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الخت�شارات بالإجنليزية ومقابلها العربي

CAHW

CBHFA

CBS

CDC

CEA

CHV

CHW

DM

ECV

EOC

EPoA

ERU

IDSR

NGOs

ORS

ORP

PFA

PMER

PPE

SDB

VHT

WASH

WHO

عامليفمجالصحةالحيوانيفاملجتمعاملحيل

ليةاملجتمعية الصحةاملجتمعيةواإلسعافاتاألوَّ

املراقبةاملجتمعية

مراكزمكافحةاألمراضوالوقايةمنها

املشاركةاملجتمعيةواملساءلة

متطوعيفمجالالصحةاملجتمعية

عامليفمجالالصحةاملجتمعية

إدارةالكوارث

مكافحةاألوبئةمنأجلاملتطوعني

مركزعملياتالطوارئ

خطةعملالطوارئ

وحدةمواجهةحاالتالطوارئ

املراقبةاملتكاملةلألمراضوالتصديلها

منظامتغريحكومية

محلولاإلماهةالفموية

نقاطاإلماهةالفموية

ليةالنفسيةاالجتامعية اإلسعافاتاألوَّ

التخطيطوالرصدوالتقييمورفعالتقارير

معداتالحاميةالشخصية

عملياتالدفنبطريقةآمنةوكرمية

فريقالصحةالقروية

املاءوالرصفالصحيوالنظافةالصحية

منظمةالصحةالعاملية

Community animal health worker

Community-based health and first aid

Community-based surveillance

Centers for Disease Control and Prevention

Community engagement and accountability

Community health volunteer

Community health worker

Disaster management

Epidemic control for volunteers

Emergency Operations Centre

Emergency plan of action

 Emergency response unit

Integrated Diseases Surveillance and Response

Non-governmental organizations

Oral rehydration solution

Oral rehydration points

Psychosocial first aid

Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting

Personal protective equipment

Safe and dignified burials

Village health team

Water, sanitation and hygiene

World Health Organization
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تعليامت:كيفيةاستخدام
منوذجبروتوكولاملراقبةاملجتمعية

يوفرمنوذجبروتوكولاملراقبةاملجتمعيةإرشاداتواعتباراتوتعليامتمنأجلتصميمنظاماملراقبةاملجتمعية.ويغطياملحتوى

مجموعةمنالعنارصواألنشطةالهامةلتنفيذاملراقبةاملجتمعية.وتجدراإلشارةإىلأنالتصميمالدقيقوالتخطيطالشاملمسبقاً

نانعمليةالتنفيذوااللتزاموتأثريالربنامجودميومته. لنظاماملراقبةاملجتمعيةيحسِّ

وتنقسمهذهالوثيقةإىلمثانيةأقسام)عىلسبيلاملثال:القسم 1:نبذة عن املرشوع(.كامينقسمكلقسمإىلأقسامفرعية)عىل

سبيلاملثال:1-1 سياق البلد(.

مأمثلة وتردتعليامتموجزةيفكلقسمفرعيعىلسبيلاملثال:تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(.وُتقدَّ

يفجميعالحاالتإماباإلشارةاملبارشة)عىلسبيلاملثال:مثال(أومكتوبةبخطأزرقمائل.وتردالنصائحوالتلميحاتيفإطارات

نصيةمنفصلةوتبدأبلفظةمالحظة.

وسوفتدعمهذهالوثيقةتنظيماملحادثاتالداخليةمعأفرقةالصليباألحمروالهاللاألحمراألخرى)مثلالصحة،والشؤون

املالية،وإدارةالكوارث،واملاءوالرصفالصحيوالنظافةالصحية،وإدارةاملتطوعني(وكذلكمعالرشكاءالخارجيني.ومناملشجع

أنتسعواإىلالحصولعىلمدخالتواالستفادةمنالخرباتالتيتتيحهامجموعةمتنوعةمناإلداراتواألقساموالرشكاءبينام

تنتقلونمنقسمإىلآخريفهذهالوثيقة.

ويشكلهذاالنموذجلربوتوكولاملراقبةاملجتمعيةدلياًلمفيداًمنأجلعملياتالتأهبلحاالتالطوارئوغريحاالتالطوارئ.

نتمنىلكمحظاًسعيداً!
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القسماألول:
نبذةعناملرشوع

سياقالبلد 1-1

نظاماملراقبةالحايل ٢-1
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1-1 سياقالبلد

1-1 �شياق البلد

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
صفبإيجازالسياقالصحيالعام،مبايفذلكاألوبئةالحديثة)البرشيةوالحيوانيةعىلحدسواء(،فضاًلعننظامالرعايةالصحية.

1-2 نظام املراقبة احلايل

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
صفبإيجازالنظامالعامالحايلملراقبةاألمراض،مبايفذلكماييل:

ملحة عامة عن النظام

يرجىوصفأينظامللمراقبةموجوديفالبلد.

ُنظم املراقبة املجتمعية، أو أنشطة رفع التقارير عن األحداث املجتمعية، املوجودة بالفعل

يرجىوصفأينظامقائميفالبلدللمراقبةاملجتمعيةأوغريهمنُنظمرفعالتقاريراملجتمعيةذاتالصلة.

األمراض ذات األولوية التي أُبلغ عنها

يرجىذكراألمراضذاتاألولويةيفإطارنظاماملراقبةالحايل.

املوظفون الرئيسيون والوكاالت الرئيسية

يرجىذكرالجهاتالفاعلةالرئيسيةاملشاركةيفأيأنظمةحاليةللمراقبةودوركلمنهايفالنظام.

قنوات / خطوط رفع التقارير والجداول الزمنية

يرجىبيانمنوذججمعالبياناتوتدفقاتالبياناتووتريةرفعالتقارير.

القدرة املختربية

يرجىوصفالقدرةاملختربيةيفالبلد.

القدرة عىل االستجابة

يرجىوصفقدرةوزارةالصحةأووزارةالزراعةأورشكائهامالتابعنيعىلاالستجابةللتنبيهاتالتييصدرهانظاماملراقبة.

الثغرات والتحديات يف النظام

يرجىوصفأيثغراتوتحدياتتواجهنظاماملراقبةالحايل.
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القسمالثاين:هيكلمرشوعاملراقبةاملجتمعية

القسمالثاين:
هيكلمرشوع

املراقبةاملجتمعية

األهدافوالغرض  1-٢

ملحةعامةعنمرشوعاملراقبةاملجتمعية  ٢-٢

مجاالتمشاريعاملراقبةاملجتمعية  3-٢

قدراتالجمعيةالوطنيةوالفروع  4-٢

األخطار/األحداثالصحيةيفنظاماملراقبةاملجتمعية  5-٢

التعاريفاملجتمعيةللحاالت  6-٢
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القسمالثاين:هيكلمرشوعاملراقبةاملجتمعية

2-1 األهدافوالغرض

2-1 الأهداف والغر�ض

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يرجىوصفأهدافاملراقبةاملجتمعيةوالغرضمنه،عىلسبيلاملثال:

y	ن املساهمةيفالكشفاملبكرواإلخطاراملبكرباألخطار/األحداثاملحتملةالتيتنطويعىلخطورةوتفيشأوبئة،مامميكِّ
مناالستجابةواملكافحةيفالوقتاملناسب،

y	،تحسنيفعاليةعملياتمكافحةاألوبئةباستخدامبياناتمجتمعيةآنيةلالسرتشادبهايفإجراءاتالرصدوتوجيهأنشطةاملكافحة

y	.تحسنيقدرةاملجتمعاتاملحليةباعتبارهاأولاملستجيبنيملكافحةاألمراضوتعزيزالتدابرياملحليةالفوريةملكافحةاألمراض

2-2 ملحة عامة عن م�شروع املراقبة املجتمعية

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
نمنتحديداملوارداملطلوبةألنشطتكم،مبايفذلك يرجىوصفخطةنظاماملراقبةاملجتمعية،معتضمنيتفاصيلكافيةللتمكُّ

ماييل:

y	القيمةاملضافةلنظاماملراقبةاملجتمعية،وماهيالفجوةأوالصعوبةالتيسيساعدكمهذاالنظامعىلالتغلبعليها.ينبغي

أنيستندذلكإىلاستنتاجاتعمليةتقييمكمللمراقبةاملجتمعية

y	)ًاإلطارالزمنيملرشوعاملراقبةاملجتمعية)يشملكاًلمنالجدولالزمنيللتنفيذومدةاملرشوعإذاكانذلكمتاحا

y	إدماجاملرشوعمعنظاماملراقبةالتابعللحكومة

y	الروابطبنيالنظاموالربامجالصحيةاألخرى

2-3 جمالت م�شاريع املراقبة املجتمعية

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
استناداًإىلتقييماملراقبةاملجتمعية،يرجىذكراملواقعذاتالصلةواألكرثاحتياجاًإلجراءاملراقبةاملجتمعية

ال�شمات املحلية للمناطق

البلداملعرضة التأثرييفمرشوعاملراقبةاملجتمعية،مثلاملمراتاملائيةالرئيسية،وحدود القرىواملناطق،ومالمحاملناطقذات

لخطرعبوراملرض،وتأثرالوصولإىلاملنطقةلكونهانائيةأوجبلية...الخ.

اخلريطة

ال�شكان

الالجئني، أو السكاناملرشدين نقاطضعفمثل أو القرى.سجلأيسامتمميزة السكانيف السكان،ومناطقتجمعات عدد

والسكاناملترضرينمنالنزاعات،واألقلياتاملحرومة...الخ.

الأخطار

كلمايؤثريفالصحةويتعلقبانتشاراألمراضمثلاملامرساتالثقافيةالرئيسيةأوسبلالعيشأواملامرساتالزراعيةأومناطق

نةأواملناطقاملزدحمة/املكتظةبالسكانأوالجامعاتكثريةالتنقلأومسارات الفيضاناتأومناطقالغاباتأوالحدودغريامُلحصَّ

النقلأوانتقالاملاشيةأواملناطقالزراعيةوماإىلذلك.
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالثاين:هيكلمرشوعاملراقبةاملجتمعية

2-2 مجاالتمشاريعاملراقبةاملجتمعية

املرافق ال�شحية والبيطرية

الرئيسيةيفاملناطقاملختارة،ووصفأيمشاكلتتعلقبحصول قمبإعدادقامئةباملرافقالصحيةالحكوميةوالخاصةوالدينية

معظمالناسعىلالخدماتالصحيةاملحليةواالتصالبها.هلتوجدهياكلوظيفيةحكوميةيفاملجتمعاملحيل)عىلسبيلاملثال،

...الخ؟ماهيمكاتبصحة البيطري العاملونيفمجالالصحةاملجتمعية،وأفرقةالصحةالقروية،والعاملونيفمجالاإلرشاد

والعاملني الصحيني للعاملني الوظيفي الهيكل بالتحديد اذكر املنطقة؟(. الحيوانيف العاملونيفمجالصحة الحيوانومنهم

البيطرينيالذينيشكلونأقربنقاطالتنسيقالرئيسيةعىلمستوىاملجتمعاملحيلمنأجلاإلخطاربالتنبيهاتالصادرةعننظام

املراقبةاملجتمعية،وهماملسؤولونأيضاًعنإجراءالتحقيقاتومكافحةاألمراض.

اأ�شحاب امل�شلحة

قمبإعدادقامئةبجميعاألطرافاملعنيةعىلاملستوىاملجتمعيمنجهاتفاعلةوأصحابمصلحةووكاالتيفمجاالتمرشوع

املراقبةاملجتمعية.ويردأدناهمثالعىلهذهالقامئة)يرجىتعديلهاحسبالحاجة(.

قائمة باأ�شحاب امل�شلحة جدول 1: 

الأن�شطة/العالقة الرئي�شية باملجتمع املحلي حمل امل�شروعاأ�شحاب امل�شلحة

 اأمثلة: اأفرقة ال�صحة القروية / املتطوعون

يف جمال ال�صحة القروية
 

 املتطوعون يف جمال �صحة احليوان

 املعاجلون التقليديون

الزعماء الدينيون

املعلمون

 قادة/م�صوؤولو املجتمعات املحلية

جماعات املجتمع املدين )مثل احتاد املزارعني، 

ونوادي ال�صباب، واجلماعات الن�صائية(
 

 اللجان املدر�صية

 العاملون ال�صحيون، مرفق الرعاية ال�صحية 

لية املحلي الأوَّ
 

 املكتب ال�صحي للمقاطعة / للمنطقة

 املكتب البيطري للمقاطعة / للمنطقة

 املنظمات غري احلكومية

 املرافق ال�صحية اخلا�صة

اأ�صحاب ال�صيدليات املحلية

 غري ذلك
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالثاين:هيكلمرشوعاملراقبةاملجتمعية

2-2 قدراتالجمعيةالوطنيةوالفروع

2-4 قدرات اجلمعية الوطنية والفروع

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يرجىبيانموظفيومواردالجمعيةالوطنيةومكاتبالفروعاملحلية،مبايفذلك:

y	،عدداملوظفنيالذينسيدعمونمرشوعاملراقبةاملجتمعيةوخلفياتهمبشكلعام

y	املتطوعني املنطقيلعدد السبب يبنّيتوزيعهممعتوضيح املقرتحةيفشكلجدول املتطوعنييفمجاالتاملرشوع عدد

بالنسبةإىلعددالسكان1،

y	ليةاملجتمعية،واملاءوالرصفالصحي الربامجاملوجودةيفمجاالتاملشاريعاملقرتحة)مثلالصحةاملجتمعيةواإلسعافاتاألوَّ

والنظافةالصحية،وإدارةالكوارث(،

y	،العالقاتالقامئةمعمكاتبالصحةالعامةواملراكزالصحيةوالخدماتالبيطريةوالوكاالتاألخرىيفاملنطقة

y	،نقاطالقوةالرئيسيةواملزاياالتيتعززنظاماملراقبةاملجتمعية

y	.التحدياتالرئيسيةوالقيودالتيتتداخلمعنظاماملراقبةاملجتمعية

2-5 الأخطار/الأحداث ال�شحية يف نظام املراقبة املجتمعية

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يركزنظاماملراقبةاملجتمعيةعىلاألخطار/األحداثالوبائيةذاتاألولويةالقصوىالتيتؤثريفمنطقةتنفيذالربنامج.والينبغي

تكليفاملتطوعنيبرفعالتقاريرعنعددكبريمناألمراضأوالقضاياالصحيةالعامة،إمناينبغيبدالًعنذلكتصميمبروتوكول

برنامجاملراقبةاملجتمعيةاستناداًإىلتحليلألشدالتهديداتخطورة،مبايفذلكتفسريخطورةهذهالتهديدات.

ميكنكم كام املجتمعية، املراقبة برنامج عليها يركز أن ينبغي التي األحداث لتحديد أدناه الثالثة باملعايري االسرتشاد وبوسعكم

االستعانةبالجدولالتايليفالتحليلالذيتجرونه،وتحقيقاًلذلك،أعدواقامئةباألمراضالوبائيةيفاملنطقةمعتقييمخطورةكل

منهاعىلأساسهذهاملعايري.والينبغيأنُتدرجيفنظامكمللمراقبةاملجتمعيةسوىاألحداثالتيتنطبقعليهاجميعاملعايري

الثالثة2:

y	،املخاوف الكربى يف مجال الصحة العامة: التأثرياملرتفعاملصحوببارتفاعمعدالتالوفاةوارتفاعنسبةالوفاةبنيالحاالت
وانتشارالحاالت،واألوبئةالسابقة،والسكانشديديالعدويأوشديديالتنقلالذينيحتملأنيتسببوايفنرشالوباءأو

تفشيه،

y	،الةممكنةمنأجلاملكافحةالرسيعةالنتقالالعدوىويفوقتمبكر،وتوفريالعالجالرسيعلتفاديالوفاة التدخالت الفعَّ

y	ميكن إرشاك املتطوعني املجتمعيني فيه:تعريفحالةاملجتمعاملحيلالذييراعيالحساسيةاملناسبة،وميكنللمتطوعني
رفعالتقاريربشأنهبشكلمحددوموثوقبه،وليسمبهاًمأويفصورةعامةيصعبعىلاملتطوعنيتحديدمالمحها.

يرجىالنظريفاستحداثمؤرشاتأخرىحسبحاجةالجمعيةالوطنيةأواملرشوعمثلنوعالجنسو/أوالتوزيعالعمريللمتطوعني. -1

ُيستحسناالحتفاظباملعايريالثالثةاملوضحةيفالربوتوكولالخاصبكممنأجلتسهيلمربراتاختياراملخاطر/األحداثالصحية. -٢
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
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2-2 التعاريفاملجتمعيةللحاالت

املخاطر/الأحداث ال�شحية جدول 2: 

املخاطر/الأحداث 

ال�شحية

ف�شر املخاوف الكربى يف 

جمال ال�شحة العامة

)ارتفاع معدل الوفيات، 

�رسعة انت�شار الفا�شية، 

ارتفاع ن�شبة االنت�شار(

الة على م�شتوى  التدخالت الفعَّ

املجتمع املحلي من اأجل املكافحة 

)على �شبيل املثال، جمموعة 

اأدوات عمل مكافحة االأوبئة 

من اأجل املتطوعني3(

ميكن للمتطوعني املجتمعيني 

- تعريف حالة املجتمع املحلي 

املتميزة التي ميكن التعرُّف عليها

    

    

    

    

    

2-6 التعاريف املجتمعية للحالت

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يف املحددة األولوية ذات الصحية األخطار/األحداث إىل استناداً صحي خطر/حدث لكل املجتمعية الحالة تعاريف أوجز

القسم2-5أعاله،وذلكبغرضإدراجهايفتقريراملراقبةاملجتمعية)ميكنالحصولعليهاعادةمنوزارةالصحةيفبلدكمأومن

إرشاداتاملراقبةاملوجودة)عىلسبيلاملثال،مراكزمكافحةاألمراضوالوقايةمنها،منظمةالصحةالعاملية،االتحادالدويل...الخ((.

وضعقامئةباألنشطةالرئيسيةالتيسيضطلعبهااملتطوعونللوقايةمنكلمرضومكافحته)ميكنالحصولعليهاعادةمنبرامج

ليةاملجتمعيةأومكافحةاألوبئةمنأجلاملتطوعنيأواملاءوالرصف تدريباملتطوعنييفمجالالصحةاملجتمعيةواإلسعافاتاألوَّ

الصحيوالنظافةالصحية(.

مجموعةأدواتعملمكافحةاألوبئةمنأجلاملتطوعني. -3

https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/action/
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2-2 التعاريفاملجتمعيةللحاالت

املخاطر/الأحداث ال�شحية جدول 3: 

د كاأولوية من اأجل املراقبة املجتمعيةاحلدث/اخلطر ا�شم اخلطر/احلدث ال�شحي املُحدَّ

مثال:

االإ�شهال املائي احلاد

التعريفات املجتمعية 

للحالت

دت ذلك بالفعل، مثل وزاره ال�شحة، ومنظمة ال�شحة العاملية،  ا�شتخدم املوارد املتاحة املوجودة التي حدَّ

واالحتاد الدويل.

احلالة  لتعريف  ولي�س  املجتمعي،  لال�شتخدام  ي�شًا  ف خ�شِّ
َّ
ُمكي التعريف  الأن  نظراً  احلذر  توخ  مالحظة: 

الطبية.

مثال:

االإ�شهال امل�شحوب برباز مائي و�شديد الرخاوة

و

اأكرث من ثالث نوائب خالل ال�شاعات االأربع والع�رسين املا�شية.

ن�صاط املتطوعني 

يف جمال املراقبة 

املجتمعية/الر�صائل 

الرئي�صية

�شع قائمة باالأن�شطة التي �شي�شطلع بها املتطوعون يف جمال املراقبة املجتمعية عندما يكت�شفون حالة اأو 

حدثًا حمتماًل )مثل اأن�شطة رعاية ال�شخ�س/ االأ�رسة املعي�شية ومكافحة انت�شار املر�س(. حدد الوحدة التي 

�شت�شتخدمها من بني وحدات حزم مكافحة االأوبئة من اأجل املتطوعني اأو ال�شحة املجتمعية واالإ�شعافات 

لية املجتمعية اأو املاء وال�رسف ال�شحي والنظافة ال�شحية. االأوَّ

مثال:

م بالغًا ي�شتخدم الر�شائل الن�شية الق�شرية ب�شاأن نظام املراقبة املجتمعية4  قدِّ

االحتاد  اأدوات  جمموعة  ا�شتخدم  الوقاية.  باأ�شاليب  التوعية  مع  املت�رسرين  لالأ�شخا�س  الرعاية  بتوفري  قم 

الدويل ملكافحة االأوبئة من اأجل املتطوعني - اأدوات املر�س اأرقام 1 و2 و3 و8 و9 و12

y	 ت�شخي�س االإ�شابة باجلفاف واإعداد حملول االإماهة الفموية وتعليم االأ�رس كيفية اإعداد حملول االإماهة

الفموية وا�شتخدامها لرعاية امل�شابني باالإ�شهال،

y	 وال�رسف ال�شحية  النظافة  ب�شاأن  لها  امل�شورة  وتقدمي  املحلية  واملجتمعات  املعي�شية  االأ�رس  ا�شتنفار 

ال�شحي ال�شليمني،

y	 تقدمي امل�شورة ب�شاأن ممار�شات مناولة االأغذية واملاء املاأمون. مع تعليم االأ�رس املعي�شية كيفية اإعداد املاء

ال�شالح لل�رسب،

y	،التوعية مبمار�شات النظافة ال�شخ�شية مع ال�رسح العملي للطريقة ال�شحيحة لغ�شل اليدين

y	.اإحالة املر�شى اإىل املرفق ال�شحي اإذا كانوا يعانون من مر�س �شديد اأو كانوا اأع�شاء فئة �شكانية �شعيفة

العتبة التي ت�صتوجب 

اإ�صدار تنبيه على 

امل�صتوى الوطني

حتديد عدد احلاالت الذي يتعني بلوغه قبل اإ�شدار تنبيه اإىل نظام املراقبة يتطلب ا�شتجابة وحتقيقًا عاجلني.

مالحظة: غالبًا ما تتوىل احلكومة حتديد عتبة االإنذار )على �شبيل املثال، وزارة ال�شحة اأو وزارة الزراعة(. 

يرجى ا�شتخدام املعايري الوطنية الواردة يف بروتوكول ونظام املراقبة املجتمعية لديكم عند االقت�شاء.

مثال:

عتبة التنبيه املتعلقة باحل�شبة هي حالة واحدة. ويجب اإخطار ال�شلطات فوراً بجميع االإنذارات املحتملة 

باحل�شبة.

يقدماملتطوعونبالغاًعندمايرونخطراً/حدثاًيندرجضمنمخاوفالصحةالعامة.ومبجردأنيصلعددالبالغاتإىلالعتبةاملحددة،يصبحالبالغتنبيها  -4

-الحظأنالعديدمناألخطار/األحداثلهاعتبةواحدة.ويفهذهالحاالت،يستجيباملرشفونلجميعالبالغاتاملقدمةمناملتطوعنيكتنبيهات.
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2-2 التعاريفاملجتمعيةللحاالت

احلدث/اخلطر

تعريف حالة املجتمع

ن�صاط املتطوعني يف جمال املراقبة 

املجتمعية/الر�صائل الرئي�صية

العتبة التي ت�صتوجب اإ�صدار تنبيه 

على امل�صتوى الوطني

احلدث/اخلطر

تعريف حالة املجتمع

ن�صاط املتطوعني يف جمال املراقبة 

املجتمعية/الر�صائل الرئي�صية

العتبة التي ت�صتوجب اإ�صدار تنبيه 

على امل�صتوى الوطني

احلدث/اخلطر

تعريف حالة املجتمع

ن�صاط املتطوعني يف جمال املراقبة 

املجتمعية/الر�صائل الرئي�صية

العتبة التي ت�صتوجب اإ�صدار تنبيه 

على امل�صتوى الوطني

�شحة احليوان جدول 4: 

احلدث/اخلطر

تعريف حالة املجتمع

ن�صاط املتطوعني يف جمال املراقبة 

املجتمعية/الر�صائل الرئي�صية

العتبة التي ت�صتوجب اإ�صدار تنبيه 

على امل�صتوى الوطني

احلدث/اخلطر

تعريف حالة املجتمع

ن�صاط املتطوعني يف جمال املراقبة 

املجتمعية/الر�صائل الرئي�صية

العتبة التي ت�صتوجب اإ�صدار تنبيه 

على امل�صتوى الوطني
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالثالن:جمعالبياناتوإدارتها

القسمالثالن:
جمعالبياناتوإدارتها

جمعالبيانات  1-3
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالثالن:جمعالبياناتوإدارتها

2-1 جمعالبيانات

3-1 جمع البيانات

ما هي البيانات املحددة التي �شي�شجلها املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية؟

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يرجىإعدادجدوليبنّياملعلوماتاملحددةالتيسيتضمنهاتقريراملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعية.ويردأدناهمثالعىل

منوذجلسجلالبيانات:

منوذج ل�شجل البيانات جدول 5: 

الرمز التعريفي للمتطوع:

الرمز التعريفي ملوقع القرية:

تاريخ اإ�شدار 

التنبيه

اخلطر/احلدث 

ال�شحي

حتت �شن 5 �شنوات

)ذكر/اأنثى(

فوق �شن 5 �شنوات

)ذكر/اأنثى( 5 

الإجراء املتخذالقرية

املثال

1 مايو 2019

اإ�شهال مائي حاد 

3 مرات خالل 

24 �شاعة

اإعطاء حملول االإماهة الفموية، 14ذكر

تنبيه ال�شلطات املحلية ممثلة يف 

وزارة ال�شحة


مالحظة: هناكطرقمتعددةميكنمنخاللهاجمعالبياناتمنأجلاملراقبةاملجتمعية،مبايفذلكاالستبياناتالورقية

واالستبياناتالتيتستخدمالرسائلالنصيةالقصريةأوالهواتفالذكية...الخ.ويرجىزيارةاملوقعcbsrc.orgللحصول

عىلالدعم/التوجيهبشأنأدواتمحددة6.

منوذج جمع البيانات

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يرجىتحديدأنسبطريقةلجمعالبياناتيفسياقكمالذييراعيمواردكم،ومنهاماييل،عىلسبيلاملثال:

y	الورق:طباعةوتوزيعالنامذجعىلاملتطوعني،وأقالمالحربالجاف/األقالمالرصاص،واملباري،وحاميةالنامذجمناألمطار
البيانات، وتحليل أيمستوي؟(، )عند إىلحاسوب الورقية البيانات ونقل الورقية، التقارير استامرات وتخزين والطقس،

وتكلفةالورقوأحبارالطباعة،

y	،ماً،نطاقتغطيةشبكةالهاتف،توفريالطاقةالالزمةلشحنبطارياتالهواتف دمقدَّ الهواتف املحمولة: التكلفةالتيُتسدَّ
لة،أمناألصولالهاتفية،رصد التكاليفاالئتامنيةاملستمرة،خياراتالرسائلالقصريةاملجانيةمثلتوفريأرقاممركزيةمموَّ

استخدام/إساءةاستخداماالئتامن،املنصاتالربامجيةاملقبولة)مثلKoboوCBSوWhatsAppوUSSDوغريذلك(.

سيتباينهيكلاإلبالغعنالسن/نوعالجنسمنبلدإىلآخر،وينبغيأنيستندذلكإىلإرشاداتوطنية.  -5

.cbs@ifrc.orgالدعمالفنيمتاٌحأيضاًمنخالل  -6

https://www.cbsrc.org
http://cbs@ifrc.org
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالثالن:جمعالبياناتوإدارتها

2-1 جمعالبيانات

وباإلضافةإىلذلك،يرجىالنظريفمجموعةمنالخياراتاملمكنة،ومنهاماييل،عىلسبيلاملثال:

y	رمباميكنللمتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعية7التدوينيفسجالتهمالورقيةالخاصةباألنشطة،معإخطاراملرشفعىل

برنامجاملراقبةاملجتمعيةشخصياً،وبذلكاليحتاجإىلالهاتفاملحمولسوىاملرشفنيفقطلتحميلالبياناتإلكرتونياً،

y	رمبايكونالهاتفاملحمولحافزاًجيداًللمرشفنيعىلبرنامجاملراقبةاملجتمعية،وبالتايلفهواستثامرذوقيمةللجمعية

صلهيفأغراضأخرىللربنامج،مثلتقديم الوطنية.ومنمميزاتذلكأيضاًأنهيتيحللمرشفاستخدامالهاتفالذيكاملخصَّ

التقريرالشهريعناملرشوع،

y	استخدامالرمزالتعريفيللمتطوعوالرمزالتعريفيللقرية،وتلكرموزينفردبهاكلمتطوعوكلقريةيفمايتعلقبربنامج

املراقبةاملجتمعية،مايتيحللمتطوعنيتقديمتقريراملراقبةاملجتمعيةمنأيهاتفمحموليفأيمكان.فالرموزالتعريفية

تشريإىلَمنأرسلالتنبيهومنأينأرسلهدوناعتامدعىلرقمالهاتفكُمعرِّف.وتشملمميزاتذلكماييل:الحاجة

المتالككلمتطوعلهاتفخاص،وهومايناسبحرصياًالفئاتاالجتامعية-االقتصاديةاملنخفضةالدخل؛ولنيشكلنفاد

طاقةبطاريةالهاتفعقبة،ولنتكونهناكحاجةإىلوجودائتامنهاتفي....الخ،إذإنهسيمكنباستمراراستخدامهاتف

بديل؛ولنيؤديقياماملتطوعنيبتغيريبطاقاتتعريفاملشرتك)simcards(الخاصةبهمإىلاإلرضاربقاعدةالبيانات.

تعّلم جمع البيانات

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
ماهيأفضلاألدواتالتيتساعداملتطوعنيعىلفهمنظاماملراقبةاملجتمعيةوالتقاريراملرتبطةبه؟عىلسبيلاملثال،هليفهمون

اإلرشاداتاملكتوبةأمأناإلرشادالتصويريأفضل؟هليستخدموناللهجةاملحليةأماللغةالوطنية؟

الوترية

تعليامت)يرجىحذفالتعليامتاملوجودةتحتالعناوينالفرعيةقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	التوقيت املحدد للمتطوعني 
املراقبةاملجتمعيةيفاملجتمع ...الخ(بواسطةاملتطوعنييفبرنامج البياناتوتقدميها)أسبوعياً،يومياً ماهيوتريةجمع

صصهاملتطوعونكليومأو املحيل)يجبعادةمراعاةرفعتقاريرفوريةعناألخطار/األحداثالصحية(؟كممنالوقتُيخِّ

أسبوعأوشهرلألنشطةاملجتمعيةواملراقبةاملجتمعية؟يرجىمراعاةمدىالحاجةواالضطراريفسياقكم–هليتعلقاألمر

مبراقبةمجتمعيةللتأهباملعتادأمبفاشيةحاليةتحاولونمكافحتها؟

y	 التوقيت املحدد للمرشفني واستجابة السلطات

g	ماهيالفرتةالزمنيةاملطلوبةلقياماملرشفنيباتخاذإجراءبشأنالتنبيهاتالتيتردمننظاماملراقبةاملجتمعية؟هل

هناكفرتةزمنيةمطلوبةمنأجلقياماملرشفنيباإلخطارعناملراقبةاملتكاملةلألمراضوالتصديلهاأومنّسقاتصال

مامثلأومرفقصحيمنأجلاملصادقةوالتحقيق؟

g	ماهيالفرتةالزمنيةالالزمةلقيامالسلطاتباتخاذإجراء)أيالتحقيقواالستجابة(بشأنالتنبيهبعدإطالقه؟إذاحدث

تجاوزلهذهالفرتة)مايعنيعدماالستجابة(،مامدىرسعةإحالةالقضيةبرسعةإىلمستوىأعىل؟

y	 رفع تقارير عن األنشطة / رفع تقارير دون إعالن 
هلسيتضمنالنظامرفع»تقريرعنالنشاط«أو»رفعتقريردونإعالن«؟

g	يفحاالتالفاشيةواألوبئة،ُيستحسنأنيقومنظاماملراقبةاملجتمعيةللطوارئبرفعتقريريوميعنالنشاط/عنعدم

وقوعأحداث)دونإعالن(،

g	يفغريحاالتالفاشية،يُستحسنقيامنظاماملراقبةاملجتمعيةللتأهببرفعتقريرأسبوعيعنالنشاط/عنعدموقوع

النشاط/عنعدموقوع تقاريرهمعن لتقديم املتطوعني لجميع الذيستحدده اليوم ماهو إعالن(. )بدون أحداث

أحداث)بدونإعالن(؟

يجوزأيضاًاإلشارةإىلاملتطوعنيباسم»جامعوالبيانات«اعتامداًعىلمرشوعاملراقبةاملجتمعيةواملصطلحاتالتيتستخدمهاالجمعيةالوطنية.  -7
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2-1 جمعالبيانات

تدفق البيانات

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
ضعمخططتدفقلتوضيحكيفيةنقلبياناتالتنبيهالصادرعننظاماملراقبةاملجتمعيةمناملجتمعاملحيلإىلاملتطوعنيومن

دلدىالصليباألحمروالهاللاألحمروالحكومة.التنسإدراججميعالُنظمذاتالصلةالتييجبربط ثمإىلداخلُنظمالرتصُّ

البياناتبها،مبايفذلكماييل:

y	،ُنظماملراقبةالصحيةالبرشيةونظماملراقبةالصحيةالبيطرية

y	،ُنظماإلنذاراملبكرلدىمركزاملناخ،إذاكانتذاتصلة

y	.مركزعملياتالطوارئ،إذاكانذاصلة

مثال: يوضحالرسمالتخطيطيأدناهمثاالًعىلمسارتدفقالبياناتمنخاللنظامالصحةالبرشية،ومايفعلهبالبياناتكلطرف

مناألطرافاملعنية.وهذامخططإرشادييوضحالهيكلالتنظيميالذيميكنكماستخدامه،ولكنمنالرضوريقيامكمبتكييفه

معالقطاعاتواإلداراتاملعنيةيفبلدكم.

مثال على م�شار تدفق البيانات �شكل 1: 

اجلمعية الوطنية لل�شليب الأحمر / للهالل الأحمر

ر�شد املراقبة املجتمعية، وتلقي التعليقات واالآراء، واإدارة اأن�شطة 

املتطوعني، والتعاون مع ال�رسكاء

وزارة ال�شحة / الزراعة / البيئة

االإعالن عن وقوع احلدث، واإخطار منظمة ال�شحة العاملية والكيانات 

واإعالن  والر�شد  اال�شتجابة  وتن�شيق  بال�رسكاء  واالجتماع  الدولية، 

اال�شتنتاجات.

من�ّشق الت�شال املعني مبرفق ال�شحة / املراقبة املتكامل لالأمرا�ض والت�شدي لها

العاملية والكيانات  ال�شحة  واإخطار منظمة  االإعالن عن وقوع احلدث، 

واإعالن  والر�شد  اال�شتجابة  وتن�شيق  بال�رسكاء  واالجتماع  الدولية، 

اال�شتنتاجات.

فريق ال�شحة العامة ملكافحة الأمرا�ض

اإجراء حتقيق يف املجتمع املحلي للتاأكد من احلالة.واإجراء حتليل للبيانات 

اال�شتجابة  تدابري  وحتديد  اخلطر  مل�شتوى  تقييم  اإجراء  مع  وتف�شريها، 

املنا�شبة.

املن�ّشق ال�شحي لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر / للفرع

الت�شجيل يف قاعدة بيانات نظام املراقبة املجتمعية، والتحقق من التنبيه 

ق املرفق 
ّ

اإىل من�ش مع تعريف حالة املجتمع املحلي، وتقدمي التنبيه فوراً 

ال�شحي / برنامج املراقبة املتكامل لالأمرا�س والت�شدي لها.

املتطوع يف برنامج املراقبة املجتمعية التابع لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر

االإبالغ عن اخلطر / احلدث ال�شحي خالل 24 �شاعة، وحتديث �شجل 

الن�شاط االعتيادي اأ�شبوعيًا الأغرا�س االإ�رساف.

املجتمع املحلي، والقادة املحليون، واملدار�ض، واملزارعون

اإخطار املتطوع يف برنامج املراقبة املجتمعية باالأخطار/االأحداث املحتملة، 

والتوعية ال�شحية، والتعريف باأ�شاليب الوقاية من املر�س ومكافحته.
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2-2 إدارةالبيانات

3-2 اإدارة البيانات

اإعالم املجتمعات املحلية

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
التوجيهات هي ما املجتمعية؟ املراقبة بربنامج وإعالمهم املحيل املجتمع أعضاء إرشاك أجلها من يتعني التي العملية هي ما

ملقادةاملجتمعاتاملحليةواملجموعاتواللجان...الخ.ليكيفهمواماهياملعلوماتالتييجريجمعها، واملعلوماتالتيسُتقدَّ

ولتحفيزهمعىلالعملواملشاركةبنشاطيفبرنامجاملراقبةاملجتمعية؟

اخل�شو�شية

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
كيفسيضمناملتطوعونيفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةأنتسرياملناقشاتمعأفراداملجتمعاملحيليفمكانيحافظعىلالخصوصية،

اليسمعهمفيهأحد،واليشاركهمفيهأحد؟


مالحظة: يجبتدريباملتطوعنيعىلتوفريالخصوصيةألفراداملجتمعاملحيلعندمايناقشونمعهمالقضاياالصحيةيف

مكانمجتمعيعام.

تخزين �شجل البيانات

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	يف أو بهم الخاصة النشاط يفسجالت نة املدوَّ املعلومات بحامية املجتمعية املراقبة برنامج يف املتطوعون سيقوم كيف

استامراتالتنبيهالصادرةعننظاماملراقبةاملجتمعية؟

y	بيانات الذييضم الهاتف أو الحاسوب للنفاذإىل املثال،تحديدكلامتمرور البيانات؟عىلسبيل كيفسيجريحامية

إلكرتونية،أوتخزينالبياناتالورقيةيفغرفةأوخزانةمقفلة؟

حجب الهوية

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	الهواتف(واستخدامأرقامُمشّفرةقبلنقلاملعلوماتإىل إزالةاملعلوماتالشخصية)مثلاألسامءوأرقام ماهيعملية

وكاالتأخرى؟

y	األخطار/األحداث بالقرىورموزرقميةمنأجل تعريفيةخاصة باملتطوعنيوأرقام تعريفيةخاصة أرقام استخدام ادرس

الصحية.فذلكَيسُهلإبالغهعربالرسائلالنصيةالقصرية،ويحافظعىلرسيةاألسامءأواملواقعالحساسة،

y	اليلزمأنيسجلاملتطوعوناسمأوهويةأيمريض،إمنايجبعليهمرفعالتقاريرفقطيفحالاحتاملوقوعخطر/حدث

صحيكبرييفاملنطقة.

g	مالحظة:يجوزللسلطاتتسجيلاسمالشخصاملريضيفسياقتحقيقهامنأجلتتبعجهاتاالتصالأومتابعةتقديم

الرعايةالطبية.


دةبدقة)التستخدمإاللتتبعجهاتاالتصالأولتقديمالعالجالطبيإذا مالحظة: حافظعىلرسيةاألسامءواملواقعاملحدَّ

كانذلكرضورياً(.
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2-2 تحليلبياناتالصليباألحمروالهاللاألحمر

»تنقية« البيانات - �شمان الدقة

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	لةبها؟ كيفسيجريفحصقاعدةالبياناتللتأكدمندقةالبياناتامُلسجَّ

g	،يرجىالتحققمنصحةالبياناتالتيجرىتحميلها)عىلسبيلاملثال،صحةتنسيقها،وعدموجودخاناتبياناتفارغة

وسالمةحقولالبيانات(.

y	تحديدمنسيكوناملسؤولعنهذهاملهمة؟

y	تحديدكيفيةتدريبهذاالشخص؟

3-3 حتليل بيانات ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يفسجالتوقاعدةبياناتنظاماملراقبةاملجتمعيةللصليباألحمروالهاللاألحمر،كيفستجريإدارةماييل:

y	برمجياتقاعدةالبيانات؟

y	التحليل-التلقايئو/أواليدوي؟إذاكانالتحليليدوياً،فمنالذيسيضطلعبإجرائه؟

y	مامُلحَرز)مثلالرسومالبيانية،والخرائط(؟ عرضالنتائجبشكلتصويريلتفسريهاوتتبعالتقدُّ

y	هلهناكحاجةإىلالحصولعىلدعمفني؟

ينبغيأنيكونالتحليلقادراًعىلإظهارالعنارصالتالية:

y	الوقت: بنّيعددأومعدلالتنبيهاتالتييصدرهاالنظامعىلمّرالزمنيفرسمبياين،معتدويناألحداثالرئيسيةعىل
طولاإلطارالزمني،مثل:تاريخأولتنبيه،تاريخورودأولحالةإىلاملرفقالصحي،تاريخوصولفريقالتحقيق،تاريخبدء

عمليةاالستجابةمنقبلاملقاطعة/املنطقة...الخ8،

y	املكان:استخدامالخرائطلعرضمجموعاتالتنبيهاتيفمنطقةمعينة؛ولتتبعأمناطالسفروطريقةانتقالالعدوى)وخاصة
للتنبؤمبساراتانتشاراإلصابةوسبلاحتوائها(؛وتحديداملصادراملشرتكةالنتقالالعدوى،

y	الشخص9:األشخاصاألكرثتعرضاًللخطر،بياناتاالتصال)مثلالعمرونوعالجنسواملهنةومكاناإلقامةوالتحصنيضد
املرضوعواملالخطروالنتائجوالحصائلالنهائية(.انظريفاستخدامجداولأوخرائطمعبيانالتفاصيلمنأجلالتتبع،

إذالزماألمر.

y	االتجاهات:الرسومالبيانيةللتقاريرعىلمدىاأليامالسبعةاملاضيةواألسابيعالثامنيةاملاضية)الرسومالبيانيةلتنفيذخطة
الطوارئ(حسبالخطر/الحدثالصحيواملوقع،

y	.األداء:املتطوعونالنشطون،ورفعالتقاريرباألخطاء...الخ

ينبغيجمعالبياناتعىلمستوىمرفقالصحةمنخاللاالتصالاملنتظمبنيمرشيفالصليباألحمروالهاللاألحمرعىلمستوىاملقاطعة/املنطقةوبني -8

مسؤويلاملرفقالصحي.ومنغرياملتوقعأنيقوماملتطوعونبجمعاملعلومات،ولكنميكنتحليلهاإىلجانببياناتاألخطار/األحداثالصحيةالتييبلغ
عنهااملتطوعونلرسمصورةأوضحعنالفاصلالزمنيبنيالكشفعنالخطر/الحدثوبنياالستجابة.

كثرياًماميكنتحديدعواملالخطرأثناءعمليةالتقييم.  -9
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالرابع:التأهبلتنفيذاملراقبةاملجتمعية

2-1 األدوارواملسؤوليات

4-1 الأدوار وامل�شوؤوليات

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يرجىإعدادقامئةبأسامءاملوظفنيوالوكاالتاملشاركةيفنظاماملراقبةاملجتمعية،مبايفذلكأدوارهمومسؤولياتهم.وفيامييل

أمثلةمفيدةيفشكلجدول.أضيفواالوكاالتواملوظفنياملناسبنيللسياقالخاصبكم.والتنسواأنهذهمجردأمثلة.

املوارد الب�شرية للجمعية الوطنية

املوارد الب�شرية للجمعية الوطنية جدول 6: 

الأدوار وامل�شوؤولياتالعدد، املوقعالأفراد

اأمثلة: املتطوعون يف جمال ال�صحة املجتمعية

م�رشفو برنامج املراقبة املجتمعية

املن�ّصقون ال�صحيون بالفرع

م�صوؤولو تكنولوجيا املعلومات

اجلمعيات الوطنية ال�رشيكة املبا�رشة يف 

برنامج املراقبة املجتمعية

الخ.

املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية لدى اجلمعية الوطنية10

تعليامت)يرجىالحذفواالستعاضةباملعلوماتذاتالصلةتحتكلعنوانفرعيقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

التخصيص واالختيار

y	منهماملتطوعونيفبرنامجاملراقبةاملجتمعية:هلهممتطوعونحاليونأممستقّطبونحديثاً؟

y	عدداملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعية:العدداملطلوبلتغطيةالسكان)عىلسبيلاملثل،عدداملتطوعنيلكلعددمن

األرساملعيشية/لكلمنطقةمجتمعية(.ويوىصعموماًبأنيغطياملتطوعالواحدعددااليزيدعىل30-50أرسةمعيشية،

وإنكانذلكيتوقفعىلالسياق.

y	األرس إقامة أماكن بني واملسافة التضاريس عىل بناًء وذلك املتطوعني، من املزيد استقطاب األمر يستلزم قد مالحظة:

املعيشية،ومستوىاألمن،وحجماألنشطةالتيتطلبونمناملتطوعنيالقيامبها،ووضعاالستجابةلفاشياتالطوارئ،بينام

قدتعتمداملراقبةاملجتمعيةمنأجلالتأهباملعتادعىلعددأقلمناملتطوعني)ليكونمستداماً(.

y	مدةااللتزاميفاألسبوع/الشهر؟

y	معايرياالختيار:كيفسيجرياختيارو/أواستقطاباملتطوعني،مبايفذلكاملعايريوالخصائص؟

g	ُينصحباختيارمتطوعنيمناملجتمعاملحيلالذييجريفيهتنفيذاملرشوع.وينبغيأنيكونجميعاملتطوعنيممن

يحظونباحرتاماملجتمعاملحيل،وأنيعكساختيارهمتنوعالنوعاالجتامعي،والفئاتالعمرية،واملجموعاتالثقافية

والعرقيةيفاملجتمعاملحيل،وأنيكوناملتطوعقادراًعىلالتحدثباللهجةاملحلية.ومنالرضوريأنُيبدياملتطوعون

االلتزاموالدافعمنأجلمساعدةمجتمعهماملحيل،ورغبتهميفمنحوقتهمباملجان.أمااإلملامبالقراءةوالكتابةوالتعليم

فليسمناألمورالرضورية،ولكنيلزمالحرصعىلعدماستبعادالناسمنالفئاتاالجتامعية-االقتصاديةاملنخفضةأو

املهمشةاجتامعياً.

يفسياقاتعديدة،يكوناملرشفونمتطوعنيأيضاً.وفياميتعلقبهذهاألدوات،يشريمصطلح»املتطوع«تحديداًإىلجامعيالبياناتمناملتطوعني. -1٠
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالرابع:التأهبلتنفيذاملراقبةاملجتمعية

2-1 األدوارواملسؤوليات

y	مراعاةاالنتشارالجغرايفللمتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعية-هلهمموزعونجغرافياًبشكلجيديتيحلهمالوصول

إىلجميعاملناطقمنخاللالقرى؟هلتحتاجونإىلمزيدمن»املخربين«املوجهنيبإبالغاملتطوعنييفبرنامجاملراقبة

املجتمعيةعندرؤيتهمأوعلمهمبيشءذيصلةبغرضتعزيزتغطيةبرنامجكمللمراقبةاملجتمعية؟

y	هلسيعملاملتطوعونيفشكلأزواجأمأفرقة؟تجدراإلشارةإىلأنكالالخيارينمفيدانيفأحيانكثريةحينيحفزان

املتطوعنيويضفونلديهمشعورابالرضاواألمنوالثقةفضاًلعنرفعمستوىالدقةيفالعمل.

y	هلستقومونبتعينيقادةألفرقةاملتطوعني؟رمبايكونمبقدوراملتعلمنيمنهمتقديمالتقاريرودعممجموعةأوسعمن

املتطوعني؟

األدوار واملسؤوليات

y	دّونوا وترية؟ وبأي بها سيضطلعون التي األنشطة هي ما املجتمعية: املراقبة مرشوع يف ومسؤولياتهم املتطوعني أدوار

األنشطةذاتالصلةالتيالتقعمسؤوليتهاعىلعاتقاملتطوعنيعىلوجهالتحديد.مثال: لنيضطلعاملتطوعونمبراسم

دفنآمنةوكرميةمامليجرتدريبهمللقيامبذلكتحديداً.

y	كيفسيتعاونالربنامجمعاملتطوعنييفمجالالصحةاملجتمعيةلدىالحكومةاملوجودينيفاملنطقة؟هلسيتوىلالربنامج

إدماجواحتواءاملتطوعنيالخارجينييفمجالالصحةاملجتمعية؟هلسيعملمتطوعوالصليباألحمروالهاللاألحمريف

شكلأزواجمعاملتطوعنييفمجالالصحة؟

املوارد

y	ر لتذكُّ ملصقات التقارير، رفع استامرات الوظيفية، املساعدة كتيبات املثال، سبيل عىل يتطلبونها؟ التي املوارد هي ما

األخطار/األحداثالصحيةاملتعلقةباملراقبةاملجتمعية،وائتامنإعادةشحنرصيدالهاتف،والعتادامليداين...الخ.

م�شرفو برنامج املراقبة املجتمعية لدى اجلمعية الوطنية

تعليامت)يرجىالحذفواالستعاضةباملعلوماتذاتالصلةتحتكلعنوانفرعيقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

التخصيص واالختيار

y	يساعدمرشفوبرنامجاملراقبةاملجتمعيةعىلإدارةاملتطوعني.هلهمموظفونأومتطوعونحاليونعىلمستوىالفروع

أوعىلمستوىالجمعيةالوطنية؟منهمكباراملرشفنيعليهميفالجمعيةالوطنية؟

y	معايرياالختيار:كيفسيجرياختيارو/أواستقطاباملرشفني،مبايفذلكاملعايريواملؤهالتوالخربةمنأجلإدارةاملتطوعني

وتحفيزهم؟

y	املراقبة برنامج يف املرشفني عدد املثل، سبيل )عىل املطلوب العدد هو ما املجتمعية: املراقبة برنامج يف املرشفني عدد

املجتمعيةلكلعددمناملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعية(؟ُينصحعموماًبتخصيصمرشفواحدلكل30-40متطوعاً

كحٍدأقىص،وإنكانذلكيتوقفعىلالسياق.

y	التقاءأفرقةاملتطوعني إليهم.هلبوسعاملرشفني الوصول الجغرايفللمرشفنيومدىمتكناملتطوعنيمن التوزيع مراعاة

والتواصلمعهمبسهولة؟

y	متويلمرشيفبرنامجاملراقبةاملجتمعية:انظريفكيفيةإدراجذلكالتمويليفامليزانيةوالحفاظعىلمستواهيفاملدىالطويل؟

األدوار واملسؤوليات

y	أدواراملرشفنيومسؤولياتهميفمرشوعاملراقبةاملجتمعية:ماهياألنشطةالتيسيضطلعونبهاوبأيوترية،وكيفسيتنقلون

بنيمناطقاملرشوع؟

y	املقريفحالوجودمخاوفكربى؟منهم مع أو األحمر والهالل األحمر الصليب فرع مع كيفسيتواصلون االتصال:

نظراؤهميفاملكاتبالصحيةوالبيطريةاملحليةالحكومية؟
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالرابع:التأهبلتنفيذاملراقبةاملجتمعية

2-1 األدوارواملسؤوليات

املوارد

y	.ماهياملواردالتيسيتطلبونها؟االتصاالتالهاتفية،والنفاذإىلاإلنرتنت...الخ

احلكومة

اجلهات الفاعلة احلكومية  جدول 7: 

الأدوار وامل�شوؤولياتالعدد، املوقعاملوظفون/الوكالة

اأمثلة: اأفرقة ال�صحة القروية

املتطوعون لرعاية احليوان

امل�صوؤولون البيطريون

العاملون ال�صحيون

قو برنامج املراقبة املتكامل لالأمرا�ض  من�صِّ

وال�صتجابة لها

مكافحة اأمرا�ض ال�صحة العامة

وزارة ال�صحة

وزارة الزراعة

الخ.

ال�شركاء واجلهات الفاعلة املحلية

ال�شركاء واجلهات الفاعلة املحلية جدول 8: 

الأدوار وامل�شوؤولياتالعدد، املوقعاملوظفون/الوكالة

اأمثلة: احتاد املزارعني

اجلماعات الن�صائية

املدار�ض / املعلمون

املنظمات غري احلكومية

املرافق ال�صحية اخلا�صة

م�صارف الأدوية املحلية

الخ.
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالرابع:التأهبلتنفيذاملراقبةاملجتمعية

2-2 التدريب

4-2 التدريب

التدريب قبل بدء الن�شاط

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
خطتكمالتدريبية:منهماملدرِّبونالرئيسيون؟ماهوعدداملدربنياملطلوب؟ماهوعدددوراتالتدريباملتتاليةالتيسيحتاجإليها

املتطوعون؟يتضمنالجدولأدناهمحتوىإرشاديفقط.ويتعنيعليكممراعاةالكيفيةالتيستستخدمبهاالجمعيةالوطنيةوالحكومة

املحليةوالرشكاءبرنامجاملراقبةاملجتمعية،وبالتايل،ميكنكمتحديدأنسبالفئاتاملعنيةالتييتعنيإدراجهايفهذاالجدول.


بني مالحظة: ُيستحسنأاليتجاوزعدداملتطوعنياملشاركنييفكلدورةتدريبية20–30متطوعاً،وأاليتجاوزعدداملدرِّ

2-5أشخاص.

خطة التدريب  جدول 9: 

 امل�شاركون - يرجى بيان الأدوار / الوظائف.امل�شتوى

)ما هو عدد الأ�شخا�ض؟(

عدد الأ�شخا�ض 

املُقرَّر تدريبهم

عدد الدورات، مواقع 

عقد الدورات التدريبية

بني  دورة اإعداد املدرِّ

الرئي�صيني، على 

ال�صعيد الوطني

)اختياري - ميكن 

بني  ا�صتخدام املدرِّ

الرئي�صيني املوجودين 

ملجرد تدريب 

املُدرِّبني(

y	م�شوؤول املراقبة املجتمعية لدى ال�شليب االأحمر والهالل 

االأحمر )1(،

y	،)1( ق تدريب لدى ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر
ِّ

من�ش

y	،)1( ق �شحي لدى ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر
ِّ

من�ش

y	،)1( م�شوؤول �شحي لدى ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر

y	 والنظافة ال�شحي  وال�رسف  واملاء  الكوارث،  اإدارة  اأق�شام  اأدرج 

ال�شحية، وامل�شاركة املجتمعية وامل�شاءلة وكذلك االأق�شام االأخرى 

لدى ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر،

y	 والبيطريني ال�شحيني  امل�شوؤولني  مثل  الوزارات،  موظفي  اأدرج 

د. وم�شوؤويل الرت�شُّ

4-8 لكل 

منطقة من 

مناطق امل�رسوع 

دورة واحدة على 

 امل�شتوى الوطني

اأو االإقليمي

بني،  دورة تدريب املدرِّ

م�صتوى املقاطعة/

املنطقة

y	 لدى املجتمعية  املراقبة  برنامج  يف  امل�رسفني  و/اأو  العاملني  عدد 

ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر،

y	،قني ال�شحيني يف فرع ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر
ِّ

عدد املن�ش

y	 عدد امل�شوؤولني ال�شحيني يف املقاطعة / املنطقة التابعني لل�شليب

االأحمر والهالل االأحمر،

y	،عدد امل�شوؤولني ال�شحيني يف املقاطعة / املنطقة التابعني للحكومة

y	،عدد امل�شوؤولني عن احلياة الربية / البيطريني التابعني للحكومة

y	،عدد موظفي املرافق ال�شحية

y	 قو
ِّ

غري ذلك )على �شبيل املثال، م�شوؤولو املراقبة احلكوميون، ومن�ش

ال�شحة  جمال  يف  والعاملون  العامة،  ال�شحة  جمال  يف  التمري�س 

املجتمعية وامل�رسفون ...الخ(.

# يف االإقليم )األف(# 

# يف االإقليم )باء(

الخ.

تدريب املتطوعني، 

على امل�صتوى 

املجتمعي

y	،عدد متطوعي ال�شليب االأحمر والهالل االأحمر

y	،عدد العاملني/املتطوعني يف جمال ال�شحة املجتمعية

y	،عدد العاملني يف جمال �شحة احليوان يف املجتمع املحلي

y	 واملعاجلون وال�شيادلة  املدر�شون  املثال،  �شبيل  )على  ذلك  غري 

التقليديون والزعماء الدينيون ...الخ.

# يف املقاطعة )األف(# 

# يف املقاطعة )باء(

# يف املقاطعة )جيم(

الخ.
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2-2 مراقبةالجودة

الوحدات التدريبية/املناهج التدريبية/موا�شيع التدريب

التدريب عىل املراقبة املجتمعية من أجل التأهب

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	ماهيالدوراتالتدريبيةاملقررعقدهاخاللالفرتاتاملعتادةقبلوقوعفاشيةأوحالةطوارئ؟

g	–لية عىلسبيلاملثال،التوعيةالصحية،االتصالمنأجلتغيريالسلوك،إجراءاتالوقايةمناألمراض،اإلسعافاتاألوَّ

ليةاملجمعية،ومجموعةأدواتمكافحةاألوبئةمن ميكناستخداممجموعةأدواتالصحةاملجتمعيةواإلسعافاتاألوَّ

أجلاملتطوعني،

g	تدريباملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةعىلالكشفاملبكرعناألخطارواألحداثالصحيةاملحتملةيفاملجتمع

املحيلورفعالتقاريرعنهاواتخاذإجراءاتبشأنها،

g	،تدريسعالماتتعاريف/إشاراتحالةاملجتمعاملحيلاملطلوبتحريها

g	.إعدادرسائلنصيةقصريةأونظامآينلإلخطار

g	.ًتدريساإلجراءاتالتيقديحتاجإليهااملتطوعونمنأجلالتأهبللحاالتالتيقديواجهونفيهاخطراً/حدثاًصحيا

عىلسبيلاملثال،املاءوالرصفالصحيوالنظافةالصحية،وطريقةغسلاليدينللحاميةمناألوبئة،وأساليبالحامية

الفموية، الفمويةوالكولريا،ونقاطاإلماهة النفسيةمنأجلاألوبئة،ومحلولاإلماهة لية الشخصية،واإلسعافاتاألوَّ

واملشاركةاملجتمعيةواملساءلةمنأجلإدارةالشائعات.

y	إرشاكاملتطوعنييفاالضطالعبأنشطةالتوعيةالصحيةاملعتادةيفمجتمعاتهماملحلية،رمبامرةواحدةيفاألسبوع،لضامن

الللتعرفرسيعاًعىلاألخطارو/أواألحداثاملحتملة. مشاركتهمووجودهمبشكلفعَّ

التدريب لتجديد املعلومات

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	ماهيالفرتاتالزمنيةالفاصلةبنيدوراتالتدريبلتجديداملعلومات؟

y	كيفسيجريتدريباملتطوعنياملستقطبنيحديثاًليحلوامحلاملتطوعنياملغادرين؟

التدريب عىل املراقبة املجتمعية من أجل مواجهة حاالت الطوارئ

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	ماهوالتدريبالذييتعنيإجراؤهيفحالاإلعالنعنحدثوبايئأوطارئ؟

g	عىلسبيلاملثال،تدريباملتطوعنيلتجديدمعلوماتهميفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةمنأجلاملراقبةالنشطةلعملية

لية،والدفن البحنعنالحاالت،لتعزيزأنشطةمكافحةاألوبئةمنأجلاملتطوعني،وتتبعجهةاالتصال،واإلسعافاتاألوَّ

بطريقةآمنةوكرمية،وغريهامنأنشطةدعماالستجابة؟

g	.تدريسإجراءاتمكافحةاألمراض،مثلنقاطاإلماهةالفموية،والفحص،وحمالتالتحصنيواسعةالنطاق،وتنقيةاملاء

y	بنيالرئيسينييفغضونمهلةقصريةيفحاالتالطوارئ؟ كيفسيجرياستنفاراملدرِّ

g	بنيلدىالصليب الرئيسينيوغريهممناملوظفنيأواملتطوعنياملدرَّ بني بياناتللمدرِّ املثال،إعدادقاعدة عىلسبيل

األحمروالهاللاألحمرممنميكناستنفارهم.

4-3 مراقبة اجلودة

مراقبه جودة التدريب

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
كيفستتأكدونمناكتساباملتطوعنيللمهاراتالالزمة؟عىلسبيلاملثال،الدراسةالنظريةواالختباراتالعمليةالجتيازالدورات

التدريبية.
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2-2 التعاونمعأصحاباملصلحة

الإ�شراف على الأن�شطة وجمع البيانات

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	كيفسيتحققاملرشفونمنأنشطةاملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةوبأيوترية؟

g	.عىلسبيلاملثال،قياماملرشفبالتحققمنسجالتالنشاطاألسبوعيةالخاصةباملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعية

y	.هلسيجريتنظيمزياراتإرشافيةداعمةللتحققمندقةأنشطةاملتطوعنيالتيمُتارسيفاملجتمعاتاملحلية

y	ماهياألنشطةالتيسُيضطلعبهامنأجلتجديداملهارات)مثلالتدريباتالعمليةوالنظريةومجموعاتاألقران(؟

التحقق من التنبيهات ال�شادرة عن نظام املراقبة املجتمعية

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	يجبعىلمرشيفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةالتحققمنمطابقةالتقاريرالتييرسلهااملتطوعونيفبرنامجاملراقبةاملجتمعية

لتعريفحالةاملجتمعاملحيل.هليتغاضونعنبعضاألخطار/األحداثالصحيةاملحتملةنتيجةإلخفاقهميفالتعرفعىل

األعراض؟

y	لتالبياناتيفالنموذجبشكلصحيح؟ هلُسجِّ

g	عىلسبيلاملثال،فياميتعلقبالتقاريرالتيتستخدمالرسائلالنصيةالقصرية،هليستخدماملتطوعونيفبرنامجاملراقبة

املجتمعيةالرموزالرقميةالصحيحةعىلالنحواملحدديفتصميماملرشوع؟كيفسيتحققاملرشفونمنالجودة؟

y	هليقدماملتطوعونتقاريرهمبشكلفوري/يفغضونساعةواحدةمناكتشافالخطر/األحداثالصحية؟

4-4 التعاون مع اأ�شحاب امل�شلحة

النظام احلكومي

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	املوظفونالحكوميون:كيفسيجريالتنسيقوالتعاونبانتظامبنيمرشوعاملراقبةاملجتمعيةومكاتبالحكومةاملحلية؟

منهمالنظراءمنكلمنموظفيالصليباألحمرأوالهاللاألحمروموظفيالحكومةممنسيتولونالتنسيقفيامبينهم،

مثلالعاملنييفمجالالصحة،أومسؤويلاملراقبة،أوالعاملنييفمجالرعايةالحيوان،أواملراقبةاملتكاملةلألمراضوالتصدي

قياملراقبةاآلخرين؟ماهيوتريةذلك؟هليتباينذلكتبعاًللمستوى)مستوىاملرافقالصحية،مستوىاملناطق لها،أومنسِّ

الصحية،مستوىالدائرةالصحية،مستوىاملقاطعة،املستوىالوطني(؟

y	ماهياالجتامعاتأواملنتدياتالتييجبأنيحرضهاالصليباألحمروالهاللاألحمرللمشاركةيفالتنسيق؟عىلسبيل

للمستوى تبعاً يتباينذلك ماهيوتريةذلك؟هل الفنية. العمل العمل،مجموعات أفرقة املجموعة، اجتامعات املثال،

)مستوىاملرافقالصحية،مستوىاملناطقالصحية،مستوىالدائرةالصحية،مستوىاملقاطعة،املستوىالوطني(؟

y	املعتاددونوقوع التأهب لفاشيةمقابل العاجلة -االستجابة الحالة التيستتعاونونمعهاعىل النظراءواللجان يعتمد

فاشية.حددواأشكالالتعاوناملناسبةللسياقالخاصبكم.

ال�شركاء واأ�شحاب امل�شلحة الآخرون

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
كيفسيجريالتنسيقوالتعاونبانتظامبنيمرشوعاملراقبةاملجتمعيةوالجهاتالفاعلةاملحلية؟العملمعهممنأجلتحسني

التنبيهاتاملبكرةواملعلوماتالصحيةاملجتمعيةمنأجل:

y	،رشكاءالتنمية

y	،مقدموالرعايةالصحيةالخصوصيون

y	،منظامتاملجتمعاملدين
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2-4 املشاركةاملجتمعيةواالتصالواملساءلة

y	،قطاعاألعامل

y	أضيفواجهاتأخرىمعنيةمبجالمرشوعكم

4-5 امل�شاركة املجتمعية والت�شال وامل�شاءلة

اأن�شطة امل�شاركة املجتمعية وامل�شاءلة

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	،ماهياألنشطةاملتعلقةباملشاركةمعاملجتمعاملحيلوالجامعاتاملجتمعيةيفجميعمراحلاملرشوع)عىلسبيلاملثال

‘1’التخطيطاملبكر؛‘2’اإلطالق؛‘3’تلقيالتعليقاتوإجراءاالستعراضات(؟

g	املستجدات وإبالغ وتنفيذه، املرشوع تخطيط يف املحلية املجتمعات األحمر والهالل األحمر الصليب سيرشك كيف

واملعلوماتوالرسائلالصحية؟

g	كيفسيجريتحفيزاملجتمعاتاملحليةوإرشاكهامشاركةملموسة؟

g	.قوموابإعدادقامئةبكافةاألنشطةالتيستضطلعونبهامنأجلالتمكنمنتخطيطاملواردوتخصيصها

y	املساءلةوالحوارالثنايئمعاملجتمعاملحيل:كيفسيديرالصليباألحمروالهاللاألحمرالتوقعات،وماهيالقنواتاملحددة

لتلقيالتعليقاتواآلراءمناملجتمعاملحيل،ولإلبالغعنالشكاوى؟

g	اتسمواباالبتكارفياميتعلقبآلياتاالتصاالتالعامةمنأجلاإلعالممبستجداتاملرشوعوإبالغالرسائلالهامةوتلقي

التعليقاتمناملجتمعاملحيل...الخ.

y	العامةواملدارسواملرافق عىلسبيلاملثال،وضعلوحةنرشاتأومعلوماتيفاألماكنذاتالصلةمثلامليادين

الصحية،والربامجاإلذاعية،واالتصالالهاتفيبالربامجاإلذاعية،واالتصالالهاتفيلالستغاثة،وصندوقتلقيالتعليقات،

والعروضالعامةأوالعروضالتوضيحية،واألغاين،والحواراتالجامعية،واللقاءاتاملجتمعية.

g	كيفستجريحاميةرسيةرفعالتقاريرالواردالذييحملالتعليقاتأوالشكاوى)مثلتلقيمكاملاتهاتفيةلالستغاثة

دونإعالنهويةاملتصل(؟

g	منهواملسؤولعنالردعىلالتعليقاتالواردةمناملجتمعاملحيلوالترصفبناًءعىلذلك،وماهيوتريةذلك؟


الجمعيات يف واملساءلة املجتمعية باملشاركة املعنيني والزمالء واملساءلة املجتمعية املشاركة قسم مع تواصلوا مالحظة: 

الوطنية.واستخدموامجموعةأدواتاملشاركةاملجتمعيةواملساءلةيفإطاربرنامجكمللمراقبةاملجتمعية.

4-6 ال�شتدامة

ا�شتبقاء املتطوعني واملوظفني

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	ماهيالحوافزواالسرتاتيجياتاملتعلقةبتحفيزاملتطوعنيواملرشفنياملعنينيباملراقبةاملجتمعيةواستبقائهم؟

g	،دةالتيحددتهاالجمعيةالوطنية،معالنظريفجدوىواستدامةهذهالبدالتالنقدية انظروايفالبدالتاملوحَّ

g	خصصوااألولويةللحوافزغريالنقدية،عىلسبيلاملثال،احتفاالتلتوزيعشهاداتالتقديرالعام،وتوزيعشاراتوجوائز

أداء،وتنظيمأياماحتفاليةمثلاليومالعامليللصليباألحمروالهاللاألحمر،واليومالدويلللمتطوعني،وتوفريفرص

للتدريباإلضايف...الخ.

y	حاميةسالمةاملتطوعنيوأمنهم؟

y	توفريالدعمالنفيساالجتامعيللمتطوعنيواملرشفنيأثناءالتصديلفاشية؟
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2-4 إدارةاملخاطر

y	وجودعمليةالستقطابوتدريبمتطوعنيجددعندانخفاضأعداداملتطوعنياملوجودين؟

y	وجوداسرتاتيجيةاحتياطيةملواجهةالنقصيفعددموظفياملراقبةاملجتمعية؟

g	بنيرئيسينيمتعددينيف عىلسبيلاملثال،أنيكونمساعدمرشوعاملراقبةاملجتمعيةعىلدرايةباملرشوع؛وتجهيزمدرِّ

مرحلةالبدءإلعطاءهامشيتيحمواجهةالنقصيفعددهم.

التمويل

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	وكيفسيجريخفضها املتكررة، التكاليف ماهي املتكررة: والتكاليف املرشوع بدء قبل واحدة مرة املتكبدة التكاليف

لتمكنيالجمعيةالوطنيةمنمواصلةاملراقبةالطويلةاألجل)القدرةعىلتحملالتكاليف(؟

g	رواتبموظفياملراقبةاملجتمعية:كيفسيجريمتويلمرشيفوموظفيمرشوعاملراقبةاملجتمعيةيفاملدىالطويل؟

g	مياومة/بدالتاملتطوع:ماهواملعيارالحايللبدالتمتطوعيالصليباألحمرأوالهاللاألحمر؟

y	.)تجنبواإنشاءنظاميتطلببدالتيوميةللمتطوعني)توخوابالغالحذروالحسميفهذاالشأن

y	كيفسيجريمتويلتكاليفالتطوعيفاملدىالطويل؟

y	هلتختلفبدالت/مياوماتاملتطوعخاللأنشطةاملراقبةاالجتامعيةللتأهبعنهايفحاالتالطوارئ؟كيفستجريإدارة

هذااالختالفالستبقاءاملتطوعنيوإدارةالتوقعات؟

y	كيفتؤثربدالتمتطوعيالصليباألحمروالهاللاألحمريفاملتطوعنيالصحينيلدىالحكومةاملحلية؟هليحصلونعىل

أيبدالتمنالحكومة؟أمأنذلكيخلقتعارضاًوعدممساواةبنيمتطوعيالصليباألحمروالهاللاألحمرواملتطوعني

لدىالحكومة؟

y	حاميةاألصول:ماهيالربوتوكوالتالتيسيجريتطبيقهاللتقليلإىلأدىنحدممكنمنفقداناألصول)مثلسجلالهاتف

املحمولوسجلاإلرسالوالخزانةاآلمنةالتيميكنقفلها(؟

4-7 اإدارة املخاطر

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
أعدواقامئةتتضمناألخطاروالتحدياتاملحتملةالتيقدتحدثيفبرنامجكمللمراقبةاملجتمعية.وضعواخططااسرتاتيجيةلتفادي

ذلك،أولبيانكيفيةالتغلبعىلذلك.

الأخطار والتحديات املحتملة جدول 10: 

 ا�شرتاتيجية التفادي اأو التغلب الأخطار / التحديات املحتملة

على الأخطار / التحديات املحتملة

امل�شوؤول عن ذلك
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالخامس:حشداملراقبةاملجتمعيةلإلبالغعنحاالتالطوارئ

القسمالخامس:
حشداملراقبةاملجتمعية

لإلبالغعنحاالتالطوارئ

تقاريراملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةمنأجلحاالتالطوارئ  1-5

إجراءاتاالستجابةواملكافحة  ٢-5

املشاركةاملجتمعيةواإلعالمواالتصال  3-5

التنسيقوالتعاونأثناءحاالتالطوارئ  4-5

تسليمنظاماملراقبةاملجتمعيةلالستجابةيفحاالتالطوارئواستدامته  5-5
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالخامس:حشداملراقبةاملجتمعيةلإلبالغعنحاالتالطوارئ

4-1 تقاريراملتطوعنييفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةمنأجلحاالتالطوارئ

للسلطة يجوز للكوارث، التأهب أجل املجتمعيةمن املراقبة برنامج تطبيق بفضل الحالة وتأكيد وبايئ الكشفعنمرض عند

املختصةأنُتعلنعنالفاشيةأوالوباء.

ويفهذهاملرحلة،يرفعنظاماملراقبةاملجتمعيةالحالةإىلاملراقبةاملجتمعيةلإلبالغعنحالةالطوارئ،حينيجريحشداملتطوعني

املحتملة. الحاالت عن التقارير ورفع األمراض عن للكشف املحلية املجتمعات يف هذه يف مكثفة بأنشطة االضطالع أجل من

وسيشاركاملتطوعونحينئذبقيادةالحكومةوأفرقةالعمليفإجراءاتواسعةالنطاقللتصديلألمراضومكافحتهاحسباالقتضاء.

وسوفتساعدمراعاةبعضاالعتباراتاملتميزةمنأجلالتخطيطاملتقدمعىلاالنتقال،مبزيدمنالسالسة،بنظاماملراقبةاملجتمعية

منمرحلةالتأهبإىلمرحلةالطوارئثمالعودةمجدداًإىلمرحلةالتأهب.

ويفحاالتالطوارئالتيجرىفيهانرشوحدةلالستجابةلحاالتالطوارئيفمجالالصحةالعامةيفإطارنظاماملراقبةاملجتمعية،

يرجىالرجوعإىلدليلاملراقبةاملجتمعيةمنأجلوحدةاالستجابةلحاالتطوارئالصحةالعامة11خاللعمليةصياغةبروتوكول

املراقبةاملجتمعية.


مالحظة: ال يعلن الصليب األحمر والهالل األحمر مطلقاً عن فاشية أو وباء.وينطبقذلكعىلاملتطوعنيواملرشفنيوفروع

ومقارالصليباألحمروالهاللاألحمر.وماعىلبرامجالصليباألحمروالهاللاألحمرللمراقبةاملجتمعيةسوىتحديد

االستجابة إجراءات املحليةيف السلطاتواملجتمعات التقاريرعنها،ومساعدة املحتملةورفع الصحية األخطار/األحداث

واملواجهة.

5-1 تقارير املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية من اأجل حالت الطوارئ

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	الاألخطار/األحداثاملحتملةيفاملجتمعاملحيل؟عىل كيفسيكتشفاملتطوعونيفبرنامجاملراقبةاملجتمعيةبشكلفعَّ

سبيلاملثال،عربالزياراتاملنزليةوالزياراتاملدرسية،وعقداللقاءاتمعقادةاملجموعاتاملجتمعيةواألشخاصاملعنيني

باالتصالبالجامعات...الخ.

y	كيفستكونوتريةاضطالعاملتطوعنيمبهاماملراقبةهذه)عىلسبيلاملثال،يومياً،كلساعة،كليومني...الخ.(؟

y	هل التأهب؟ بيانات عن التقارير رفع نسق عن بأيشكل الطوارئ حاالت بيانات عن التقارير رفع نسق سيتغري هل

سُتستخدمطريقة»رفعتقريرعنالنشاط/رفعتقريردونإعالن«)التييتعنيفيهاعىلاملتطوعنيرفعتقريردونإعالن

بشأناألخطار/األحداثيفبدايةكليومخاللمرحلةالطوارئ(؟

y	ماهوعدداملتطوعنياملطلوبنيلتغطيةمنطقةالتجمعاتالسكانيةالخاضعةللمراقبةاملجتمعية؟

y	،إذالزماألمر،كيفستقومونبالحشدالرسيعملزيدمناملتطوعنيمنأجلبرنامجاملراقبةاملجتمعية؟عىلسبيلاملثال

موفدونمنفروعأخرى،عقددوراتتدريبرسيعةللمتطوعنييفبرامجأخرىتابعةللصليباألحمروالهاللاألحمر.

y	الةبأيشكلمناألشكالعنرفعالتقاريرالورقيةاملعتادأورفعالتقاريرعرب نسقرفعالتقارير:هلستتغرياملراقبةالفعَّ

الهاتفيفإطاراملراقبةاملجتمعيةمنأجلالتأهب؟

االستجابة وحدات آلية إطار يف املوفدين املندوبني لجميع متاٌح العامة الصحة طوارئ لحاالت االستجابة وحدة أجل من املجتمعية املراقبة دليل  -11

لحاالتالطوارئ،ويتضمنتفاصيلإضافيةذاتصلةبالسياقالتشغييللعملياتنرشالوفودالتيتقومبهاوحداتاالستجابةلحاالتلطوارئالتابعة
لالتحادالدويل.
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4-2 إجراءاتاالستجابةواملكافحة

y	كيفسيجريتحليلالبياناتالواردةيومياًلرصدالتنبيهاتواملناطقاملعرضةللخطر؟

y	كيفستجريحاميةهذهالبياناتوتقاسمهامعالسلطاتوالرشكاء؟

5-2 اإجراءات ال�شتجابة واملكافحة

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	كيفسيقوماملرشفونواملتطوعونلدىالصليباألحمرأوالهاللاألحمربدعمالحكومةوالرشكاءخاللتفيشوباءأوحالة

طوارئ؟

g	أجل من األوبئة ومكافحة املجتمعية(، لية األوَّ واإلسعافات املجتمعية )الصحة الصحية التوعية املثال، سبيل عىل

ليةالنفسية،ونقاطاإلماهةالفموية،ونقاطمعالجةاملياه،وتعقبجهاتاالتصال،والدفن املتطوعني،واإلسعافاتاألوَّ

بطريقةآمنةوكرمية،والحشداالجتامعيمنأجلحمالتالتحصني،ومكافحةناقالتاألمراض،واإلدارةالبيئية...الخ.

g	مالحظة:يراعىالنظربعنايةيفمهاراتفرعالصليباألحمروالهاللاألحمر،وأنواعاألنشطةاملألوفةفيه،ومواردالفرع
وحدودقدرتهوالتمويلاملتاحله.ويتعنيالتحيلبالواقعية.

y	بأمراض املصابون إليه ُيحال أن يتعني الذي باملكان املتطوعني املنطقةوإعالم الصحيةيف اإلحالة أنسبخدمات تحديد

شديدة.الحظأنقدرةالخدماتالصحيةقدتتغريخاللحالةالطوارئ-فاملرفقالصحياملحيلقداليكونأفضلمكانيف

أوقاتمعينة.وينبغيالبقاءعىلاتصالمعالسلطاتاملختصةولجانأفرقةالعمل.

y	ماهيالتدابريواملواداملطلوبةللمتطوعنيلحاميةأنفسهمشخصياً،عىلسبيلاملثال،ارتداءاألقنعةوالقفازاتواستخدام

رة. املوادامُلطهِّ

g	مالحظة:تأكدمنمتايشتدابريالحاميةمعاملهاماملتوقعمناملتطوعنيإنجازها)عىلسبيلاملثال،إذاكاناملتطوعون
يشاركونيفأنشطةحشداجتامعيواليخالطوناألفراد،فالحاجةبهمإىلارتداءمعداتالوقايةالشخصيةعندالقيام

بالتوعيةداخلاملجتمعاملحيل(.وهذايتامىشمعمفهومعدمإلحاقرضريفوقالنفع)أيخلقإحساسزائفباألمن

أوالوصممنأجلاملتطوعني(.كيفسيجريتدريباملتطوعنيعىلاالضطالعبهذهاملهام؟فكريفعددهم،وماإذاكان

بةاملحددةهواألفضل. األخذبنموذجفرقاالستجابةاملدرَّ

y	كيفسيجرياإلرشافعىلهذهاألنشطة؟

y	كيفسيجريمتويلهذهاألنشطةللتصديلحاالتالطوارئ؟

5-3 امل�شاركة املجتمعية والإعالم والت�شال

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
يشكلقبولأعضاءاملجتمعاملحيلملرشوعاملراقبةاملجتمعيةأمراًرضورياً،ويتطلباملشاركةاملجتمعيةاملستمرةبدءاًمنالتقييم

يلفصاعداً.وينبغيأنينظراملنفذونفيامييل: األوَّ

y	كيفسينخرطالصليباألحمرأوالهاللاألحمرمعأفراداملجتمعاملحيلويتواصلمعهميفحاالتالطوارئ؟

g	،إذاعية،ورسائلعربمكرباتصوت أومعلومات،ونرشات لقاءاتمجتمعية،ولوحاتنرشات املثال،عرب عىلسبيل

وزياراتمنزلية...الخ.

y	ماهيعمليةإدارةشواغلاملجتمعاملحيلومخاوفهورفعالتقاريرعنالسلوك،وماإىلذلك؟
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4-2 التنسيقوالتعاونأثناءحاالتالطوارئ

5-4 التن�شيق والتعاون اأثناء حالت الطوارئ

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:

y	قالصليباألحمروالهاللاألحمرمعالحكومةواملرافقالصحيةوأصحاباملصلحةاآلخرينعىلمستوىاملجتمع كيفسُينسِّ

املحيل/الفرعخاللإجراءاتاالستجابةواملكافحة؟

y	ماهياملجموعاتوأفرقةالعملواللجانالتييجبعىلالصليباألحمروالهاللاألحمرالصليباألحمراملشاركةفيها

وحضوراجتامعاتها؟

y	منهواملسؤول؟ماهيوتريةلقاءاته؟ماهياالجتامعات/قنواتاالتصال؟

g	تأكدمناستمرارالتنسيقيفجميعمراحلاالستجابة،ومنربطالربوتوكولبأيموادتخطيطإضافيةمثلوثائقخطة

عملالطوارئوماإىلذلك.

y	كيفسيجريتبادلبياناتاملراقبةاملجتمعيةمعالحكومةوالرشكاءلتسهيلاالستجابةمبزيدمناالستنارةوالفعالية؟من

سيكونالشخصاملسؤولفنياًعنتحليلوإدارةالبياناتواملشاركةيومياً؟

y	ماهيالوثائقالتيسُيحتفظبهالتسجيلالدروساملستفادةمنأجلاملشاركةيفاملستقبلبعدانتهاءمرحلةاالستجابة

لحالةالطوارئ؟

5-5 ت�شليم نظام املراقبة املجتمعية لال�شتجابة يف حالت الطوارئ وا�شتدامته

y	فياميتعلقبُنظماملراقبةاملجتمعيةالتيُأنشئتبغرضاالستجابةلحاالتطوارئالفاشياتواألوبئة،هلستستمرالعملية

وتظلباقيةبعدانتهاءالفاشية؟

g	هلتوجدثغراتيفُنظماملراقبةالقامئةعىلاملرافقالوطنيةيفحنيثُبتأناملراقبةاملجتمعيةاسرتاتيجيةمفيدةلتعزيز

املراقبةالوبائية؟

g	.تأكدمنمشاركةالجمعيةالوطنيةوالرشكاءاملنفذيناآلخرينيفهذهاملناقشة

y	ماهوالقسموالفريقالذيسيكونمسؤوالًداخلالجمعيةالوطنية؟كيفيجريإرشاكهمخاللاملراقبةاملجتمعيةلحاالت

الطوارئ؟

y	ماهياملوارداملطلوبةيفاألجلالطويل؟كيفسيجريمتويلهابعدانتهاءمتويلصناديقاالستجابةلحاالتالطوارئ؟

y	ماهيالتغيرياتالتييتعنيإجراؤهايفتصميمنظاماملراقبةاملجتمعيةلالنتقالمنمراقبةحالةالطوارئإىلمراقبةحالة

التأهب؟عىلسبيلاملثال،تغيريوتريةرفعتقاريردونإعالنمنالتقاريراليوميةإىلتقاريرأسبوعية،توسيعنطاقاملراقبة

ليشملمجموعةمناألمراضذاتاألولوية.

y	ماهوالتدريبالذييحتاجهفريقالجمعيةالوطنيةليتمكنمنإدارةنظاماملراقبةاملجتمعية؟

y	هلسيجريإدماجنظاماملراقبةاملجتمعيةيفالربامجاألخرىلدىالجمعيةالوطنيةأوربطهبها؟
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالسادس:تخطيطاألنشطةوالرصدوالتقييمورفعالتقارير

القسمالسادس:
تخطيطاألنشطةوالرصد

والتقييمورفعالتقارير

تعليامت)يرجىالحذفقبلاالنتهاءمنإعدادالربوتوكول(:
إىلهذاالربوتوكولللمراقبةاملجتمعية،صنفواأهدافكموأنشطتكميفسجلإطاري.وضعواخطةلرصدهذهاألنشطة استناداً

لةمنإعدادميزانيةكاملة. والنتائج.وضعوامؤرشاتللرصدوالتقييم.وسُتمكنكمخطةالعملامُلفصَّ

ل: أرفقواماييلبشكلُمفصَّ

y	سجلإطاري

y	إطارالرصدوالتقييم

g	:فيامييلبعضاملؤرشاتاملقرتحة

y	،العدداإلجاميلملنتلقواتدريباملدرِّبالرئييسيفمجالاملراقبةاملجتمعية

y	،العدداإلجاميلللمتطوعنيالذينتلقواتدريباًعىلاملراقبةاملجتمعية

y	،عدداملجتمعاتاملستهدفةمبتطوعنينشطنييفمجالاملراقبةاملجتمعية

y	النسبةاملئويةللمتطوعنيالنشطنيالذينيقومونبرفعتقاريرعناألخطارالصحيةو/أوتقريرعنالنشاط/تقرير

دونإعالن»يفالوقتاملحدد«)عىلالنحوالذييحددهالربوتوكول(،

y	عددالتنبيهاتالصادرةعننظاماملراقبةاملجتمعيةالتيتتطابقمعتعريفالحالةاملجتمعيةوالتيتحققمنها

املرشفونعىلاملتطوعني.

y	جدولالبياناتاإللكرتوينلخطةعملالنشاط
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالسابع:املواردوامليزانية

4-1 جداولتخطيطاملوارد

القسمالسابع:
املواردوامليزانية

7-1 جداول تخطيط املوارد

ضعواميزانيةتتضمنجميعاملواردوالتكاليفاملتعلقةبكلنشاط.وفيامييلالبنودالتيتغطيالعنارصالرئيسيةذاتالصلة؛

املوارد الب�شرية

تخطيط املوارد: املوارد الب�شرية  جدول 11اأ: 

بند/رمز امليزانيةالتكلفة الإجماليةالكميةالوتريةتكلفة الوحدةالبندالأفراد

اأمثلة: م�رشف على نظام 

املراقبة املجتمعية

### ال�شهور#الراتب

متطوعو ال�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر

 # االأيام #البدالت

اأو ال�شهور

##

جوائز، احلوافز

فعاليات

####

الخ.
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4-1 جداولتخطيطاملوارد

التدريب

تخطيط املوارد: التدريب  جدول 11ب: 

 الكميةتكلفة كل دورةامل�شاركوناملو�شوع/الوحدة التدريبية

)# الدورات(

التكلفة الإجمالية 

)العملة(

بند/رمز امليزانية

بني  اأمثلة: تدريب املدرِّ

الرئي�صيني يف جمال مكافحة 

الأوبئة من اأجل املتطوعني

###املدربون الرئي�شيون

 تدريب املتطوعني يف جمال 

مكافحة الأوبئة

من اأجل متطوعي 

ال�شليب االأحمر 

والهالل االأحمر

###

متطوعو فريق ال�شحة 

القروية

###

بني الرئي�صيني  تدريب املدرِّ

يف جمال ال�صحة املجتمعية 

لية املجتمعية والإ�صعافات الأوَّ

تدريب املتطوعني يف جمال 

ال�صحة املجتمعية والإ�صعافات 

لية املجتمعية الأوَّ

بني  التدريب العملي للمدرِّ

الرئي�صيني يف جمال املراقبة 

املجتمعية

التدريب العملي للمتطوعني يف 

جمال املراقبة املجتمعية

الخ.
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4-1 جداولتخطيطاملوارد

تنفيذ املراقبة املجتمعية

تخطيط املوارد: تنفيذ املراقبة املجتمعية جدول 11ج: 

تكلفة الوحدة الغر�ضاملوارد/املواد

)العملة(

التكلفة الإجمالية الكمية

)العملة(

بند/رمز 

امليزانية

اأمثلة: الرمز التعريفي 

للمتطوع يف جمال املراقبة 

املجتمعية

###روؤية املتطوعني

 �صرتات للمتطوعني يف 

ال�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر

###روؤية املتطوعني

###اأطقم النظافة ال�شخ�شيةحماية املتطوعني

م�شاعدات وظيفية و�شجالت كتب الن�صاط

ن�شاط من اأجل املتطوعني

###

التقارير ال�شادرة عن نظام الهواتف املحمولة

املراقبة املجتمعية

###

التقارير ال�شادرة عن نظام �صحن ر�صيد الهاتف

املراقبة املجتمعية

###

التقارير ال�شادرة عن امل�رسف احلا�صب الآيل

على نظام املراقبة املجتمعية

###

###زيارات اإ�رسافيةانتقالت امل�رشفني

###امل�شاركة املجتمعية وامل�شاءلةالبث الإذاعي

 جمموعات اأدوات نقاط 

الإماهة الفموية

مكافحة االأوبئة من اأجل 

املتطوعني/اأن�شطة التوعية 

ال�شحية

###

عرو�ض تو�صيحية ب�صاأن 

مكافحة الأوبئة من اأجل 

املتطوعني

دعم اال�شتجابة يف حاالت 

الطوارئ

###

التخزين امل�شبق، اأو جتميع موارد ال�صتجابة لالأوبئة

االأدوات - نقاط االإماهة 

الفموية وجمموعات املواد 

املطهرة

###

الخ.
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4-1 جداولتخطيطاملوارد

التعاون، والتن�شيق، والتخطيط والر�شد والتقييم ورفع التقارير

تخطيط املوارد: التعاون، والتن�شيق، والتخطيط   جدول 11د: 

والر�شد والتقييم ورفع التقارير   

تكلفة الوحدة الغر�ضالبند

)العملة(

التكلفة الإجمالية الكمية

)العملة(

بند/رمز امليزانية

اأمثلة: اجتماعات لأ�صحاب 

امل�صلحة من اأجل التخطيط 

التن�شيق والتعاون

الجتماعات الفتتاحية 

للمجتمعات املحلية

امل�شاركة املجتمعية 

وامل�شاءلة

الر�شد والتقييم عند التقييم املجتمعي

خط االأ�شا�س وخط 

النهاية، توثيق الدرو�س 

امل�شتخل�شة

اجتماعات املن�صقني ال�صهرية 

 للمراقبة املجتمعية - 

املراقبة املتكامل لالأمرا�ض 

وال�صتجابة لها

التن�شيق والتعاون

اإحاطات ومواد اإعالمية الطباعة

وتقارير البيانات 

وعرو�س تقدميية

الخ.
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املراقبة املجتمعية: منوذج الربوتوكول
القسمالثامن:مواردمفيدة

القسمالثامن:
مواردمفيدة

y	االتحادالدويل،املراقبةاملجتمعية:املبادئالتوجيهية.متاحةباإلنجليزيةوالفرنسية

y	.االتحادالدويل،أداةومنوذجتقييماملراقبةاملجتمعية

y	موقعاملراقبةاملجتمعية

g	يشملأدواتوروابطودراساتحالةوأمثلةمفيدةمنتنفيذمرشوعللمراقبةاملجتمعيةلدىالصليباألحمر

والهاللاألحمر.

y	cbs@ifrc.org:الدعمالفنيللجمعياتالوطنيةيفمجالاملراقبةاملجتمعية

y	12دليلتكويناملراقبةاملجتمعيةمنأجلوحداتاالستجابةلحاالتطوارئالصحةالعامة

y	ليةاملجتمعية االتحادالدويل،أدلةوأدواتتدريسإلكرتونيةبشأنالصحةاملجتمعيةواإلسعافاتاألوَّ

y	االتحادالدويل،مجموعةأدواتاملشاركةواملساءلةاملجتمعية

y	االتحادالدويل،مكافحةاألوبئةمنأجلاملتطوعني

سيجريتوزيعدليلالصحةالعامةعىلجميعاملندوبنيخاللالدوراتالتدريبيةوقبلعملياتنرشالوفود. -1٢

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/03/CommunityBasedSurveillanceFR_Global_LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-based-surveillance-guiding-principles/
https://www.cbsrc.org
http://cbs@ifrc.org
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/disease/


والهالل األحمر للصليب الدولية الحركة اإلنسانية إن

األحمر،التيانبثقتمنالرغبةيفإغاثةالجرحىيفميدان

دويل طابع ذات حركة بصفتها تسعى، متييز، دون القتال

ووطني،إىلتجنباملعاناةاإلنسانيةوتخفيفهاأيناموجدت.

اإلنسان، الحياةوالصحةوضامناحرتام وتهدفإىلحامية

املتبادلوالصداقةوالتعاونوتحقيق التفاهم وتشجععىل

السالمالدائمبنيجميعالشعوب.

عدم التحيز المتارسالحركةأيمتييزعىلأساسالجنسية

أو االجتامعي الوضع أو الدينية املعتقدات أو العرق أو

اآلراءالسياسية.وهيتسعىإىلتخفيفمعاناةاألفرادوفقاً

الحتياجاتهمفقط،وإىلإعطاءاألولويةألشدحاالتالضيق

إلحاحاً.

الحياد ليكتحتفظالحركةبثقةالجميع،متتنععنتأييد

أواملشاركة،يف العدائية أيطرفمناألطرافيفاألعامل

أو العرقي أو السيايس الطابع الخالفاتذات أيوقت،يف

الدينيأواأليديولوجي.

الجمعيات أن من وبالرغم مستقلة، االستقالل الحركة

الوطنيةتعملكهيئاتمساعدةيفالخدماتاإلنسانيةالتي

أن عليها أن إال بلدانها، لقوانني وتخضع حكوماتها تقدمها

عىل قادرة تكون بحين الذايت استقاللها عىل دامئا تحافظ

الترصفيفكلاألوقاتوفقاًملبادئالحركة.

الخدمة التطوعية الحركةمنظمةإغاثةتطوعيةالتبغي

الربحبأيشكلمناألشكال.

واحدة جمعية سوى هناك تكون أن ميكن الوحدة ال

للصليباألحمرأوالهاللاألحمريفالبلدالواحد.ويجبأن

تكونالجمعيةمفتوحةللجميع،وأنميتدعملهااإلنساينإىل

جميعأرايضالبلد.

األحمر والهالل األحمر للصليب الدولية العاملية الحركة

متساو بوضع الجمعيات كل فيها تتمتع عاملية حركة هي

وتتحملنفساملسؤولياتوعليهانفسالواجباتيفمساعدة

بعضهاالبعض.

 املبادئ األساسيةللحركةالدولية

للصليباألحمروالهاللاألحمر



ملزيد من املعلومات حول منشور االتحاد الدويل هذا، يرجى االتصال بـ

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

قسم الصحة والرعاية

health.department@ifrc.org:الربيداإللكرتوين

http://health.department@ifrc.org
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