املراقبة املجتمعية
أداة للتقييم

© االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر،
جنيف٢٠٢٠ ،
يجوز استنساخ هذا املنشور كلياً أو جزئياً ألغراض غري تجارية رشيطة
اإلشارة إىل املصدر .ويرجو االتحاد الدويل شاكرا تلقي تفاصيل عن
هذا االستخدام .وينبغي توجيه طلبات االستنساخ التجاري إىل االتحاد
الدويل عىل العنوان التايل.secretariat@ifrc.org :
إن اآلراء والتوصيات الواردة يف هذا املنشور ال تعرب بالرضورة عن
السياسة الرسمية لالتحاد الدويل أو أي من الجمعيات الوطنية للصليب
األحمر والهالل األحمر .كام أن التسميات والخرائط الواردة فيها ال ت ّعرب
عن رأي االتحاد الدويل أو الجمعيات الوطنية بشأن الوضع القانوين
إلقليم ما أو سلطاته .وتعود امللكية الفكرية لجميع الصور املستخدمة
يف هذه الوثيقة إىل االتحاد الدويل ما مل ينص عىل خالف ذلك.
صور الغالف :إبراهيم موليك  /االتحاد الدويل،
محمود سليامن محمد  /الهالل األحمر السوداين،
كوري بتلر  /االتحاد الدويل.
P.O. Box 303
CH-1211 Geneva 19
Switzerland
هاتف+41 22 730 4222 :
فاكس+41 22 730 4200 :

الربيد اإللكرتوينsecretariat@ifrc.org :

املوقع اإللكرتوينwww.ifrc.org :




االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

قائمة املحتويات
قامئة الجداول

4

قامئة األشكال

4

االختصارات باإلنجليزية ومقابلها العريب

5

القسم األولُ :مقدِّمة

6

ُ 1-1مق ِّدمة
 2-1الغرض من وضع أداة لتقييم املراقبة املجتمعية؟
 3-1ما هي أداة تقييم املراقبة املجتمعية؟

القسم الثاين :مصادر وطرق جمع البيانات
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2

ُمق ِّدمة
دراسة الوثائق
إجراء مقابالت مع مخربين رئيسني
إجراء املقابالت الجامعية ومناقشات مجموعات التأ ّمل
املالحظة املبارشة

7
7
8

9

10
10
11
13
14

القسم الثالث :التخطيط لتقييم املراقبة املجتمعية

15

القسم الرابع :تحليل البيانات

21

1-3
2-3
3-3
4-3
5-3

تحديد األهداف
استكشاف مصادر البيانات وتحديدها
تحديد منطقة الزيارة
وضع الجدول الزمني
صقل أدوات جمع البيانات

ُ 1-4مق ِّدمة
 2-4خطوات تحليل البيانات
 3-4منوذج تقييم املراقبة املجتمعية (هيكل التقرير)

القسم الخامس :موارد املراقبة املجتمعية وإعداد أسئلة املقابالت
1-5
2-5
3-5
4-5

موارد الصليب األحمر والهالل األحمر
اقرتاحات بشأن املقابالت عىل املستوى الوطني
املقابالت عىل مستوى املقاطعة
املقابالت عىل مستوى املجتمع املحيل

16
17
17
19
20
22
22
22

31

32
32
40
44
3

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم




قائمة اجلداول
جدول :١
جدول :2
جدول :3
جدول :4
جدول :5
جدول :6
جدول :7
جدول :8
جدول :9
جدول :10
جدول :11
جدول :12
جدول :13
جدول :14
جدول :15
جدول :16
جدول :17
جدول :18
جدول :19
جدول :20
جدول :21
جدول :22
جدول :23
جدول :24
جدول :25
جدول :26
جدول :27
جدول :28
جدول :29
جدول :30

أمثلة عىل الوثائق
املخربون الرئيسيون املحتملون للمقابالت
األوامر والنواهي بشأن املقابالت مع املخربين الرئيسيني
أهداف مقرتحة لتقييم املراقبة املجتمعية
التوزيع املستحسن للجدول الزمني لتقييم املراقبة املجتمعية
نظام املراقبة يف البالد
املخاطر/األحداث الصحية التي تخضع للمراقبة من خالل النُظم القامئة
املخاطر/األحداث الصحية التي تخضع للمراقبة من خالل النُظم القامئة
املخاطر/األحداث الصحية التي تخضع للمراقبة من خالل نُظم املراقبة املجتمعية
تحديد قدرة الجمعية الوطنية عىل إجراء مراقبة مجتمعية
جدول القرارات عىل أساس أهداف تقييم املراقبة املجتمعية
يتعي النظر فيها عند تصميم املراقبة املجتمعية
موجز باالعتبارات األساسية التي ّ
سامت مقرتحة لنظام املراقبة املجتمعية من أجل جمع البيانات وإعداد التقارير
املواقع املقرتحة واملخاطر/األحداث الصحية املتوقعة من أجل املراقبة املجتمعية
دليل للمحادثة مع جمعية وطنية رشيكة بشأن مرشوع املراقبة املجتمعية
(مسؤول قطري و/أو مندوب مراقبة مجتمعية ،إذا كانت هناك خطة بالفعل للمراقبة املجتمعية)
دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب الجمعية الوطنية (األمني العام)
دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب الجمعية الوطنية
(رئيس قسم الصحة وفريق الصحة/املراقبة املجتمعية)
(منسق/قسم إدارة املعلومات)
دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب الجمعية الوطنية ّ
دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب الجمعية الوطنية
(منسق/قسم إرشاك املجتمع املحيل والخضوع للمساءلة أمامه)
ّ
دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب الجمعية الوطنية
(منسق/قسم الحامية واالحتواء ومراعاة النوع االجتامعي)
ّ
دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب الجمعية الوطنية (قسم التنمية التنظيمية)
دليل للمحادثة مع وزارة الصحة (املستوى الوطني)
دليل للمحادثة مع أصحاب املصلحة اآلخرين (عىل املستوى الوطني أو مستوى املقاطعة)
دليل للمحادثة مع الجمعية الوطنية (عىل مستوى الفرع)
دليل للمحادثة مع أصحاب املصلحة اآلخرين (عىل املستوى الوطني أو مستوى املقاطعة)
دليل للمحادثة مع قسم صحة الحيوان التابع للمقاطعة/املنطقة
دليل للمحادثة مع متطوعي الجمعية الوطنية  -املقابلة الجامعية
دليل للمحادثة مع موظفي املنشأة الصحية و  /أو العاملني يف مجال الصحة املجتمعية
(عىل مستوى املجتمع املحيل)
دليل للمحادثة مع العاملني يف مجال صحة الحيوان (عىل مستوى املجتمع املحيل)
دليل للمحادثة مع أفراد املجتمع املحيل

10
11
13
16
19
24
25
25
26
27
28
29
29
30
32
33
33
36
37
37
37
38
40
40
41
44
45
47
49
50

قائمة الأ�شكال
شكل :1
4

تحديد منطقة مرشوع املراقبة املجتمعية

18




االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

 أداة للتقييم:املراقبة املجتمعية

االخت�صارات بالإجنليزية ومقابلها العربي
Community-based health and first aid
Community-based surveillance
Centers for Disease Control and Prevention
Community engagement and accountability
Community health animal worker
Community health worker
Digital Health Information System
(software platform 2)
Disaster risk reduction
Epidemic control for volunteers
Emergency response unit
Food and agriculture organization
Faith-based organization
Focus group discussions
Global health security agenda
Integrated Diseases Surveillance and Response
International Federation of Red Cross
and Red Crescent Societies
International health regulations
Information Management
Joint External Evaluation
Monitoring and evaluation
Ministry of Agriculture
Ministry of Health
National disaster response team
Non-governmental organization
Organizational Development
Protection Gender Inclusion
Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting
Partner National Society
Regional disaster response team
Technical Working Group on CBS
Village health worker
Water, sanitation and hygiene
World Health Organization
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الصحة املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجتمعية
املراقبة املجتمعية
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
إرشاك املجتمع املحيل والخضوع للمساءلة أمامه
عامل يف مجال صحة الحيوان يف املجتمع املحيل
عامل يف مجال الصحة املجتمعية
النظام الرقمي للمعلومات الصحية
)2 (منصة الربمجيات
الحد من مخاطر الكوارث
مكافحة األوبئة من أجل املتطوعني
وحدة مواجهة حاالت الطوارئ
منظمة األغذية والزراعة
منظمة إميانية
مناقشات مجموعات التأمل
خطة األمن الصحي الشامل
املراقبة املتكاملة لألمراض واالستجابة لها
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر
اللوائح الصحية الدولية
إدارة املعلومات
التقييم الخارجي املشرتك
الرصد والتقييم
وزارة الزراعة
وزارة الصحة
الفريق الوطني ملواجهة الكوارث
منظمة غري حكومية
التنمية التنظيمية
الحامية واالحتواء ومراعاة النوع االجتامعي
التخطيط والرصد والتقييم واإلبالغ
الجمعية الوطنية الرشيكة
الفريق اإلقليمي ملواجهة الكوارث
فرقة العمل الفنية املعنية باملراقبة املجتمعية
عامل يف مجال صحة القرية
املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية
منظمة الصحة العاملية

CBHFA
CBS
CDC
CEA
CHAW
CHW
DHIS2

DRR
ECV
ERU
FAO
FBO
FGD
GHSA
IDSR
IFRC

IHR
IM
JEE
M&E
MoA
MoH
NDRT
NGO
OD
PGI
PMER
PNS
RDRT
TWG
VHW
WASH
WHO
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ِّدقُم :لوألا مسقلا
دقم 1-1
ُ 111

ُ 1-1مق ِّدمة
عادة ما تبدأ األوبئة بإصابة مجموعة من الناس مبرض ،أو بوقوع حاالت وفاة مفاجئة ،يف أحد
املجتمعات املحلية ال تكشف عنها أنظمة املراقبة املتاحة يف املرافق الصحية بالرسعة الالزمة .وقد
يتفاقم هذا األمر يف حالة وجود نقاط ضعف يف أنظمة املراقبة ،أو وجود مجتمعات محلية قليلة
الدراية بهذا املرض أو تتكتم بشأن اإلبالغ عن اإلصابة باألمراض ،أو عدم تغطية املرافق الصحية
للمجتمعات املحلية بصورة مالمئة.
وعادة ما يكون املجتمع املحيل ُم َّ ً
لم بالتهديد الصحي ،غري أن األشخاص الذين ميكنهم حشد املوارد
الالزمة لالستجابة يتلقون هذه املعلومات بعد فوات أوان التمكن من الحد من انتشار املرض
وإنقاذ أكرب عدد ممكن من األرواح .ومن هذا املنطلق ،فإن الهدف من املراقبة املجتمعية هو سد
هذه الفجوة وتحسني الكشف املبكر عن األمراض.
واملراقبة املجتمعية هي «الكشف املنهجي واإلبالغ عن األحداث الهامة يف مجال الصحة العامة
التي تقع داخل املجتمع املحيل من قبل أفراد املجتمع املحيل أنفسهم» .1وباملراقبة املجتمعية
ميكن منع تح ّول تفيش األمراض إىل أوبئة وجوائح واسعة النطاق .كام يؤدي اإلنذار املبكر إىل اتخاذ
إجراءات مبكرة ُمنقذة لألرواح.
وتنفرد حركة الصليب األحمر والهالل األحمر ،بفضل شبكتها الواسعة من املتطوعني يف املجتمعات
املحلية حول العامل ،مبكانة متكنها من تنفيذ املراقبة املجتمعية ودعم قدرة املجتمع املحيل عىل
الصمود والعمل املبكر عىل التصدي للتهديدات املتوطنة أو الناشئة أو املتكررة يف مجال الصحة
العامة يف املجتمعات املحلية حول العامل أينام يكون الصليب األحمر والهالل األحمر موجوداً.2

 2-1الغر�ض من و�ضع �أداة لتقييم املراقبة املجتمعية
لقد أثارت املراقبة املجتمعية الكثري من االهتامم والدعم خالل السنوات املاضية ،وأبدى املزيد
من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر اهتاممها ببدء مشاريع يف مجال املراقبة
املجتمعية .ومع ذلك ،فقد ال تكون املراقبة املجتمعية هي الحل يف جميع الحاالت ،وبالتايل ،فإنه
يلزم إجراء تقييم لالحتياجات قبل وضع خطة التنفيذ .وعندما تكون هناك حاجة فعلية للمراقبة
املجتمعية ،يجب إجراء تحليل للجدوى قبل إعداد مرشوع املراقبة املجتمعية ،مع رضورة فهم
مشهد املراقبة يف البلد أو املنطقة املعنية .ومن املهم أيضاً تحليل نقاط القوة والقدرات لدى
الجمعية الوطنية من أجل تنفيذ مرشوع املراقبة املجتمعية وتحديد الدعم الالزم.
وتسهي ًال إلجراء تقييم أ َّويل مفيد وشامل للمراقبة املجتمعية ،فقد قامت فرقة العمل الفنية املعنية
باملراقبة املجتمعية بتطوير أداة وقالب لتقييم املراقبة املجتمعية ،وهي أداة لتوجيه موظفي
أو مندويب الصليب األحمر والهالل األحمر يف إجراء تقييم للمراقبة املجتمعية يف البلد ،وذلك
باستخدام عمليات استعراض للوثائق وإجراء مقابالت مع أصحاب املصلحة املعنيني عىل جميع
املستويات كمصادر للبيانات.

 -1تعريف املراقبة املجتمعية
وطريق امليض ُقدُ ماً :نتائج
االجتامع الفني العاملي
ملنظمة الصحة العاملية،
فرنسا 28-26 ،يونيو .2018
املساهمون الفنيون يف اجتامع
منظمة الصحة العاملية
يف يونيو  2018منظمة
يوروسريفيالنس1800681 ،24 ،
(https: //doi. ،)2019
org/10.2807/1560-7917.
.ES.2019.24.2.1800681
 -2املراقبة املجتمعية :املبادئ
التوجيهية .االتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر (.)2017
https://media.ifrc.
org/ifrc/document/
community-basedsurveillance-guiding.principles/
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 3-1ما هي �أداة تقييم املراقبة املجتمعية؟
تس ِّهل هذه األداة إجراء دراسة ف َّعالة لتقييم املراقبة املجتمعية من أجل دعم اتخاذ القرارات
بشأن ما ييل:
 1ما إذا كانت هناك ثغرة يف نظام املراقبة الحايل والحاجة إىل املراقبة املجتمعية ،وذلك منخالل فهم مشهد املراقبة يف البالد،
 2البت ،عند اللزوم ،يف ما إذا كان ميكن للجمعية الوطنية تلبية هذه الحاجة ،وما إذا كانتالجمعية الوطنية رشيكاً مناسباً لسد هذه الحاجة يف السياق الحايل استناداً إىل ما هو
موجود من رشكاء آخرين ومبادرات أخرى ،فض ًال عن العالقة مع الوزارات الحكومية ذات
الصلة،
 3ما إذا كان من املجدي أن تقوم الجمعية الوطنية بتنفيذ مرشوع املراقبة املجتمعية عىلأساس قدرتها  -أو ما حجم املرشوع الذي سيكون من املمكن تنفيذه،
 4إذا كان الرشكاء والسلطات الصحية عىل املستوى القطري منفتحني عىل التعاون معالجمعية الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر بشأن أنشطة املراقبة املجتمعية وقادرين
عىل االستجابة للتحذيرات التي تصدرها هذه األنشطة إذا ُط ِّبقت.
 5إذا كانت املراقبة املجتمعية مناسبة ،فام هي الطريقة املحتملة والبنية املمكنة واملخاطرالصحية املحتملة واملواقع املناسبة لتنفيذ مرشوع الصليب األحمر والهالل األحمر للمراقبة
املجتمعية.
تلك األسئلة ميكن اإلجابة عنها من خالل بناء وفهم السياق والهياكل التي يجب دمج مرشوع
املراقبة املجتمعية فيها وتقييم قدرة الجمعية الوطنية فيام يتعلق بتنفيذ مرشوع املراقبة
املجتمعية.
وتقوم األداة ،استناداً إىل تجارب الحياة الواقعية للمهام الناجحة ،بتوجيه القارئ من خالل مصادر
البيانات وأدوات جمع البيانات (القسم الثاين) املوىص بها من أجل تقييم املراقبة املجتمعية .ومن
ثم تنتقل إىل خطوات التخطيط لتقييم املراقبة املجتمعية (القسم الثالث) ،والتطرق إىل مجموعة
متنوعة من الجوانب بدءاً من صياغة األهداف إىل التخطيط للعمل.
كام تصف أيضاً التحليل الذي يجب إجراؤه لتوفري معلومات مفيدة ،وكيفية ترتيب هذه املعلومات
يف التقرير الختامي (القسم الرابع) .ويقدم القسم الخامس قامئة تتضمن عدداً من املوارد عالوة
عىل مجموعة من أد ّلة املحادثة لتسهيل جمع البيانات عرب إجراء مقابالت فردية وجامعية.
ونوصيكم بقراءة الدليل بأكمله قبل الرشوع يف إجراء أي تقييم ،ومن ثم دراسة كل قسم بالتفصيل
كلام تقدمتم يف مامرسة التقييم.
مالحظة :تدعم هذه األداة لتقييم املراقبة املجتمعية املبادئ التوجيهية للمراقبة
املجتمعية .ومن أجل استخدام هذه األداة لتقييم املراقبة املجتمعية استخداماً ف َّعاالً،
من الرضوري قراءة املبادئ التوجيهية للمراقبة املجتمعية والتع ُّرف عليها (انظر القسم
الخامس بشأن املوارد).
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القسم الثاين:
مصادر وطرق
جمع البيانات
ُ 1-2مق ِّدمة
 2-2دراسة الوثائق
 3-2إجراء املقابالت مع مخربين رئيسيني
 4-2إجراء املقابالت الجامعية أو مناقشات مجموعات التأمل
 5-2املالحظة املبارشة
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ُ 1-2مق ِّدمة
يعتمد تقييم املراقبة املجتمعية عىل مصدرين رئيسيني للبيانات:
 1دراسة الوثائق (مبا يف ذلك املوارد املوجودة عرب اإلنرتنت والبيانات الثانوية) 2إجراء مقابالت مع مخربين رئيسينيمصادر أخرى ،مثل املقابالت الجامعية ،3وقد تكون مناقشات مجموعات التأمل واملالحظات
املبارشة مفيدة أيضاً .وغالباً ما يجري جمع البيانات وتحليلها بالتوازي مع إجراء التقييم ،نظراً ألن
الكشف عن بيانات جديدة يثري أسئلة جديدة ويشري إىل مصادر محتملة أخرى للبيانات.

 2-2درا�سة الوثائق
ميكن جمع الوثائق من خالل البحث عرب اإلنرتنت (انظر الروابط إىل األمثلة الواردة يف الجدول ،)1
ومن خالل تقديم طلبات مبارشة إىل الجمعية الوطنية ،ووزارة الصحة والرشكاء اآلخرين املشاركني
يف عملية املراقبة و/أو املراقبة املجتمعية يف البالد.

جدول �	:١أمثلة على الوثائق
امل�صدر
الهيئات الدولية  /املوارد
عرب الإنرتنت

حتليل ال�ضعف
تقرير التقييم اخلارجي امل�شرتك .هذا التقرير هو «عملية تطوعية تعاونية متعددة القطاعات لتقييم
قدرات البلد على منع خماطر ال�صحة العامة وك�شفها ومواجهتها على وجه ال�رسعة �سواء حدثت ب�شكل
عمدة �أو عار�ضة» .4وقد �أجرت بلدان عديدة هذه العملية بالفعل ،وثمة
طبيعي �أو نتيجة لأحداث ُم َت َّ
تقدم معلومات ثمينة يف هذا ال�ش�أن.
تقارير ّ
تقرير اال�ستق�صاءات الدميغرافية وال�صحية .يوفر هذا التقرير بيانات �صحية على امل�ستوى الوطني وعلى
م�ستوى املناطق ب�ش�أن تغطية �أن�شطة من بينها التح�صني �ضد الإ�صابة بالأمرا�ض واملالريا والتغذية.

وزارة ال�صحة والهيئة احلكومية
امل�س�ؤولة عن مراقبة الأوبئة؛
وزارة/هيئة �صحة احليوان

اخلطط الإ�سرتاتيجية الوطنية للمراقبة و�/أو لل�صحة املجتمعية ،والإر�شادات القطرية ب�ش�أن املراقبة املتكاملة
للأمرا�ض ومواجهتها� ،إن وجدت.
�أي برامج �أو وثائق م�رشوع املراقبة املجتمعية �أو �أد ّلة تدريب �أو �إر�شادات� ،إن وجدت.
تقارير وطنية عن املخاطر ال�صحية والوبائية.
بيانات و�إح�صائيات دورية ت�صدرها هيئة املراقبة.
وحدات النظام الرقمي للمعلومات ال�صحية ملراقبة الأمرا�ض الوبائية يف املنطقة (من�صة الربجميات .)2
 -3ميكن االطالع عىل اقرتاحات وأد ّلة تتعلق بإجراء مقابالت جامعية من خالل األداة الخامسة من مواد إرشاك
املجتمع املحيل والخضوع للمساءلة أمامه :دليل إدارة مجموعة التأمل (https://media.ifrc.org/ifrc/
 ،)document/tool-5-guidance-on-running-a-focus-group/واملوضوع الرابع من الدليل اإللكرتوين
للمتطوعني بشأن صحة املجتمع املحيل واإلسعافات األ َّولية املجتمعية :أدوات التقييم املجتمعي – الجزء الثاين
(.)http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
 -4تعزيز األمن الصحي من خالل تطبيق اللوائح الصحية الدولية .منظمة الصحة العاملية (https://www. .)2005
.who.int/ihr/procedures/joint-external-evaluations/en/
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امل�صدر
اجلمعية الوطنية واجلمعية
الوطنية ال�شريكة

حتليل ال�ضعف
�إن وجدت ،وثائق م�رشوع املراقبة املجتمعية.
�أحدث التقارير عن القدرات واملوارد.
تقارير �سنوية عن م�شاريع ال�صحة� ،أو ال�صحة املجتمعية والإ�سعافات ال َّأولية املجتمعية� ،أو م�شاريع املاء
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.
عمليات ا�ستعرا�ض �أو تقييم مل�شاريع ال�صحة� ،أو ال�صحة املجتمعية والإ�سعافات ال َّأولية املجتمعية� ،أو
املاء وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.

�شركاء �آخرين

خطط امل�رشوع �أو تقارير عن م�شاريع املراقبة املجتمعية ،و�أد ّلة تدريب

م�صادر �أخرى للبيانات

لدى االحتاد الدويل لالت�صاالت �أحدث البيانات عن تغطية �شبكات الهواتف املحمولة يف بلدان عديدة.
ميكن �أن يوفر تبادل البيانات الإن�سانية روابط مفيدة للموارد ال�سياقية واجلغرافية املكانية.

�  3-2إجراء مقابالت مع خمربين رئي�سني
تشكل هذه املقابالت مصدراً لغالبية املعلومات األساسية الالزمة للتقييم .لذلك ،فمن املهم
وقت ٍ
تخصيص ٍ
كاف إلجراء محادثات مستفيضة .ويتضمن القسم  5أد ّلة املحادثة لكل نوع من
أنواع املخربين الرئيسيني.

جدول  :2املخربون الرئي�سيون املحتملون للمقابالت
امل�ستوى
الوطني

�أين

من

وزارة ال�صحة و�/أو الهيئة
من�سقو االت�صال �أو ر�ؤ�ساء الإدارات اخلا�صة باملراقبة الوبائية �أو الوقاية
ّ y
احلكومية امل�س�ؤولة عن
�أو ال�صحة املجتمعية �أو املراقبة املجتمعية� ،إن وجدوا.
املراقبة الوبائية ،وزارة �صحة yاملركز الوطني لل�صحة العامة ومكتب املخترب.
احليوان ،وزارة الزراعة
من�سقو االت�صال املعنيون بالأمرا�ض احليوانية املن�ش أ� و�/أو ال�صحة الواحدة
ّ y

اجلمعية الوطنية واجلمعية
الوطنية ال�شريكة

yالأمني العام للجمعية الوطنية و�/أو رئي�سها*

اجلهات الفاعلة الأخرى

yمديرو املنظمات غري احلكومية واملوظفون امل�س�ؤولون عن املراقبة
املجتمعية �أو م�رشوع املراقبة
yاملقار القطرية للوكاالت اال�ست�شارية مثل منظمة ال�صحة العاملية ،ومراكز
مكافحة الأمرا�ض والوقاية منها ،ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

yرئي�س ق�سم ال�صحة ،ورئي�س م�رشوع املراقبة املجتمعية ،وم�س�ؤولو
�إدارة املعلومات والتخطيط والر�صد والتقييم والإبالغ
yالرئي�س القطري للجمعية الوطنية ال�رشيكة ومندوبو ال�صحة �أو م�رشوع
املراقبة املجتمعية

*

عادة ما يتخذ ذلك شكل لقاء دعوي وإعالمي أكرث من مجرد مقابلة

 -5االتحاد الدويل .مكافحة األوبئة للمتطوعني :دليل عام .http://ifrcgo.org/ecv-toolkit/ .2019
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امل�ستوى
املنطقة �أو املقاطعة

املجتمع املحلي

�أين

من

وزارة ال�صحة
ووزارة الزراعة

كبري امل�س�ؤولني الطبيني �أو امل�ست�شارون امل�ساعدون للإدارة ال�صحية للمنطقة/
املقاطعة �أو م�س�ؤول املراقبة �أو �أي من�صب مماثل

اجلمعية الوطنية

من�سقو م�شاريع ال�صحة  /املاء وال�رصف
�أمني عام و� /أو رئي�س الفرعّ ،
ال�صحي والنظافة ال�صحية ،قادة جمموعات املتطوعني

اجلهات الفاعلة الأخرى

املنظمات غري احلكومية ،املنظمات الدينية املوجودة على م�ستوى املقاطعة
وتعمل يف جمال ال�صحة املجتمعية و�/أو املراقبة املجتمعية

وزارة ال�صحة
ووزارة الزراعة

العاملون ال�صحيون يف �أدنى م�ستوى هيكلي للمرافق ال�صحية والعاملون
يف جمال ال�صحة املجتمعية

اجلمعية الوطنية

املتطوعون (ال �سيما �أولئك الذين تلقوا تدريب ًا يف جمال ال�صحة املجتمعية
والإ�سعافات ال َّأولية املجتمعية و�/أو مكافحة الأوبئة للمتطوعني� ،أو
املجاالت الأخرى ذات ال�صلة مثل املاء وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحية.

اجلهات الفاعلة الأخرى

الأع�ضاء الرئي�سيون يف املجتمع املحلي ،واملجموعات املجتمعية
والرابطات العاملة يف جمال ال�صحة املجتمعية و�/أو املراقبة املجتمعية

توصيات ُينصح باألخذ بها عند التخطيط
إلجراء مقابالت مع مخرب رئييس
 1من املهم مقابلة ص ّناع القرار رفيعي املستوى داخل وزارة الصحة ووزارة الزراعة إذا كانتاألمراض الحيوانية املنشأ تشكل تهديداً ومناقشة األمر معهم ،ومع الجمعية الوطنية ،نظرا
ألن ذلك ميثل فرصة لفهم املشهد واإلرادة السياسية من أجل املراقبة املجتمعية ،كام أنه
فرصة لرشح تصور حركة الصليب األحمر والهالل األحمر للمراقبة املجتمعية ولقيمته
املضافة.
 2من األهمية مبكان أن تطلب أيضاً إجراء مقابالت مع ذوي املناصب الفنية الرئيسية يف وزارةالصحة عىل املستوى الوطني ومستوى املقاطعة ،ويف الجمعية الوطنية ،فأولئك سيتمكنون
من اإلجابة بشكل أكرث تفصي ًال ووصف النُظم بشكل واضح.
 3رتب أوقات املقابلة مع املنسقني قبل إجراء املقابلة بوقت ٍكاف نظراً ألن جداول أعامل
منسقي االتصال غالباً ما تكون مزدحمة ومحدودة الوقت.
ّ
 4قد يكون من املفيد إجراء جولة أوىل من املقابالت عىل املستوى الوطني قبل القيام بالزيارةامليدانية ،ثم إجراء جولة ثانية من املقابالت بعد العودة من الزيارة امليدانية ،إذ قد تُستجد
أسئلة إضافية بعد جمع البيانات امليدانية.
 5استمر يف تنقيح األسئلة املوجودة يف أد ّلة املحادثة استناداً إىل البيانات املستخرجة منمراجعة الوثائق – قم بإعداد أسئلتك من أجل االستفسار عن النقاط التي تخص بلدك.
 6تد َّرب عىل أد ّلة املحادثة مسبقاً حتى تألف األسئلة وتعتاد عىل توجيه املحادثة بشكلجيد.
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جدول  :3الأوامر والنواهي ب�ش�أن املقابالت مع املخربين الرئي�سيني
افعل

ال تفعل

اطرح �أ�سئلة مفتوحة ب�شكل رئي�سي (مثل الأ�سئلة التي
تتطلب �إجابة ب�أكرث من نعم/ال)

ال ت�ستهلك الوقت لتقدم معلومات �أو لتظهر فهمك للمراقبة
املجتمعية .فدورك هو اال�ستماع وطرح الأ�سئلة

ابد�أ بطرح �أ�سئلة عامة ب�ش�أن املراقبة املجتمعية،
ودع �ضيف املقابلة ي�صف النظام ،ثم اطرح �أ�سئلة
ب�ش�أن التفا�صيل التي مل يتطرق �إليها

ال ت�رص على تطبيق كل ما ورد يف دليل املحادثة ب�أكمله �إذا
كان �ضيف املقابلة قد قدم لك بالفعل الإجابات املطلوبة يف
مرحلة �سابقة من املحادثة

اترك معظم احلديث ل�ضيف املقابلة،
واكتف بطرح الأ�سئلة

ال ت�سجل حمادثة دون موافقة �ضيف املقابلة

بلباقة ،عد باملحادثة �إىل الأ�سئلة الرئي�سية الواردة يف دليل
املحادثة كلما حادت عن املو�ضوع

ال تقاطع ال�ضيف ،ما مل يكن ذلك لتو�ضيح ق�صري و�رضوري

اختتم املحادثة بعر�ض موجز للنقاط الأ�سا�سية
ونقاط التوافق

ال تعار�ض ال�ضيف �إذا كنت ال تتفق مع �إحدى تعليقاته.
فدورك هو اال�ستماع وطرح الأ�سئلة

احتفظ با�سم ال�شخ�ص بالكامل وبيانات االت�صال به حت�سب ًا
لأي �أ�سئلة متابعة حمتملة

ال ت�شارك/تف�صح عن التعليقات التي �أدىل بها �أي �ضيف من
�ضيوف املقابالت خالل مقابالت مع �أي �ضيوف �آخرين

دون مالحظات ،وقم بت�سجيل املحادثة
ِّ
�إذا وافق ال�ضيف على ذلك
اطلب الإذن لال�ست�شهاد باملحادثة يف التقرير

�  4-2إجراء املقابالت اجلماعية ومناق�شات جمموعات الت�أ ّمل
ميكن استخدام مناقشات مجموعات التأ ّمل واملقابالت الجامعية مع أفراد املجتمع املحيل والعاملني
يف مجال الصحة املجتمعية ،ومع املتطوعني يف الصليب األحمر والهالل األحمر لجمع وجهات
نظر من مجموعة متنوعة من الناس خالل فرتة زمنية قصرية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن املقابالت
 -6املوضوع  :4أدوات التقييم
الجامعية تهيئ أيضاً فرصة من أجل بناء/تعزيز العالقات بني أصحاب املصلحة الرئيسيني إذا أشار
املجتمعي  -الجزء  .2النامذج
التقييم بامليض يف مرشوع املراقبة املجتمعية.6
األساسية لتدريب املتطوعني
ويف حاالت إجراء مقابالت املخربين الرئيسيني مع أكرث من شخص يف آن واحد ،فقد تكون التوصيات
الواردة أدناه قابلة للتطبيق أيضاً.
yقم بتهيئة حيز آمن من خالل توضيح الغرض من إجراء املقابلة وأهمية جمع وجهات نظر
الضيوف الصادقة؛

يف مجال صحة املجتمع املحيل
واإلسعافات األ َّولية املجتمعية،
االتحاد الدويل لجمعيات
الصليب األحمر والهالل
(http://ifrc-ecbhfa. .)2018
.org/guides-and-tools/
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

yاطلب موافقة شفهية مستنرية إلجراء املقابلة ،وموافقة خاصة لتسجيل املقابلة واالستشهاد
باألسامء الواردة يف التقرير .وضِّ ح أنه يحق ملن تجرى معهم املقابلة طلب االستشهاد مبا
قالوه دون ذكر أسامئهم؛
yشجع جميع ضيوف املقابالت الجامعية عىل املشاركة ،وتأكد من منحهم وقتا متكافئا
وادع رصاحة إىل التعبري عن آراء تختلف عن آراء األغلبية؛
للتحدثُ ،
yتعامل بكياسة مع توقعات الضيوف ،ووضح لهم أهمية البيانات وكيفية استخدامها.

 5-2املالحظة املبا�شرة
ُت ِّكنك املالحظة املبارشة من تسجيل معلومات هامة وتوضّ ح تفاصيل حول أنظمة املراقبة التي
قد يصعب فهمها من خالل املقابالت .وقد تشمل النقاط املهمة التي يجب مالحظتها يف هيكل
الجمعية الوطنية وهيكل النظام الوطني للصحة واملراقبة ما ييل:

yالسجالت الورقية:
gكيفية تسجيل بيانات املراقبة ورقياً (من؟ متى؟ أين؟)
gما هي البيانات املوجودة يف هذه السجالت
معي ال يجري تسجيله بانتظام
متغي ّ
gما إذا كان هناك ّ
gما إذا كانت هناك حاالت يف األسابيع أو األشهر القليلة املاضية تتطلب إصدار تنبيه،
وما إذا كان تنبيه قد ُأرسل
gما هي التدابري ا ُملط ّبقة لحامية سجالت البيانات الورقية
gمن هو املسؤول عن استكامل السجالت الورقية ،وعىل أي مستوى من النظام يحدث
ذلك
gفيام يتعلق بالجمعية الوطنية ،اطلب رؤية أدوات رصد وتقييم أنشطة املتطوعني،
وذلك للتعرف عىل كيفية متابعة الجمعية الوطنية لألنشطة وللمتطوعني
yسجالت البيانات الرقمية:
gكيفية تسجيل بيانات املراقبة رقمياً (من؟ متى؟ أين؟)
gما هو شكل سجل البيانات الرقمي
gما مدى سهولة استخدامه ،وما مدى شعور مستخدميه باالرتياح
gما هي التدابري ا ُملط ّبقة لحامية سجالت البيانات الرقمية
متغيات إلزامية مع ّينة ،أو ال يجري تسجيلها باستمرار
gما إذا كان هناك ّ
gما إذا كان النظام يصدر رسوماً وأشكاالً بيانية للمساعدة عىل تفسري البيانات
gما إذا كان النظام يقوم بإرسال تنبيهات عند الوصول إىل عتبة مع ّينة
gمن الذي يستخدم النظام الرقمي ،وعىل أي مستوى من النظام يحدث ذلك
gمن(/ما هو القسم) الذي يدير النظام والبيانات

14

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

عمتجملا ةبقارملا مييقتل طيطختلا :ثلاثلا مسقلا

القسم الثالث:
التخطيط لتقييم
املراقبة املجتمعية
 1-3تحديد األهداف
 2-3استكشاف مصادر البيانات وتحديدها
 3-3تحديد منطقة الزيارة
 4-3وضع الجدول الزمني
 5-3صقل أدوات جمع البيانات
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عمتجملا ةبقارملا مييقتل طيطختلا :ثلاثلا مسقلا
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

 1-3حتديد الأهداف
تتمثل الخطوة األوىل يف تحديد أهداف التقييم .بينام جرى توضيح األهداف العامة لتقييم املراقبة
املجتمعية أعاله (القسم األول) ،فمن املهم صقلها وتكييفها مع عملية التقييم وفقاً للسياق
املحيل .وقد ال يكون بعضها ذا صلة بهذه املامرسة بعينها كام قد تغيب جوانب أخرى ذات صلة.
وقد تُذكر أهداف التقييم بشكل واضح بالفعل يف اختصاصات التكليف .فإذا مل يكن األمر كذلك،
فمن املهم مناقشتها واستيضاحها مع املنظمة التي تطلب إجراء التقييم (االتحاد الدويل أو
الجمعية الوطنية املساهمة أو الجمعية الوطنية أو غريها) .ويضع الجدول  4أدناه أهدافاً محتملة
عامة ومحددة للتقييم.

جدول �	:4أهداف مقرتحة لتقييم املراقبة املجتمعية
الأهداف العامة

الأهداف املحددة

 -1حتديد ما �إذا كان هناك ثغرة يف نظام
املراقبة احلايل ،وما هي احلاجة �إىل املراقبة
املجتمعية ،وذلك من خالل فهم م�شهد املراقبة
يف البالد

حتديد التحديات الرئي�سية يف جمال ال�صحة العامة التي قد ت�شمل الأمرا�ض التي ت�ؤثر ب�شكل
كبري يف ال�صحة العامة7؛ والأمرا�ض املو�سمية؛ وحاالت طوارئ ال�صحة العامة �شديدة
اخلطورة مثل الأعا�صري والفي�ضانات والزالزل وما �إىل ذلك؛ وحاالت طوارئ ال�صحة
العامة يف املناطق املجاورة؛ وحاالت تف�شي الأوبئة التاريخية الرئي�سية؛ وخماطر ال�صحة
العامة احليوانية املن�ش�أ.
فهم ال�سياق املحلي لل�صحة العامة وتنفيذ امل�رشوع وحتديد �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني.
تقييم الثغرات و ُنظم املراقبة القائمة امل�ستندة �إىل املرافق ال�صحية.
تقييم الثغرات ونظم املراقبة القائمة املتعلقة بالأحداث احليوانية املن�ش�أ وغري العادية،
وبالأخ�ص تلك الثغرات التي قد ت�شري �إىل �رضورة �إجراء املراقبة املجتمعية.
تقييم ما �إذا كان نظام املراقبة املجتمعية ُيعد ا�سرتاتيجية منا�سبة ل�سد الثغرات املُك َت َ�شفة.

 -2املالءمة� :إذا كانت هناك حاجة �إىل
تقييم ُنظم املراقبة احلالية و�أي برامج قائمة للمراقبة املجتمعية؛ التو�صية ب�إمكان التعاون
املراقبة املجتمعية ،حدد ما �إذا كان مبقدور
�أو تو�سيع نطاق ال ُنظم احلالية؛ فهم النجاحات والتحديات حتى الآن يف تنفيذ املراقبة
اجلمعية الوطنية �أن تلبي هذه احلاجة و�أن تكون املجتمعية يف البالد.
�شريكا ً منا�سبا ً يف ال�سياق احلايل ،وذلك ا�ستناداً
جمع وثائق ال�سيا�سة العامة والإر�شادات والتدريب املتعلقة بنظام املراقبة الر�سمي (على
�إىل ال�شركاء الآخرين و�إىل املبادرات القائمة،
وكذلك �إىل العالقة مع الوزارات احلكومية
�سبيل املثال ،الإر�شادات ب�ش�أن املراقبة املتكاملة للأمرا�ض والت�صدي لها) ومواد املراقبة
ذات ال�صلة
املجتمعية (على �سبيل املثال ،دليل تدريب العاملني يف جمال ال�صحة املجتمعية من �أجل
املراقبة املجتمعية).

 -7تشمل معايري تحديد أهمية الصحة العامة لحدث صحي ما ييل :عبء املرض ،واحتامل انتشاره ،والوقاية منه،
وعوامل أخرى مثل التصورات العامة والسياسية للحدث الصحي.
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

الأهداف العامة

الأهداف املحددة

 -3ما �إذا كان من املمكن �أن تقوم اجلمعية
الوطنية بتنفيذ م�شروع املراقبة املجتمعية على
�أ�سا�س القدرات احلالية � -أو ما حجم امل�شروع
الذي ميكن تنفيذه

ناق�ش مع اجلمعية الوطنية مدى اهتمامها بتنفيذ نظام للمراقبة املجتمعية ،وكذلك جدوى
امل�رشوع ،واملجاالت التي قد تتطلب دعماً ،مبا يف ذلك �إدارة املتطوعني ،وجمع البيانات،
و�إدارة البيانات ،وحماية البيانات ،والقدرة على اال�ستجابة والتحقيق ،ومتطلبات
التدريب.
حدد الفوائد والتحديات واملخاطر املحتملة املرتبطة بتنفيذ املراقبة املجتمعية.

�  -4إذا كانت ال�سلطات ال�صحية بالبالد
وال�شركاء منفتحني على التعاون مع اجلمعية
الوطنية لل�صليب الأحمر /الهالل الأحمر ب�ش�أن
املراقبة املجتمعية

�إذا كانت ال�سلطات ال�صحية بالبالد وال�رشكاء منفتحني على التعاون مع ال�صليب الأحمر /
الهالل الأحمر ب�ش�أن �أن�شطة املراقبة املجتمعية

 -5تقييم الطريقة والهيكل واملخاطر ال�صحية
واملواقع املحتملني مل�شروع ال�صليب الأحمر /
الهالل الأحمر للمراقبة املجتمعية

حتديد البيانات التي ميكن جمعها بوا�سطة نظام املراقبة املجتمعية ،و�آليات الإبالغ والت�صدي
املحتملة على جميع امل�ستويات.
تقييم املواقع املحتملة لتنفيذ م�رشوع املراقبة املجتمعية.
تقدمي تو�صيات � َّأولية ب�ش�أن الطريقة والأمرا�ض والعمليات املحتملة من �أجل املراقبة املجتمعية.

 2-3ا�ستك�شاف م�صادر البيانات وحتديدها
يشمل ذلك استكشاف مصادر الوثائق واستعراض البيانات الثانوية ،ومصادر املقابالت .ومن
املفيد هنا أن تناقش مع املنظمة التي تطلب إجراء التقييم من أجل معرفة الوثائق املتاحة ،وما
هي الجهات الفاعلة الرئيسية يف البالد التي يتعني مقابلتها ،وذلك عىل جميع املستويات الثالثة
(الوطنية واملقاطعة واملجتمع املحيل).
يتعي النظر فيها واألفراد
ويقدم القسامن  2-2و 3-2إرشادات عامة حول نوع الوثائق التي ّ
واملجموعات الذين يشكلون فئة املخربين الرئيسيني الذين يتعني النظر يف إجراء مقابالت معهم.

 3-3حتديد منطقة الزيارة
من األفضل إجراء التقييم عىل ثالثة مستويات:
 1املستوى الوطني :إجراء مقابالت مع أفراد عىل املستوى الوطني (موظفي الجمعيةالوطنية يف املقر ،ووزارة الصحة ،وإدارة مراقبة/مكافحة األمراض ،وموظفي وزارة الزراعة
وغريها من املنظامت غري الحكومية) ،وعادة ما يجري ذلك يف العاصمة.
 2مستوى املقاطعة :إجراء مقابالت مع أفراد يف املقاطعة (موظفي الفروع ،وموظفي مرفقصحة املقاطعة ،ومسؤويل املراقبة الحكوميني ،وموظفي املنظامت غري الحكومية الذين
يقومون بتنفيذ برامج الصحة واملراقبة).
 3مستوى املجتمع املحيل :إجراء مقابالت مع املتطوعني من أفراد املجتمع املحيل ،والعاملنييف مجال الصحة املجتمعية ،وهياكل الرعاية الصحية إن وجدوا وأفراد املجتمع املحيل.
17

عمتجملا ةبقارملا مييقتل طيطختلا :ثلاثلا مسقلا
333يزلا ةقطنم ديدحت 3-3

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

تُجرى بعض التقييامت عندما يكون هناك بالفعل تكليف بذلك أو حجة واضحة إلجراء املراقبة
املجتمعية يف منطقة جغرافية معينة .ويف هذه الحالة ،ميكن وضع خطة لزيارة تلك املنطقة املحددة.
فإذا مل تكن منطقة املرشوع قد ُحددت بعد ،وجب يف هذه الحالة إجراء بعض البحث قبل تحديد
منطقة الزيارة.
وباستخدام بيانات مستخرجة من استعراضات الوثائق واملقابالت ،قم بإعداد ثالث قوائم للمناطق.
حيث متثل هذه «املناطق» عادة «مستوى املقاطعة» إما يف شكل قسم إداري وإما يف شكل قسم
صحي ،نظراً ألنه ال يزال من املمكن العثور عىل بيانات الصحة واملراقبة املصنفة عىل هذا املستوى.
yالقامئة  :1املناطق املعرضة النتشار األوبئة ولديها ثغرات يف نُظم املراقبة ،وبالتايل ،فإنها
تحتاج إىل نظام للمراقبة املجتمعية،
yالقامئة  :2املناطق التي ال توجد فيها مشاريع مامثلة ينفذها رشكاء آخرون أو جهات
حكومة أخرى،
yالقامئة  :3املناطق التي يوجد فيها متطوعون لدى الصليب األحمر والهالل األحمر ،وفروع
عىل مستوى املقاطعة ،وعادة ما تكون من املناطق التي يجري فيها تنفيذ ،أو سبق أن جرى
فيها تنفيذ ،برامج يف مجال الصحة املجتمعية.
تكون املناطق التي تظهر يف جميع هذه القوائم الثالث هي املناطق الرئيسية املرشحة للزيارة
والجديرة بإجراء املزيد من التحقيق.

�شكل  :1حتديد منطقة م�شروع املراقبة املجتمعية
القائمة 1
املناطق املعر�ضة
لتف�شي الأوبئة

القائمة 2
ال يوجد
رشكاء

القائمة 3
وجود متطوعني من
الصليب األحمر/
الهالل األحمر

مالحظة :إذا كان التقييم يجريه أحد رشكاء الحركة ،فمن املقرتح أن تتوىل الجمعية
الوطنية إعداد هذه القوائم خالل مرحلة استعراض الوثائق ،قبل االضطالع بجزء التقييم
داخل البلد (إن أمكن) .وبهذه الطريقة ،ميكن التخطيط مسبقاً إلجراء أي زيارات
ميدانية لهذه املناطق املحددة.
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

ومبجرد تحديد املنطقة (املناطق) ،ميكن من خالل املناقشات الهاتفية مع موظفي فرع الجمعية
الوطنية الحصول عىل مزيد من املعلومات الالزمة الختيار املواقع املحددة .وعند تحديد مواقع
يتعي إيالء االعتبار ملسألة التمكن من الوصول إىل املوقع نظراً ألن الوقت املتاح إلجراء
الزيارةّ ،
يتعي أن تضع يف اعتبارك أن املناطق التي ُيرجح أن
التقييم عادة ما يكون محدوداً .ومع ذلكّ ،
تكون أكرث احتياجاً للمراقبة املجتمعية هي تلك األكرث بعداً واألقل حصوالً عىل الخدمات.

 4-3و�ضع اجلدول الزمني
لوضع الجدول الزمني ،خصص يومني إىل أربعة أيام لدراسة الوثائق ،وهو ما ميكن إجراؤه قبل
االضطالع بالزيارة امليدانية إذا كانت الوثائق متاحة رقمياً .كام يجب مراعاة االعتبارات املتعلقة
بالتكاليف املرتبطة بالزيارات امليدانية عند وضع الجدول الزمني استنادا إىل سياق املرشوع
وميزانيته.
وفيام ييل منوذج لجدول زمني ميكن االسرتشاد به .وقبل تحديد أي تواريخ زمنيةُ ،يستحسن
مناقشة النقاط التالية مع الجمعية الوطنية:
yأيام العمل املعتادة يف األسبوع ،وفرص تفرغ بعض األشخاص ملقابلتهم خالل عطلة نهاية
األسبوع،
yما إذا كانت هناك عطالت رسمية خالل الفرتة املقبلة،
yما إذا كان هناك أي مخطط لعقد دورات تدريبية أو مؤمترات أو فعاليات أو أنشطة
برنامجية أخرى ،ما يعني عدم إتاحة موظفي وزارة الصحة أو الجمعية الوطنية أو
املتطوعني خالل التواريخ املحددة للزيارة امليدانية.

جدول  :5التوزيع امل�ستح�سن للجدول الزمني لتقييم املراقبة املجتمعية
تجدر اإلشارة إىل أن هذا الجدول اسرتشادي ،فقد تتباين الجداول الزمنية الفعلية من تقييم إىل
آخر تبعاً للسياق.
الن�شاط

عدد الأيام املو�صى بها

درا�سة الوثائق

4-2

مقابالت على امل�ستوى املركزي (وزارة ال�صحة ،واجلمعية الوطنية ،وال�شركاء
الآخرون)

4-2

مقابالت على م�ستوى املقاطعة

 2-1يف املوقع

مقابالت على م�ستوى املجتمع املحلي

 2-1يف املوقع

املقابالت اخلتامية على امل�ستوى املركزي وختام مرحلة املقابالت

2-1

حتليل البيانات وحترير التقرير

10-7
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عمتجملا ةبقارملا مييقتل طيطختلا :ثلاثلا مسقلا
333ايبلا عمج تاودأ لقص 3-5

� 5-3صقل �أدوات جمع البيانات
ينصح باستعراض أد ّلة املحادثة برت ٍو والقيام بتعديلها بنا ًء عىل ما تعرفه بالفعل ،وتحديد الثغرات
يف املعلومات التي تحتاج إىل سدها .كام ُيرجى االطالع عىل األمثلة واالقرتاحات الواردة يف القسم
الخامس بشأن أد ّلة املحادثة.
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تانايبلا ليلحت :عبارلا مسقلا

القسم الرابع:
تحليل البيانات
ُ 1-4مق ِّدمة
 2-4خطوات تحليل البيانات
 3-4منوذج تقييم املراقبة املجتمعية (هيكل التقرير)
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ُ 1-4مق ِّدمة
يركز التحليل القوي عىل اإلجابة عن األسئلة واألهداف املحددة للتقييم .وميكن أن يساعد ،بشكل
عام ،عىل اإلجابة عن األسئلة املوضحة يف الجدول :4
yهل يتطلب األمر إجراء مراقبة مجتمعية؟
yهل من املجدي إجراء مراقبة مجتمعية؟
yكيف ميكن دمج املراقبة املجتمعية يف املشهد الحايل للمراقبة؟
yما هي قدرة الجمعية الوطنية عىل تنفيذ املراقبة املجتمعية؟
يتيح التقرير ا ُملعد جيداً إجابة واضحة عن هذه األسئلة ،ويقدم توصيات بشأن ما إذا كان يجب
امليض قدماً يف إجراء مراقبة مجتمعية أم ال ،فإذا كان الرد باإليجاب ،ما هو نوع نظام املراقبة
املجتمعية املطلوب وما هي كيفية إدماجه يف السياق وما هي القضايا الرئيسية التي تتطلب مزيداً
من البحث .يقدم القسم  – 3-4منوذج تقييم املراقبة املجتمعية ،مثاالً عىل الجداول والشكل العام
لهذا التقرير (هيكل التقرير).

 2-4خطوات حتليل البيانات
تجهيز البيانات للتحليل .قم بتجميع البيانات املتشابهة من مصادر مختلفة وتصنيفها حسب
املوضوعات أو العناوين الفرعية يف التقرير .فهذا يسهل التحقق من البيانات ويس ِّلط الضوء عىل
التناقضات والثغرات يف املعلومات.
وصف البيانات .صف النتائج تحت كل عنوان فرعي ،مع الرتكيز عىل املعلومات األساسية لإلجابة
عن األهداف .تأكد من إبراز املناطق التي تقل فيها البيانات وتتطلب تحلي ًال أكرث تعمقاً ،أو عندما
يكون هناك تباين فيام بني البيانات املستقاة من مخربين مختلفني.
وميكن أن تكون األشكال (الرسوم البيانية ،الجداول ،وما إىل ذلك) مفيدة للغاية ،ال سيام من أجل
ضامن فهم واضح لتدفق البيانات.
تلخيص النتائج الرئيسية .ضع جدو ًال يلخص النتائج ويرتبها وفقاً ملا ييل ’1‘ :االحتياجات،
‘ ’2التحديات ’3‘ ،مواطن القوة/األوجه اإليجابية التي ميكن بناء املزيد عليها ’4‘ ،الفرص .وقد
تود عرضها حسب كل مستوى من مستويات املراقبة الحالية ،عىل سبيل املثال ،املستوى الوطني،
ومستوى املقاطعة ،ومستوى املجتمع املحيل.
تفسري البيانات .اتخاذ قرارات مستنرية استناداً إىل البيانات الوصفية ،واالستنتاجات والتوصيات
الواضحة التي تلبي األهداف وتجيب عن أسئلة التقييم.

 3-4منوذج تقييم املراقبة املجتمعية (هيكل التقرير)
يحدد القسم التايل املالمح الرئيسية لوثيقة تقرير تقييم املراقبة املجتمعية (بخط سميك و ُمر َّقمة)،
وأقسام فرعية (بالحروف (أ) ،واألرقام ( ،))1فض ًال عن تقديم املشورة بشأن ما ينبغي إدراجه يف
قسم (بحروف مائلة) .وال يلزم إكامل كل قسم فرعي ،ألن بعض األقسام الفرعية قد ال تكون
ذات صلة بسياق البلد .بيد أن الهيكل العام ُيعد نقطة انطالق ممتازة لبيان مستوى استفاضة
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املعلومات املتوخاة من املراقبة املجتمعية من أجل االسرتشاد بها يف اتخاذ القرارات بشأن املشاركة
املحتملة يف املستقبل.

 1الصفحة الرئيسية:) أالبلد:
)باملنظمة التي تطلب إجراء التقييم:
) جالجمعية الوطنية املحلية:
) دأعده:
) هتواريخ إجراء التقييم:
 2قامئة املحتويات 3االختصارات واألحرف األ َّولية أو االختصارات باإلنجليزية ومقابلها العريب 4املعلومات األساسية واألهداف) أمعلومات أساسية مخترصة وسياق حول دافع إجراء املراقبة املجتمعية (مثل الوضع
الصحي و/أو املخاطر الوبائية)
)باألهداف العامة والخاصة لتقييم املراقبة املجتمعية (ميكن الرجوع إىل اقرتاحات من
الجدول )4
 5املنهجيةميكن إضافتها إىل املرفقات لتسهيل القراءة
) أجمع البيانات:
‘ ’1وصف أدوات جمع البيانات املستخدمة ،ومصادر البيانات
‘ ’2قامئة باألشخاص الذين متت مقابلتهم ،والوثائق التي جرى دراستها (ميكن إضافتها
إىل املرفقات)
‘ ’3جدول الزيارات
)بتحليل البيانات :أي تفاصيل بشأن تحليل البيانات
‘ ’1حدود التقييم :أي قيود عىل الوثائق أو املواقع أو األشخاص الذين جرت مقابلتهم
(كأن تقع فيضانات خالل فرتة التقييم تؤدي إىل إلغاء زيارات ميدانية كانت
مقررة أص ًال يف التقييم)
 6النتائجهذا قسم وصفي ،يجري فيه رسد النتائج بطريقة ُم َّ
نظمة تتضمن الجداول املقرتحة .ويجب
استخدام األشكال والجداول أينام تساعد عىل تلخيص البيانات أو تسهيل قراءة املعلومات
(انظر التوصيات الواردة بني القوسني) .وال ينبغي أن ُيدرج يف هذا القسم أي تفسريات أو
تحليالت من قبل الشخص الذي يعد التقرير.
) أسياق البلد
‘ ’1وصف هيكل النظام الصحي يف البلد (يستحسن استخدام شكل توضيحي)
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‘ ’2وصف نظام املراقبة يف البالد
يجب إيالء االعتبار للموضوعات ذات الصلة املدرجة يف الجدول أدناه .إذا كان
هناك مرشوع للمراقبة املجتمعية يف البلد ،فريجى ذكر تفاصيل ذلك مبارشة بعد
الفقرة (.)3

جدول  :6نظام املراقبة يف البالد
ماذا

الو�صف

نظام جمع البيانات

كيف جرى جمع البيانات (على �سبيل املثال ورقياً ،عرب ر�سائل ن�صية ق�صرية ،عرب
مكاملات هاتفية ،وما �إىل ذلك)؟
كيف يجري توجيه البيانات من امل�رشفني �إىل فرع اجلمعية الوطنية ،و�إىل مقر
اجلمعية الوطنية ،و�إىل الوزارة؟

تدفق البيانات

�صف ب�إيجاز كيفية تدفق البيانات من �أفراد املجتمع املحلي �إىل املرافق ال�صحية
ووزارة ال�صحة واجلهات الفاعلة الأخرى.
ُيقرتح �إ�ضافة �شكل بياين �أدناه.8

اال�ستجابة

�صف ب�إيجاز اال�ستجابات املرتبطة باملخاطر/بالأحداث ال�صحية.
إثراء للفائدة.
يرجى �إ�ضافة �أي �شكل بياين ترون فيه � ً

اجلهات الفاعلة امل�شاركة

اذكر خمتلف اجلهات الفاعلة امل�شاركة (وزارة ال�صحة ،وزارة الزراعة ،املنظمات
غري احلكومية ...الخ) يف نظام املراقبة وم�ستوى  /دور م�شاركة كل منهم.

الوترية

�صف وترية جمع البيانات والإبالغ عنها.

حماية البيانات

طبقة حلماية البيانات ال�شخ�صية على كل م�ستوى؟
ما هي التدابري املُ َّ

م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية

اذكر م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية امل�ستخدمة  /املطلوبة يف �أنظمة املراقبة احلالية.

الثغرات التي مت حتديدها يف نظام املراقبة

اذكر �أي ثغرات يف نظام املراقبة تناولتها مناق�شات املجموعات �أو مقابالت
املخربين الرئي�سيني.

 -8ميكن االطالع عىل مخططات
بيانية يف املبادئ التوجيهية
الفنية للمراقبة املتكاملة
لألمراض والتصدي لها يف
منطقة إفريقيا (.)2010
منظمة الصحة العاملية ومراكز
مكافحة األمراض.
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جدول  :7املخاطر/الأحداث ال�صحية التي تخ�ضع للمراقبة من خالل ال ُنظم القائمة
املخاطر/الأحداث ال�صحية
التي تخ�ضع للمراقبة

اال�ستجابات

اخلطر/احلدث ال�صحي 1

صف أي استجابات مرتبطة باملخاطر  /األحداث الصحية .يجب أن يشمل ذلك رسائل
رئيسية من أجل املتطوعني إذا كانت هناك مراقبة مجتمعية قيد التنفيذ ،باإلضافة إىل
استجابة وزارة الصحة  /الرشكاء لإلنذار مبجرد إطالقه.

اخلطر/احلدث ال�صحي 2
اخلطر/احلدث ال�صحي 3

‘ ’3وصف نظام املراقبة املجتمعية ا ُملط َّبق حالياً إذا كان ذا صلة (يرجى استخدام
الجداول أدناه لرتتيب املعلومات الرئيسية املتعلقة بنُظم املراقبة املجتمعية
الحالية داخل البالد)

جدول  :8املخاطر/الأحداث ال�صحية التي تخ�ضع للمراقبة من خالل ال ُنظم القائمة
ماذا

الو�صف

نظام جمع البيانات

كيف جرى جمع البيانات (على �سبيل املثال ورقياً ،عرب ر�سائل ن�صية ق�صرية ،عرب
مكاملات هاتفية ،وما �إىل ذلك)؟
كيف يجري توجيه البيانات من امل�رشفني �إىل فرع اجلمعية الوطنية ،و�إىل مقر
اجلمعية الوطنية ،و�إىل الوزارة؟

تدفق البيانات

�صف ب�إيجاز كيفية تدفق البيانات من �أفراد املجتمع املحلي �إىل املتطوعني وامل�رشفني
واملرافق ال�صحية ووزارة ال�صحة واجلهات الفاعلة الأخرى.
ُيقرتح �إ�ضافة �شكل بياين �أدناه.

الت�صدي

�صف ب�إيجاز عمليات الت�صدي للمخاطر/الأحداث ال�صحية على كل م�ستوى
(املتطوعون ،امل�رشفون ،وزارة ال�صحة ...الخ).
إثراء للفائدة.
يرجى �إ�ضافة �أي �شكل بياين ترون فيه � ً

اجلهات الفاعلة امل�شاركة

يرجى ذكر خمتلف اجلهات الفاعلة امل�شاركة (وزارة ال�صحة ،العاملني يف جمال
ال�صحة املجتمعية ،العاملني يف جمال �صحة القرية ،وزارة الزراعة ،املنظمات غري
احلكومية ...الخ) يف نظام املراقبة املجتمعية وم�ستوى م�شاركة كل منهم ودوره.

الوترية

�صف وترية جمع البيانات والإبالغ عنها.

حماية البيانات

طبقة حلماية البيانات ال�شخ�صية على كل م�ستوى؟
ما هي التدابري املُ َّ

م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية

يرجى ذكر م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية امل�ستخدمة  /املطلوبة يف نظام املراقبة احلايل.

الثغرات التي مت حتديدها يف نظام املراقبة

اذكر �أي ثغرات يف نظام املراقبة تناولتها مناق�شات املجموعات �أو مقابالت
املخربين الرئي�سيني.
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جدول  :9املخاطر/الأحداث ال�صحية التي تخ�ضع للمراقبة من خالل نُظم املراقبة املجتمعية
يرجى أيضاً تضمني خريطة للمناطق املحددة التي تغطيها نُظم املراقبة املجتمعية ،إذا كان ذلك متاحاً
املخاطر/الأحداث ال�صحية التي
تخ�ضع للمراقبة

تعريف احلالة املجتمعية
(�إذا كان ذلك قابالً للتطبيق)

حد التنبيهات  /الت�صدي
(ميكن �أن تكون )1

عمليات الت�صدي

اخلطر/احلدث ال�صحي 1

تعريف احلالة املجتمعية
الذي ت�ستخدمه وزارة
ال�صحة (يف حالة وجود
مراقبة جمتمعية �أو نظام
م�شابه)

X

�صف �أي ردود مرتبطة
باخلطر/احلدث ال�صحي.
يجب �أن ي�شمل ذلك
ر�سائل رئي�سية للمتطوعني
(�إذا كانت املراقبة املجتمعية
مطبقة بالإ�ضافة �إىل ا�ستجابة
وزارة ال�صحة  /ال�رشكاء
للإنذار مبجرد �إطالقه.

اخلطر/احلدث ال�صحي 2
اخلطر/احلدث ال�صحي 3

باإلضافة إىل الجداول أعاله ،يرجى إدراج ما ييل (إذا كان ذلك متاحاً):
 1حيثيات املراقبة املجتمعية عىل النحو الذي تم تحديدها به يف البلد 2وصف عمليات التدريب عىل املراقبة املجتمعية (إذا كانت أد ّلة أو إرشاداتتدريب املراقبة املجتمعية الحايل قيد االستخدام ،فريجى إرفاقها بالتقرير)
 3اإلرشاف والرصد والتقييم 4نجاحات وتحديات التنفيذ التي قوبلت حتى اآلن والوضع الراهن للتنفيذ 5مراعاة االعتبارات التي أبداها املخربون الرئيسيون بشأن الثغرات املوجودة يفنظام املراقبة املجتمعية أو نظام املراقبة
)بالجمعية الوطنية
‘ ’1يرجى وصف حيثيات تقييم املراقبة املجتمعية ،واملواقع املقرتحة لتنفيذ مرشوع
املراقبة املجتمعية ،والتمويل املتاح لربنامج املراقبة املجتمعية (إذا كان هناك
التزام من رشيك بذلك بالفعل).
‘ ’2وصف قدرة الجمعية الوطنية (يرجى االسرتشاد بالجدول أدناه يف تقييم القدرات
والثغرات)
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جدول  :10حتديد قدرة اجلمعية الوطنية على �إجراء مراقبة جمتمعية
امل�ستوى الوطني
(املقر)

امل�ستوى دون الوطني
(املقاطعة/املنطقة)

املجتمع املحلي

عدد املوظفني الذين �سي�شاركون/ميكنهم
امل�شاركة يف امل�شروع
عدد املتطوعني املتاحني  /عدد
املتطوعني الن�شطني يف املقاطعة/
املنطقة
عدد املوظفني واملتطوعني املدربني يف
جمال ال�صحة املجتمعية والإ�سعافات
الأ َّولية املجتمعية ،و�/أو مكافحة
الأوبئة من �أجل املتطوعني و�/أو �إ�شراك
املجتمع املحلي واخل�ضوع للم�ساءلة
�أمامه
امل�شرف على ن�سبة املتطوعني.9
اذكر م�شاريع ال�صحة �أو املاء وال�صرف
ال�صحي والنظافة ال�صحية �أو احلد من
خماطر الكوارث اجلاري تنفيذها ،ال� سيما
تلك التي ت�شمل ال�صحة املجتمعية
والإ�سعافات الأ َّولية املجتمعية.10

‘ ’3مشاريع أخرى يجري تنفيذها (مبا يف ذلك مشاريع تنفذها جمعيات وطنية
رشيكة) واحتامالت التعاون

 7موجز الثغرات والفرصهذا القسم تحلييل .يستند إىل قسم النتائج ،ويهدف إىل تلبية األهداف واإلجابة عن
األسئلة الواردة يف اختصاصات التقييم .أدرج املعلومات الرئيسية الالزمة ألصحاب املصلحة
لتمكينهم من اتخاذ قرار مستنري

 -٩أدرج الخربة اإلدارية
ومستويات التدريب أسفل
املوحد إذا كانت هذه
الجدول َّ
املعلومات متاحة.
 -١٠يرجى إدراج أي أطر ذات صلة
بالرصد والتقييم كمرفق.
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جدول  :11جدول القرارات على �أ�سا�س �أهداف تقييم املراقبة املجتمعية
يقدم الجدول أدناه اقرتاحات وإرشادات بشأن ما يجب مراعاته عند معالجة أهداف التقييم.
اال�ستنتاج  /اخلطوات التالية
الأهداف
ـ 1احلاجة �إىل املراقبة املجتمعية �أو �أهميته
هل هناك ثغرة يف نظام املراقبة على م�ستوى املجتمع املحلي �أو
الرعاية ال�صحية ال َّأولية؟

هل من �ش�أن املراقبة املجتمعية �أن تكون �أداة مفيدة ل�سد هذه الثغرة؟
هل هناك ُنظم �أو حلول رقمية �أخرى قد تكون �أكرث مالءمة لتلبية
االحتياجات؟
ـ 2املالءمة� :إذا كانت هناك حاجة ،فهل �سيمكن لهذه اجلمعية الوطنية تلبيتها،
وما �إذا كانت هذه اجلمعية الوطنية هي ال�شريك املنا�سب لتلبية هذه احلاجة
يف ال�سياق احلايل؟
�إذا كان برنامج املراقبة املجتمعية قيد التنفيذ على امل�ستوى الوطني،
فهل ت�ستطيع اجلمعية الوطنية �أن ت�شارك يف هذه اجلهود؟
هل روعيت االعتبارات املتعلقة بالنفاذ �إىل البيانات وبامل�ساءلة �أمام
�أفراد املجتمع املحلي؟
ـ 3ما �إذا كان من املمكن �أن تقوم اجلمعية الوطنية بتنفيذ م�شروع املراقبة املجتمعية
بنا ًء على قدرتها � -أو ما هو حجم امل�شروع الذي �سيكون من املمكن تنفيذه ،وما
هو نوع الدعم املطلوب.
هل هناك موظفون ميكن �إ�رشاكهم يف م�رشوع املراقبة املجتمعية؟
هل هناك حاجة �إىل تدريب �إ�ضايف للموظفني واملتطوعني؟
هل يلزم توفري دعم �إ�ضايف؟
هل جرى حتديد �آليات متويل لدعم املراقبة املجتمعية؟
ـ 4هل ال�سلطات ال�صحية يف البالد وال�شركاء منفتحون على التعاون مع اجلمعية
الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ب�ش�أن �أن�شطة املراقبة املجتمعية؟
هل هناك انفتاح من جانب الوزارة واجلهات الفاعلة الأخرى
على منح ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر دوراً يف �أن�شطة املراقبة
املجتمعية؟
هل ميكن �إقامة �رشاكة مع وزارة ال�صحة للتحقيق يف احلاالت
واال�ستجابة لها؟
هل لدى وزارة ال�صحة �أو اجلهات الفاعلة الأخرى القدرة على
اال�ستجابة للمراقبة املجتمعية؟
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نعم  /جم ٍد

اال�ستنتاج  /اخلطوات التالية

ال  /غري جم ٍد تعليق
ممكن،
تو�ضيحي
ولكن �صعب

ـ 5الطرق والهياكل واملخاطر ال�صحية واملواقع املحتملة اخلا�صة مب�شروع املراقبة
املجتمعية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
هل يعمل ال�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر� ،أو ميكنه العمل ،يف املواقع
املحددة كمواقع رئي�سية لتنفيذ املراقبة املجتمعية؟
هل روعيت االعتبارات املتعلقة بطريقة جمع البيانات وجدواها وتدفقها؟

يتعي النظر فيها عند ت�صميم املراقبة املجتمعية
جدول  :12موجز باالعتبارات الأ�سا�سية التي ّ
امل�ستوى

التحديات

االحتياجات

نقاط القوة

الفر�ص

امل�ستوى الوطني
امل�ستوى دون الوطني
(مقاطعات/واليات)
م�ستوى املجتمع املحلي

أي اعتبارات أخرى؟

 8االستنتاجات والتوصيات) أملخص التقييم
‘ ’1هلُ ’1‘ :ينصح بإجراء مراقبة مجتمعية ،أو ‘ ’2ينصح بإجراء مراقبة مجتمعية
مع مراعاة بعض االعتبارات ،أو ‘ ’3ال ُينصح بإجراء مراقبة مجتمعية (مع توضيح
حيثيات ذلك)؟
‘ ’2أضف توصية بشأن ما ييل ،حسب االقتضاء:
 1السامت واالعتبارات الرئيسية املتعلقة بنظام املراقبة املجتمعية (يرد أدناهجدول للمساعدة عىل تنظيم التفاصيل)

جدول � :13سمات مقرتحة لنظام املراقبة املجتمعية من �أجل جمع البيانات و�إعداد التقارير
ماذا

الو�صف

هيكل جمع البيانات

كيف تخطط جلمع البيانات على م�ستوى املتطوعني (على �سبيل املثال ورقياً ،عرب
ر�سائل ن�صية ق�صرية ،عرب مكاملات هاتفية ،وما �إىل ذلك؟)
كيف يجري توجيه البيانات من امل�رشفني �إىل فرع اجلمعية الوطنية ،و�إىل مقر
اجلمعية الوطنية ،و�إىل الوزارة؟

تدفق البيانات

�صف ب�إيجاز تدفق البيانات املقرتح من �أفراد املجتمع �إىل املتطوعني و�إىل امل�رشفني،
ومن امل�رشفني �إىل فرع اجلمعية الوطنية و�إىل مقر اجلمعية الوطنية  /املرافق ال�صحية،
و�إىل زارة ال�صحة واجلهات الفاعلة الأخرى.
(قد يكون من املفيد �أي�ض ًا �إ�ضافة �شكل بياين �أدناه)
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ماذا

الو�صف

�سري عملية الت�صدي

�صف باخت�صار عملية الت�صدي املقرتحة مع ذكر اخلطر/احلدث ال�صحي على
م�ستوى امل�رشف وم�ستوى املوظف امل�س�ؤول.
(قد يكون من املفيد �أي�ض ًا �إ�ضافة �شكل بياين �أدناه)

الوترية

يرجى و�صف الوترية املقرتحة جلمع البيانات والإبالغ عنها.

مبادرات التعاون

يرجى �إدراج خمتلف اجلهات الفاعلة املقرتح �إ�رشاكها (وزارة ال�صحة ،ووزارة
الزراعة ،واملنظمات غري احلكومية ...الخ) يف نظام املراقبة ،وم�ستوى م�شاركة
كل منهم ودوره.

حماية البيانات

ما هي التدابري التي ينبغي اتخاذها حلماية البيانات ال�شخ�صية على كل م�ستوى؟

م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية11

يرجى ذكر م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية املقرتحة مل�رشوع املراقبة املجتمعية.

جدول  :14املواقع املقرتحة واملخاطر/الأحداث ال�صحية املتوقعة
من �أجل املراقبة املجتمعية
حيثيات اختيار املوقع  /املخاطر/
الأحداث ال�صحية

املحافظة/
املنطقة

منطقة امل�شروع /
املنطقة الفرعية

املخاطر/الأحداث ال�صحية

العتبة املقرتحة
للتنبيهات

املنطقة �ألف

املنطقة 1

اخلطر/احلدث ال�صحي 1
اخلطر/احلدث ال�صحي 2
اخلطر/احلدث ال�صحي

1
1
3

املنطقة باء

املنطقة 2

اخلطر/احلدث ال�صحي 1
اخلطر/احلدث ال�صحي 2

1
1

××× :1

املنطقة 3

اخلطر/احلدث ال�صحي 1
اخلطر/احلدث ال�صحي 3

1
3

××× :1

××× :1
××× :2

××× :3

 2الحاجة إىل إجراء مزيد من التقييامت أوالحصول عىل معلومات إضافية
 3الخطوات التالية 9املرفقات) أاألشخاص الذين جرت مقابلتهم
)بالوثائق التي ُدرست
) جغري ذلك ،حسب االقتضاء

30

 -11فيام يتعلق بسياقات الطوارئ،
يرجى النظر يف املؤرشات
األساسية املتاحة يف «املعايري
الدنيا املقرتحة لربنامج املراقبة
املجتمعية».
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املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

اقملا ةلئسأ دادعإو ةيعمتجملا ةبقارملا دراوم :سماخلا مسقلا

القسم الخامس:
موارد املراقبة املجتمعية
وإعداد أسئلة املقابالت
 1-5موارد الصليب األحمر والهالل األحمر
 2-5اقرتاحات بشأن املقابالت عىل املستوى الوطني
 3-5املقابالت عىل مستوى املقاطعة
 4-5املقابالت عىل مستوى املجتمع املحيل
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 1-5موارد ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر
gاالتحاد الدويل :املراقبة املجتمعية :املبادئ التوجيهية .متاحة باللغتني اإلنجليزية
والفرنسية
gاالتحاد الدويل :املراقبة املجتمعية :منوذج الربوتوكول.
gاالتحاد الدويل :أد ّلة وأدوات تدريس الدورة التدريبية اإللكرتونية يف مجال الصحة
املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجتمعية
gاالتحاد الدويل :مجموعة أدوات إرشاك املجتمع املحيل والخضوع للمساءلة أمامه
gاالتحاد الدويل :مكافحة األوبئة من أجل املتطوعني

 2-5اقرتاحات ب�ش�أن املقابالت على امل�ستوى الوطني
جرى إعداد الجداول التالية استناداً إىل التجارب السابقة بشأن إجراء عمليات تقييم املراقبة
املجتمعية .وميكن اختيار األسئلة و/أو تكييفها يف جميع مراحل عملية التقييم لتلبية احتياجات
السياق الذي ُيجرى فيه التقييم.

جدول  :15دليل للمحادثة مع جمعية وطنية �شريكة ب�ش�أن م�شروع املراقبة املجتمعية
(م�س�ؤول قطري و�/أو مندوب مراقبة جمتمعية� ،إذا كانت هناك خطة بالفعل للمراقبة املجتمعية)
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

هل ميكنك �أن ت�صف ب�إيجاز م�رشوع املراقبة املجتمعية و�أ�سا�سه املنطقي (حيثياته)؟
ما هي املخاطر ال�صحية يف البلد  /املنطقة؟
كيف يتنا�سب هذا امل�رشوع مع ر�ؤية اجلمعية الوطنية ال�رشيكة يف البلد  /املنطقة؟
ملاذا قررت اجلمعية الوطنية ال�رشيكة االنخراط يف املراقبة املجتمعية؟
ما هي التحديات الرئي�سية حتى الآن �أمام تنفيذ املراقبة املجتمعية؟
ما هي النجاحات التي حتققت؟ وما هي الدرو�س الرئي�سية املُ�ستخل�صة؟
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اقملا ةلئسأ دادعإو ةيعمتجملا ةبقارملا دراوم :سماخلا مسقلا
555وتسملا ىلع تالباقملا نأشب تاحارتقا 5-2

جدول  :16دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب اجلمعية الوطنية (الأمني العام)
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

ا�رشح املراقبة املجتمعية ،ما هو ،وما هي احلاالت التي يكون له فيها قيمة م�ضافة.
ناق�ش ما �إذا كان �ضيف املحادثة يرى قيمة م�ضافة للمراقبة املجتمعية يف براجمهم احلالية ،وكيف
يتنا�سب ذلك مع �إ�سرتاتيجية اجلمعية الوطنية.
ما هو و�ضع التعاون بني اجلمعية الوطنية وال�رشكاء املختلفني� ،سواء من داخل احلركة �أو خارجها؟
ما هو و�ضع التعاون بني اجلمعية الوطنية ووزارة ال�صحة �أو الوزارات الأخرى ذات ال�صلة؟

جدول  :17دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب اجلمعية الوطنية
(رئي�س ق�سم ال�صحة وفريق ال�صحة/املراقبة املجتمعية)
املو�ضوع

الأ�سئلة

�سياق ال�صحة
واملراقبة يف البلد

ما هي املخاطر املتعلقة مبجال ال�صحة وال�رصف ال�صحي يف البلد؟
yكيف تتغري هذه املخاطر ح�سب املنطقة  /املقاطعة؟
yهل مت �إجراء تقييم ملخاطر الأوبئة؟ متى كان ذلك؟ كيف جرى ذلك؟ من الذي �أجراه؟
yهل مت �إجراء تقييم خارجي م�شرتك �أو تقييم خلطة الأمن ال�صحي ال�شامل �أو �أي تقييم �آخر؟
يرجى و�صف هيكل النظام ال�صحي يف البلد.
يرجى و�صف نظام املراقبة يف البلد.
موحد يف البلد؟
هل هناك نهج �صحي ّ
موحد؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فهل اجلمعية الوطنية
�yإذا كانت الإجابة بنعم ،هل هناك منرب �صحي ّ
ع�ضو يف هذا املنرب ،وهل حت�رض اجتماعاته؟
هل هناك برنامج وطني حكومي للمراقبة املجتمعية (قيد التنفيذ �أو يجري ت�صميمه؟) �إذا كانت
الإجابة بنعم ،فريجى و�صف ذلك.
yما هي املخاطر ال�صحية التي تخ�ضع للمراقبة؟
yما هي تعاريف احلالة املجتمعية؟
yكيف يجري جمع البيانات ومن الذي يقوم بجمعها؟
yيرجى و�صف تدفق البيانات وتدفق اال�ستجابة.
yما هي التغيريات التي حتدث� ،أو التي ُيفرت�ض �أن حتدث ،يف حال تف�شي مر�ض؟
yمن هم امل�شاركون؟ (ال�رشكاء) �صف الأدوار وامل�س�ؤوليات.
yهل هناك دورات تدريبية متاحة؟ وهل هناك �أد ّلة تدريبية؟
yكيف جتري حماية البيانات؟
yامل�ؤ�رشات و�إطار الر�صد والتقييم؟
yما هي حالة التنفيذ؟ ما هي التعليقات �أو التقييمات؟ ما هي الثغرات؟
هل لديكم وثائق ب�ش�أن املراقبة املجتمعية �أو م�شاريع املراقبة؟
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املو�ضوع

الأ�سئلة

اجلمعية الوطنية
وق�سم ال�صحة

يرجى و�صف هيكل اجلمعية الوطنية؟
yما هو عدد املوظفني على كل م�ستوى؟ (الوطني ،الإقليمي ،املقاطعة/املنطقة) (اطلب خريطة تنظيمية).
yما هو عدد الفروع و�أين توجد هذه الفروع؟ (ا�س�أل عما �إذا كان لديهم خريطة للفروع).
yما هو عدد املتطوعني وما هو توزيعهم يف جميع �أنحاء البالد؟
�صف اجلمعية الوطنية ال�رشيكة وامل�شاريع التي �شاركت  /ت�شارك فيها ،ال �سيما �أي م�شاريع �صحية.
ما هو هيكل نظام الر�صد والتقييم يف اجلمعية الوطنية؟ (�أدوات جمع البيانات (من�صة جمع البيانات)،
والتحليل ،وخطوط الإبالغ املتعلقة بالعر�ض الت�صويري للبيانات ،وا�ستخدام البيانات) .اطلب
االطالع على �أمثلة.
هل يوجد ق�سم لإدارة املعلومات لدى اجلمعية الوطنية؟ كيف تتعامل مع ق�سم �إدارة املعلومات؟
يرجى التحدث عن ق�سم ال�صحة وعن الفريق؟
yما هي �أدوار وم�س�ؤوليات املوظفني يف الفريق ال�صحي على جميع امل�ستويات؟
yكيف تعملون معاً؟
yما هو عدد �أع�ضاء الفريق؟
yما هي قدرة العاملني يف جمال ال�صحة وما هو م�ستواهم التدريبي؟
yما هي قدرة املتطوعني وما هو جمال تدريبهم؟ (مكافحة الأوبئة من �أجل املتطوعني؟ ال�صحة
املجتمعية والإ�سعافات ال َّأولية املجتمعية؟)
ما هي وترية تطوعهم ،وما هي الربامج التي يتطوعون فيها ...الخ؟
تك�شفت؟
ما هي النجاحات التي حتققت وما هي الفر�ص التي َّ

امل�شاريع والأن�شطة ال�صحية
للجمعية الوطنية

ما هي الأن�شطة  /امل�شاريع ال�صحية اجلارية لدى اجلمعية الوطنية؟ (�أو ال�سابقة �إذا مل تكن هناك
م�شاريع جارية)� .أدرج التغذية ،وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشية /ال�سل /املالريا ،وفيات الأمهات ،واملاء
وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،واحلد من خماطر الكوارث املت�ضمن جوانب �صحية ،وال�صحة
املجتمعية والإ�سعافات ال َّأولية املجتمعية ...الخ
كيف تعمل مع وزارة ال�صحة وال�رشكاء الآخرين؟ (العالقة على خمتلف امل�ستويات ومع املرافق ال�صحية)

كيف ت�ستجيب �أن�شطتكم للمخاطر ال�صحية ذات الأولوية يف الدولة؟
ما هو نوع التقارير التي تتلقاها من الأن�شطة ال�صحية؟ كيف يجري ا�ستخدامها؟
يرجى م�شاركة �أحدث تقارير الن�شاط  /امل�رشوع؟
مواجهة اجلمعية الوطنية
لتف�شي الأوبئة

كيف تت�أهب اجلمعية الوطنية لتف�شي الأمرا�ض وكيف تت�صدى لها؟
هل �شاركت اجلمعية الوطنية يف عمليات اال�ستجابة احلكومية /الوطنية للأوبئة يف املا�ضي؟ هل لديها
جتربة يف جمال مواجهة الأوبئة؟
تف�ش لوباء ت�صدت له اجلمعية الوطنية؟ و�شكل عملية الت�صدي؟
هل بو�سعك و�صف �آخر �أحدث ٍ
كيف تعملون مع وزارة ال�صحة وال�رشكاء الآخرين �أثناء تف�شي �أحد الأوبئة؟
�إذا كان م�رشوع املراقبة املجتمعية ي�سري يف �إطار عملية اال�ستجابة للطوارئ احلالية ،فكيف يتكامل
نظام املراقبة املجتمعية مع وحدات مواجهة حاالت الطوارئ ،والأفرقة الوطنية ملواجهة الكوارث،
والأفرقة الإقليمية ملواجهة الكوارث ،و�أن�شطة/وكاالت اال�ستجابة الأخرى؟
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املو�ضوع

الأ�سئلة

املراقبة املجتمعية
يف اجلمعية الوطنية

هل تعتقدون �أن املراقبة املجتمعية ذات قيمة م�ضافة لرباجمكم ال�صحية؟

�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فكيف؟
�yإذا كانت الإجابة بالنفي ،فلماذا؟

�إذا كان هناك م�رشوع للمراقبة املجتمعية بالفعل ،فريجى و�صفه

yما هي املواقع املختارة وملاذا اختريت؟
yهل توجد ثغرات يف نظام املراقبة يف هذه املناطق؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فريجى و�صفها.
تتغي
yهل حددمت �أولويات املخاطر ال�صحية من �أجل املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي؟ هل ّ
هذه الأولويات من موقع �إىل �آخر؟
yهل دارت مناق�شات � َّأولية مع وزارة ال�صحة ب�ش�أن املراقبة املجتمعية؟
yكيف ميكن دمج م�رشوع اجلمعية الوطنية للمراقبة املجتمعية يف �أولويات /م�شاريع املراقبة املجتمعية
الوطنية؟
ما هي القدرات التي ترونها �رضورية من �أجل التمكن من �إجراء املراقبة املجتمعية ،وهل تعتقدون �أن
لديكم هذه القدرات يف اجلمعية الوطنية؟ ما هو اجلانب الذي يجب تطويره �أو تعزيزه؟

yما هو عدد املتطوعني الذين �سيجري تدريبهم من �أجل هذا امل�رشوع؟
yما هو التدريب الذي ح�صل عليه املتطوعون يف هذه املواقع بالفعل؟

ما هي �أدوات وعمليات جمع البيانات التي تتوخاها لهذا امل�رشوع للمراقبة املجتمعية؟
هل نظرمت يف تدفق البيانات؟ هل بو�سعكم و�صفه؟
هل نظرمت يف امل�سببات والتنبيهات واال�ستجابات؟ هل ميكنكم و�صف ذلك؟
يرجى و�صف �أدوار وم�س�ؤوليات الفريق الذي �سي�شارك يف املراقبة املجتمعية.
ما هي �أنواع حتليل البيانات التي تفكرون فيها على كل م�ستوى؟ كيف �سيجري تنفيذها ومن الذي
�سيقوم بتنفيذها؟

yيرجى و�صف اال�ستجابة على كل م�ستوى.

بناء على الو�صف ال�سابق ،كيف �سيجري حماية البيانات يف كل خطوة؟
ً
ما هي الر�ؤية الطويلة الأجل مل�رشوع املراقبة املجتمعية وما هي ا�ستدامته؟ هل من املخطط له �أن ي�ستمر؟
�أم �أنه �سيكون حمدوداً بالإطار الزمني لفرتة التف�شي؟
كيف �سيجري دعم امل�رشوع من حيث مهارات املتطوعني ،والإدارة ،والتحليل ،والتحقيق
واال�ستجابة ،والتمويل؟
املجتمعات املحلية

ما الذي يفعله املتطوعون الآن عند مر�ض �أحد �أفراد املجتمع املحلي؟
يف �ضوء هذا امل�رشوع للمراقبة املجتمعية ،هل �أجريتم بالفعل تقييم ًا لأولويات و�شواغل املجتمعات
املحلية يف املواقع املحتملة للم�رشوع؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي النتائج؟
هل تتقبل هذه املجتمعات املحلية فكرة املراقبة املجتمعية؟
هل اكت�شفتم �أي مقاومة للمراقبة املجتمعية �أو تخوف ًا ب�ش�أنها؟
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الأ�سئلة

خطة عمل
املراقبة املجتمعية

يرجى و�صف خطة تنفيذ املراقبة املجتمعية.
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يرجى م�شاركة �أي وثائق ب�ش�أن امل�رشوع؟
كيف �سيبدو جناح املراقبة املجتمعية للجمعية الوطنية؟ وللجمعية الوطنية ال�رشيكة/اجلهات املانحة؟
هل لدى امل�رشوع بالفعل �إطار للر�صد والتقييم؟
ما هي امل�ؤ�رشات؟
هل لدى اجلمعية الوطنية الكفاءات الالزمة لتنفيذ �إطار الر�صد والتقييم؟
كيف تتعاونون داخلي ًا وخارجياً؟ (هل تت�شاركون بيانات مع �آخرين؟ (وزارة ال�صحة ،ال�رشكاء) ،وهل
تتلقون بيانات من �آخرين (النظام الرقمي للمعلومات ال�صحية (من�صة الربجميات )2؟

جدول  :18دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب اجلمعية الوطنية
(من�سق/ق�سم �إدارة املعلومات)
ّ
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

ما هي م�س�ؤوليات من�صبكم؟
ما هي م�س�ؤوليات و�أن�شطة الق�سم؟
كيف تعملون مع الأق�سام الأخرى (التخطيط والر�صد والتقييم والإبالغ ،ال�صحة ،كيف ُي�سرت�شد
بكم يف امل�شاريع)؟
كيف يجري جمع البيانات من املجتمعات؟
ما هو ال�ش�أن الذي جتمعون املعلومات من �أجله؟
كيف يجري ا�ستخدام البيانات؟
مع من تت�شاركون البيانات؟ وب�أي طريقة؟
ما هي القدرة التي ترونها �رضورية من �أجل متابعة تنبيهات املراقبة املجتمعية؟ هل تعتقدون �أن لديكم
هذه القدرة؟ (املوارد الب�رشية ،املعرفة)
هل تت�شاركون معلومات مع �آخرين؟ (وزارة ال�صحة ،ال�رشكاء) ،وهل تتلقون بيانات من �آخرين؟
ما الذي تفعلونه من �أجل حماية البيانات؟
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جدول  :19دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب اجلمعية الوطنية
(من�سق/ق�سم �إ�شراك املجتمع املحلي واخل�ضوع للم�ساءلة �أمامه)
ّ
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

كيف يجري �إ�رشاك املجتمع املحلي واخل�ضوع للم�ساءلة �أمامه يف الربامج اجلارية؟
كيف �سيجري� ،أو يجري ،تدريب املتطوعني على �إ�رشاك املجتمع املحلي واخل�ضوع للم�ساءلة �أمامه؟
كيف تتفاعلون مع املجتمع املحلي لك�سب ثقتهم؟
كيف ميكنكم احل�صول على تعليقات من املجتمع املحلي ،وكيف تقدمون مالحظاتكم �إىل املجتمع
املحلي؟
هل يجيد معظم النا�س القراءة والكتابة؟
هل هناك نظام لتتبع ال�شائعات و�إدارتها؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فكيف يعمل هذا النظام ،ومن
الذي يتوىل �صيانة قاعدة بياناته؟
هل جرت درا�سة ب�ش�أن «الإبالغ عن املخاطر»؟ هل جرى توثيق �أن�سب قنوات االت�صال بالفعل؟
ما ر�أيكم ب�ش�أن الهواتف املحمولة كو�سيلة جلمع املعلومات والتوا�صل مع املتطوعني؟
ما الذي ترونه �رضوري ًا يف م�رشوع املراقبة املجتمعية ل�ضمان دمج �إ�رشاك املجتمع املحلي واخل�ضوع
للم�ساءلة �أمامه دجم ًا جيداً فيه؟ وما هي الأن�شطة التي ُن ِّفذت بالفعل يف هذا ال�صدد؟

(من�سق/ق�سم احلماية واالحتواء ومراعاة النوع االجتماعي)
جدول  :20دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب اجلمعية الوطنية ّ
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

كيف ُتراعى يف الربامج اجلوانب املتعلقة باحلماية واالحتواء ومراعاة النوع االجتماعي؟
ما هو االنق�سام بني املتطوعني فيما يتعلق بالنوع االجتماعي؟
كيف يجري �أخذ ذلك يف االعتبار عند تخطيط امل�شاريع؟
مدربون على هذا املو�ضوع؟
هل هناك موظفون �أو متطوعون �آخرون َّ

ما الذي ترونه �رضوري ًا مل�رشوع املراقبة املجتمعية ل�ضمان املراعاة اجليدة للحماية واالحتواء ومراعاة
النوع االجتماعي؟

جدول  :21دليل للمحادثة مع مقر جمعية وطنية  /مكتب اجلمعية الوطنية (ق�سم التنمية التنظيمية)
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

ما هي م�س�ؤوليات ق�سم التنمية التنظيمية؟
كيف تعملون على خمتلف امل�ستويات؟ (املتطوعون ،الفروع ،امل�ستوى الوطني)؟
كيف ميكنكم تقدمي مالحظات �إىل الفرع و�إىل املتطوعني؟
هل لديكم قاعدة لأحدث بيانات املتطوعني؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فهل ي�شمل ذلك دورات
تدريبية؟ كيف جتري �إدارة قاعدة بيانات املتطوعني ،وما هو عدد املتطوعني لديكم؟
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جدول  :22دليل للمحادثة مع وزارة ال�صحة (امل�ستوى الوطني)
املو�ضوع

الأ�سئلة

املخاطر ال�صحية و�أنظمة
املراقبة

ما هي املخاطر ال�صحية ذات الأولوية يف منطقتكم؟
يرجى و�صف نظام الإبالغ من خالل نظام املراقبة؟

yهل يوجد نظام للمراقبة املتكامل للأمرا�ض واال�ستجابة لها؟
yهل ُي�ستخدم النظام الرقمي للمعلومات ال�صحية (من�صة الربجميات � )2أو �أي نظام معلومات �صحية
رقمي �آخر؟
yكيف يجري جمع البيانات؟ (على �أي م�ستوى ،ما هي الأدوات �...إلخ)
yما هي خطوط الإبالغ؟
yما هي الوثائق/مواد التدريب املتاحة؟
yيرجى و�صف تدفق البيانات واال�ستجابة؟
yما هي قدرة املخترب؟
كيف يجري حتديد مناطق التجمعات ال�سكانية من �أجل حتديد مواقع �إن�شاء العيادات ال�صحية؟
(على �سبيل املثال ،يجب �أال تبعد املن�ش�أة ال�صحية عن مكان �إقامة امل�ستفيدين منها �أكرث من خم�سة
كيلومرتات)
يرجى و�صف كيفية ا�ستخدام البيانات التي جرى جمعها؟ (حتليلها وم�شاركتها والأن�شطة وخطوط
الإبالغ) (هل هناك �أي تقارير ميكن االطالع عليها؟)
ما هي دقة توقيت �إ�صدار التقارير ،وما مدى اكتمالها؟
ما هي دقة توقيت اال�ستجابة؟
يرجى و�صف ال ُنظم املوجودة ملالحظة الأمرا�ض احليوانية املن�ش�أ وغريها من الأحداث غري املعتادة؟
موحد؟
هل لديكم نهج �صحي َّ

هل �أُجري تقييم خارجي م�شرتك يف البلد؟ (اطلب تقريراً عن هذا التقييم �إذا مل تكن قد ح�صلت عليه
قبل �رشوعكم يف �إجراء التقييم)

كيف تعملون مع ال�رشكاء؟
ما هي ،يف ر�أيكم ،الثغرات ذات الأولوية يف نظام املراقبة؟
هل لديكم الآن� ،أو كانت لديكم� ،أي مبادرات /خطط للمراقبة املجتمعية؟ (تو�صيات التقييم
اخلارجي امل�شرتك)
هل �سبق �أن عملتم مع �رشكاء �آخرين على املراقبة املجتمعية �أو املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فمن
هم؟ ما هو نطاق �أدوارهم  /مدخالتهم؟
تن�سقون مع جهات فاعلة يف جمال مراقبة �صحة احليوان � /صحة الإن�سان على امل�ستوى الوطني؟
هل ّ
�إذا كانت الإجابة بنعم ،فكيف وما هي الوترية؟
ما هي �أفكاركم ب�ش�أن العمل مع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف جمال املراقبة املجتمعية؟ هل
تعتقدون �أن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ميكن �أن ي�ؤدي دوراً يف عملية املراقبة املجتمعية؟

�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فما هو نوع هذا الدور؟
�yإذا كانت الإجابة بالنفي ،فلماذا؟ وما هي احلواجز التي حتول دون ذلك؟
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املو�ضوع

الأ�سئلة

اال�ستجابة لتف�شي الأمرا�ض

كيف ومتى يجري الإعالن عن تف�شي �أحد الأمرا�ض؟
متى كانت �آخر مرة �أُعلن فيها عن تف�شي مر�ض يف منطقتكم؟ يرجى و�صف ما حدث قبل التف�شي
وبعده؟

كيف تكافحون تف�شي املر�ض وتت�أهبون له؟

كيف تعملون مع ال�رشكاء يف حالة تف�شي �أحد الأمرا�ض؟

�إذا مل يكن هناك بالفعل نظام
للمراقبة املجتمعية يف البلد

هل ترون �أن هناك ثغرة يف نظام املراقبة من حيث احل�صول على املعلومات على م�ستوى املجتمع
املحلي؟ هل ترون �أن املراقبة املجتمعية متثل م�ضافة وميكنها تغذية نظام املراقبة احلايل لديكم؟
ما هي قدرة النظام الوطني على �إدارة التنبيهات الواردة من املجتمع املحلي واال�ستجابة لها؟ (�إدارة
البيانات ،والتحقق من احلالة ،والتحقيق املجتمعي ،والتدخل والتن�سيق ،ال �سيما على م�ستوى املجتمع
املحلي؛ واملقاطعات واملقاطعات الفرعية)
ما هي الإجراءات التي تتبعونها من �أجل حماية البيانات؟

�إذا كان هناك بالفعل نظام
للمراقبة املجتمعية يف البلد

�إذا كان هناك م�رشوع للمراقبة املجتمعية بالفعل ،فريجى و�صفه.
yجمع البيانات :من الذي يقوم بجمع البيانات ،وكيف يجري ذلك؟
yيرجى و�صف تدفق البيانات.
yهل ت�شاركون يف حتليل البيانات؟ كيف؟
yيرجى و�صف اال�ستجابة على م�ستوى املجتمع املحلي  /املن�ش�أة  -ويرجى �إعطاء �أمثلة.
yما هي �آليات تلقي التعليقات؟ هل تتلقون تعليقات؟ ما هي وترية ذلك؟ ممن تتلقون هذه التعليقات؟
yكيف جتري حماية البيانات؟
يرجى و�صف الأدوار وامل�س�ؤوليات املتعلقة باملراقبة املجتمعية بني خمتلف امل�شاركني يف املن�ش�أة
ال�صحية/املجتمع املحلي.
بناء على الأو�صاف ال�سابقة ،ما هي الر�ؤية الطويلة الأجل مل�رشوع املراقبة املجتمعية وما هي ا�ستدامته؟
ً
هل من املخطط له �أن ي�ستمر؟ �أم �أنه �سيكون حمدوداً بالإطار الزمني لفرتة التف�شي؟
كيف �سيجري دعم امل�رشوع من حيث املهارات والإدارة والتحفيز والتحليل والتحقيق واال�ستجابة
والتمويل؟

املجتمعات املحلية

ما الذي يفعله �أفراد املجتمع املحلي �أو العاملون يف جمال ال�صحة املجتمعية الآن عند مر�ض �أحد �أفراد
املجتمع املحلي؟
يف �ضوء هذا امل�رشوع للمراقبة املجتمعية ،هل �أجريتم بالفعل تقييم ًا لأولويات و�شواغل املجتمعات
املحلية يف املواقع املحتملة للم�رشوع؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي النتائج؟
هل تتقبل هذه املجتمعات املحلية فكرة املراقبة املجتمعية؟

هل اكت�شفتم �أي مقاومة للمراقبة املجتمعية �أو تخوف ًا ب�ش�أنها؟

تنفيذ املراقبة املجتمعية

يرجى و�صف خطة تنفيذ املراقبة املجتمعية وما هو الو�ضع احلايل لتنفيذها يف منطقتكم؟
يرجى م�شاركة �أي وثائق ب�ش�أن امل�رشوع؟

كيف يجري قيا�س النجاح � /أو ما هي خطط قيا�س النجاح؟
ما هي امل�ؤ�رشات؟

هل كان هناك �أي تقييم لربنامج املراقبة املجتمعية؟ ما الذي �أظهرته هذه النتائج؟ ماذا جرى يف �ضوء
هذه النتائج؟
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جدول  :23دليل للمحادثة مع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين (على امل�ستوى الوطني �أو م�ستوى املقاطعة)
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

ما هي �أن�شطتكم يف البلد؟ و�أين ت�ضطلعون بها؟
فيما يتعلق ب�أن�شطتكم داخل البلد ،هل تقومون بجمع بيانات عن الأمرا�ض املعدية؟
�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي هذه البيانات؟
yكيف يجري جمع هذه البيانات؟
yكيف يجري ا�ستخدام هذه البيانات؟
yكيف جتري م�شاركة هذه البيانات؟
yكيف جتري حماية هذه البيانات؟
هل ت�شاركون يف املراقبة و�/أو املراقبة املجتمعية؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فكيف تقومون بذلك؟
هل هناك يف ر�أيكم ثغرات يف نظام املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي ،و�أين تكون؟
هل ترون �رضورة للمراقبة املجتمعية؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي القيمة امل�ضافة لهذا املراقبة؟
كيف تتعاونون مع احلكومة وال�رشكاء؟ (وزارة ال�صحة ،وزارة الزراعة ...الخ)
كيف كانت م�شاركة/ا�ستجابة منظمتكم فيما يتعلق ب�إعالنات التف�شي ال�سابقة التي �صدرت يف البلد؟

 3-5املقابالت على م�ستوى املقاطعة
جدول  :24دليل للمحادثة مع اجلمعية الوطنية (على م�ستوى الفرع)
وضح سبب وجودك هناك واذكر نبذة مخترصة عن املراقبة املجتمعية (استعن برسم توضيحي)
املو�ضوع

الأ�سئلة

الهيكل والأن�شطة

ما هو هيكل الفرع؟ املوظفون واملتطوعون  -الأدوار وامل�س�ؤوليات؟ (امل�شاريع ،م�س�ؤول م�رشوع
ال�صحة العامة؟)
ما هي امل�شاريع (ال�صحية) التي �شارك فيها الفرع �أو ي�شارك فيها حالياً؟
يرجى و�صف �أن�شطة املتطوعني وعملهم؟ (الأن�شطة ،حجم عملهم ،املنطقة اجلغرافية ،احلوافز،
التدريب)
كيف تقومون بر�صد الأن�شطة؟ (املنطقة ،و�سائل النقل ،القدرة ،جمع البيانات ،جدول تتبع امل�ؤ�رشات،
خطة الر�صد والتقييم  -اطلب االطالع على الوثائق)
كيف يقدم املتطوعون تقارير عن �أن�شطتهم؟ (�أدوات جمع البيانات ،الوترية ،خطوط الإبالغ -
اطلب �إلقاء نظرة على التقارير)
كيف ي�ستخدم الفرع هذه البيانات؟ (ملوا�صلة تنفيذ امل�رشوع ،للإدارة ،ل�صنع القرار ،وما �إىل ذلك)
كيف يجري تقدمي املالحظات والتعليقات والدعم �إىل املتطوعني؟
كيف تعملون مع املقر ومع الهياكل/الفروع الأخرى؟
كيف تعملون مع احلكومة ومع املرافق ال�صحية يف املنطقة؟
هل تتعاونون مع منظمات �أخرى؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي هذه املنظمات ،وما هو �شكل
هذا التعاون؟
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الأ�سئلة

املخاطر ال�صحية

�أين تقع املرافق ال�صحية يف منطقتكم؟
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yكيف ي�ستخدمها �أفراد املجتمع؟
yكيف ميكن الو�صول �إىل املرافق ال�صحية؟
ما الذي يفعله املتطوعون عند مر�ض �أحد الأ�شخا�ص؟
yهل يجري �إبالغ الفرع بذلك؟
كيف ترون مواجهتكم للمخاطر وا�ستجابتكم لالحتياجات يف منطقتكم؟ (ال �سيما فيما يتعلق
بالأمرا�ض املعدية)
كيف تت�أهبون حلاالت تف�شي الأمرا�ض وتت�صدون لها؟
yما هي �أن�شطة الت�أهب والت�صدي؟ وماذا ت�شمل؟
yهل تبادلون املعلومات مع فروع/مناطق �أخرى؟
ماذا فعلتم خالل حالة التف�شي املا�ضية؟
ما هي �أكرث املناطق عر�ضة خلطر تف�شي املر�ض يف منطقتكم؟ ملاذا؟
ما هي الأمرا�ض �أو املخاطر ال�صحية التي تثري خماوفكم؟ ملاذا؟
املراقبة املجتمعية
واملجتمعات املحلية

هل ترون �أن هناك �رضورة للمراقبة املجتمعية يف منطقتكم؟ ملاذا؟ ما هو الغر�ض من هذا املراقبة؟
كيف ترون دمج املراقبة املجتمعية يف �أن�شطتكم احلالية؟
ما هي القدرات التي ترونها �رضورية وهل تعتقدون �أن الفرع ميتلكها؟ (�إدارة البيانات ،اال�ستجابة،
التعاون ،دعم املتطوعني ،م�شاركة البيانات)
كيف تبدو تغطية �شبكة الهاتف املحمول يف منطقتكم؟
yهل يعرف غالبية النا�س كيفية ا�ستخدام الهاتف املحمول؟
yهل يجيد املتطوعون القراءة والكتابة؟
yما مدى �سهولة احل�صول على الإمداد بالطاقة الكهربائية؟
هل تعتقدون �أن املتطوعني �سيكونون مهتمني  /متقبلني لفكرة املراقبة املجتمعية؟
تقبل املجتمعات املحلية لفكرة املراقبة املجتمعية؟ ملاذا؟
ماذا عن ّ

جدول  :25دليل للمحادثة مع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين (على امل�ستوى الوطني �أو م�ستوى املقاطعة)
املو�ضوع

الأ�سئلة

املخاطر ال�صحية ونُظم املراقبة

ما هي املخاطر ال�صحية ذات الأولوية يف منطقتكم؟
يرجى و�صف نظام الإبالغ من خالل نظام املراقبة؟
yهل يوجد نظام للمراقبة املتكامل للأمرا�ض والت�صدي لها؟
yهل ُي�ستخدم النظام الرقمي للمعلومات ال�صحية (من�صة الربجميات � )2أو �أي نظام معلومات
�صحية رقمي �آخر؟
yكيف يجري جمع البيانات؟ (على �أي م�ستوى ،ما هي الأدوات �...إلخ)
yما هي الوثائق/مواد التدريب املتاحة؟
yيرجى و�صف تدفق البيانات والت�صدي؟
yكيف جتري حماية البيانات؟
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الأ�سئلة
كيف يجري حتديد مناطق التجمعات ال�سكانية من �أجل حتديد مواقع �إن�شاء العيادات ال�صحية؟
(على �سبيل املثال ،يجب �أال تبعد املن�ش�أة ال�صحية عن مكان �إقامة امل�ستفيدين منها �أكرث من خم�سة
كيلومرتات)
يرجى و�صف كيفية ا�ستخدام البيانات التي جرى جمعها؟ (حتليلها وم�شاركتها والأن�شطة وخطوط
الإبالغ) (هل هناك �أي تقارير ميكن االطالع عليها؟)
ما هي دقة توقيت �إ�صدار التقارير ،وما مدى اكتمالها؟
ما هي دقة توقيت اال�ستجابة؟
هل تتعاون املنطقة ال�صحية مع �رشكاء �آخرين من �أجل املراقبة والت�صدي؟ من هم ،وما وترية ذلك؟
ما هي يف ر�أيكم الثغرات ذات الأولوية يف نظام املراقبة؟
هل تتعاملون �أو تتعاونون مع جهات فاعلة يف جمال مراقبة �صحة احليوان على م�ستوى املقاطعة؟ �إذا
كانت الإجابة بنعم ،فكيف تقومون بذلك وما هي وترية هذا القيام؟
هل �سبق �أن عملتم مع �رشكاء �آخرين من �أجل املراقبة املجتمعية �أو املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم،
فمن هم؟
ما هي �أفكاركم ب�ش�أن العمل مع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف جمال املراقبة املجتمعية؟ هل
تعتقدون �أن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ميكن �أن ي�ؤدي دوراً يف عملية املراقبة املجتمعية؟

�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فما نوع هذا الدور؟
�yإذا كانت الإجابة بالنفي ،فلماذا؟ وما هي احلواجز التي حتول دون ذلك؟
اال�ستجابة لتف�شي الأمرا�ض

كيف ومتى يجري الإعالن عن تف�شي �أحد الأمرا�ض؟
مر�ض يف منطقتكم؟ يرجى و�صف ما حدث قبل
متى كانت املرة املا�ضية التي �أُعلن فيها عن تف�شي ٍ
التف�شي وبعده؟
كيف جرت مواجهة هذا التف�شي؟
كيف تكافحون تف�شي املر�ض وتت�أهبون له؟
كيف تعملون مع ال�رشكاء يف حالة تف�شي �أحد الأمرا�ض؟

املراقبة املجتمعية

هل ي�شارك العاملون يف جمال ال�صحة املجتمعية يف املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فكيف تكون
هذه امل�شاركة؟
هل هناك عاملون يف جمال �صحة احليوان يف املجتمع املحلي؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،هل ي�شاركون
يف املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فكيف تكون هذه امل�شاركة؟
هل ترون �أن هناك ثغرة يف نظام املراقبة من حيث احل�صول على املعلومات على م�ستوى املجتمع
املحلي؟ يف �أي جمتمعات حملية/مناطق توجد هذه الثغرة؟ ما هو ال�سبب يف وجودها؟
هل ترون �أن املراقبة املجتمعية ذات قيمة م�ضافة وميكنها تغذية نظام املراقبة احلايل لديكم؟

yملاذا؟
yكيف؟
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الأ�سئلة
ما هي قدرة املقاطعة على �إدارة التنبيهات الواردة من املجتمع املحلي واال�ستجابة لها؟

�yإدارة البيانات
yالتحقق من احلالة والتحقيق املجتمعي؟
yالتدخل؟
yاالت�صال والتن�سيق
�إذا كان هناك بالفعل نظام
للمراقبة املجتمعية يف البلد

�إذا كان هناك م�رشوع للمراقبة املجتمعية بالفعل ،فريجى و�صفه.

yجمع البيانات :من الذي يقوم بجمع البيانات ،وكيف يجري ذلك؟
yيرجى و�صف تدفق البيانات.
yهل ت�شاركون يف حتليل البيانات؟ كيف؟
yيرجى و�صف اال�ستجابة على م�ستوى املجتمع املحلي  /املن�ش�أة  -ويرجى تقدمي �أمثلة.
yما هي �آليات تلقي التعليقات؟ هل تتلقون تعليقات؟ ما هي وترية ذلك؟ ممن تتلقون هذه
التعليقات؟
yكيف جتري حماية البيانات؟
يرجى و�صف الأدوار وامل�س�ؤوليات املتعلقة باملراقبة املجتمعية بني خمتلف امل�شاركني يف املن�ش�أة
ال�صحية/املجتمع املحلي.
ما الذي يفعله �أفراد املجتمع املحلي �أو العاملون يف جمال ال�صحة املجتمعية الآن عند مر�ض �أحد �أفراد
املجتمع املحلي؟
يف �ضوء هذا امل�رشوع للمراقبة املجتمعية ،هل �أجريتم بالفعل تقييم ًا لأولويات و�شواغل املجتمعات
املحلية يف املواقع املحتملة للم�رشوع؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي النتائج؟
هل تتقبل هذه املجتمعات املحلية فكرة املراقبة املجتمعية؟
هل اكت�شفتم �أي مقاومة للمراقبة املجتمعية �أو تخوف ًا ب�ش�أنه؟

تنفيذ املراقبة املجتمعية

يرجى و�صف خطة تنفيذ املراقبة املجتمعية وما هو الو�ضع احلايل لتنفيذها يف منطقتكم؟
يرجى م�شاركة �أي وثائق ب�ش�أن امل�رشوع؟ هل ميكن اطالعنا على ال�سجالت الرقمية �أو الورقية التي
جتمعون فيها البيانات؟
هل هناك �أي م�ؤ�رشات يجب عليكم الإبالغ عنها؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي تلك امل�ؤ�رشات؟
وما هي وترية الإبالغ عنها؟ وما هي و�سيلته؟
هل حت�صلون على تعليقات على تقاريركم؟
هل كان هناك �أي تقييم لربنامج املراقبة املجتمعية؟ ما الذي �أظهرته هذه النتائج؟ ماذا جرى يف �ضوء
هذه النتائج؟

43

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

اقملا ةلئسأ دادعإو ةيعمتجملا ةبقارملا دراوم :سماخلا مسقلا
555تجملا ىوتسم ىلع تالباقملا 5-4

جدول  :26دليل للمحادثة مع ق�سم �صحة احليوان التابع للمقاطعة/املنطقة
املو�ضوع

الأ�سئلة

املخاطر املتعلقة ب�صحة
احليوان ونُظم املراقبة

ما هي املخاطر ذات الأولوية التي تهدد �صحة احليوان يف مقاطعتكم/منطقتكم؟
يرجى و�صف نظام الإبالغ من خالل نظام املراقبة؟

yهل ُي�ستخدم النظام الرقمي للمعلومات ال�صحية؟
yكيف يجري جمع البيانات؟ (على �أي م�ستوى ،ما هي الأدوات �...إلخ)
yما هي الوثائق/مواد التدريب املتاحة؟
yيرجى و�صف تدفق البيانات واال�ستجابة؟
yكيف جتري حماية البيانات؟
كيف يجري حتديد مناطق التجمعات ال�سكانية؟
يرجى و�صف كيفية ا�ستخدام البيانات التي جرى جمعها؟ (حتليلها وم�شاركتها والأن�شطة وخطوط
الإبالغ) (هل هناك �أي تقارير ميكن االطالع عليها؟)
ما هي دقة توقيت �إ�صدار التقارير ،وما مدى اكتمالها؟
ما هي دقة توقيت اال�ستجابة؟
هل يتعاون ق�سم �صحة احليوان التابع للمنطقة مع �رشكاء �آخرين من �أجل املراقبة واال�ستجابة؟ وكيف
يجري ذلك؟
ما هي يف ر�أيكم الثغرات ذات الأولوية يف نظام مراقبة �صحة احليوان؟
هل تتعاملون �أو تتعاونون مع جهات فاعلة يف جمال مراقبة �صحة الإن�سان على م�ستوى املقاطعة؟ �إذا
كانت الإجابة بنعم ،فكيف تقومون بذلك وما هي وترية ذلك؟
هل �سبق �أن عملتم مع �رشكاء �آخرين على املراقبة املجتمعية �أو املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فمن هم؟
ما هي �أفكاركم ب�ش�أن العمل مع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف جمال املراقبة املجتمعية؟ هل
تعتقدون �أن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ميكن �أن ي�ؤدي دوراً يف عملية املراقبة املجتمعية؟

�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فما نوع هذا الدور؟
�yإذا كانت الإجابة بالنفي ،فلماذا؟ وما هي احلواجز التي حتول دون ذلك؟

 4-5املقابالت على م�ستوى املجتمع املحلي
الغرض :فهم ما يقوم به املتطوعون والعاملون يف مجال الصحة املجتمعية والعاملون يف مجال
صحة الحيوان يف املجتمع املحيل ،وكيفية تعاملهم مع أفراد املجتمع املحيل ،وكيفية تعاملهم مع
يتعي عليهم تنفيذ املراقبة املجتمعية.
الفرع ،وما هي آليات الدعم لديهم ،وبأي صفة ّ
التقديم :ق ِّدم نفسك ،ووضح سبب وجودك ،وما الذي ستفعله باإلجابات .وارشح أنك موجود لدعم
الجمعية الوطنية يف برامجها الصحية ولتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمراقبة املجتمعية .ارشح
بعد ذلك بإيجاز ما هي املراقبة املجتمعية وما هي فائدته للمجتمعات املحلية .وضح أن تقريرك لن
يذكر أسامء ،ما يعني أن إجاباتهم ستبقى مجهولة املصدر .وذ ِّكرهم بأن آرائهم بشأن املجتمع املحيل
وفهمهم له أم ٌر بالغ األهمية ،واستأذنهم طالباً منهم التحدث عن آرائهم بحرية وارتياح.
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إدارة مقابلة املجموعة :خالل املقابلة ،اطرح أسئلة عىل املجموعة ككل ،وتأكد من إعطاء الفرصة
للجميع للتحدث .واسأل األشخاص املنزوين عن املشاركة عام إذا كانوا يرغبون يف إبداء آرائهم،
واسع إىل الحصول عىل آراء متباينة( .يرجى االطالع عىل القسم  2وعىل األساليب)
َ

جدول  :27دليل للمحادثة مع متطوعي اجلمعية الوطنية  -املقابلة اجلماعية
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

يقدموا �أنف�سهم واحداً تلو الآخر ،و�أن يذكر كل منهم ا�سمه ومهنته ومدة
اطلب من امل�شاركني �أن ِّ
تطوعه وخلفيته املعرفية وما �إذا كان لديه �أي جتربة يف جمال الأن�شطة ال�صحية.
يرجى التحدث عن الأن�شطة ال�صحية التي تقومون بها يف جمتمعكم املحلي؟ ويرجى و�صف كيفية
تنفيذ هذه الأن�شطة وب�أي وترية.
تدربتم على القيام بهذه الأن�شطة؟
كيف َّ
yما الدورات التدريبية التي تلقيتموها؟
yهل تلقيتم دورات تدريبية من منظمات �أخرى و�/أو هل عملتم لدى منظمات �أخرى �أي�ضاً؟

العمل كمتطوع

ما هي املناطق اجلغرافية التي قمتم بتغطيتها؟
yكيف تتنقلون يف هذه املناطق لتغطيتها؟
يرجى التحدث عما يعنيه العمل كمتطوع يف جمتمعاتكم املحلية؟
yهل يتقبلكم �أفراد املجتمع املحلي؟ هل يثقون بكم؟ يرجى تقدمي �أمثلة تف�رس �سبب القبول �أو
الرف�ض؟ ملاذا تعتقدون �أنهم يثقون بكم �أو ال يثقون بكم؟
yهل يخربكم �أفراد املجتمع املحلي عما يدور من �أمور؟ عند وقوع خط أ� ما ،كيف يخربونكم عن
ذلك؟ كيف ي�صلون �إليكم؟ يرجى تقدمي �أمثلة؟
yهل ي�ستمعون �إليكم عندما يتعلق الأمر بق�ضايا �صحية؟ هل ي�أخذون بن�صيحتكم؟ يرجى تقدمي
�أمثلة على هذا؟
هل حت�صلون على دعم من الفرع �أو من �أي جهة �أخرى؟
yيرجى و�صف هذا الدعم ،مع تقدمي �أمثلة.
هل ي�ستهويكم العمل كمتطوع يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر؟
yملاذا؟
yما هي املزايا �أو الدوافع الرئي�سية للقيام بذلك؟

االت�صال والإبالغ

كيف تتوا�صلون مع الفرع ومع اجلمعية الوطنية؟
yمن هو من�سق االت�صال الرئي�سي املعني بكم؟
yهل تتوا�صلون ب�شكل منتظم؟
كيف تقومون بالإبالغ عن �أن�شطتكم؟ هل تبلغون عن �أي �شيء �آخر؟
هل حت�صلون من الفرع على مالحظات وتعليقات حول �أن�شطتكم وعملكم؟
yيرجى و�صف هذه املالحظات والتعليقات.
yهل يجري ذلك ب�شكل دوري؟ وهل يكون ذلك دائم ًا مع ال�شخ�ص ذاته؟
مفيد؟ ما الذي تفعلونه بتلك املالحظات والتعليقات؟
أمر ٌ
yهل ذلك � ٌ
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الأ�سئلة
هل لديكم هاتف حممول؟ هل هو هاتف ذكي �أم هاتف عادي؟
yكيف تقومون ب�شحن ر�صيد هاتفكم املحمول؟
yهل لديكم عادة ر�صيد ائتماين خا�ص بهاتفكم املحمول؟
yما مدى موثوقية تغطية �شبكة الهاتف املحمول يف منطقتكم؟
yكيف ميكنكم احل�صول ب�سهولة على طاقة كهربائية ل�شحن بطارية هاتفكم؟

ال�صحة واملخاطر ال�صحية

ُرب/بعد �أقرب عيادة �صحية من/عن جمتمعكم املحلي؟
ما مدى ق
ُ
ما هي عالقتكم بالعيادة ال�صحية؟ ما هي عالقتكم مبوظفي هذه العيادة ال�صحية؟ (املمر�ضة ،القابلة،
الطبيب املقيم؟)
yهل تذهبون �إىل هناك كثرياً؟ ما هي وترية ذلك؟
yهل ت�شاركون /ت�ساعدون يف الأن�شطة املختلفة؟ يرجى و�صف ذلك.
yهل تعملون مع العاملني يف جمال ال�صحة املجتمعية ،وجلان ال�صحة املجتمعية ،واملرافق ال�صحية،
والعاملني يف جمال �صحة احليوان يف املجتمع املحلي (�إن وجدوا)؟
هل هناك يف املجتمع املحلي �أي عاملني يف جمال ال�صحة املجتمعية �أو �أفرقة يف جمال �صحة القرية؟
yهل �أنت عامل يف جمال ال�صحة املجتمعية؟
yما هو الفارق بني متطوع يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وعامل يف جمال ال�صحة املجتمعية؟
هل هناك يف املجتمع املحلي �أي عاملني يف جمال �صحة احليوان يف املجتمع املحلي؟
yهل �أنت عامل يف جمال �صحة احليوان يف املجتمع املحلي؟
yما هو الفارق بني متطوع يف ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وعامل يف جمال �صحة احليوان
يف املجتمع املحلي؟
هل ميكنك مناق�شة املخاطر ال�صحية التي تراها يف جمتمعك املحلي؟
yهل تت�صدى �أن�شطتكم لهذه املخاطر؟
يرجى التحدث عما يحدث عند مر�ض �أحد �أفراد املجتمع املحلي؟
yهل يذهب النا�س �إىل املرفق ال�صحي؟ (مدى �سهولة الو�صول ،التكلفة)
yهل هناك معاجلون تقليديون؟
yما مدى �سهولة الو�صول �إىل ال�صيدليات؟
عند وقوع حدث خطري يف املجتمع املحلي (وفاة ،مر�ض ،كوارث):
yمن هو �أول من يعلم بذلك يف املجتمع املحلي؟
yكيف ي�صل نب�أ ذلك �إىل علمكم؟
yماذا تفعلون عند وقوع حدث خطري يف املجتمع املحلي؟
yهل حدث ذلك بالفعل لبع�ضكم؟ ما الذي فعلتموه؟
يرجى التحدث عن كيفية ت�صدي املجتمع املحلي لتف�شي �أحد الأمرا�ض.
yهل �سبق �أن تعر�ضتم لتف�شي �أحد الأمرا�ض يف جمتمعكم املحلي؟ ماذا حدث؟
yكيف تكون اال�ستجابة املجتمعية حلاالت الوفاة؟
بر�أيكم ،ما هي �أهم الإجراءات ملنع تف�شي املر�ض يف جمتمعكم املحلي؟ (الإجراءات التي تتخذونها،
والإجراءات التي ترون �أنه ينبغي اتخاذها ولكن ال يجري تنفيذها يف الوقت الراهن)
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جدول  :28دليل للمحادثة مع موظفي املن�ش�أة ال�صحية و � /أو العاملني يف جمال ال�صحة املجتمعية (على م�ستوى املجتمع املحلي)
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

ما هي املنطقة التي تتولون تغطيتها؟ (عدد ال�سكان  /منطقة التجمعات ال�سكانية؟)
هل تعتقدون �أنه بو�سع كل �شخ�ص يف هذه املنطقة �أن ي�صل �إليكم ب�سهولة؟ (�سبل الو�صول ،التكلفة،
الثقة)
yهل تعرفون �أن بع�ض ال�سكان ال ي�أتون �إىل العيادة عند مر�ضهم؟
هل تتعاون من�ش�أتكم ال�صحية مع �رشكاء �آخرين يف جمال الأن�شطة ال�صحية؟ يرجى و�صف ذلك.

املخاطر ال�صحية واملراقبة

ما هي امل�شاكل ال�صحية التي ترونها يف هذه املنطقة؟
yهل لديكم �أي تقارير� ،سجالت؟ هل ميكننا االطالع على ما لديكم؟
yهل هناك �أي اختالفات مو�سمية؟
مبر�ض ٍ
معد ،فما الذي �ستفعلونه؟ هل لديكم نظام للمراقبة؟
�إذا جاءكم �شخ�ص م�صاب ٍ
يرجى و�صف التقارير من خالل نظام املراقبة؟
yكيف تقومون بجمع البيانات؟ �أين؟
yهل ت�ستخدمون �سجالت رقمية �أم ورقية؟ هل ميكننا االطالع عليها؟
�yإىل من ترفعون تقاريركم عن هذه البيانات؟ (ما هو امل�ستوى التايل للإبالغ لديكم؟)
تقدمون تقريراً عن البيانات التي جتمعونها؟
yكيف ومتى ِّ
كيف يتغري ذلك �إذا كان هناك �شاغل طارئ لكم �أو للمجتمع املحلي؟
yمع من تت�شاركون البيانات وكيف؟
yهل حت�صلون على بيانات من مناطق �أخرى حول احلاالت املر�ضية �أو تف�شي الأمرا�ض؟
yكيف تقومون بحماية البيانات؟
ما الذي يحدث بعد قيامكم بالإبالغ ،على �سبيل املثال ،عن حالة �إ�صابة مبر�ض احل�صبة �أو غريها من
الأمرا�ض املعدية؟
yهل ُيجرى حتقيق يف هذا ال�ش�أن؟ من الذي ُيجريه؟
yما هي �رسعة املبادرة �إىل �إجراء ذلك؟
yيرجى تقدمي مثال على حالة �سابقة؟
yكيف ت�شاركون يف ذلك؟
yما هي اال�ستجابة لذلك؟
بناء على تقاريركم املوجهة �إىل املقاطعة/املنطقة/
هل تتلقون �أي مالحظات �أو تعليقات يف املقابل ً
امل�ستوى التايل؟ كيف ت�ستخدمون بيانات املراقبة لديكم يف و�ضعكم للخطط؟
متى كانت املرة املا�ضية التي �أُعلن فيها عن تف�شي مر�ض يف منطقتكم؟ يرجى و�صف ما حدث قبل
التف�شي وبعده؟
ما الذي يحدث عند وفاة �أحد �أفراد املجتمع املحلي؟
هل تتعاون من�ش�أتكم ال�صحية مع �رشكاء �آخرين من �أجل املراقبة واال�ستجابة؟ من هم وكيف يجري
ذلك؟
هل لديكم �أي �أن�شطة مع �أولئك الذين يديرون مراقبة �صحة احليوان يف املجتمع املحلي؟ �إذا كانت
الإجابة بنعم ،فكيف ي�سري ذلك ،وما هي وتريته؟
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الأ�سئلة
هل ترون �أن الك�شف عن تف�شي الأمرا�ض املحتملة ي�سري ب�شكل مالئم ويف الوقت املنا�سب؟
�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فلماذا؟
�yإذا كانت الإجابة بالنفي ،فما هو ال�سبب؟
yما هي الثغرات املوجودة؟ ويف ر�أيكم ،ما الذي ينبغي القيام به؟
هل ت�شارك املن�ش�أة ال�صحية والعاملون يف جمال ال�صحة املجتمعية يف املراقبة؟ �إذا كانت الإجابة بنعم،
فكيف يكون ذلك؟
�إذا مر�ض �أحد �أفراد املجتمع املحلي ،فهل بو�سعكم الذهاب �إليه والتحقق من مر�ضه؟ (عدد املوظفني،
�أن�شطة اخلدمة امليدانية)

هل يقوم متطوعو ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر عادة ب�إحالة حاالت �إليكم؟

هل تعتقدون �أن ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ميكن �أن ي�ؤدي دوراً يف عملية املراقبة املجتمعية؟
�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فما نوع هذا الدور؟
�yإذا كانت الإجابة بالنفي ،فلماذا؟ وما هي احلواجز التي حتول دون ذلك؟
هل ترون �أن املراقبة املجتمعية قد تكون مفيدة/ذات قيمة م�ضافة يف منطقتكم؟ ما هو ت�صوركم لهذه
القيمة امل�ضافة؟
�إذا كان هناك بالفعل نظام
للمراقبة املجتمعية يف البلد

�إذا كان هناك م�رشوع للمراقبة املجتمعية بالفعل ،فريجى و�صفه.
yجمع البيانات :من الذي يقوم بجمع البيانات ،وكيف يجري ذلك؟
yيرجى و�صف تدفق البيانات.
yهل ت�شاركون يف حتليل البيانات؟ كيف؟
yيرجى و�صف اال�ستجابة على م�ستوى املجتمع املحلي  /املن�ش�أة  -ويرجى تقدمي �أمثلة.
yما هي �آليات تلقي التعليقات؟ هل تتلقون تعليقات؟ ما هي وترية ذلك؟ ممن تتلقون هذه التعليقات؟
yكيف جتري حماية البيانات؟
يرجى و�صف الأدوار وامل�س�ؤوليات املتعلقة باملراقبة املجتمعية بني خمتلف امل�شاركني يف املن�ش�أة
ال�صحية/املجتمع املحلي.
ما الذي يفعله �أفراد املجتمع املحلي �أو العاملون يف جمال ال�صحة املجتمعية الآن عند مر�ض �أحد �أفراد
املجتمع املحلي؟
يف �ضوء هذا امل�رشوع للمراقبة املجتمعية ،هل �أجريتم بالفعل تقييم ًا لأولويات و�شواغل املجتمعات
املحلية يف املواقع املحتملة للم�رشوع؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي النتائج؟
هل تتقبل هذه املجتمعات املحلية فكرة املراقبة املجتمعية؟

هل اكت�شفتم �أي مقاومة للمراقبة املجتمعية �أو تخوف ًا ب�ش�أنها؟

تنفيذ املراقبة املجتمعية

يرجى و�صف خطة تنفيذ املراقبة املجتمعية وما هو الو�ضع احلايل لتنفيذها يف من�ش�أتكم ال�صحية؟

يرجى م�شاركة �أي وثائق ب�ش�أن امل�رشوع؟ هل ميكن �إطالعنا على ال�سجالت الرقمية �أو الورقية التي
جتمعون فيها البيانات؟

هل هناك �أي م�ؤ�رشات يجب عليكم الإبالغ عنها؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي تلك امل�ؤ�رشات؟
وما هي وترية الإبالغ عنها؟ وما هي و�سيلته؟
هل حت�صلون على تعليقات على تقاريركم؟

هل كان هناك �أي تقييم لربنامج املراقبة املجتمعية؟ ما الذي �أظهرته هذه النتائج؟ ماذا جرى يف �ضوء
هذه النتائج؟
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جدول  :29دليل للمحادثة مع العاملني يف جمال �صحة احليوان (على م�ستوى املجتمع املحلي)
املو�ضوع

الأ�سئلة

عام

ما هي املنطقة التي تتولون تغطيتها؟ (عدد ال�سكان  /منطقة التجمعات ال�سكانية؟)
هل تعتقدون �أنه بو�سع كل �شخ�ص يف هذه املنطقة �أن ي�صل �إليكم ب�سهولة عند تف�شي مر�ض بني
احليوانات؟ (�سبل الو�صول ،التكلفة ،الثقة)

املخاطر ال�صحية واملراقبة

ما هي م�شاكل �صحة احليوان التي ترونها يف هذه املنطقة؟
yهل لديكم �أي تقارير� ،سجالت؟ هل ميكننا االطالع على ما لديكم؟
yهل هناك �أي اختالفات مو�سمية؟
�إذا جاءكم �أحد الأ�شخا�ص للإبالغ عن مر�ض/موت حيوان �أو جمموعة من احليوانات ،فما الذي
�ستفعلونه؟ هل لديكم نظام ملراقبة �صحة احليوان؟
يرجى و�صف التقارير من خالل نظام مراقبة �صحة احليوان؟
yكيف تقومون بجمع البيانات؟ �أين؟
yهل ت�ستخدمون �سجالت رقمية �أم ورقية؟ هل ميكننا االطالع عليها؟
�yإىل من ترفعون تقاريركم عن هذه البيانات؟ (ما هو امل�ستوى التايل للإبالغ لديكم؟)
تقدمون تقريراً عن البيانات التي جتمعونها؟
yكيف ومتى ِّ
كيف يتغري ذلك �إذا كان هناك �شاغل طارئ لكم �أو للمجتمع املحلي؟
yمع من تت�شاركون البيانات وكيف؟
yهل حت�صلون على بيانات من مناطق �أخرى حول احلاالت املر�ضية �أو تف�شي الأمرا�ض؟
yكيف تقومون بحماية البيانات؟
ما الذي يحدث بعد قيامكم بالإبالغ ،على �سبيل املثال ،عن حالة �إ�صابة مبر�ض احل�صبة �أو غريها من
الأمرا�ض املعدية؟
yهل ُيجرى حتقيق يف هذا ال�ش�أن؟ من الذي ُيجريه؟
yما هي �رسعة املبادرة �إىل �إجراء ذلك؟
yيرجى تقدمي مثال على حالة �سابقة؟
yكيف ت�شاركون يف ذلك؟
yما هي اال�ستجابة لذلك؟
بناء على تقاريركم املوجهة �إىل املقاطعة/املنطقة/
هل تتلقون �أي مالحظات �أو تعليقات يف املقابل ً
امل�ستوى التايل؟ كيف ت�ستخدمون بيانات املراقبة لديكم يف و�ضعكم للخطط؟
متى كانت املرة املا�ضية التي �أُعلن فيها عن تف�شي مر�ض يف منطقتكم؟ يرجى و�صف ما حدث قبل
التف�شي وبعده؟
هل تتعاون من�ش�أتكم ال�صحية مع �رشكاء �آخرين من �أجل املراقبة واال�ستجابة؟ من هم وكيف يجري ذلك؟
هل ترون �أن الك�شف عن تف�شي الأمرا�ض املحتملة ي�سري ب�شكل مالئم ويف الوقت املنا�سب؟
�yإذا كانت الإجابة بنعم ،فلماذا؟
�yإذا كانت الإجابة بالنفي ،فما هو ال�سبب؟
yما هي الثغرات املوجودة؟ ويف ر�أيكم ،ما الذي ينبغي القيام به؟
49

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :أداة للتقييم

اقملا ةلئسأ دادعإو ةيعمتجملا ةبقارملا دراوم :سماخلا مسقلا
555تجملا ىوتسم ىلع تالباقملا 5-4

جدول  :30دليل للمحادثة مع �أفراد املجتمع املحلي
املو�ضوع

الأ�سئلة

الهيكل

التحدث عن �أدواركم املختلفة يف املجتمع املحلي وكيف يبدو اليوم املعتاد يف هذا املجتمع
يرجى
ّ
املحلي؟ (هل يلتقي النا�س بانتظام؟ هل ي�شكلون جمموعات؟ هل ي�ضطلعون ب�أن�شطة؟)
ما هو ال�شكل الهيكلي ملجتمعكم املحلي:

yامل�سافات داخل املجتمع املحلي؟
yامل�سافة �إىل املجتمع املحلي املجاور؟
yامل�سافة �إىل املن�ش�أة ال�صحية؟
yمن هو/هم قائد (قادة) املجتمع املحلي؟
yما هو نطاق تغطية �شبكة الهاتف املحمول ،وما هو نطاق تغطية �شبكة الإمداد بالطاقة الكهربائية؟
هل لديكم جلان �صحة جمتمعية؟ عاملون يف جمال ال�صحة املجتمعية؟ متطوعون لدى ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر؟

املخاطر ال�صحية

هل ميكنكم مناق�شة املخاطر ال�صحية التي ترونها يف جمتمعكم املحلي؟
التحدث عما يحدث �إذا مر�ض �أفراد املجتمع املحلي �أو تويف؟
يرجى
ّ

yهل يذهب النا�س �إىل املرفق ال�صحي؟ (�سبل الو�صول ،التكلفة)
yهل تعملون مع املرافق ال�صحية؟ هل تعملون مع معاجلني تقليديني؟
يرجى التحدث عن كيفية ا�ستجابة املجتمع املحلي لتف�شي �أحد الأمرا�ض؟
هل �سبق لكم �أن تعر�ضتم لتف�شي �أحد الأمرا�ض يف جمتمعكم املحلي؟ ماذا حدث؟ من امل�س�ؤول؟
ما هو يف ر�أيكم �أهم دعم بو�سعكم تقدميه �إىل جمتمعكم املحلي ملنع تف�شي املر�ض �أو �أثناء تف�شي �أحد
الأمرا�ض؟

ال�شركاء

كيف تعملون مع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر؟

yهل يوجد متطوعون مقيمون يف املجتمع املحلي؟ �إذا كان الأمر كذلك ،فهل تعرفون ما الذي
يفعلونه؟
هل هناك منظمات �أخرى ت�ضطلع ب�أن�شطة هنا؟ ما هي؟ ما هي �أن�شطتها؟
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املبادئ األساسية للحركة الدولية
للصليب األحمر والهالل األحمر

اإلنسانية إن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر ،التي انبثقت من الرغبة يف إغاثة الجرحى يف ميدان
القتال دون متييز ،تسعى ،بصفتها حركة ذات طابع دويل
ووطني ،إىل تجنب املعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينام وجدت.
وتهدف إىل حامية الحياة والصحة وضامن احرتام اإلنسان،
وتشجع عىل التفاهم املتبادل والصداقة والتعاون وتحقيق
السالم الدائم بني جميع الشعوب.

االستقالل الحركة مستقلة ،وبالرغم من أن الجمعيات
الوطنية تعمل كهيئات مساعدة يف الخدمات اإلنسانية التي
تقدمها حكوماتها وتخضع لقوانني بلدانها ،إال أن عليها أن
تحافظ دامئا عىل استقاللها الذايت بحيث تكون قادرة عىل
الترصف يف كل األوقات وفقاً ملبادئ الحركة.
الخدمة التطوعية الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تبغي
الربح بأي شكل من األشكال.

عدم التحيز ال متارس الحركة أي متييز عىل أساس الجنسية
أو العرق أو املعتقدات الدينية أو الوضع االجتامعي أو
اآلراء السياسية .وهي تسعى إىل تخفيف معاناة األفراد وفقاً
الحتياجاتهم فقط ،وإىل إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق
إلحاحاً.

الوحدة ال ميكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة
للصليب األحمر أو الهالل األحمر يف البلد الواحد .ويجب أن
تكون الجمعية مفتوحة للجميع ،وأن ميتد عملها اإلنساين إىل
جميع أرايض البلد.

الحياد ليك تحتفظ الحركة بثقة الجميع ،متتنع عن تأييد
أي طرف من األطراف يف األعامل العدائية أو املشاركة ،يف
أي وقت ،يف الخالفات ذات الطابع السيايس أو العرقي أو
الديني أو األيديولوجي.

العاملية الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
هي حركة عاملية تتمتع فيها كل الجمعيات بوضع متساو
وتتحمل نفس املسؤوليات وعليها نفس الواجبات يف مساعدة
بعضها البعض.

ملزيد من املعلومات حول منشور االتحاد الدويل هذا  ،يرجى االتصال بـ
االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
قسم الصحة والرعاية

الربيد اإللكرتوينhealth.department@ifrc.org :

