب�شكل خا�ص لكي ت�ستخدم يف مواقع املبادرات املجتمعية حيث تتواجد فيها يف العادة ِّ
الأهمية البالغة التي تتطلب ت�سجي ًال �شام ًال ونظام ًا توثيقي ًا �صلباًُ .تغطّ ي هذه الأداة اجلوانب الت�سعة الرئي�سية للمبادرات (راجع
املق ّدمة)

ال�صحة العاملية.2009 ،
 1و�سيلة الر�صد الذاتية للمبادرات جمتمعية املرتكز :قائمة النقاط املائة .القاهرة ،املكتب الإقليمي ل�رشق املتو�سط ،منظمة
ّ

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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القائمة التفقدية بالرّ�صد والإ�رشاف
ا�سم املوقع املُخ�ص�ص للمبادرة املجتمعية  ......................................................ا�سم من ا�ستكمل القائمة التفقدية........................
املنطقة  ..............................................................................................................التاريخ ..............................................................
املحافظة/املقاطعة  ..........................................................................................التوقيع ..............................................................

الأ�سئلة
�أ  -املنظمات املجتمعية و�آليات ا�ستنها�ضها
جلان التنمية القروية� /أو املجتمعية امل َُ�ش َّكلَة
 درجة تركيز الأع�ضاء على مهامهم وم�س�ؤولياتهم
 توافر حما�رض عن االجتماعات ال�سابقة التي عقدتها اللجان
أع�ضاء من اجلن�سني
 هل ت�ضم اللجان �
ً

وجود مركز جمتمعي لتنظيم خمتلف الفعاليات (كالأن�شطة
الريا�ضية ،والفعاليات الثقافية املحلية ،و�إن�شاء املراكز املعلوماتية،
�إلخ).
�صحيني
وجود جمموعات من الن�ساء وال�شباب َ
ت�ضم متطوعني ّ
وممثلي التجمعات يقومون مبهام وا�ضحة تهدف �إىل امل�ساهمة يف
عملية التنمية املحلية
ب  -التعاون وال�رشاكة بني القطاعات
قيام ممثلي قطاعات التنمية الرئي�سية 2بلقاءات دورية �شهرية
مع جلان التنمية املجتمعية �أو القروية مرة واحدة يف ال�شهر على
�أقل تقدير كما يقومون بتقدمي الدعم التقني للم�شاريع الفاعلة التي
ي�رشفون عليها.
عقد اجتماعات �شهرية بني الفرق العاملة يف خمتلف القطاعات
بينات حول جميع امل�شاريع امل�شرتكة املدعومة من جلان
وتوافر ّ
التنمية املجتمعية� /أو القروية ،ووكاالت الأمم املتحدة ،واملنظمات
غري احلكومية وغريها من ال�رشاكات املحتملة.

2

مالحظات

الإجابة
ال
نعم

حتقق من �أداء جلنة التنمية
املجتمعية ،والنتائج الرئي�سية التي
البينات التي توثق
حققتها وتوافر ّ
ان�شغال جلان التنمية املجتمعية/
ال�صحة
املبادرات املجتمعية والإ�
�أوالقروية يف تخطيط ّ
على امل�ستوى املحلي والتخطيط
املجتمعي وذلك من خالل االطالع
على ال�سجالت و�إجراء املقابالت
مع �أع�ضاء هذه اللجان.
حتقق من الر�ضا املجتمعي وتوافر
املرافق
عدد املجموعات املجتمعية/
م�ساهمتها الرئي�سية يف التنمية
(توفر
االجتماعية
وال�صحية ّ
ّ
البينات الداعمة لذلك ).
ّ
حتقق من تقارير االجتماعات
ومن نتائج التعاون البيني بني
القطاعات وجودة العون التقني
وتواتر �إ�رشاك املجتمع يف
�أن�شطتهم.
البينات.
حتقق من ّ

ال�صحة والتعليم والزراعة وال�ضمان االجتماعي وال�صحة العامة واحلكم املحلّي.
القطاعات الرئي�سية هي :قطاعات
ّ
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الأ�سئلة
ج – نظام املعلومات املجتمعي
قيام �أع�ضاء املجتمع (من متطوعني وممثلي التجمعات ،وجلان
التنمية املجتمعية� /أوالقروية) بجمع املعلومات الرئي�سية وحتليلها
وا�ستخدامها من �أجل التوعية والتثقيف والإر�شاد والتخطيط.

جودة عر�ض لوحات الن�رشات املجتمعية وم�شاركتها لأع�ضاء
املجتمع يف ن�رش الأخبار واملعلومات حول الربامج املختلفة.
د  -م�أمونية املياه والإ�صحاح الغذاء
ت�أكّ د من أ� ّنه جرى حتديد �أماكن م�صادر املياه ور�سمت خرائط
تواجدها واتخذت �إجراءات حمايتها .و�أنه ثمة خمطط ملعاجلة املياه
و�ضع بعلم من جلان التنمية املحلية �أو القروية ،و� ّأن بيئة هذه
املواقع نظيفة.
اهتمام املجتمع بال�سالمة الغذائية وقيام مفت�شي �صحة الأغذية
بر�صد املحالت التي تعمل يف جمال الغذاء و�إجرا�ؤهم الفحو�صات
الطبية الالزمة للعاملني يف جمال الأطعمة ب�شكل دوري.
هـ  -التنمية
ال�صحية
ّ
تو ّفر جميع الأدوية /واللقاحات الأ�سا�سية والأجهزة احليوية
ال�صحي.
والأدوات املهمة ،يف املرفق
ّ
ت�أكد �أن جميع الن�ساء احلوامل يتلقني الرعاية ال�سابقة للوالدة يف
لهن
�أوقاتها الالزمة ،مبا يف ذلك تلقي لقاح ذوفان الكزاز ،و�أنه مت ّ
جميع ًا و�ضع اخلطط لوالدة م�أمونة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية
من احلمل .كذلك حت ّقق من � ّأن الوالدة امل�أمونة
وال�صحية متاحة
ّ
دربات.
جلميع الن�ساء مب�ساعدة مولّدات ُم ّ
حت َّقق �أ ّنه يتم ت�سجيل جميع الولدان من قبل ممثلي التجمعات
َ
واملتطوعني .و� ّأن ه�ؤالء الولدان قد تلقوا اللقاحات الالزمة عند
الوالدة وخالل العام الأول من عمرهم كجزء من الربوتوكول
الوطني .كذلك �أنه يجري متابعة جميع الأطفال حتى �سن اخلام�سة
من عمرهم.

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

الإجابة
ال
نعم

مالحظات
حتقق من وجود �أمثلة عن
املعلومات التي ا�ستخدمت يف
التخطيط والتثقيف ،على �سبيل
املثال� :إ�شارة معطيات امل�سح
معدل � ّأمية املر�أة،
�إىل انخفا�ض ّ
ثم ا�ستعلم حول ا�ستخدامها يف
الرتتيبات املجتمعية الأولية من
خالل ت�أ�سي�س دورات ملحو الأمية
مثال.
للرا�شدين ً
ابحث عن �أي وا�سطة �إعالمية تقوم
ب�إبالغ املجتمع عن املداخالت
اجلارية فيه.
حتقق من املخطط وعدد م�صادر
ّ
املوثقة .قم بزيارة مناطق
املياه ّ
ا�ستجماع املياه املعنية بالربنامج
وت�أكد من نظافتها ونظافة البيئة
املحيطة بها.
حتقق من �سجالت امل�ؤ�س�سات
الغذائية املذكورة يف قائمة التفقد
التي ي�رشف عليها املفت�شون وقم
بزيارات ميدانية لبع�ض حمالت
بيع املواد الغذائية.
حتقق من وجود قائمة بالأدوية/
ّ
والإمدادات الأ�سا�سية .
اطلع على �سجالت املرفق ،وقم
ب�إجراء مقابالت مع عدد من
الأمهات احلوامل.
�صحة الأطفال/
حتقق من �سجالت ّ
وملفات الأ�رس وجميع ال�سجالت
ال�صحي
املوجودة يف املرفق ّ
الواقع يف موقع التنفيذ.

21

�أدوات ر�صد وتقييم املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

الأ�سئلة
ال�صحيني يقومون بالتبليغ
ت�أكّ د � ّأن ممثلي التجمعات واملتطوعني
ّ
عن جميع احلاالت امل�شتبه بها بالإ�صابة بال�س ّل واملالريا
�صحي متاح .و�أنهم
والأمرا�ض ال�سارية الأخرى� ،إىل �أقرب مرفق ّ
يقومون بعدها مبتابعة جميع احلاالت التي بلّغ عنها تبع ًا للتدريب
ال�صحي.
الذي تلقاه ه�ؤالء يف املرفق
ّ
ت�أكّ د �أن منطقة تنفيذ املبادرات املجتمعية املرتكز خالية من
اجلرمية ،والعنف والتمييز �ض ّد الن�ساء والرجال �أواملجموعات
العرقية.
و – اال�ستعداد للطوارىء ومواجهتها
ت�أكّ د من �أ ّنه جرى ا�س ُتعراف جميع حاالت الطوارئ املتكررة التي
حدثت خالل الع�رشة �سنوات املا�ضية و�أنه قد �أدرجت يف قائمة
ت�رضرت
تفقدية و� ّأن عدد ال�ضحايا والبنيات الأ�سا�سية املحلية التي ّ
�سجلت.
�أو ُخربت قد ّ
�أنه جرى تدريب ممثلي التجمعات واملتطوعني
ال�صحيني على خطة
ّ
اال�ستعداد للطوارئ ومواجهتها ،وكيفية التعامل مع حاالت الطوارئ
وتقدمي الإ�سعافات الأولية يف الزمان واملكان الالزمني.
�أنه جرى �إعداد خطة حلاالت الطوارئ �أعلِمت بها ال�سلطات املحلية
املُخت�صة من �أجل ح�شد املوارد والقيام بالأعمال الالزمة .و�أ ّنه
جرى �إعالم املجتمع بخطة الطوارئ هذه ،و� ّأن كل فرد فيه يدرك ما
عليه فعله ،ومن عليه تبليغه.
ز – التعليم وحمو الأمية
أ� ّنه جرى �إحلاق جميع الأطفال امل�ؤهلني (�صبيان ًا وفتيات)
باملدار�س دون �إ�سقاط � ّأي منهم .

أ� ّنه جرى �إن�شاء �صفوف فاعلة ملحو الأمية لدى الرا�شدين و�أ ّنه جرى
ن�رش عدد من �أكملوا تدريبهم يف خمتلف الدورات.

ح – املهارات ،والتنمية ،والتدريب املهني وبناء القدرات
�أنه جرى �إعداد قوائم باملهارات املحلية ،واالهتمامات واخلربات
و�أن الإجراءات املالئمة قد اتخذت من قبل جلنة التنمية املحلية/
والقروية وقطاعات التنمية املعنية.
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الإجابة
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نعم

مالحظات
حتقق من �سجالت جلنة التنمية
املحلية /والقروية وقارنها
ال�صحي.
ب�سجالت املرفق ّ
قم ب�إجراء مقابالت مع �أع�ضاء
من جلنة التنمية املجتمعية/
�أوالقروية و�أع�ضاء من �أ�رس
خُمتارة.
البينات
ّ
توفر ّ

حتقق من وجود خطة لال�ستعداد
ّ
وقيم م�ستوى
للطوارئ ومواجهتها ّ
ال�صحيني
معرفة املتطوعني ّ
ُ
املدربني من ممثلي التجمعات.
ا�ستعر�ض خطة الطوارئ وجدول
الدورات التثقيفية للمجتمع.

حتقق من الوثائق وقابل مدير
املدر�سة .ا�ستعر�ض �سجالت
جلنة التنمية املحلية /والقروية
وقارنها ب�سجالت املجتمع املحلي
و�سجالت املدار�س.
قم بزيارة �صفوف حمو الأمية،
وقابل بع�ض الرا�شدين الذين
ا�شرتكوا بها وا�س�ألهم بع�ض
الأ�سئلة الب�سيطة حول فوائد
امتالكهم للقدرة على القراءة
والكتابة.
حتقق من الوثائق /والتقارير
وال�سجالت.
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الأ�سئلة
�أ ّنه جرى �إن�شاء مراكز للتدريب احلا�سوبي ،وتعليم اللغات ،ومرافق
ومتول بقدرات حملية ذاتية .و�أنه جرى تطوير �آلية
ريا�ضية تدار ّ
لتمويل الر�سوم الدرا�سية لت�سهيل التمويل امل�ستقل للمراكز.
�أ ّنه جرى ا�ستثمار الأموال التي ر�صدت يف م�شاريع اجتماعية خالل
الأ�شهر االثني ع�رش املا�ضية.
ط � -أن�شطة القرو�ض البالغة ال�صغر
�أ ّنه جرى تدوين جميع الأمور املالية ،وجرى توثيقها ومتابعتها من
قبل الأمني املايل يف جلنة التنمية املحلية /جلنة التنمية القروية.

أ� ّنه جرى اقتطاع ن�سبة  %10 - %5كر�سوم خدمات عن كل قر�ض
در للدخل و�أ ّنه جرى �إيداعها يف ح�ساب م�ستقل لتمويل �أن�شطة
ُم ّ
التنمية االجتماعية (�صناديق التنمية االجتماعية).
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الإجابة
ال
نعم

مالحظات
قم بزيارة املتدربني ومدربيهم
واجرِ مقابالت معهم.
ابحث عن ا�ستثمارات يف مداخالت
اجتماعية جديدة �سجلها مدراء
الربامج يف جلنة التنمية املحلية/
وجلنة التنمية القروية.
حتقق من ال�سجالت املتاحة وقم
بزيارة املنتفعني ُ
املختارين.
أي�ضا
يقيم � ً
ميكن للم�رشف �أن ّ
التغيري االجتماعي احلا�صل يف
البينات
حياة املنتفعني من خالل ّ
املبا�رشة وغري املبا�رشة مثل
زيادة الدخل ،والتحاق الأطفال
وتلقيهم للقاحات
باملدر�سة ّ
التمنيع ،وحت�سينات يف املياه
والإ�صحاح �إلخ ،.كم�ؤ�رشات على
التغيري.
حتقق من وجود ّبينات عن بع�ض
ّ
املداخالت التي جرى متويلها من
�صناديق التنمية االجتماعية .وقم
ب�إجراء مقابالت مع املنتفعني.
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التقارير الف�صليــة
القائمة التفقدية بالرّ�صد والإ�رشاف
تاريخ:

			
			�إقليم/حمافظة:
ال�صحية:
الق�ضاء/املنطقة
ّ
تاريخ ت�شكيل جلان التنمية املحلية /جلنة التنمية يف املنطقة:
			�إىل:
من:
الفرتة الزمنية للتقرير (تاريخ التقرير)		:

امل�شاريع والتغطية

1

ذكور

عدد ال�سكان

�إناث

املجموع

عدد الأ�رس
موقع جديد للمبادرات جمتمعية املرتكز �أن�شئ خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية
عنوان ال�رشاكة القائمة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية
عدد �صناديق التمويل التي �أن�ش�أت خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية بالعملة املحلية
�أي تغيري/تغيريات رئي�سية حا�صلة مقارنة بالتقرير ال�سابق

1
طبق فيها برنامج املبادرات املجتمعية
ينبغي الإ�شارة �إىل تاريخ التقرير ال ّأول وتاريخ التقرير الأخري مع ذكر ال�شهر والعام .اكتب ا�سم املواقع اجلديدة التي ّ
املرتكز خالل الفرتةُ .يرجى التحديد بالتف�صيل � ّأي تغيري حدث يف تنفيذ الربنامج �أو �أي تغري �آخر قد يكون م�ؤثراً على الربنامج.

ال�صحية واالجتماعية
امل�ؤ�رشات
ّ
امل�ؤ�رشات

1

 .1عدد املواليد الأحياء
 .2عدد الوفيات لأي �سبب من الأ�سباب (من جميع الأعمار)
الر�ضع حتت ال�سنة من عمرهم الذين تو ّفوا لأي �سبب من
 .3عدد وفيات ّ
الأ�سباب
 .4عدد وفيات الأطفال حتت اخلام�سة من عمرهم الذين تو ّفوا لأي �سبب من
الأ�سباب
 .5عدد الأطفال الذين بلغوا ال�سنة من عمرهم عند تاريخ كتابة التقرير
 .6عدد الأطفال الذين بلغوا ال�سنة من عمرهم عند تاريخ كتابة التقرير
والذين تل ّقوا لقاح احلَ�صبة
 .7عدد الوالدات التي �أجريت مب�ساعدة عاملني مدربني
 .8عدد الأ�رس املتاح لها م�صادر م�أمونة من مياه ال�رشب
�صحية
 .9عدد الأ�رس املتاح لها مراحي�ض ّ
 .10عدد الأ�رس املتاح لها نظام لإدارة النفايات ال�صلبة
 .11عدد �أع�ضاء جلان التنمية (جلنة التنمية املحلية /جلنة التنمية القروية
يف املجتمع �أو القرية
ال�صحيني
 .12عدد ممثلي التجمعات �أو املتطوعني
ّ
 .13عدد الأ�شخا�ص الذين �أكملوا دورات حمو الأمية خالل الأ�شهر الثالثة
الأخرية
املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

ذكور

�إناث

املجموع
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ذكور

امل�ؤ�رشات

 .14عدد الأ�شخا�ص الذين �أكملوا دورات تطوير املهارات مبا يف ذلك دورات
التدريب املهني
 .15عدد الأ�شخا�ص الذين �أكملوا دورات التدريب على احلا�سوب
 .16عدد امل�شاريع االجتماعية اجلديدة التي مت ت�أ�سي�سها
مت ت�أ�سي�سها بقرو�ض �إئتمانية �صغرية
 .17عدد امل�شاريع التي ّ

�إناث

املجموع

� 1إن املعلومات يف هذا اجلدول يغطي فرتة التقرير (�أي الثالثة �أ�شهر الأخرية)

عدد االجتماعات ،والتدريبات وزيارات الإ�رشاف
عدد االجتماعات املنعقدة مع
ممثلي
فريق دعم
املجتمعات
م�شرتك بني
القطاعات
املعنية

العدد

التدريب

1

النوع/
املو�ضوع

التاريخ

زيارات الإ�رشاف
�أ�سم امل�رشف ومهامه

مالحظات
 1عدد االجتماعات التي عقدت يف الأ�شهر الثالثة الأخرية؛ مبا فيها االجتماعات التي �شارك فيها �أع�ضاء من فريق الدعم امل�شرتك بني القطاعات �أو ممثلي
اجلماعات .كما ينبغي ذكر جميع الن�شاطات التدريبية التي جرت خالل هذه الفرتة مبا فيها زيارات الإ�رشاف واملراقبة التي جرت خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية.
كذلك �أ�ضف التقارير املف�صلة للأن�شطة املذكورة.

املح�صلة (بالعملة املحلية)
�صناديق القرو�ض والأموال
َّ

1

عدد الأ�رس/الأفراد الذين يطلبون قرو�ض ًا ُمد َِّره للدخل
تبع ًا للمعايري املُعتمدة من قبل �أع�ضاء جلنة التنمية
املحلية /جلنة التنمية القروية
جمموع عدد القرو�ض املمنوحة خالل الأ�شهر الثالثة
الأخرية
املح�صلة على �أق�ساط خالل الأ�شهر
عدد القرو�ض
َّ
الثالثة الأخرية
عدد القرو�ض املت�أخرة الت�سديد (انق�ضاء �ستة �أ�شهر
على تاريخ اال�ستحقاق الذي جرى االتفاق عليه
بني جلنة التنمية املحلية /جلنة التنمية القروية
واملنتفعني)
 1يبينّ هذا اجلدول القرو�ض التي منحت والأموال امل�سرتدة خالل فرتة التقرير �إ�ضافة �إىل القرو�ض املت�أخرة يف ال�سداد وفق ًا لالتفاق املربم.
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البيان املايل

1

الفئة

�أموال ال�صندوق
الأ�سا�سي
�أموال ال�صندوق
الدائر
�أموال �صندوق
التنمية
االجتماعية
املجموع

ُح�صل
الر�صيد
امل ّ
من الفرتة يف الفرتة
ال�سابقة احلالية ()2
()1

املجموع
()1+2

ا�ستخدام االعتمادات املالية يف الفرتة احلالية الر�صيد
كلفة
املجموع
املنح
القر�ض
(م�شاريع الت�شغيل
اجتماعية)

1
ثم الإقرار بالأموال امل�ستلمة وتلك امل�ستخدمة من الت�صنيفات ذاتها،
ينبغي ا�ستكمال معطيات هذا اجلدول قبل بدء فرتة التقرير لتحديد اخلط القاعدي .ومن ّ
حيث ميثل الر�صيد الفارق بني الإقرارين.

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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�أداة التقييم

�أداة التقييم
هي �أداة عملية لتقييم برنامج املبادرات املجتمعية .جرى تكييف هذه الأداة مع �أداتي رفع التقارير الف�صلية والزيارات
الإ�رشافية مبا يتالئم مع عمليات الر�صد القائمة ،وذلك بعد الأخذ باالعتبار النواحي الرئي�سية الت�سعة .من املهم جداً ت�شكيل
فكرة م�سبقة عن البلد الذي �أقيم فيه م�رشوع املبادرة املجتمعية قبل ال�رشوع يف حت�ضري عملية تقييمه .لذا ،من املهم ملء بع�ض
اجلداول واال�ستبيانات للو�صول �إىل فهم �أعمق عن حالة البلد.
يف ك ّل منطقة ثمة �أ�سئلة مبا�رشة �أ�سا�سية وملزمة ينبغي �أن تت�ضمنها الأداة .وينبغي �إجراء عملية التقييم من خالل
مناق�شات جماعية ،ومقابالت مع الفئات امل�ستهدفة ومدراء الربامج و�أع�ضاء يف جلان التنمية االجتماعية� ،إ�ضافة �إىل مراجعة
امللفات والوثائق املتاحة ،والأهم من كل ذلك القيام بزيارات ميدانية.
ينبغي تقييم م�شاريع املبادرات املجتمعية على امل�ستويني املحلّي والوطني .يرتكز الق�سم ال ّأول من التقييم على �إجراء
حملية؛ ت�شمل زيارات ميدانية ومناق�شات جماعية .بينما يت�ألف الق�سم الثاين من مقابالت مع من�سقي املبادرات
ُمداخالت
ّ
املجتمعية و�أ�شخا�ص يعملون يف قطاعات التنمية و�ص ّناع ال�سيا�سات ،على امل�ستوى الوطني.
�سوف ي�شمل التقييم عدداً كبرياً من املناق�شات اجلماعية ،حيث من املهم التح ّدث مع جميع العاملني يف برامج املبادرات
املجتمعية املرتكز .و ُين�صح بالبدء ب�إجراء املقابالت مع اللجان املحلية والتو�سع بعدها لت�شمل خمتلف �أع�ضاء املجتمع .حيث
ميكن من خالل �إجراء املقابالت املبا�رشة واملناق�شات اجلماعية مع �صناع القرار املحليني املهمني تقييم التق ّدم املُح ّقق يف
ال�صحية.
املحلية والن�شاطات
مداخالت املبادرات املجتمعية املرتكز ،وم�ستوى الر�ضا املجتمعي وامل�شاركة يف التنمية
ّ
ّ
بع�ض التو�صيات قبل التقييم
  ُي�ستح�سن العمل مع فريق ،لذا قم بت�شكيل فريق عمل ووزع املهام ال�رضورية بالت�ساوي بني �أع�ضائه.
 خطّ ط عملية التقييم وت�أكد من توافر كل ما يلزم من املوارد الالزمة ،والإمدادات ،والدعم املايل والرواتب� ،إلخ...
وجمع املعلومات الالزمة .و�ضع خطة عمل تدمج بني خمتلف الأن�شطة واملهام تبع ًا جلدول عمل حم ّدد (من �سيقوم
ً
بالعمل ومتى).

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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املرت�سم القطري
�صورة بيانية قطرية
معلومات دميوغرافية

ال�صحي
النظام
ّ
املعايري االجتماعية
والثقافية
ال�سالم والأمن
النظام االقت�صادي
االلتزام ال�سيا�سي
وال�سيا�سات املتبعة
ال�رشاكة
الرتويج للربنامج
ودعمه
ح�شد املوارد

عدد ال�سكان ،وعدد ال�رشائح من خمتلف املجموعات والفئات العمرية والأثنية /والعرقية،
والتق�سيم املناطقي للقطر.
ال�صحي ودوره على خمتلف امل�ستويات الإدارية.
بنية النظام ّ
َ
املقيمني وت�ؤثر على �أن�شطة
مظاهر احلياة االجتماعية،
تهم ّ
وخ�صو�صا املعايري والقيم التي ّ
الربامج.
الأو�ضاع الأمنية العامة وت�شمل ال�رصاعات وحاالت الطوارئ والتوافق االجتماعي بني خمتلف
الفئات العرقية.
نظم اقت�صاد ال�سوق ال�سائدة وال�صورة العامة القت�صاد البلد.
طبيعة الدعم احلكومي ومداه وارتباطه مبخططات التنمية الوطنية ،وامللكية احلكومية.
على امل�ستويني الوطني واملحلي ،ا�سم ال�رشكاء وطبيعة م�شاركتهم.
اال�سرتاتيجيات الرتويجية والتثقيفية وموا�صفاتها و�أهميتها بالن�سبة �إىل حتقيق �أهداف الربنامج.
طبيعة املوارد ُ
�ستدرة وحجمها حتى ال�ساعة وم�صدرها/م�صادرها.
امل ّ

املجاالت الرئي�سية للربنامج وال�سكان الذين تغطيهم
�صف املجاالت الرئي�سية ملداخالت الربنامج

م�صادر التمويل
(منظمة/وكالة/متربّع)
امل�صدر املايل
ُ

ُخ�ص�صة لربنامج املبادرة املجتمعية يف العام املايل احلايل
جمموع االعتمادات امل ّ
ال�صحية
االعتمادات التي �أ�صدرت لدعم الربامج
ّ
االعتمادات التي �أ�صدرت لدعم م�شاريع �أخرى كالتعليم ،واملياه والإ�صحاح ،وتنمية املهارات،
�إلخ..
درة للدخل
االعتمادات التي �أ�صدرت كقرو�ض لتمويل �أن�شطة ُم ّ
اعتمادات ا�ستخدمت للدعم التقني وت�شمل البيئة العلمية والبحوث
اعتمادات ا�س ُتخدمت لتغطية تكاليف الت�شغيل وال�صيانة

34

بالعملة املحل ّية

ال�صحة ،والنمو االجتماعي واالقت�صادي
مرت�سم امل�رشوع:
ّ

ا�سم
امل�رشوع

نوع
امل�رشوع

موقع
امل�رشوع

فرتة
امل�رشوع
وم ّدته

تكلفة امل�رشوع وامل�ساهمات
املجموع منح منظمة ح�صة املجتمع
ال�صحة
ّ
العاملية

�رشكاء
�آخرون
(ح ِّدد)

�إدارة الت�شغيل احلالة الراهنة الآثار والنتائج
ونظام الر�صد

�أداة التقييم
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امل�سح القاعدي لتقييم املبادرات املجتمعية
يفيد القيام بهذا امل�سح فريق التقييم على فهم احلالة االجتماعية يف موقع التنفيذ .يف حال وجود �أكرث من موقع تنفيذي يف
البلد ،يجري اختيار عدد منهم ب�شكل ع�شوائي لتقييم العمل فيهم .وجلمع املعطيات ،ت�ستخدم املعلومات املتاحة من املنظمات
الدواية ،وال�سلطات احلكومية واملجتمعّ � .أما التقارير الف�صلية وال�شهرية فهي م�صدر �آخر للمعلومات التي ينبغي ا�ستعرا�ضها.

امل�ؤ�رشات

الدميوغرافية
عدد ال�سكان وامل�ساحة (بالكيلومرت املربع)
عدد ال�سكان بح�سب العمر واجلن�س (يف القرى/املدن)
ال�صحية الرئي�سية
امل�ؤ�رشات
ّ
حي)
معدل وفيات ّ
الر�ضع (لكل  1000مولود ّ
معدل وفيات الأطفال حتت اخلام�سة من عمرهم (لكل  1000مولود
حي)
مدربات
ن�سبة الوالدات التي متت حتت رعاية مولّدات ّ
ن�سبة الأزواج الذين ي�ستخدمون موانع حمل حديثة
ن�سبة الأطفال حتت ال�سنة من عمرهم الذين جرى حت�صينهم �ض ّد �ستة
�أمرا�ض ميكن الوقاية منها بالتطعيم (وفق ًا للربوتوكول الوطني)
ن�سبة الن�ساء ب�سن الإجناب اللواتي تلقني لقاح ذوفان الكزاز
ن�سبة الأمهات احلوامل اللواتي تلقني الرعاية ما قبل الوالدة (معدل
احل�ضور :ينبغي �أن يكون �أربع مرات على الأقل خالل فرتة احلمل)
ن�سبة الأطفال حتت اخلام�سة من عمرهم الذين حظوا مبراقبة دورية
لنموهم (وفق ًا للربوتوكول الوطني)
ّ
املياه والإ�صحاح
ن�سبة الأ�رس املُتاح لها مياه �رشب م�أمونة (يف القرى/املدن)
�صحية بدائية وحديثة (يف القرى/
ن�سبة الأ�رس املتاح لهم مراحي�ض ّ
املدن)
التعليم
معدل االلتحاق باملدار�س االبتدائية
ن�سبة الأطفال الذين انقطعوا عن درا�ستهم االبتدائية
معدالت الأمية عند البالغني (ذكور و�إناث)
الرعاية االجتماعية
� ّأي نوع من برامج الت�أمني متوافرة (الإجابة بنعم �أم ال مع حتديد نوع
ال�ضمان)
التنمية االقت�صادية
ن�سبة الأ�رس حتت خط الفقر الوطني (بالدوالر الأمريكي،لليوم الواحد،
لل�شخ�ص الواحد)
مع ّدل البطالة (ن�سبة البالغني ما بني ال 25-35من عمرهم من دون
عمل م�أجور)
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الأرقام الوطنية

موقع التنفيذ

�أداة التقييم

خطة عمل ُمقرتحة لعملية التقييم
الن�شاط

جمع املعلومات
حتليل املعلومات
حترير التقارير
تقدمي التقييم

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها

اال�سرتاتيجية

ال�شخ�ص امل�س�ؤول

الإطار الزمني
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�أداة التقييم للعمل امليداين
مقابالت املجموعات امل�ستهدفة /واملناق�شات اجلماعية
�أع�ضاء جلان التنمية املجتمعية� /أوالقروية VDC/CDC
تنظيم املجتمع وا�ستنها�ضه
















املحلية وجلنة التنمية القروية
تاريخ �إن�شاء ك ّل من جلنة التنمية
ّ
املحلية والقروية  ،وممثلي التجمعات
عدد الأ�شخا�ص الذي جرى اختيارهم وتدريبهم ليكونوا �أع�ضاء يف جلان التنمية
ّ
واللجان الفرعية
مت انتقا�ؤهم على �أ�سا�سها يف ع�ضوية جلان التنمية املحلية
كيف جرى اختيار ه�ؤالء الأع�ضاء وما هي املعايري التي ّ
والقروية؟
املحلية والقروية؟
هل �شارك املجتمع يف انتقاء جلان التنمية
ّ
ما هي �أهم املنافع التي ح�صل عليها املجتمع من مداخالت املبادرات جمتمعية املرتكز؟
ال�صحيني؟
املحلية والقروية على علم بوجود ممثلي التجمعات واملتطوعني
هل جلان التنمية
ّ
ّ
ال�صحيني؟ يرجى ذكر �أمثلة
هل يوجد �أي تن�سيق بني جلان التنمية املحلية والقروية وممثلي التجمعات واملتطوعني
ّ
�أو �أدلّة
ال�صحية والتنموية التي قام بها املجتمع؟
ما هو نوع الن�شاطات
ّ
هل يوجد مركز جمتمعي �أو م�ساحة فيزيائية لعقد اجتماعات جلان التنمية املحلية والقروية؟
هل ثمة مركز اجتماعي متاح :مرفق ريا�ضي ،مركز ثقايف حملّي ،مركز جمتمعي للمعلوماتية ،مركز �أو �صالة جمتمعية الخ..
هل جرى ت�أ�سي�س �أي جمموعات ن�سائية �أو �شبابية؟
ثمة ما يدل على ت�شكيل مثل هذه املجموعات جمتمعية املرتكز؟
هل ّ
املحلية والقروية؟ وما هي الأمثلة /والأدلّة التي
هل يوجد �أي تعاون بني املجموعات الن�سائية وال�شبابية واللجان
ّ
تبينّ هذا التعاون؟
ثمة حوافز ممنوحة لأع�ضاء جلان التنمية املحلية والقروية من قبل برنامج املبادرة جمتمعية املرتكز (حوافز
هل ّ
نقدية� ،أو عينية� ،أو معنوية)؟
ثمة معايري مو�ضوعة الختيار املنتفعني من جلان التنمية املحلية والقروية؟
هل ّ

وال�صحة الغذائية
املياه والإ�صحاح
ّ
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طورت و�أ�صبحت متاحة لال�ستخدام.
اح�صل على خارطة تبينّ جميع م�صادر املياه التي ّ
هل ثمة حمطة قائمة لكلورة املياه يف املنطقة؟
هل م�صادر املياه واملنطقة املحيطة بها نظيفة؟
هل يجرى ر�صد حمالت بيع الأطعمة ومراقبتها بدقة؟ كم يبلغ عدد املحالت التي متتاز مبطابقتها للمعايري الأ�سا�سية
املطلوبة؟
ثمة نظام ملخالفة املحالت التي ال تطابق املعايري الأ�سا�سية املو�ضوعة؟
هل ّ
ال�صحة الغذائية والبيئية؟
هل اُقيمت حمالت جمتمعية اكتنفت �أ�شخا�ص ًا عاملني يف جمال
ّ

�أداة التقييم

ال�صحية
التنمية
ّ






ال�صحيون بت�سجيل كل وليد؟ وكيف يفعلون ذلك؟
هل يقوم املتطوعون
ّ
هل يقوم املتطوعون بالإبالغ عن جميع احلاالت اجلديدة من الإ�صابة بالأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية؟ وملن يقومون
بالإبالغ عنها؟
هل لدى متطوعي جلان التنمية املحلية والقروية � ّأي دور يف توفري الدواء والأدوات الالزمة؟
هل قامت جلان التنمية املحلية والقروية بو�ضع �أو تطوير �أي �سيا�سة ملحاربة اجلرمية والتمييز يف منطقة عملها؟

اال�ستعداد للطوارئ واال�ستجابة لها






هل ا�شرتك �أحد من �أع�ضاء جلان التنمية املحلية والقروية يف � ّأي من الدورات التدريبية على الطوارئ واال�سعافات الأولية؟
هل توجد � ّأي تقارير عن حاالت الطوارئ التي حدثت خالل ال�سنوات الع�رشة املا�ضية يف موقع التقييم؟ وهل هذه
التقارير متاحة؟
املحلية؟
املحلية والقروية بتطوير � ّأي خطة ملواجهة الطوارئ خا�صة مبنطقتها
هل قامت جلان التنمية
ّ
ّ
هل ا�شرتك يف و�ضع اخلطة ممثلون عن جميع ال�سلطات والوكاالت املكتنفة لرفع كفاءتها؟
هل جرى �إبالغ اجلميع عن دور ك ّل منهم وم�س�ؤولياته يف حال حدوث �أي طارئ؟

ن�شاطات القرو�ض البالغة ال�صغر

 هل جرى احت�ساب ن�سبة  %10-%5من القرو�ض ذات املردود لتمويل م�شاريع التنمية االجتماعية (�صندوق التنمية
االجتماعية)؟
 ما هي امل�شاريع االجتماعية التي ُبدء بها بتمويل من �صندوق التنمية االجتماعية؟

التدريبات املهنية وتدريبات تنمية املهارات وبناء القدرات

 كيف قامت جلان التنمية املحلية والقروية بتحديد الأولويات املجتمعية يف دورات التدريب املهني؟
 بعد �أن جرى االنتهاء من حتديد حاجات املجتمع وت�أ�سي�س برامج تطوير املهارات املحلية ,ما هي اخلطوات التي
اتخذتها جلان التنمية املحلية والقروية لتلبية هذه احلاجات؟
 هل ثمة ما ي�شري �إىل ا�شرتاك جلان التنمية املحلية واملجتمعية يف الأن�شطة الثقافية الإجتماعية؟

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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ال�ستكمال التقييم ،ميكن لأع�ضاء فريق التقييم:
التحقق من التقارير املتاحة
 ا�ستعرا�ض حما�رض اجتماعات جلنة التنمية املحلية /جلنة التنمية القروية خالل الأ�شهر ال�ستة الأخرية
 ا�ستعرا�ض التقارير اخلا�صة بعملية انتخاب �أو اختيار �أع�ضاء جلنة التنمية املحلية /جلنة التنمية القروية وتعيينهم
مت �إجراء م�سح �أ�سا�سي وماذا كانت نتائجه
 التحقق من �أ ّنه ّ
 التحقق من خريطة/خرائط موارد املياه
 �إعداد قائمة بجميع حمالت املواد الغذائية يف املنطقة والقيام بزيارة ع�شوائية لبع�ض املحالت املُختارة
 التحقق من ت�سجيل جميع امل�شاريع االجتماعية ذات املردود
 التحقق من ال�سجالت املالية والتقارير
ال�صحي (عدد الولدان وتلقيحهم �إلخ).
 التحقق من �سجالت املركز
ّ
 التحقق من تقرير الأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية
 التحقق من وجود خطة حلاالت الطوارئ
 التحقق من وجود تقارير ُتد ِرج جميع حاالت الطوارئ ال�سابقة
 التحقق من �سجل القرو�ض الإئتمانية ال�صغرية املمنوحة من قبل جلنة التنمية املحلية� /أو جلنة التنمية القروية
الزيارات امليدانية
 زيارة بع�ض املنتفعني من امل�شاريع االجتماعية املدرة للدخل
 زيارة مواقع امل�شاريع
 زيارة املركز
�صحة الأمومة والطفولة (�إن ُوجدت)
ال�صحي ومركز ّ
ّ
 تقييم نظافة الطرقات
 زيارة موارد املياه املحلية

املقابالت مع املجموعات امل�ستهدفـة
�أع�ضاء الفرق املحلية امل�شرتكة بني القطاعات
التعاون وال�رشاكة بني القطاعات
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هل جرى ت�شكيل فريق م�شرتك بني القطاعات لدعم امل�شاريع املجتمعية؟
هل اجتمع �أع�ضاء هذا الفريق مرة واحدة على الأقل كل �أ�سبوعني ملناق�شة �سري امل�شاريع؟
هل حما�رض اجتماعات �أع�ضاء الفريق قد جرى توثيقها وتخزينها وهل هي متاحة للإطالع عليها؟
ما هي �أهم امل�شاريع الناجحة التي حتققت نتيجة التعاون بني القطاعات؟
املحلية والقروية و� ّأي منظمة �أخرى مانحة �أو غري حكومية �إلخ..؟
هل توجد � ّأي مذكرة تفاهم موقعة ونافذة بني جلان التنمية
ّ
هل ثمة خطة مو�ضوعة ملزيد من التعاون مع �رشكاء حمتملني �آخرين؟

�أداة التقييم

ممثلو التجمعات
ال�صحيني ب�شكل ع�شوائي وقم مبناق�شات جماعية ومقابالت معهم
اخرت عدداً من ممثلي التجمعات �أو املتطوعني ّ

نظام املعلومات املجتمعي








هل جرى ت�أ�سي�س مركز للمعلومات جمتمعي املرتكز؟ متى؟ و�أين يقع؟
ال�صحية واالجتماعية وحتليلها؟
هل قمت بدورات تدريبية حول جمع املعطيات
ّ
ما هي امل�شاريع التي طُ ّورت بعد عملية جمع املعطيات وحتليلها؟
هل جرى �إبالغ املجتمع عن نتائج جمع املعطيات والقرارات التي ا ُتخذت باال�ستناد �إليها؟ وكيف متت عملية الإبالغ؟
هل ممثلو التجمعات على علم بوجود لوحة �إعالنات تعر�ض �أهم املعلومات الرئي�سية والإعالنات؟ ويف حال الإجابة بنعم،
عندها:
ما هي املدة الزمنية التي يتم خاللها جتديد املعلومات املعلنة؟
كيف يتم جمع املعلومات املعلنة على اللوحة؟ على �سبيل املثال :عن طريق مناذج جلمع املعلومات� /أو مناق�شات
جماعية� /أو ا�ستبيانات� /أو م�سوحات� /أو غري ذلك...

ال�ستكمال التقييم ،ميكن لأع�ضاء فريق التقييم:
 التحقق من حما�رض االجتماعات التي �أجريت بني �أع�ضاء الفرق امل�شرتكة بني القطاعات
 ا�ستعرا�ض قائمة امل�شاريع املُنفذة يف الأ�شهر ال�ستة الأخرية
 التحقق من خمتلف مذكرات التفاهم مع ال�رشكاء/املنظمات
 التحقق من كتيبات التدريب �أو من الأنظمة املعلوماتية جمتمعية املرتكز
 ا�ستعرا�ض التقارير عن دورات التدريب املجتمعية وعن �أي معطيات متوافرة حول جمع املعلومات وحتليلها
زيارة املوقع:
 زيارة مواقع بع�ض امل�شاريع
 زيارة املركز املجتمعي للمعلومات

املقابالت مع املجموعات امل�ستهدفة
اخرت بطريقة ع�شوائية عدداً من �أع�ضاء املجتمع املدرجة �أ�سما�ؤهم يف قائمة الأ�رس ونظم معهم مناق�شات جماعية �أو مقابالت

�أع�ضاء املجتمع املختارون
نظام املعلومات جمتمعي املرتكز
 كع�ضو يف املجتمع ،ما هو تواتر زيارتك للوحة الإعالنات لالطالع على املعلومات املعلنة؟
 كع�ضو يف املجتمع ،هل ترى � ّأن املعلومات املتوافرة يف مركز املعلومات جمتمعي املرتكز ولوحة االعالنات هي معلومات
مفيدة؟

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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وال�صحة الغذائية
املياه والإ�صحاح
ّ

ال�صحة الغذائية والبيئية؟ ويف حال الإيجاب،
 هل جرى القيام بحمالت جمتمعية خا�صة �شارك فيها خمت�صون يف جمال
ّ
مت ذلك؟
متى و�أين ّ
 كع�ضو يف املجتمع هل �أبلغت عن احلاالت ال�صعبة مل�صادر املياه يف منطقتك؟ ويف حال الإيجاب ،من �أبلغك ذلك ،متى و�أين؟

ال�صحية
التنمية
ّ

 هل ت�شعر بالأمان يف قريتك /منطقتك؟ هل كنت �شاهداً على حاالت متييز ح�صلت يف جمتمعك؟
 متى كانت �آخر زيارة قمت بها للمرفق
ال�صحي يف منطقتك؟
ّ

التدريبات املهنية وتدريبات تنمية املهارات وبناء القدرات

را�ض عن الن�شاطات املجتمعية /الثقافية التي ينظمها برنامح املبادرات املجتمعية املرتكز؟
 هل �أنت ٍ
ال�ستكمال التقييم ،ميكن لأع�ضاء فريق التقييم:
زيارة املوقع:
 زيارة املركز املجتمعي للمعلومات
 زيارة بائعي املواد الغذائية املُختارين
�صحة الأمومة والطفولة (�إن ُوجد)
 زيارة املركز
ال�صحي ومركز ّ
ّ
 زيارة بع�ض امل�شاريع املجتمعية اجلارية

املقابالت مع املجموعات امل�ستهدفة
املجموعات الفرعية املجتمعية � /أ�صحاب حمالت الأغذية
وال�صحة الغذائية
املياه والإ�صحاح
ّ

 هل �أُقيمت حمالت تدريبية للعاملني يف جمال الغذاء و�أ�صحاب حمالت الأغذية؟

القابالت /واملمر�ضات
ال�صحية
التنمية
ّ

 كقابلة هل قمت بدورات تدريبية خا�صة للم�ساعدة يف الوالدات؟ �أين تقومني عادة بامل�ساعدة يف عمليات التوليد؟ على
�صحي� /أو عيادة الخ..
�سبيل املثال :منزل احلامل� /أو يف منزلك� /أو يف مرفق ّ
 كم هو عدد الوالدات التي قمت بامل�ساعدة فيها خالل الأ�شهر ال�ستة الأخرية؟

احلوامل اللواتي و�ضعن م�ؤخراً
ال�صحية
التنمية
ّ
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هل �ساعدتك يف والدتك ممر�ضة متدربة �أو قابلة؟
هل ح�صلت على رعاية طبية بعد �آخر والدة؟
مت ت�سجيل طفلك� /أو طفلتك فور والدتها؟ ومن قام بت�سجيلها و�أين؟
هل ّ
هل تلقي وليدك التطعيمات قبل بلوغه العام الأول؟ هل ح�صل وليدك� /أو وليدتك على الرعاية الطبية من طبيب �أو ممر�ضة
بعد والدتهم؟

�أداة التقييم

الأ�ساتذة /واملدربون
التثقيف وحمو الأم ّية







هل يلتحق الأطفال من اجلن�سني باملدار�س بانتظام؟
هل � ّأن جميع الأطفال بعمر ال�ساد�سة م�سجلون يف املدار�س؟
هل ترك �أي من الأطفال املدر�سة االبتدائية؟
هل جرى ت�أ�سي�س �صفوف ملحو الأمية للبالغني يف املنطقة؟
كم هو عدد البالغني من الأميني الذين �سجلوا يف �صفوف حمو الأمية؟
هل ت�شمل �صفوف حمو الأمية مادة التثقيف
ال�صحي؟
ّ

التدريب املهني وتنمية املهارات وبناء القدرات

 هل ثمة دليل على ا�شرتاك هيئات التنمية املحلية والقروية يف الأن�شطة االجتماعية والثقافية؟
را�ض عن خمتلف الن�شاطات االجتماعية والثقافية التي نظمها برنامج املبادرات جمتمعية املرتكز؟
 هل �أنت ٍ

املنتفعون من القرو�ض البالغة ال�صغر
اخرت ب�شكل ع�شوائي بع�ض املنتفعني من امل�شاريع ذات املدرة للدخل من قائمة القرو�ض التي ُمنحت خالل الأ�شهر االثنى ع�رش
الأخرية ونظم مناق�شات جماعية ومقابالت معهم.

�أن�شطة القرو�ض البالغة ال�صغر





بال�صحة؟
هل ُز ِّودت باملعلومات حول الق�ضايا ذات العالقة
ّ
هل تعتقد �أن جميع هذه القرو�ض البالغة ال�صغر مفيدة ملجتمعك؟
خ�ص�صت ن�سبة  %10-%5من عائدات القرو�ض املدرة للدخل لتطوير م�شاريع اجتماعية (�صناديق التنمية االجتماعية)؟
هل ّ
ما هي امل�شاريع االجتماعية التي بو�رش بها بتمويل من �صناديق التنمية االجتماعية؟

ال�ستكمال التقييم ،ميكن لأع�ضاء فريق التقييم:
التحقق
 اختيار بع�ض املدار�س االبتدائية ع�شوائي ًا والتحقق من �سجالت احل�ضور
 ا�ستعرا�ض �سجالت ح�ضور البالغني �إىل درو�س حمو الأمية
زيارة املوقع
 زيارة بع�ض بائعي املواد الغذائية
�صحة الأمومة والطفولة (�إن ُوجد)
 زيارة املركز
ال�صحي ومركز ّ
ّ
 زيارة خمتلف امل�شاريع االجتماعية وامل�شاريع ذات املردود القائمة
 زيارة �صفوف حمو الأمية للرا�شدين ،وا�ستعرا�ض املواد التدريبية املتوافرة وتقييم معارف الطالب
 زيارة بع�ض املدار�س
 تقييم موقع امل�شاريع ال�صغرية واحلالة االجتماعية للمنتفعي

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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تقييم االلتزام الوطني
مقابالت مع ال�سلطات الوطنية
ال�صحية� ،أع�ضاء خُمتارون من قطاعات التنمية ،منظمات
املن�سق الوطني للمداخالت املجتمعية ،الإدارة ّ
املجموعات املُ �ستهدفةّ :
غري حكومية ،م�ؤ�س�سات �أكادميية على امل�ستوى الوطني.
قم ب�إجراء مقابالت مع ال�سلطات الوطنية التي متلك املعلومات حول التزام احلكومة ال�سيا�سي وم�شاركتها يف تخطيط
والتو�سع على م�ستوى الوطني .وبالتايل ،يو�صى بالأ�سئلة التالية التي تتوافق مع املجاالت
املبادرات املجتمعية ،وحول الإدارة
ّ
الت�سعة الرئي�سية للر�صد واملراقبة واملُ�ستخدمة يف �أدوات الر�صد والإ�رشاف والتبليغ.
ال�صحية الوطنية ومخُ ططاتها؟ (الرجاء التحقق من
ال�صحية �ضمن ال�سيا�سة
 هل يدخل متكني املجتمع من �أجل التنمية
ّ
ّ
ال�صحي الوطني وحتديد الق�سم/الف�صل حيث ُيلقى ال�ضوء على املبادرات جمتمعية املُرتكز).
التخطيط
ّ
ال�صحية على امل�ستوى الوطني واملحلي يف بلدك
 كيف ت�صنف (من � 1إىل  )4عمق التعاون بني القطاعات بالن�سبة للأعمال
ّ
(�أنظر اجلدول �أدناه)؟

امل�ستوى

الوطني
املنطقة/
الوالية
املحافظة/
امل�ستوى
املحلي

غري موجود
()1

را�سخ وم�ستدمي مع مهام
ناجح غري �أنه يعتمد على
يف املرحلة
الأولية للتخطيط االهتمام ال�شخ�صي للحاكم /وم�س�ؤوليات وا�ضحة جلميع
قطاعات التنمية
ال�صحي
مدير الق�سم
ّ
()4
()3
()2

بال�صحة؟ مثالً :تدريب
 هل ميكنك تعداد �أي ممار�سات جيدة تو�ضح �إ�رشاك املجتمع بالربامج /املداخالت ذات ال�صلة
ّ
ال�صحيني ،تطبيق الربنامج املجتمعي ملكافحة املالريا ،اهتمام املجتمع بتمنيع الأطفال �أو بربامج الإ�صحاح �إلخ.
املتطوعني
ّ
 ما مدى ترددك على موقع /مواقع التنفيذ؟ (متى كانت �آخر زيارة لك للموقع التطبيقي ملبادرة جمتمعية املرتكز؟).
تو�سع املبادرات جمتمعية املرتكز؟
 هل تالحظ ب�شكل ملمو�س �إمكانيات املُدربني الوطنيني/ال�سلطات الوطنية من حيث ّ
اكتفاء ذاتي
�سوف ي�صبح البلد ذا اكتفاء ذاتي خالل �ستة �أ�شهر
قام البلد بو�ضع خطة لتدريب املُتدربني
غري ممكن خالل الأ�شهر االثني ع�رش التالية
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�أداة التقييم

ال�صحية الوطنية الآخرين من حيث تطبيقهم للمبادرات املجتمعية كا�سرتاتيجية من
 كيف تنظر �إىل عمل من�سقي الربامج
ّ
�صحية وطنية (مقابالت مع املن�سقني الوطنيني لربامج التمنيع املديدة ،و�صحة الأمومة والطفولة،
�أجل الو�صول �إىل �أغرا�ض ّ
ال�صحي ،والأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية� ،إلخ ...من �أجل حتديد نقاط القوة يف
ال�صحية الأولية ،والتثقيف
والرعاية
ّ
ّ
التعاون بني القطاعات)؟
را�سخ ب�شكل جيد (وجود وانت�شار العديد من املمار�سات اجليدة)
�أبدت بع�ض الربامج اهتمامها وهي تعمل الآن مع املجتمع لتعزيز �أغرا�ضها اخلا�صة.
ال�صحية لال�ستفادة من منهجية املبادرات جمتمعية املرتكز واالن�ضمام �إىل مواقع التنفيذ.
نخطط ون�شجع جميع الربامج
ّ
ال ن�شاط يف هذا املجال.





�ضع قائمة بال�رشكاء/املتربعني الرئي�سيني واملنظمات غري حكومية على امل�ستوى الوطني/املحلي ممن هو م�شارك
بالأن�شطة/املداخالت (ما مدى تر ّددك على ال�رشكاء؟ وهل تتوافر حما�رض عن االجتماعات؟).
هل توفر �أدوات التبليغ والإ�رشاف والتقدير معلومات كافية لتقييم الربنامج؟ (الرجاء ا�ستخدام بع�ض امل�ؤ�رشات القائمة
على مقارنة الفرتتني ما قبل وبعد تقدمي برنامج املداخالت جمتمعية املرتكز.).
هل توجد �سيا�سة وطنية لتعزيز القرو�ض البالغة ال�صغر؟
ال
نعم
ال�صحي؟
هل توجد �سيا�سة وطنية �أو خطة للت�أمني
ال
نعم
ّ

املبادرات املجتمعية والإ�رشاف عليها
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ُّيعد اال�ستثمار يف ال�صحة ،وال�سيما يف �صحة الفقراء ،حموراً مركزي ًا لبلوغ املرامي الإمنائية للألفية.
ودعم ًا لهذه اال�سرتاتيجية ،ي�سعى املكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية ل�رشق املتو�سط �إىل تعزيز
املبادرات املجتمعية املرتكز يف بلدان الإقليم ،مثل مبادرات االحتياجات التنموية الأ�سا�سية ،واملدن
ال�صحية ،والقرى ال�صحية ،ودور املر�أة يف ال�صحة والتنمية .وت�ستند هذه الأ�ساليب مبدئي ًا �إىل �أن احلالة
ال�صحية اجليدة –التي هي هدف يف حد ذاتها� -رضورية خللق و�ضمان ا�ستمرار القدرات لدى الفقراء
حتى ميكنهم تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية واخلروج من دائرة الفقر .وتهدف �سل�سلة املبادرات املجتمعية
املرتكز تي�سري �إدارة هذه املبادرات .وي�شمل م�ستخدمو هذه ال�سل�سلة كل من ال�سلطات احلكومية ،وممثلي
املجتمع ،ومنظمة ال�صحة العاملية ،و�سائر الوكاالت الدولية واجلمعيات غري احلكومية.

متكني النا�س .بناء حياة �أوفر �صحة

للمزيد من املعلومات ميكن االت�صال:
املبادرات املجتمعية املرتكز
منظمة ال�صحة العاملية
املكتب الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية
�ص ب  7608مدينة ن�رص
القاهرة  ،11371م�رص
هاتف+202 2276 5029 – +202 2670 2535 :
فاك�س+202 2670 2492/4 :
بريد �إلكرتوينCBI@emro.who.int :

