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االخت�صارات بالإجنليزية ومقابلها العربي
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Community animal health worker

عامل يف مجال صحة الحيوان يف املجتمع املحيل

CAHW

Community-based health and first aid

الصحة املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجتمعية

CBHFA

Community-based surveillance

املراقبة املجتمعية

CBS

Centers for Disease Control and Prevention

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

CDC

Community engagement and accountability

املشاركة املجتمعية واملساءلة

CEA

Community health volunteer

متطوع يف مجال الصحة املجتمعية

CHV

Community health worker

عامل يف مجال الصحة املجتمعية

Disaster management

إدارة الكوارث

DM

Epidemic control for volunteers

مكافحة األوبئة من أجل املتطوعني

ECV

Emergency Operations Centre

مركز عمليات الطوارئ

EOC

Emergency plan of action

خطة عمل الطوارئ

Emergency response unit

وحدة مواجهة حاالت الطوارئ

Integrated Diseases Surveillance and Response

املراقبة املتكاملة لألمراض والتصدي لها

Non-governmental organizations

منظامت غري حكومية

Oral rehydration solution

محلول اإلماهة الفموية

ORS

Oral rehydration points

نقاط اإلماهة الفموية

ORP

Psychosocial first aid

اإلسعافات األ َّولية النفسية االجتامعية

PFA

Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting

التخطيط والرصد والتقييم ورفع التقارير

Personal protective equipment

معدات الحامية الشخصية

PPE

Safe and dignified burials

عمليات الدفن بطريقة آمنة وكرمية

SDB

Village health team

فريق الصحة القروية

VHT

Water, sanitation and hygiene

املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية

World Health Organization

منظمة الصحة العاملية

CHW

EPoA
ERU
IDSR
NGOs

PMER

WASH
WHO
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تجملا ةبقارملا لوكوتورب جذومن مادختسا ةيفيك :تاميلعت


تعليامت:كيفية استخدام
منوذج بروتوكول املراقبة املجتمعية
يوفر منوذج بروتوكول املراقبة املجتمعية إرشادات واعتبارات وتعليامت من أجل تصميم نظام املراقبة املجتمعية .ويغطي املحتوى
مجموعة من العنارص واألنشطة الهامة لتنفيذ املراقبة املجتمعية .وتجدر اإلشارة إىل أن التصميم الدقيق والتخطيط الشامل مسبقاً
يحسنان عملية التنفيذ وااللتزام وتأثري الربنامج ودميومته.
لنظام املراقبة املجتمعية ِّ
وتنقسم هذه الوثيقة إىل مثانية أقسام (عىل سبيل املثال :القسم  :1نبذة عن املرشوع) .كام ينقسم كل قسم إىل أقسام فرعية (عىل
سبيل املثال 1-1 :سياق البلد).
وترد تعليامت موجزة يف كل قسم فرعي عىل سبيل املثال :تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول) .وتُق َّدم أمثلة
يف جميع الحاالت إما باإلشارة املبارشة (عىل سبيل املثال :مثال) أو مكتوبة بخط أزرق مائل .وترد النصائح والتلميحات يف إطارات
نصية منفصلة وتبدأ بلفظة مالحظة.
وسوف تدعم هذه الوثيقة تنظيم املحادثات الداخلية مع أفرقة الصليب األحمر والهالل األحمر األخرى (مثل الصحة ،والشؤون
املالية ،وإدارة الكوارث ،واملاء والرصف الصحي والنظافة الصحية ،وإدارة املتطوعني) وكذلك مع الرشكاء الخارجيني .ومن املشجع
أن تسعوا إىل الحصول عىل مدخالت واالستفادة من الخربات التي تتيحها مجموعة متنوعة من اإلدارات واألقسام والرشكاء بينام
تنتقلون من قسم إىل آخر يف هذه الوثيقة.
ويشكل هذا النموذج لربوتوكول املراقبة املجتمعية دلي ًال مفيداً من أجل عمليات التأهب لحاالت الطوارئ وغري حاالت الطوارئ.
نتمنى لكم حظاً سعيداً!
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شملا نع ةذبن :لوألا مسقلا


القسم األول:
نبذة عن املرشوع
 1-1سياق البلد
 2-1نظام املراقبة الحايل
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شملا نع ةذبن :لوألا مسقلا
111لا قايس 1-1

� 1-1سياق البلد

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
صف بإيجاز السياق الصحي العام ،مبا يف ذلك األوبئة الحديثة (البرشية والحيوانية عىل حد سواء) ،فض ًال عن نظام الرعاية الصحية.

 2-1نظام املراقبة احلايل

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
صف بإيجاز النظام العام الحايل ملراقبة األمراض ،مبا يف ذلك ما ييل:

ملحة عامة عن النظام

يرجى وصف أي نظام للمراقبة موجود يف البلد.

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

يرجى وصف أي نظام قائم يف البلد للمراقبة املجتمعية أو غريه من نُظم رفع التقارير املجتمعية ذات الصلة.

األمراض ذات األولوية التي ُأبلغ عنها

يرجى ذكر األمراض ذات األولوية يف إطار نظام املراقبة الحايل.

املوظفون الرئيسيون والوكاالت الرئيسية

يرجى ذكر الجهات الفاعلة الرئيسية املشاركة يف أي أنظمة حالية للمراقبة ودور كل منها يف النظام.

قنوات  /خطوط رفع التقارير والجداول الزمنية

يرجى بيان منوذج جمع البيانات وتدفقات البيانات ووترية رفع التقارير.

القدرة املختربية

يرجى وصف القدرة املختربية يف البلد.

القدرة عىل االستجابة

يرجى وصف قدرة وزارة الصحة أو وزارة الزراعة أو رشكائهام التابعني عىل االستجابة للتنبيهات التي يصدرها نظام املراقبة.

الثغرات والتحديات يف النظام

يرجى وصف أي ثغرات وتحديات تواجه نظام املراقبة الحايل.

10

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :منوذج الربوتوكول

تجملا ةبقارملا عورشم لكيه :يناثلا مسقلا

القسم الثاين:
هيكل مرشوع
املراقبة املجتمعية
 1-2األهداف والغرض
 2-2ملحة عامة عن مرشوع املراقبة املجتمعية
 3-2مجاالت مشاريع املراقبة املجتمعية
 4-2قدرات الجمعية الوطنية والفروع
 5-2األخطار/األحداث الصحية يف نظام املراقبة املجتمعية
 6-2التعاريف املجتمعية للحاالت
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تجملا ةبقارملا عورشم لكيه :يناثلا مسقلا
222او فادهألا 2-1

 1-2الأهداف والغر�ض

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يرجى وصف أهداف املراقبة املجتمعية والغرض منه ،عىل سبيل املثال:
yاملساهمة يف الكشف املبكر واإلخطار املبكر باألخطار/األحداث املحتملة التي تنطوي عىل خطورة وتفيش أوبئة ،مام مي ِّكن
من االستجابة واملكافحة يف الوقت املناسب،
yتحسني فعالية عمليات مكافحة األوبئة باستخدام بيانات مجتمعية آنية لالسرتشاد بها يف إجراءات الرصد وتوجيه أنشطة املكافحة،
yتحسني قدرة املجتمعات املحلية باعتبارها أول املستجيبني ملكافحة األمراض وتعزيز التدابري املحلية الفورية ملكافحة األمراض.

 2-2ملحة عامة عن م�شروع املراقبة املجتمعية

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يرجى وصف خطة نظام املراقبة املجتمعية ،مع تضمني تفاصيل كافية ُّ
للتمكن من تحديد املوارد املطلوبة ألنشطتكم ،مبا يف ذلك
ما ييل:
yالقيمة املضافة لنظام املراقبة املجتمعية ،وما هي الفجوة أو الصعوبة التي سيساعدكم هذا النظام عىل التغلب عليها .ينبغي
أن يستند ذلك إىل استنتاجات عملية تقييمكم للمراقبة املجتمعية
yاإلطار الزمني ملرشوع املراقبة املجتمعية (يشمل ك ًال من الجدول الزمني للتنفيذ ومدة املرشوع إذا كان ذلك متاحاً)
yإدماج املرشوع مع نظام املراقبة التابع للحكومة
yالروابط بني النظام والربامج الصحية األخرى

 3-2جماالت م�شاريع املراقبة املجتمعية

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
استناداً إىل تقييم املراقبة املجتمعية ،يرجى ذكر املواقع ذات الصلة واألكرث احتياجاً إلجراء املراقبة املجتمعية

ال�سمات املحلية للمناطق
القرى واملناطق ،ومالمح املناطق ذات التأثري يف مرشوع املراقبة املجتمعية ،مثل املمرات املائية الرئيسية ،وحدود البلد املعرضة
لخطر عبور املرض ،وتأثر الوصول إىل املنطقة لكونها نائية أو جبلية ...الخ.

اخلريطة
ال�سكان
عدد السكان ،ومناطق تجمعات السكان يف القرى .سجل أي سامت مميزة أو نقاط ضعف مثل السكان املرشدين أو الالجئني،
والسكان املترضرين من النزاعات ،واألقليات املحرومة ...الخ.

الأخطار
كل ما يؤثر يف الصحة ويتعلق بانتشار األمراض مثل املامرسات الثقافية الرئيسية أو سبل العيش أو املامرسات الزراعية أو مناطق
حصنة أو املناطق املزدحمة/املكتظة بالسكان أو الجامعات كثرية التنقل أو مسارات
الفيضانات أو مناطق الغابات أو الحدود غري ا ُمل َّ
النقل أو انتقال املاشية أو املناطق الزراعية وما إىل ذلك.
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املرافق ال�صحية والبيطرية
قم بإعداد قامئة باملرافق الصحية الحكومية والخاصة والدينية الرئيسية يف املناطق املختارة ،ووصف أي مشاكل تتعلق بحصول
معظم الناس عىل الخدمات الصحية املحلية واالتصال بها .هل توجد هياكل وظيفية حكومية يف املجتمع املحيل (عىل سبيل املثال،
العاملون يف مجال الصحة املجتمعية ،وأفرقة الصحة القروية ،والعاملون يف مجال اإلرشاد البيطري ...الخ؟ ما هي مكاتب صحة
الحيوان ومن هم العاملون يف مجال صحة الحيوان يف املنطقة؟) .اذكر بالتحديد الهيكل الوظيفي للعاملني الصحيني والعاملني
البيطريني الذين يشكلون أقرب نقاط التنسيق الرئيسية عىل مستوى املجتمع املحيل من أجل اإلخطار بالتنبيهات الصادرة عن نظام
املراقبة املجتمعية ،وهم املسؤولون أيضاً عن إجراء التحقيقات ومكافحة األمراض.

�أ�صحاب امل�صلحة
قم بإعداد قامئة بجميع األطراف املعنية عىل املستوى املجتمعي من جهات فاعلة وأصحاب مصلحة ووكاالت يف مجاالت مرشوع
املراقبة املجتمعية .ويرد أدناه مثال عىل هذه القامئة (يرجى تعديلها حسب الحاجة).

جدول  :١قائمة ب�أ�صحاب امل�صلحة
�أ�صحاب امل�صلحة

الأن�شطة/العالقة الرئي�سية باملجتمع املحلي حمل امل�شروع

�أمثلة� :أفرقة ال�صحة القروية  /املتطوعون
يف جمال ال�صحة القروية
املتطوعون يف جمال �صحة احليوان
املعاجلون التقليديون
الزعماء الدينيون
املعلمون
قادة/م�س�ؤولو املجتمعات املحلية
جماعات املجتمع املدين (مثل احتاد املزارعني،
ونوادي ال�شباب ،واجلماعات الن�سائية)
اللجان املدر�سية
العاملون ال�صحيون ،مرفق الرعاية ال�صحية
ال َّأولية املحلي
املكتب ال�صحي للمقاطعة  /للمنطقة
املكتب البيطري للمقاطعة  /للمنطقة
املنظمات غري احلكومية
املرافق ال�صحية اخلا�صة
�أ�صحاب ال�صيدليات املحلية
غري ذلك
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 4-2قدرات اجلمعية الوطنية والفروع

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يرجى بيان موظفي وموارد الجمعية الوطنية ومكاتب الفروع املحلية ،مبا يف ذلك:
yعدد املوظفني الذين سيدعمون مرشوع املراقبة املجتمعية وخلفياتهم بشكل عام،
يبي توزيعهم مع توضيح السبب املنطقي لعدد املتطوعني
yعدد املتطوعني يف مجاالت املرشوع املقرتحة يف شكل جدول ّ
بالنسبة إىل عدد السكان،1
yالربامج املوجودة يف مجاالت املشاريع املقرتحة (مثل الصحة املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجتمعية ،واملاء والرصف الصحي
والنظافة الصحية ،وإدارة الكوارث)،
yالعالقات القامئة مع مكاتب الصحة العامة واملراكز الصحية والخدمات البيطرية والوكاالت األخرى يف املنطقة،
yنقاط القوة الرئيسية واملزايا التي تعزز نظام املراقبة املجتمعية،
yالتحديات الرئيسية والقيود التي تتداخل مع نظام املراقبة املجتمعية.

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

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يركز نظام املراقبة املجتمعية عىل األخطار/األحداث الوبائية ذات األولوية القصوى التي تؤثر يف منطقة تنفيذ الربنامج .وال ينبغي
تكليف املتطوعني برفع التقارير عن عدد كبري من األمراض أو القضايا الصحية العامة ،إمنا ينبغي بدالً عن ذلك تصميم بروتوكول
برنامج املراقبة املجتمعية استناداً إىل تحليل ألشد التهديدات خطورة ،مبا يف ذلك تفسري خطورة هذه التهديدات.
وبوسعكم االسرتشاد باملعايري الثالثة أدناه لتحديد األحداث التي ينبغي أن يركز عليها برنامج املراقبة املجتمعية ،كام ميكنكم
االستعانة بالجدول التايل يف التحليل الذي تجرونه ،وتحقيقاً لذلك ،أعدوا قامئة باألمراض الوبائية يف املنطقة مع تقييم خطورة كل
منها عىل أساس هذه املعايري .وال ينبغي أن تُدرج يف نظامكم للمراقبة املجتمعية سوى األحداث التي تنطبق عليها جميع املعايري
الثالثة:2
yاملخاوف الكربى يف مجال الصحة العامة :التأثري املرتفع املصحوب بارتفاع معدالت الوفاة وارتفاع نسبة الوفاة بني الحاالت،
وانتشار الحاالت ،واألوبئة السابقة ،والسكان شديدي العدوي أو شديدي التنقل الذين يحتمل أن يتسببوا يف نرش الوباء أو
تفشيه،
yالتدخالت الف َّعالة ممكنة من أجل املكافحة الرسيعة النتقال العدوى ويف وقت مبكر ،وتوفري العالج الرسيع لتفادي الوفاة،
yميكن إرشاك املتطوعني املجتمعيني فيه :تعريف حالة املجتمع املحيل الذي يراعي الحساسية املناسبة ،وميكن للمتطوعني
رفع التقارير بشأنه بشكل محدد وموثوق به ،وليس مبه ًام أو يف صورة عامة يصعب عىل املتطوعني تحديد مالمحها.

 -1يرجى النظر يف استحداث مؤرشات أخرى حسب حاجة الجمعية الوطنية أو املرشوع مثل نوع الجنس و/أو التوزيع العمري للمتطوعني.
ُ -2يستحسن االحتفاظ باملعايري الثالثة املوضحة يف الربوتوكول الخاص بكم من أجل تسهيل مربرات اختيار املخاطر/األحداث الصحية.
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جدول  :2املخاطر/الأحداث ال�صحية
املخاطر/الأحداث
ال�صحية

ف�سر املخاوف الكربى يف
جمال ال�صحة العامة

(ارتفاع معدل الوفيات،
�رسعة انت�شار الفا�شية،
ارتفاع ن�سبة االنت�شار)

التدخالت الف َّعالة على م�ستوى
املجتمع املحلي من �أجل املكافحة
(على �سبيل املثال ،جمموعة
�أدوات عمل مكافحة الأوبئة
من �أجل املتطوعني)3

ميكن للمتطوعني املجتمعيني
 تعريف حالة املجتمع املحلياملتميزة التي ميكن التع ُّرف عليها

 6-2التعاريف املجتمعية للحاالت

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
أوجز تعاريف الحالة املجتمعية لكل خطر/حدث صحي استناداً إىل األخطار/األحداث الصحية ذات األولوية املحددة يف
القسم  5-2أعاله ،وذلك بغرض إدراجها يف تقرير املراقبة املجتمعية (ميكن الحصول عليها عادة من وزارة الصحة يف بلدكم أو من
إرشادات املراقبة املوجودة (عىل سبيل املثال ،مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،منظمة الصحة العاملية ،االتحاد الدويل ...الخ)).
وضع قامئة باألنشطة الرئيسية التي سيضطلع بها املتطوعون للوقاية من كل مرض ومكافحته (ميكن الحصول عليها عادة من برامج
تدريب املتطوعني يف مجال الصحة املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجتمعية أو مكافحة األوبئة من أجل املتطوعني أو املاء والرصف
الصحي والنظافة الصحية).

 -3مجموعة أدوات عمل مكافحة األوبئة من أجل املتطوعني.
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جدول  :3املخاطر/الأحداث ال�صحية
احلدث/اخلطر

حدد ك�أولوية من �أجل املراقبة املجتمعية
ا�سم اخلطر/احلدث ال�صحي املُ َّ
مثال:

الإ�سهال املائي احلاد

التعريفات املجتمعية
للحاالت

حددت ذلك بالفعل ،مثل وزاره ال�صحة ،ومنظمة ال�صحة العاملية،
ا�ستخدم املوارد املتاحة املوجودة التي َّ
واالحتاد الدويل.

ن�شاط املتطوعني
يف جمال املراقبة
املجتمعية/الر�سائل
الرئي�سية

�ضع قائمة بالأن�شطة التي �سي�ضطلع بها املتطوعون يف جمال املراقبة املجتمعية عندما يكت�شفون حالة �أو
حدث ًا حمتم ً
ال (مثل �أن�شطة رعاية ال�شخ�ص /الأ�رسة املعي�شية ومكافحة انت�شار املر�ض) .حدد الوحدة التي
�ست�ستخدمها من بني وحدات حزم مكافحة الأوبئة من �أجل املتطوعني �أو ال�صحة املجتمعية والإ�سعافات
ال َّأولية املجتمعية �أو املاء وال�رصف ال�صحي والنظافة ال�صحية.

خ�صي�ص ًا لال�ستخدام املجتمعي ،ولي�س لتعريف احلالة
كيف ِّ
مالحظة :توخ احلذر نظراً لأن التعريف ُم َّ
الطبية.
مثال:
الإ�سهال امل�صحوب برباز مائي و�شديد الرخاوة
و
�أكرث من ثالث نوائب خالل ال�ساعات الأربع والع�رشين املا�ضية.

مثال:

قدم بالغ ًا ي�ستخدم الر�سائل الن�صية الق�صرية ب�ش�أن نظام املراقبة املجتمعية4

ِّ
قم بتوفري الرعاية للأ�شخا�ص املت�رضرين مع التوعية ب�أ�ساليب الوقاية .ا�ستخدم جمموعة �أدوات االحتاد
الدويل ملكافحة الأوبئة من �أجل املتطوعني � -أدوات املر�ض �أرقام  1و 2و 3و 8و 9و12
yت�شخي�ص الإ�صابة باجلفاف و�إعداد حملول الإماهة الفموية وتعليم الأ�رس كيفية �إعداد حملول الإماهة
الفموية وا�ستخدامها لرعاية امل�صابني بالإ�سهال،
yا�ستنفار الأ�رس املعي�شية واملجتمعات املحلية وتقدمي امل�شورة لها ب�ش�أن النظافة ال�صحية وال�رصف
ال�صحي ال�سليمني،
yتقدمي امل�شورة ب�ش�أن ممار�سات مناولة الأغذية واملاء امل�أمون .مع تعليم الأ�رس املعي�شية كيفية �إعداد املاء
ال�صالح لل�رشب،
yالتوعية مبمار�سات النظافة ال�شخ�صية مع ال�رشح العملي للطريقة ال�صحيحة لغ�سل اليدين،
�yإحالة املر�ضى �إىل املرفق ال�صحي �إذا كانوا يعانون من مر�ض �شديد �أو كانوا �أع�ضاء فئة �سكانية �ضعيفة.

العتبة التي ت�ستوجب
�إ�صدار تنبيه على
امل�ستوى الوطني

حتديد عدد احلاالت الذي يتعني بلوغه قبل �إ�صدار تنبيه �إىل نظام املراقبة يتطلب ا�ستجابة وحتقيق ًا عاجلني.
مالحظة :غالب ًا ما تتوىل احلكومة حتديد عتبة الإنذار (على �سبيل املثال ،وزارة ال�صحة �أو وزارة الزراعة).
يرجى ا�ستخدام املعايري الوطنية الواردة يف بروتوكول ونظام املراقبة املجتمعية لديكم عند االقت�ضاء.
مثال:
عتبة التنبيه املتعلقة باحل�صبة هي حالة واحدة .ويجب �إخطار ال�سلطات فوراً بجميع الإنذارات املحتملة
باحل�صبة.

 -4يقدم املتطوعون بالغاً عندما يرون خطراً/حدثاً يندرج ضمن مخاوف الصحة العامة .ومبجرد أن يصل عدد البالغات إىل العتبة املحددة ،يصبح البالغ تنبيها
 الحظ أن العديد من األخطار/األحداث لها عتبة واحدة .ويف هذه الحاالت ،يستجيب املرشفون لجميع البالغات املقدمة من املتطوعني كتنبيهات.16
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احلدث/اخلطر
تعريف حالة املجتمع
ن�شاط املتطوعني يف جمال املراقبة
املجتمعية/الر�سائل الرئي�سية
العتبة التي ت�ستوجب �إ�صدار تنبيه
على امل�ستوى الوطني
احلدث/اخلطر
تعريف حالة املجتمع
ن�شاط املتطوعني يف جمال املراقبة
املجتمعية/الر�سائل الرئي�سية
العتبة التي ت�ستوجب �إ�صدار تنبيه
على امل�ستوى الوطني
احلدث/اخلطر
تعريف حالة املجتمع
ن�شاط املتطوعني يف جمال املراقبة
املجتمعية/الر�سائل الرئي�سية
العتبة التي ت�ستوجب �إ�صدار تنبيه
على امل�ستوى الوطني

جدول � :4صحة احليوان
احلدث/اخلطر
تعريف حالة املجتمع
ن�شاط املتطوعني يف جمال املراقبة
املجتمعية/الر�سائل الرئي�سية
العتبة التي ت�ستوجب �إ�صدار تنبيه
على امل�ستوى الوطني
احلدث/اخلطر
تعريف حالة املجتمع
ن�شاط املتطوعني يف جمال املراقبة
املجتمعية/الر�سائل الرئي�سية
العتبة التي ت�ستوجب �إ�صدار تنبيه
على امل�ستوى الوطني
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :منوذج الربوتوكول

 1-3جمع البيانات
ما هي البيانات املحددة التي �سي�سجلها املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية؟

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يبي املعلومات املحددة التي سيتضمنها تقرير املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية .ويرد أدناه مثال عىل
يرجى إعداد جدول ّ
منوذج لسجل البيانات:

جدول  :5منوذج ل�سجل البيانات
الرمز التعريفي للمتطوع:
الرمز التعريفي ملوقع القرية:
تاريخ �إ�صدار
التنبيه

اخلطر/احلدث
ال�صحي

املثال

�إ�سهال مائي حاد
 3مرات خالل
� 24ساعة

 1مايو 2019

حتت �سن � 5سنوات فوق �سن � 5سنوات القرية
(ذكر�/أنثى) 5
(ذكر�/أنثى)
ذكر

14

الإجراء املتخذ
�إعطاء حملول الإماهة الفموية،
تنبيه ال�سلطات املحلية ممثلة يف
وزارة ال�صحة

مالحظة :هناك طرق متعددة ميكن من خاللها جمع البيانات من أجل املراقبة املجتمعية ،مبا يف ذلك االستبيانات الورقية
واالستبيانات التي تستخدم الرسائل النصية القصرية أو الهواتف الذكية ...الخ .ويرجى زيارة املوقع  cbsrc.orgللحصول
عىل الدعم/التوجيه بشأن أدوات محددة.6

منوذج جمع البيانات

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يرجى تحديد أنسب طريقة لجمع البيانات يف سياقكم الذي يراعي مواردكم ،ومنها ما ييل ،عىل سبيل املثال:
yالورق :طباعة وتوزيع النامذج عىل املتطوعني ،وأقالم الحرب الجاف/األقالم الرصاص ،واملباري ،وحامية النامذج من األمطار
والطقس ،وتخزين استامرات التقارير الورقية ،ونقل البيانات الورقية إىل حاسوب (عند أي مستوي؟) ،وتحليل البيانات،
وتكلفة الورق وأحبار الطباعة،
yالهواتف املحمولة :التكلفة التي تُس َّدد مق َّدماً ،نطاق تغطية شبكة الهاتف ،توفري الطاقة الالزمة لشحن بطاريات الهواتف،
التكاليف االئتامنية املستمرة ،خيارات الرسائل القصرية املجانية مثل توفري أرقام مركزية مم َّولة ،أمن األصول الهاتفية ،رصد
استخدام/إساءة استخدام االئتامن ،املنصات الربامجية املقبولة (مثل  Koboو CBSو WhatsAppو USSDوغري ذلك).
 -5سيتباين هيكل اإلبالغ عن السن/نوع الجنس من بلد إىل آخر ،وينبغي أن يستند ذلك إىل إرشادات وطنية.
متاح أيضاً من خالل .cbs@ifrc.org
 -6الدعم الفني ٌ
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وباإلضافة إىل ذلك ،يرجى النظر يف مجموعة من الخيارات املمكنة ،ومنها ما ييل ،عىل سبيل املثال:
yرمبا ميكن للمتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية 7التدوين يف سجالتهم الورقية الخاصة باألنشطة ،مع إخطار املرشف عىل
برنامج املراقبة املجتمعية شخصياً ،وبذلك ال يحتاج إىل الهاتف املحمول سوى املرشفني فقط لتحميل البيانات إلكرتونياً،
yرمبا يكون الهاتف املحمول حافزاً جيداً للمرشفني عىل برنامج املراقبة املجتمعية ،وبالتايل فهو استثامر ذو قيمة للجمعية
املخصص له يف أغراض أخرى للربنامج ،مثل تقديم
الوطنية .ومن مميزات ذلك أيضاً أنه يتيح للمرشف استخدام الهاتف الذيك َّ
التقرير الشهري عن املرشوع،
yاستخدام الرمز التعريفي للمتطوع والرمز التعريفي للقرية ،وتلك رموز ينفرد بها كل متطوع وكل قرية يف ما يتعلق بربنامج
املراقبة املجتمعية ،ما يتيح للمتطوعني تقديم تقرير املراقبة املجتمعية من أي هاتف محمول يف أي مكان .فالرموز التعريفية
كمع ِّرف .وتشمل مميزات ذلك ما ييل :ال حاجة
تشري إىل َمن أرسل التنبيه ومن أين أرسله دون اعتامد عىل رقم الهاتف ُ
المتالك كل متطوع لهاتف خاص ،وهو ما يناسب حرصياً الفئات االجتامعية-االقتصادية املنخفضة الدخل؛ ولن يشكل نفاد
طاقة بطارية الهاتف عقبة ،ولن تكون هناك حاجة إىل وجود ائتامن هاتفي ....الخ ،إذ إنه سيمكن باستمرار استخدام هاتف
بديل؛ ولن يؤدي قيام املتطوعني بتغيري بطاقات تعريف املشرتك ( )sim cardsالخاصة بهم إىل اإلرضار بقاعدة البيانات.

تع ّلم جمع البيانات


الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
ما هي أفضل األدوات التي تساعد املتطوعني عىل فهم نظام املراقبة املجتمعية والتقارير املرتبطة به؟ عىل سبيل املثال ،هل يفهمون
اإلرشادات املكتوبة أم أن اإلرشاد التصويري أفضل؟ هل يستخدمون اللهجة املحلية أم اللغة الوطنية؟

الوترية

تعليامت (يرجى حذف التعليامت املوجودة تحت العناوين الفرعية قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yالتوقيت املحدد للمتطوعني
ما هي وترية جمع البيانات وتقدميها (أسبوعياً ،يومياً ...الخ) بواسطة املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية يف املجتمع
املحيل (يجب عادة مراعاة رفع تقارير فورية عن األخطار/األحداث الصحية)؟ كم من الوقت ُيخِّ صصه املتطوعون كل يوم أو
أسبوع أو شهر لألنشطة املجتمعية واملراقبة املجتمعية؟ يرجى مراعاة مدى الحاجة واالضطرار يف سياقكم – هل يتعلق األمر
مبراقبة مجتمعية للتأهب املعتاد أم بفاشية حالية تحاولون مكافحتها؟
yالتوقيت املحدد للمرشفني واستجابة السلطات
gما هي الفرتة الزمنية املطلوبة لقيام املرشفني باتخاذ إجراء بشأن التنبيهات التي ترد من نظام املراقبة املجتمعية؟ هل
منسق اتصال
هناك فرتة زمنية مطلوبة من أجل قيام املرشفني باإلخطار عن املراقبة املتكاملة لألمراض والتصدي لها أو ّ
مامثل أو مرفق صحي من أجل املصادقة والتحقيق؟
gما هي الفرتة الزمنية الالزمة لقيام السلطات باتخاذ إجراء (أي التحقيق واالستجابة) بشأن التنبيه بعد إطالقه؟ إذا حدث
تجاوز لهذه الفرتة (ما يعني عدم االستجابة) ،ما مدى رسعة إحالة القضية برسعة إىل مستوى أعىل؟
yرفع تقارير عن األنشطة  /رفع تقارير دون إعالن
هل سيتضمن النظام رفع «تقرير عن النشاط» أو «رفع تقرير دون إعالن»؟
gيف حاالت الفاشية واألوبئةُ ،يستحسن أن يقوم نظام املراقبة املجتمعية للطوارئ برفع تقرير يومي عن النشاط  /عن عدم
وقوع أحداث (دون إعالن)،
يستحسن قيام نظام املراقبة املجتمعية للتأهب برفع تقرير أسبوعي عن النشاط /عن عدم وقوع
gيف غري حاالت الفاشيةُ ،
أحداث (بدون إعالن) .ما هو اليوم الذي ستحدده لجميع املتطوعني لتقديم تقاريرهم عن النشاط/عن عدم وقوع
أحداث (بدون إعالن)؟

 -7يجوز أيضاً اإلشارة إىل املتطوعني باسم «جامعو البيانات» اعتامداً عىل مرشوع املراقبة املجتمعية واملصطلحات التي تستخدمها الجمعية الوطنية.
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تدفق البيانات

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
ضع مخطط تدفق لتوضيح كيفية نقل بيانات التنبيه الصادر عن نظام املراقبة املجتمعية من املجتمع املحيل إىل املتطوعني ومن
الرتصد لدى الصليب األحمر والهالل األحمر والحكومة .ال تنس إدراج جميع النُظم ذات الصلة التي يجب ربط
ثم إىل داخل نُظم ُّ
البيانات بها ،مبا يف ذلك ما ييل:
yنُظم املراقبة الصحية البرشية ونظم املراقبة الصحية البيطرية،
yنُظم اإلنذار املبكر لدى مركز املناخ ،إذا كانت ذات صلة،
yمركز عمليات الطوارئ ،إذا كان ذا صلة.
مثال :يوضح الرسم التخطيطي أدناه مثاالً عىل مسار تدفق البيانات من خالل نظام الصحة البرشية ،وما يفعله بالبيانات كل طرف
من األطراف املعنية .وهذا مخطط إرشادي يوضح الهيكل التنظيمي الذي ميكنكم استخدامه ،ولكن من الرضوري قيامكم بتكييفه
مع القطاعات واإلدارات املعنية يف بلدكم.

�شكل  :1مثال على م�سار تدفق البيانات
وزارة ال�صحة  /الزراعة  /البيئة
الإعالن عن وقوع احلدث ،و�إخطار منظمة ال�صحة العاملية والكيانات
الدولية ،واالجتماع بال�رشكاء وتن�سيق اال�ستجابة والر�صد و�إعالن
اال�ستنتاجات.

فريق ال�صحة العامة ملكافحة الأمرا�ض
�إجراء حتقيق يف املجتمع املحلي للت�أكد من احلالة.و�إجراء حتليل للبيانات
وتف�سريها ،مع �إجراء تقييم مل�ستوى اخلطر وحتديد تدابري اال�ستجابة
املنا�سبة.

من�سق االت�صال املعني مبرفق ال�صحة  /املراقبة املتكامل للأمرا�ض والت�صدي لها
ّ
الإعالن عن وقوع احلدث ،و�إخطار منظمة ال�صحة العاملية والكيانات
الدولية ،واالجتماع بال�رشكاء وتن�سيق اال�ستجابة والر�صد و�إعالن
اال�ستنتاجات.

املن�سق ال�صحي لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر  /للفرع
ّ

الت�سجيل يف قاعدة بيانات نظام املراقبة املجتمعية ،والتحقق من التنبيه
من�سق املرفق
مع تعريف حالة املجتمع املحلي ،وتقدمي التنبيه فوراً �إىل ّ
ال�صحي  /برنامج املراقبة املتكامل للأمرا�ض والت�صدي لها.

اجلمعية الوطنية لل�صليب الأحمر  /للهالل الأحمر
ر�صد املراقبة املجتمعية ،وتلقي التعليقات والآراء ،و�إدارة �أن�شطة
املتطوعني ،والتعاون مع ال�رشكاء

املتطوع يف برنامج املراقبة املجتمعية التابع لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
الإبالغ عن اخلطر  /احلدث ال�صحي خالل � 24ساعة ،وحتديث �سجل
الن�شاط االعتيادي �أ�سبوعي ًا لأغرا�ض الإ�رشاف.

املجتمع املحلي ،والقادة املحليون ،واملدار�س ،واملزارعون
�إخطار املتطوع يف برنامج املراقبة املجتمعية بالأخطار/الأحداث املحتملة،
والتوعية ال�صحية ،والتعريف ب�أ�ساليب الوقاية من املر�ض ومكافحته.
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�  2-3إدارة البيانات
�إعالم املجتمعات املحلية

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
ما هي العملية التي يتعني من أجلها إرشاك أعضاء املجتمع املحيل وإعالمهم بربنامج املراقبة املجتمعية؟ ما هي التوجيهات
واملعلومات التي س ُتق َّدم لقادة املجتمعات املحلية واملجموعات واللجان ...الخ .ليك يفهموا ما هي املعلومات التي يجري جمعها،
ولتحفيزهم عىل العمل واملشاركة بنشاط يف برنامج املراقبة املجتمعية؟

اخل�صو�صية

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
كيف سيضمن املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية أن تسري املناقشات مع أفراد املجتمع املحيل يف مكان يحافظ عىل الخصوصية،
ال يسمعهم فيه أحد ،وال يشاركهم فيه أحد؟
مالحظة :يجب تدريب املتطوعني عىل توفري الخصوصية ألفراد املجتمع املحيل عندما يناقشون معهم القضايا الصحية يف
مكان مجتمعي عام.

تخزين �سجل البيانات
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yكيف سيقوم املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية بحامية املعلومات املد َّونة يف سجالت النشاط الخاصة بهم أو يف
استامرات التنبيه الصادرة عن نظام املراقبة املجتمعية؟
yكيف سيجري حامية البيانات؟ عىل سبيل املثال ،تحديد كلامت مرور للنفاذ إىل الحاسوب أو الهاتف الذي يضم بيانات
إلكرتونية ،أو تخزين البيانات الورقية يف غرفة أو خزانة مقفلة؟

حجب الهوية
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yما هي عملية إزالة املعلومات الشخصية (مثل األسامء وأرقام الهواتف) واستخدام أرقام ُمش ّفرة قبل نقل املعلومات إىل
وكاالت أخرى؟
yادرس استخدام أرقام تعريفية خاصة باملتطوعني وأرقام تعريفية خاصة بالقرى ورموز رقمية من أجل األخطار/األحداث
الصحية .فذلك َيس ُهل إبالغه عرب الرسائل النصية القصرية ،ويحافظ عىل رسية األسامء أو املواقع الحساسة،
yال يلزم أن يسجل املتطوعون اسم أو هوية أي مريض ،إمنا يجب عليهم رفع التقارير فقط يف حال احتامل وقوع خطر/حدث
صحي كبري يف املنطقة.
gمالحظة :يجوز للسلطات تسجيل اسم الشخص املريض يف سياق تحقيقها من أجل تتبع جهات االتصال أو متابعة تقديم
الرعاية الطبية.
مالحظة :حافظ عىل رسية األسامء واملواقع املح َّددة بدقة (ال تستخدم إال لتتبع جهات االتصال أو لتقديم العالج الطبي إذا
كان ذلك رضورياً).
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«تنقية» البيانات � -ضمان الدقة
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
سجلة بها؟
yكيف سيجري فحص قاعدة البيانات للتأكد من دقة البيانات ا ُمل َّ
gيرجى التحقق من صحة البيانات التي جرى تحميلها (عىل سبيل املثال ،صحة تنسيقها ،وعدم وجود خانات بيانات فارغة،
وسالمة حقول البيانات).
yتحديد من سيكون املسؤول عن هذه املهمة؟
yتحديد كيفية تدريب هذا الشخص؟

 3-3حتليل بيانات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يف سجالت وقاعدة بيانات نظام املراقبة املجتمعية للصليب األحمر والهالل األحمر ،كيف ستجري إدارة ما ييل:
yبرمجيات قاعدة البيانات؟
yالتحليل -التلقايئ و/أو اليدوي؟ إذا كان التحليل يدوياً ،فمن الذي سيضطلع بإجرائه؟
التقدم ا ُملح َرز (مثل الرسوم البيانية ،والخرائط)؟
yعرض النتائج بشكل تصويري لتفسريها وتتبع ُّ
yهل هناك حاجة إىل الحصول عىل دعم فني؟
ينبغي أن يكون التحليل قادراً عىل إظهار العنارص التالية:
yالوقتّ :بي عدد أو معدل التنبيهات التي يصدرها النظام عىل م ّر الزمن يف رسم بياين ،مع تدوين األحداث الرئيسية عىل
طول اإلطار الزمني ،مثل :تاريخ أول تنبيه ،تاريخ ورود أول حالة إىل املرفق الصحي ،تاريخ وصول فريق التحقيق ،تاريخ بدء
عملية االستجابة من قبل املقاطعة/املنطقة ...الخ،8
yاملكان :استخدام الخرائط لعرض مجموعات التنبيهات يف منطقة معينة؛ ولتتبع أمناط السفر وطريقة انتقال العدوى (وخاصة
للتنبؤ مبسارات انتشار اإلصابة وسبل احتوائها)؛ وتحديد املصادر املشرتكة النتقال العدوى،
yالشخص :9األشخاص األكرث تعرضاً للخطر ،بيانات االتصال (مثل العمر ونوع الجنس واملهنة ومكان اإلقامة والتحصني ضد
املرض وعوامل الخطر والنتائج والحصائل النهائية) .انظر يف استخدام جداول أو خرائط مع بيان التفاصيل من أجل التتبع،
إذا لزم األمر.
yاالتجاهات :الرسوم البيانية للتقارير عىل مدى األيام السبعة املاضية واألسابيع الثامنية املاضية (الرسوم البيانية لتنفيذ خطة
الطوارئ) حسب الخطر/الحدث الصحي واملوقع،
yاألداء :املتطوعون النشطون ،ورفع التقارير باألخطاء ...الخ.

 -8ينبغي جمع البيانات عىل مستوى مرفق الصحة من خالل االتصال املنتظم بني مرشيف الصليب األحمر والهالل األحمر عىل مستوى املقاطعة/املنطقة وبني
مسؤويل املرفق الصحي .ومن غري املتوقع أن يقوم املتطوعون بجمع املعلومات ،ولكن ميكن تحليلها إىل جانب بيانات األخطار/األحداث الصحية التي يبلغ
عنها املتطوعون لرسم صورة أوضح عن الفاصل الزمني بني الكشف عن الخطر/الحدث وبني االستجابة.
 -9كثرياً ما ميكن تحديد عوامل الخطر أثناء عملية التقييم.
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القسم الرابع:
التأهب لتنفيذ
املراقبة املجتمعية
 1-4األدوار واملسؤوليات
 2-4التدريب
 3-4مراقبة الجودة
 4-4التعاون مع أصحاب املصلحة
 5-4املشاركة املجتمعية واالتصال واملساءلة
 6-4االستدامة
 7-4إدارة املخاطر
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 1-4الأدوار وامل�س�ؤوليات

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يرجى إعداد قامئة بأسامء املوظفني والوكاالت املشاركة يف نظام املراقبة املجتمعية ،مبا يف ذلك أدوارهم ومسؤولياتهم .وفيام ييل
أمثلة مفيدة يف شكل جدول .أضيفوا الوكاالت واملوظفني املناسبني للسياق الخاص بكم .وال تنسوا أن هذه مجرد أمثلة.

املوارد الب�شرية للجمعية الوطنية
جدول  :6املوارد الب�شرية للجمعية الوطنية
الأفراد
�أمثلة :املتطوعون يف جمال ال�صحة املجتمعية
م�رشفو برنامج املراقبة املجتمعية
املن�سقون ال�صحيون بالفرع
ّ
م�س�ؤولو تكنولوجيا املعلومات
اجلمعيات الوطنية ال�رشيكة املبا�رشة يف
برنامج املراقبة املجتمعية
الخ.

الأدوار وامل�س�ؤوليات

العدد ،املوقع

املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية لدى اجلمعية الوطنية

10

تعليامت (يرجى الحذف واالستعاضة باملعلومات ذات الصلة تحت كل عنوان فرعي قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):

التخصيص واالختيار

ّ
مستقطبون حديثاً؟
yمن هم املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية :هل هم متطوعون حاليون أم
yعدد املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية :العدد املطلوب لتغطية السكان (عىل سبيل املثل ،عدد املتطوعني لكل عدد من
األرس املعيشية  /لكل منطقة مجتمعية) .ويوىص عموماً بأن يغطي املتطوع الواحد عددا ال يزيد عىل  50-30أرسة معيشية،
وإن كان ذلك يتوقف عىل السياق.
yمالحظة :قد يستلزم األمر استقطاب املزيد من املتطوعني ،وذلك بنا ًء عىل التضاريس واملسافة بني أماكن إقامة األرس
املعيشية ،ومستوى األمن ،وحجم األنشطة التي تطلبون من املتطوعني القيام بها ،ووضع االستجابة لفاشيات الطوارئ ،بينام
قد تعتمد املراقبة املجتمعية من أجل التأهب املعتاد عىل عدد أقل من املتطوعني (ليكون مستداماً).
yمدة االلتزام يف األسبوع/الشهر؟
yمعايري االختيار :كيف سيجري اختيار و/أو استقطاب املتطوعني ،مبا يف ذلك املعايري والخصائص؟
ُ gينصح باختيار متطوعني من املجتمع املحيل الذي يجري فيه تنفيذ املرشوع .وينبغي أن يكون جميع املتطوعني ممن
يحظون باحرتام املجتمع املحيل ،وأن يعكس اختيارهم تنوع النوع االجتامعي ،والفئات العمرية ،واملجموعات الثقافية
والعرقية يف املجتمع املحيل ،وأن يكون املتطوع قادراً عىل التحدث باللهجة املحلية .ومن الرضوري أن ُيبدي املتطوعون
االلتزام والدافع من أجل مساعدة مجتمعهم املحيل ،ورغبتهم يف منح وقتهم باملجان .أما اإلملام بالقراءة والكتابة والتعليم
فليس من األمور الرضورية ،ولكن يلزم الحرص عىل عدم استبعاد الناس من الفئات االجتامعية-االقتصادية املنخفضة أو
املهمشة اجتامعياً.

 -10يف سياقات عديدة ،يكون املرشفون متطوعني أيضاً .وفيام يتعلق بهذه األدوات ،يشري مصطلح «املتطوع» تحديداً إىل جامعي البيانات من املتطوعني.
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yمراعاة االنتشار الجغرايف للمتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية  -هل هم موزعون جغرافياً بشكل جيد يتيح لهم الوصول
إىل جميع املناطق من خالل القرى؟ هل تحتاجون إىل مزيد من «املخربين» املوجهني بإبالغ املتطوعني يف برنامج املراقبة
املجتمعية عند رؤيتهم أو علمهم بيشء ذي صلة بغرض تعزيز تغطية برنامجكم للمراقبة املجتمعية؟
yهل سيعمل املتطوعون يف شكل أزواج أم أفرقة؟ تجدر اإلشارة إىل أن كال الخيارين مفيدان يف أحيان كثرية حيث يحفزان
املتطوعني ويضفون لديهم شعورا بالرضا واألمن والثقة فض ًال عن رفع مستوى الدقة يف العمل.
yهل ستقومون بتعيني قادة ألفرقة املتطوعني؟ رمبا يكون مبقدور املتعلمني منهم تقديم التقارير ودعم مجموعة أوسع من
املتطوعني؟

األدوار واملسؤوليات

yأدوار املتطوعني ومسؤولياتهم يف مرشوع املراقبة املجتمعية :ما هي األنشطة التي سيضطلعون بها وبأي وترية؟ د ّونوا
األنشطة ذات الصلة التي ال تقع مسؤوليتها عىل عاتق املتطوعني عىل وجه التحديد .مثال :لن يضطلع املتطوعون مبراسم
دفن آمنة وكرمية ما مل يجر تدريبهم للقيام بذلك تحديداً.
yكيف سيتعاون الربنامج مع املتطوعني يف مجال الصحة املجتمعية لدى الحكومة املوجودين يف املنطقة؟ هل سيتوىل الربنامج
إدماج واحتواء املتطوعني الخارجيني يف مجال الصحة املجتمعية؟ هل سيعمل متطوعو الصليب األحمر والهالل األحمر يف
شكل أزواج مع املتطوعني يف مجال الصحة؟

املوارد

yما هي املوارد التي يتطلبونها؟ عىل سبيل املثال ،كتيبات املساعدة الوظيفية ،استامرات رفع التقارير ،ملصقات لتذ ُّكر
األخطار/األحداث الصحية املتعلقة باملراقبة املجتمعية ،وائتامن إعادة شحن رصيد الهاتف ،والعتاد امليداين ...الخ.

م�شرفو برنامج املراقبة املجتمعية لدى اجلمعية الوطنية
تعليامت (يرجى الحذف واالستعاضة باملعلومات ذات الصلة تحت كل عنوان فرعي قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):

التخصيص واالختيار

yيساعد مرشفو برنامج املراقبة املجتمعية عىل إدارة املتطوعني .هل هم موظفون أو متطوعون حاليون عىل مستوى الفروع
أو عىل مستوى الجمعية الوطنية؟ من هم كبار املرشفني عليهم يف الجمعية الوطنية؟
yمعايري االختيار :كيف سيجري اختيار و/أو استقطاب املرشفني ،مبا يف ذلك املعايري واملؤهالت والخربة من أجل إدارة املتطوعني
وتحفيزهم؟
yعدد املرشفني يف برنامج املراقبة املجتمعية :ما هو العدد املطلوب (عىل سبيل املثل ،عدد املرشفني يف برنامج املراقبة
املجتمعية لكل عدد من املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية)؟ ُينصح عموماً بتخصيص مرشف واحد لكل  40-30متطوعاً
كح ٍد أقىص ،وإن كان ذلك يتوقف عىل السياق.
yمراعاة التوزيع الجغرايف للمرشفني ومدى متكن املتطوعني من الوصول إليهم .هل بوسع املرشفني التقاء أفرقة املتطوعني
والتواصل معهم بسهولة؟
yمتويل مرشيف برنامج املراقبة املجتمعية :انظر يف كيفية إدراج ذلك التمويل يف امليزانية والحفاظ عىل مستواه يف املدى الطويل؟

األدوار واملسؤوليات

yأدوار املرشفني ومسؤولياتهم يف مرشوع املراقبة املجتمعية :ما هي األنشطة التي سيضطلعون بها وبأي وترية ،وكيف سيتنقلون
بني مناطق املرشوع؟
yاالتصال :كيف سيتواصلون مع فرع الصليب األحمر والهالل األحمر أو مع املقر يف حال وجود مخاوف كربى؟ من هم
نظراؤهم يف املكاتب الصحية والبيطرية املحلية الحكومية؟
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املوارد

yما هي املوارد التي سيتطلبونها؟ االتصاالت الهاتفية ،والنفاذ إىل اإلنرتنت ...الخ.

احلكومة
جدول  :7اجلهات الفاعلة احلكومية
املوظفون/الوكالة

العدد ،املوقع

الأدوار وامل�س�ؤوليات

�أمثلة� :أفرقة ال�صحة القروية
املتطوعون لرعاية احليوان
امل�س�ؤولون البيطريون
العاملون ال�صحيون
من�سقو برنامج املراقبة املتكامل للأمرا�ض
ِّ
واال�ستجابة لها
مكافحة �أمرا�ض ال�صحة العامة
وزارة ال�صحة
وزارة الزراعة
الخ.

ال�شركاء واجلهات الفاعلة املحلية
جدول  :8ال�شركاء واجلهات الفاعلة املحلية
املوظفون/الوكالة

العدد ،املوقع

الأدوار وامل�س�ؤوليات

�أمثلة :احتاد املزارعني
اجلماعات الن�سائية
املدار�س  /املعلمون
املنظمات غري احلكومية
املرافق ال�صحية اخلا�صة
م�صارف الأدوية املحلية
الخ.
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 2-4التدريب
التدريب قبل بدء الن�شاط

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
خطتكم التدريبية :من هم املد ِّربون الرئيسيون؟ ما هو عدد املدربني املطلوب؟ ما هو عدد دورات التدريب املتتالية التي سيحتاج إليها
املتطوعون؟ يتضمن الجدول أدناه محتوى إرشادي فقط .ويتعني عليكم مراعاة الكيفية التي ستستخدم بها الجمعية الوطنية والحكومة
املحلية والرشكاء برنامج املراقبة املجتمعية ،وبالتايل ،ميكنكم تحديد أنسب الفئات املعنية التي يتعني إدراجها يف هذا الجدول.
مالحظةُ :يستحسن أال يتجاوز عدد املتطوعني املشاركني يف كل دورة تدريبية  30 – 20متطوعاً ،وأال يتجاوز عدد املد ِّربني
 5-2أشخاص.

جدول  :9خطة التدريب
عدد الدورات ،مواقع
عقد الدورات التدريبية

امل�ستوى

امل�شاركون  -يرجى بيان الأدوار  /الوظائف.
(ما هو عدد الأ�شخا�ص؟)

عدد الأ�شخا�ص
املُق َّرر تدريبهم

املدربني
دورة �إعداد ِّ
الرئي�سيني ،على
ال�صعيد الوطني
(اختياري  -ميكن
املدربني
ا�ستخدام ِّ
الرئي�سيني املوجودين
ملجرد تدريب
ُدربني)
امل ِّ

yم�س�ؤول املراقبة املجتمعية لدى ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر (،)1
من�سق تدريب لدى ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر (،)1
ِّ y
من�سق �صحي لدى ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر (،)1
ِّ y
yم�س�ؤول �صحي لدى ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر (،)1
�yأدرج �أق�سام �إدارة الكوارث ،واملاء وال�رصف ال�صحي والنظافة
ال�صحية ،وامل�شاركة املجتمعية وامل�ساءلة وكذلك الأق�سام الأخرى
لدى ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
�yأدرج موظفي الوزارات ،مثل امل�س�ؤولني ال�صحيني والبيطريني
الرت�صد.
وم�س�ؤويل
ُّ

دورة واحدة على
 8-4لكل
امل�ستوى الوطني
منطقة من
مناطق امل�رشوع �أو الإقليمي

تدريب املتطوعني،
على امل�ستوى
املجتمعي

املدربنيy ،عدد العاملني و�/أو امل�رشفني يف برنامج املراقبة املجتمعية لدى
دورة تدريب ِّ
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
م�ستوى املقاطعة/
املن�سقني ال�صحيني يف فرع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
عدد
y
املنطقة
ِّ
yعدد امل�س�ؤولني ال�صحيني يف املقاطعة  /املنطقة التابعني لل�صليب
الأحمر والهالل الأحمر،
yعدد امل�س�ؤولني ال�صحيني يف املقاطعة  /املنطقة التابعني للحكومة،
yعدد امل�س�ؤولني عن احلياة الربية  /البيطريني التابعني للحكومة،
yعدد موظفي املرافق ال�صحية،
ومن�سقو
yغري ذلك (على �سبيل املثال ،م�س�ؤولو املراقبة احلكوميونِّ ،
التمري�ض يف جمال ال�صحة العامة ،والعاملون يف جمال ال�صحة
املجتمعية وامل�رشفون ...الخ).

#

 #يف الإقليم (�ألف)
 #يف الإقليم (باء)
الخ.

yعدد متطوعي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،
yعدد العاملني/املتطوعني يف جمال ال�صحة املجتمعية،
yعدد العاملني يف جمال �صحة احليوان يف املجتمع املحلي،
yغري ذلك (على �سبيل املثال ،املدر�سون وال�صيادلة واملعاجلون
التقليديون والزعماء الدينيون ...الخ.

#

 #يف املقاطعة (�ألف)
 #يف املقاطعة (باء)
 #يف املقاطعة (جيم)
الخ.
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الوحدات التدريبية/املناهج التدريبية/موا�ضيع التدريب
التدريب عىل املراقبة املجتمعية من أجل التأهب

تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yما هي الدورات التدريبية املقرر عقدها خالل الفرتات املعتادة قبل وقوع فاشية أو حالة طوارئ؟
gعىل سبيل املثال ،التوعية الصحية ،االتصال من أجل تغيري السلوك ،إجراءات الوقاية من األمراض ،اإلسعافات األ َّولية –
ميكن استخدام مجموعة أدوات الصحة املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجمعية ،ومجموعة أدوات مكافحة األوبئة من
أجل املتطوعني،
gتدريب املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية عىل الكشف املبكر عن األخطار واألحداث الصحية املحتملة يف املجتمع
املحيل ورفع التقارير عنها واتخاذ إجراءات بشأنها،
gتدريس عالمات تعاريف/إشارات حالة املجتمع املحيل املطلوب تحريها،
gإعداد رسائل نصية قصرية أو نظام آين لإلخطار.
gتدريس اإلجراءات التي قد يحتاج إليها املتطوعون من أجل التأهب للحاالت التي قد يواجهون فيها خطراً/حدثاً صحياً.
عىل سبيل املثال ،املاء والرصف الصحي والنظافة الصحية ،وطريقة غسل اليدين للحامية من األوبئة ،وأساليب الحامية
الشخصية ،واإلسعافات األ َّولية النفسية من أجل األوبئة ،ومحلول اإلماهة الفموية والكولريا ،ونقاط اإلماهة الفموية،
واملشاركة املجتمعية واملساءلة من أجل إدارة الشائعات.
yإرشاك املتطوعني يف االضطالع بأنشطة التوعية الصحية املعتادة يف مجتمعاتهم املحلية ،رمبا مرة واحدة يف األسبوع ،لضامن
مشاركتهم ووجودهم بشكل ف َّعال للتعرف رسيعاً عىل األخطار و/أو األحداث املحتملة.

التدريب لتجديد املعلومات

تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yما هي الفرتات الزمنية الفاصلة بني دورات التدريب لتجديد املعلومات؟
yكيف سيجري تدريب املتطوعني املستقطبني حديثاً ليحلوا محل املتطوعني املغادرين؟

التدريب عىل املراقبة املجتمعية من أجل مواجهة حاالت الطوارئ

تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yما هو التدريب الذي يتعني إجراؤه يف حال اإلعالن عن حدث وبايئ أو طارئ؟
gعىل سبيل املثال ،تدريب املتطوعني لتجديد معلوماتهم يف برنامج املراقبة املجتمعية من أجل املراقبة النشطة لعملية
البحث عن الحاالت ،لتعزيز أنشطة مكافحة األوبئة من أجل املتطوعني ،وتتبع جهة االتصال ،واإلسعافات األ َّولية ،والدفن
بطريقة آمنة وكرمية ،وغريها من أنشطة دعم االستجابة؟
gتدريس إجراءات مكافحة األمراض ،مثل نقاط اإلماهة الفموية ،والفحص ،وحمالت التحصني واسعة النطاق ،وتنقية املاء.
yكيف سيجري استنفار املد ِّربني الرئيسيني يف غضون مهلة قصرية يف حاالت الطوارئ؟
gعىل سبيل املثال ،إعداد قاعدة بيانات للمد ِّربني الرئيسيني وغريهم من املوظفني أو املتطوعني املد َّربني لدى الصليب
األحمر والهالل األحمر ممن ميكن استنفارهم.

 3-4مراقبة اجلودة
مراقبه جودة التدريب

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
كيف ستتأكدون من اكتساب املتطوعني للمهارات الالزمة؟ عىل سبيل املثال ،الدراسة النظرية واالختبارات العملية الجتياز الدورات
التدريبية.
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الإ�شراف على الأن�شطة وجمع البيانات
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yكيف سيتحقق املرشفون من أنشطة املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية وبأي وترية؟
gعىل سبيل املثال ،قيام املرشف بالتحقق من سجالت النشاط األسبوعية الخاصة باملتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية.
ُ
التي تارس يف املجتمعات املحلية.
yهل سيجري تنظيم زيارات إرشافية داعمة للتحقق من دقة أنشطة املتطوعني
yما هي األنشطة التي س ُيضطلع بها من أجل تجديد املهارات (مثل التدريبات العملية والنظرية ومجموعات األقران)؟

التحقق من التنبيهات ال�صادرة عن نظام املراقبة املجتمعية
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yيجب عىل مرشيف برنامج املراقبة املجتمعية التحقق من مطابقة التقارير التي يرسلها املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية
لتعريف حالة املجتمع املحيل .هل يتغاضون عن بعض األخطار/األحداث الصحية املحتملة نتيجة إلخفاقهم يف التعرف عىل
األعراض؟
yهل ُس ِّجلت البيانات يف النموذج بشكل صحيح؟
gعىل سبيل املثال ،فيام يتعلق بالتقارير التي تستخدم الرسائل النصية القصرية ،هل يستخدم املتطوعون يف برنامج املراقبة
املجتمعية الرموز الرقمية الصحيحة عىل النحو املحدد يف تصميم املرشوع؟ كيف سيتحقق املرشفون من الجودة؟
yهل يقدم املتطوعون تقاريرهم بشكل فوري  /يف غضون ساعة واحدة من اكتشاف الخطر  /األحداث الصحية؟

 4-4التعاون مع �أ�صحاب امل�صلحة
النظام احلكومي
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yاملوظفون الحكوميون :كيف سيجري التنسيق والتعاون بانتظام بني مرشوع املراقبة املجتمعية ومكاتب الحكومة املحلية؟
من هم النظراء من كل من موظفي الصليب األحمر أو الهالل األحمر وموظفي الحكومة ممن سيتولون التنسيق فيام بينهم،
مثل العاملني يف مجال الصحة ،أو مسؤويل املراقبة ،أو العاملني يف مجال رعاية الحيوان ،أو املراقبة املتكاملة لألمراض والتصدي
منسقي املراقبة اآلخرين؟ ما هي وترية ذلك؟ هل يتباين ذلك تبعاً للمستوى (مستوى املرافق الصحية ،مستوى املناطق
لها ،أو ِّ
الصحية ،مستوى الدائرة الصحية ،مستوى املقاطعة ،املستوى الوطني)؟
yما هي االجتامعات أو املنتديات التي يجب أن يحرضها الصليب األحمر والهالل األحمر للمشاركة يف التنسيق؟ عىل سبيل
املثال ،اجتامعات املجموعة ،أفرقة العمل ،مجموعات العمل الفنية .ما هي وترية ذلك؟ هل يتباين ذلك تبعاً للمستوى
(مستوى املرافق الصحية ،مستوى املناطق الصحية ،مستوى الدائرة الصحية ،مستوى املقاطعة ،املستوى الوطني)؟
yيعتمد النظراء واللجان التي ستتعاونون معها عىل الحالة  -االستجابة العاجلة لفاشية مقابل التأهب املعتاد دون وقوع
فاشية .حددوا أشكال التعاون املناسبة للسياق الخاص بكم.

ال�شركاء و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرون

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
كيف سيجري التنسيق والتعاون بانتظام بني مرشوع املراقبة املجتمعية والجهات الفاعلة املحلية؟ العمل معهم من أجل تحسني
التنبيهات املبكرة واملعلومات الصحية املجتمعية من أجل:
yرشكاء التنمية،
yمقدمو الرعاية الصحية الخصوصيون،
yمنظامت املجتمع املدين،
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yقطاع األعامل،
yأضيفوا جهات أخرى معنية مبجال مرشوعكم

 5-4امل�شاركة املجتمعية واالت�صال وامل�ساءلة
�أن�شطة امل�شاركة املجتمعية وامل�ساءلة
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yما هي األنشطة املتعلقة باملشاركة مع املجتمع املحيل والجامعات املجتمعية يف جميع مراحل املرشوع (عىل سبيل املثال،
‘ ’1التخطيط املبكر؛ ‘ ’2اإلطالق؛ ‘ ’3تلقي التعليقات وإجراء االستعراضات)؟
gكيف سيرشك الصليب األحمر والهالل األحمر املجتمعات املحلية يف تخطيط املرشوع وتنفيذه ،وإبالغ املستجدات
واملعلومات والرسائل الصحية؟
gكيف سيجري تحفيز املجتمعات املحلية وإرشاكها مشاركة ملموسة؟
gقوموا بإعداد قامئة بكافة األنشطة التي ستضطلعون بها من أجل التمكن من تخطيط املوارد وتخصيصها.
yاملساءلة والحوار الثنايئ مع املجتمع املحيل :كيف سيدير الصليب األحمر والهالل األحمر التوقعات ،وما هي القنوات املحددة
لتلقي التعليقات واآلراء من املجتمع املحيل ،ولإلبالغ عن الشكاوى؟
gاتسموا باالبتكار فيام يتعلق بآليات االتصاالت العامة من أجل اإلعالم مبستجدات املرشوع وإبالغ الرسائل الهامة وتلقي
التعليقات من املجتمع املحيل ...الخ.
yعىل سبيل املثال ،وضع لوحة نرشات أو معلومات يف األماكن ذات الصلة مثل امليادين العامة واملدارس واملرافق
الصحية ،والربامج اإلذاعية ،واالتصال الهاتفي بالربامج اإلذاعية ،واالتصال الهاتفي لالستغاثة ،وصندوق تلقي التعليقات،
والعروض العامة أو العروض التوضيحية ،واألغاين ،والحوارات الجامعية ،واللقاءات املجتمعية.
gكيف ستجري حامية رسية رفع التقارير الوارد الذي يحمل التعليقات أو الشكاوى (مثل تلقي مكاملات هاتفية لالستغاثة
دون إعالن هوية املتصل)؟
gمن هو املسؤول عن الرد عىل التعليقات الواردة من املجتمع املحيل والترصف بنا ًء عىل ذلك ،وما هي وترية ذلك؟
مالحظة :تواصلوا مع قسم املشاركة املجتمعية واملساءلة والزمالء املعنيني باملشاركة املجتمعية واملساءلة يف الجمعيات
الوطنية .واستخدموا مجموعة أدوات املشاركة املجتمعية واملساءلة يف إطار برنامجكم للمراقبة املجتمعية.

 6-4اال�ستدامة
ا�ستبقاء املتطوعني واملوظفني
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yما هي الحوافز واالسرتاتيجيات املتعلقة بتحفيز املتطوعني واملرشفني املعنيني باملراقبة املجتمعية واستبقائهم؟
املوحدة التي حددتها الجمعية الوطنية ،مع النظر يف جدوى واستدامة هذه البدالت النقدية،
gانظروا يف البدالت َّ
gخصصوا األولوية للحوافز غري النقدية ،عىل سبيل املثال ،احتفاالت لتوزيع شهادات التقدير العام ،وتوزيع شارات وجوائز
أداء ،وتنظيم أيام احتفالية مثل اليوم العاملي للصليب األحمر والهالل األحمر ،واليوم الدويل للمتطوعني ،وتوفري فرص
للتدريب اإلضايف ...الخ.
yحامية سالمة املتطوعني وأمنهم؟
yتوفري الدعم النفيس االجتامعي للمتطوعني واملرشفني أثناء التصدي لفاشية؟
31

عمتجملا ةبقارملا ذيفنتل بهأتلا :عبارلا مسقلا
444ملا ةرادإ 4-7

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

املراقبة املجتمعية :منوذج الربوتوكول

yوجود عملية الستقطاب وتدريب متطوعني جدد عند انخفاض أعداد املتطوعني املوجودين؟
yوجود اسرتاتيجية احتياطية ملواجهة النقص يف عدد موظفي املراقبة املجتمعية؟
gعىل سبيل املثال ،أن يكون مساعد مرشوع املراقبة املجتمعية عىل دراية باملرشوع؛ وتجهيز مد ِّربني رئيسيني متعددين يف
مرحلة البدء إلعطاء هامش يتيح مواجهة النقص يف عددهم.

التمويل
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yالتكاليف املتكبدة مرة واحدة قبل بدء املرشوع والتكاليف املتكررة :ما هي التكاليف املتكررة ،وكيف سيجري خفضها
لتمكني الجمعية الوطنية من مواصلة املراقبة الطويلة األجل (القدرة عىل تحمل التكاليف)؟
gرواتب موظفي املراقبة املجتمعية :كيف سيجري متويل مرشيف وموظفي مرشوع املراقبة املجتمعية يف املدى الطويل؟
gمياومة  /بدالت املتطوع :ما هو املعيار الحايل لبدالت متطوعي الصليب األحمر أو الهالل األحمر؟
yتجنبوا إنشاء نظام يتطلب بدالت يومية للمتطوعني (توخوا بالغ الحذر والحسم يف هذا الشأن).
yكيف سيجري متويل تكاليف التطوع يف املدى الطويل؟
yهل تختلف بدالت/مياومات املتطوع خالل أنشطة املراقبة االجتامعية للتأهب عنها يف حاالت الطوارئ؟ كيف ستجري إدارة
هذا االختالف الستبقاء املتطوعني وإدارة التوقعات؟
yكيف تؤثر بدالت متطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر يف املتطوعني الصحيني لدى الحكومة املحلية؟ هل يحصلون عىل
أي بدالت من الحكومة؟ أم أن ذلك يخلق تعارضاً وعدم مساواة بني متطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر واملتطوعني
لدى الحكومة؟
yحامية األصول :ما هي الربوتوكوالت التي سيجري تطبيقها للتقليل إىل أدىن حد ممكن من فقدان األصول (مثل سجل الهاتف
املحمول وسجل اإلرسال والخزانة اآلمنة التي ميكن قفلها)؟

�  7-4إدارة املخاطر

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
أعدوا قامئة تتضمن األخطار والتحديات املحتملة التي قد تحدث يف برنامجكم للمراقبة املجتمعية .وضعوا خططا اسرتاتيجية لتفادي
ذلك ،أو لبيان كيفية التغلب عىل ذلك.

جدول :10

الأخطار والتحديات املحتملة

الأخطار  /التحديات املحتملة
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لا تالاح نع غالبإلل ةيعمتجملا ةبقارملا دشح :سماخلا مسقلا

القسم الخامس:
حشد املراقبة املجتمعية
لإلبالغ عن حاالت الطوارئ
 1-5تقارير املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية من أجل حاالت الطوارئ
 2-5إجراءات االستجابة واملكافحة
 3-5املشاركة املجتمعية واإلعالم واالتصال
 4-5التنسيق والتعاون أثناء حاالت الطوارئ
 5-5تسليم نظام املراقبة املجتمعية لالستجابة يف حاالت الطوارئ واستدامته
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لا تالاح نع غالبإلل ةيعمتجملا ةبقارملا دشح :سماخلا مسقلا
555الاح لجأ نم ةيعمتجملا ةبقارملا جمانرب يف نيعوطتملا ريراقت 5-1

عند الكشف عن مرض وبايئ وتأكيد الحالة بفضل تطبيق برنامج املراقبة املجتمعية من أجل التأهب للكوارث ،يجوز للسلطة
املختصة أن تُعلن عن الفاشية أو الوباء.
ويف هذه املرحلة ،يرفع نظام املراقبة املجتمعية الحالة إىل املراقبة املجتمعية لإلبالغ عن حالة الطوارئ ،حيث يجري حشد املتطوعني
من أجل االضطالع بأنشطة مكثفة يف هذه يف املجتمعات املحلية للكشف عن األمراض ورفع التقارير عن الحاالت املحتملة.
وسيشارك املتطوعون حينئذ بقيادة الحكومة وأفرقة العمل يف إجراءات واسعة النطاق للتصدي لألمراض ومكافحتها حسب االقتضاء.
وسوف تساعد مراعاة بعض االعتبارات املتميزة من أجل التخطيط املتقدم عىل االنتقال ،مبزيد من السالسة ،بنظام املراقبة املجتمعية
من مرحلة التأهب إىل مرحلة الطوارئ ثم العودة مجدداً إىل مرحلة التأهب.
ويف حاالت الطوارئ التي جرى فيها نرش وحدة لالستجابة لحاالت الطوارئ يف مجال الصحة العامة يف إطار نظام املراقبة املجتمعية،
يرجى الرجوع إىل دليل املراقبة املجتمعية من أجل وحدة االستجابة لحاالت طوارئ الصحة العامة 11خالل عملية صياغة بروتوكول
املراقبة املجتمعية.
مالحظة :ال يعلن الصليب األحمر والهالل األحمر مطلقاً عن فاشية أو وباء .وينطبق ذلك عىل املتطوعني واملرشفني وفروع
ومقار الصليب األحمر والهالل األحمر .وما عىل برامج الصليب األحمر والهالل األحمر للمراقبة املجتمعية سوى تحديد
األخطار/األحداث الصحية املحتملة ورفع التقارير عنها ،ومساعدة السلطات واملجتمعات املحلية يف إجراءات االستجابة
واملواجهة.

 1-5تقارير املتطوعني يف برنامج املراقبة املجتمعية من �أجل حاالت الطوارئ
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yكيف سيكتشف املتطوعون يف برنامج املراقبة املجتمعية بشكل ف َّعال األخطار/األحداث املحتملة يف املجتمع املحيل؟ عىل
سبيل املثال ،عرب الزيارات املنزلية والزيارات املدرسية ،وعقد اللقاءات مع قادة املجموعات املجتمعية واألشخاص املعنيني
باالتصال بالجامعات ...الخ.
yكيف ستكون وترية اضطالع املتطوعني مبهام املراقبة هذه (عىل سبيل املثال ،يومياً ،كل ساعة ،كل يومني ...الخ).؟
yهل سيتغري نسق رفع التقارير عن بيانات حاالت الطوارئ بأي شكل عن نسق رفع التقارير عن بيانات التأهب؟ هل
س ُتستخدم طريقة «رفع تقرير عن النشاط/رفع تقرير دون إعالن» (التي يتعني فيها عىل املتطوعني رفع تقرير دون إعالن
بشأن األخطار/األحداث يف بداية كل يوم خالل مرحلة الطوارئ)؟
yما هو عدد املتطوعني املطلوبني لتغطية منطقة التجمعات السكانية الخاضعة للمراقبة املجتمعية؟
yإذا لزم األمر ،كيف ستقومون بالحشد الرسيع ملزيد من املتطوعني من أجل برنامج املراقبة املجتمعية؟ عىل سبيل املثال،
موفدون من فروع أخرى ،عقد دورات تدريب رسيعة للمتطوعني يف برامج أخرى تابعة للصليب األحمر والهالل األحمر.
yنسق رفع التقارير :هل ستتغري املراقبة الف َّعالة بأي شكل من األشكال عن رفع التقارير الورقية املعتاد أو رفع التقارير عرب
الهاتف يف إطار املراقبة املجتمعية من أجل التأهب؟
متاح لجميع املندوبني املوفدين يف إطار آلية وحدات االستجابة
 -11دليل املراقبة املجتمعية من أجل وحدة االستجابة لحاالت طوارئ الصحة العامة ٌ
لحاالت الطوارئ ،ويتضمن تفاصيل إضافية ذات صلة بالسياق التشغييل لعمليات نرش الوفود التي تقوم بها وحدات االستجابة لحاالت لطوارئ التابعة
لالتحاد الدويل.
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لا تالاح نع غالبإلل ةيعمتجملا ةبقارملا دشح :سماخلا مسقلا
555ملاو ةباجتسالا تاءارجإ 5-2

yكيف سيجري تحليل البيانات الواردة يومياً لرصد التنبيهات واملناطق املعرضة للخطر؟
yكيف ستجري حامية هذه البيانات وتقاسمها مع السلطات والرشكاء؟

�  2-5إجراءات اال�ستجابة واملكافحة
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
yكيف سيقوم املرشفون واملتطوعون لدى الصليب األحمر أو الهالل األحمر بدعم الحكومة والرشكاء خالل تفيش وباء أو حالة
طوارئ؟
gعىل سبيل املثال ،التوعية الصحية (الصحة املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجتمعية) ،ومكافحة األوبئة من أجل
املتطوعني ،واإلسعافات األ َّولية النفسية ،ونقاط اإلماهة الفموية ،ونقاط معالجة املياه ،وتعقب جهات االتصال ،والدفن
بطريقة آمنة وكرمية ،والحشد االجتامعي من أجل حمالت التحصني ،ومكافحة ناقالت األمراض ،واإلدارة البيئية ...الخ.
gمالحظة :يراعى النظر بعناية يف مهارات فرع الصليب األحمر والهالل األحمر ،وأنواع األنشطة املألوفة فيه ،وموارد الفرع
وحدود قدرته والتمويل املتاح له .ويتعني التحيل بالواقعية.
yتحديد أنسب خدمات اإلحالة الصحية يف املنطقة وإعالم املتطوعني باملكان الذي يتعني أن ُيحال إليه املصابون بأمراض
شديدة .الحظ أن قدرة الخدمات الصحية قد تتغري خالل حالة الطوارئ  -فاملرفق الصحي املحيل قد ال يكون أفضل مكان يف
أوقات معينة .وينبغي البقاء عىل اتصال مع السلطات املختصة ولجان أفرقة العمل.
yما هي التدابري واملواد املطلوبة للمتطوعني لحامية أنفسهم شخصياً ،عىل سبيل املثال ،ارتداء األقنعة والقفازات واستخدام
املواد ا ُملط ِّهرة.
gمالحظة :تأكد من متايش تدابري الحامية مع املهام املتوقع من املتطوعني إنجازها (عىل سبيل املثال ،إذا كان املتطوعون
يشاركون يف أنشطة حشد اجتامعي وال يخالطون األفراد ،فال حاجة بهم إىل ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند القيام
بالتوعية داخل املجتمع املحيل) .وهذا يتامىش مع مفهوم عدم إلحاق رضر يفوق النفع (أي خلق إحساس زائف باألمن
أو الوصم من أجل املتطوعني) .كيف سيجري تدريب املتطوعني عىل االضطالع بهذه املهام؟ فكر يف عددهم ،وما إذا كان
األخذ بنموذج فرق االستجابة املد َّربة املحددة هو األفضل.
yكيف سيجري اإلرشاف عىل هذه األنشطة؟
yكيف سيجري متويل هذه األنشطة للتصدي لحاالت الطوارئ؟

 3-5امل�شاركة املجتمعية والإعالم واالت�صال

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
يشكل قبول أعضاء املجتمع املحيل ملرشوع املراقبة املجتمعية أمراً رضورياً ،ويتطلب املشاركة املجتمعية املستمرة بدءاً من التقييم
األ َّويل فصاعداً .وينبغي أن ينظر املنفذون فيام ييل:
yكيف سينخرط الصليب األحمر أو الهالل األحمر مع أفراد املجتمع املحيل ويتواصل معهم يف حاالت الطوارئ؟
gعىل سبيل املثال ،عرب لقاءات مجتمعية ،ولوحات نرشات أو معلومات ،ونرشات إذاعية ،ورسائل عرب مكربات صوت،
وزيارات منزلية ...الخ.
yما هي عملية إدارة شواغل املجتمع املحيل ومخاوفه ورفع التقارير عن السلوك ،وما إىل ذلك؟
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لا تالاح نع غالبإلل ةيعمتجملا ةبقارملا دشح :سماخلا مسقلا
555طلا تالاح ءانثأ نواعتلاو قيسنتلا 5-4

 4-5التن�سيق والتعاون �أثناء حاالت الطوارئ
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد الربوتوكول):
نسق الصليب األحمر والهالل األحمر مع الحكومة واملرافق الصحية وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل مستوى املجتمع
yكيف س ُي ِّ
املحيل/الفرع خالل إجراءات االستجابة واملكافحة؟
yما هي املجموعات وأفرقة العمل واللجان التي يجب عىل الصليب األحمر والهالل األحمر الصليب األحمر املشاركة فيها
وحضور اجتامعاتها؟
yمن هو املسؤول؟ ما هي وترية لقاءاته؟ ما هي االجتامعات /قنوات االتصال؟
gتأكد من استمرار التنسيق يف جميع مراحل االستجابة ،ومن ربط الربوتوكول بأي مواد تخطيط إضافية مثل وثائق خطة
عمل الطوارئ وما إىل ذلك.
yكيف سيجري تبادل بيانات املراقبة املجتمعية مع الحكومة والرشكاء لتسهيل االستجابة مبزيد من االستنارة والفعالية؟ من
سيكون الشخص املسؤول فنياً عن تحليل وإدارة البيانات واملشاركة يومياً؟
yما هي الوثائق التي س ُيحتفظ بها لتسجيل الدروس املستفادة من أجل املشاركة يف املستقبل بعد انتهاء مرحلة االستجابة
لحالة الطوارئ؟

 5-5ت�سليم نظام املراقبة املجتمعية لال�ستجابة يف حاالت الطوارئ وا�ستدامته
yفيام يتعلق بنُظم املراقبة املجتمعية التي ُأنشئت بغرض االستجابة لحاالت طوارئ الفاشيات واألوبئة ،هل ستستمر العملية
وتظل باقية بعد انتهاء الفاشية؟
gهل توجد ثغرات يف نُظم املراقبة القامئة عىل املرافق الوطنية يف حني ث ُبت أن املراقبة املجتمعية اسرتاتيجية مفيدة لتعزيز
املراقبة الوبائية؟
gتأكد من مشاركة الجمعية الوطنية والرشكاء املنفذين اآلخرين يف هذه املناقشة.
yما هو القسم والفريق الذي سيكون مسؤوالً داخل الجمعية الوطنية؟ كيف يجري إرشاكهم خالل املراقبة املجتمعية لحاالت
الطوارئ؟
yما هي املوارد املطلوبة يف األجل الطويل؟ كيف سيجري متويلها بعد انتهاء متويل صناديق االستجابة لحاالت الطوارئ؟
yما هي التغيريات التي يتعني إجراؤها يف تصميم نظام املراقبة املجتمعية لالنتقال من مراقبة حالة الطوارئ إىل مراقبة حالة
التأهب؟ عىل سبيل املثال ،تغيري وترية رفع تقارير دون إعالن من التقارير اليومية إىل تقارير أسبوعية ،توسيع نطاق املراقبة
ليشمل مجموعة من األمراض ذات األولوية.
yما هو التدريب الذي يحتاجه فريق الجمعية الوطنية ليتمكن من إدارة نظام املراقبة املجتمعية؟
yهل سيجري إدماج نظام املراقبة املجتمعية يف الربامج األخرى لدى الجمعية الوطنية أو ربطه بها؟
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يراقتلا عفرو مييقتلاو دصرلاو ةطشنألا طيطخت :سداسلا مسقلا

القسم السادس:
تخطيط األنشطة والرصد
والتقييم ورفع التقارير

الربوتوكول):
تعليامت (يرجى الحذف قبل االنتهاء من إعداد
استناداً إىل هذا الربوتوكول للمراقبة املجتمعية ،صنفوا أهدافكم وأنشطتكم يف سجل إطاري .وضعوا خطة لرصد هذه األنشطة
فصلة من إعداد ميزانية كاملة.
والنتائج .وضعوا مؤرشات للرصد والتقييم .وس ُتمكنكم خطة العمل ا ُمل َّ
فصل:
أرفقوا ما ييل بشكل ُم َّ
yسجل إطاري
yإطار الرصد والتقييم
gفيام ييل بعض املؤرشات املقرتحة:
yالعدد اإلجاميل ملن تلقوا تدريب املد ِّرب الرئييس يف مجال املراقبة املجتمعية،
yالعدد اإلجاميل للمتطوعني الذين تلقوا تدريباً عىل املراقبة املجتمعية،
yعدد املجتمعات املستهدفة مبتطوعني نشطني يف مجال املراقبة املجتمعية،
yالنسبة املئوية للمتطوعني النشطني الذين يقومون برفع تقارير عن األخطار الصحية و/أو تقرير عن النشاط/تقرير
دون إعالن «يف الوقت املحدد» (عىل النحو الذي يحدده الربوتوكول)،
yعدد التنبيهات الصادرة عن نظام املراقبة املجتمعية التي تتطابق مع تعريف الحالة املجتمعية والتي تحقق منها
املرشفون عىل املتطوعني.
yجدول البيانات اإللكرتوين لخطة عمل النشاط
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القسم السابع:
املوارد وامليزانية
 1-7جداول تخطيط املوارد
ضعوا ميزانية تتضمن جميع املوارد والتكاليف املتعلقة بكل نشاط .وفيام ييل البنود التي تغطي العنارص الرئيسية ذات الصلة؛

املوارد الب�شرية
جدول �١١أ :تخطيط املوارد :املوارد الب�شرية
الأفراد

البند

تكلفة الوحدة

الوترية

الكمية

التكلفة الإجمالية بند/رمز امليزانية

�أمثلة :م�رشف على نظام
املراقبة املجتمعية

الراتب

#

 #ال�شهور

#

#

متطوعو ال�صليب الأحمر البدالت
والهالل الأحمر

#

 #الأيام
�أو ال�شهور

#

#

جوائز،
فعاليات

#

#

#

#

احلوافز
الخ.
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التدريب
جدول ١١ب :تخطيط املوارد :التدريب
املو�ضوع/الوحدة التدريبية

امل�شاركون

تكلفة كل دورة الكمية
( #الدورات)

التكلفة الإجمالية بند/رمز امليزانية
(العملة)

املدربني
�أمثلة :تدريب ِّ
الرئي�سيني يف جمال مكافحة
الأوبئة من �أجل املتطوعني

املدربون الرئي�سيون

#

#

#

تدريب املتطوعني يف جمال
مكافحة الأوبئة

من �أجل متطوعي
ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر

#

#

#

متطوعو فريق ال�صحة
القروية

#

#

#

املدربني الرئي�سيني
تدريب ِّ
يف جمال ال�صحة املجتمعية
والإ�سعافات ال َّأولية املجتمعية
تدريب املتطوعني يف جمال
ال�صحة املجتمعية والإ�سعافات
ال َّأولية املجتمعية
للمدربني
التدريب العملي
ِّ
الرئي�سيني يف جمال املراقبة
املجتمعية
التدريب العملي للمتطوعني يف
جمال املراقبة املجتمعية
الخ.
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تنفيذ املراقبة املجتمعية
جدول ١١ج :تخطيط املوارد :تنفيذ املراقبة املجتمعية
املوارد/املواد

الغر�ض

تكلفة الوحدة
(العملة)

الكمية

التكلفة الإجمالية بند/رمز
امليزانية
(العملة)

�أمثلة :الرمز التعريفي
للمتطوع يف جمال املراقبة
املجتمعية

ر�ؤية املتطوعني

#

#

#

�سرتات للمتطوعني يف
ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر

ر�ؤية املتطوعني

#

#

#

حماية املتطوعني

�أطقم النظافة ال�شخ�صية

#

#

#

كتب الن�شاط

م�ساعدات وظيفية و�سجالت
ن�شاط من �أجل املتطوعني

#

#

#

الهواتف املحمولة

التقارير ال�صادرة عن نظام
املراقبة املجتمعية

#

#

#

�شحن ر�صيد الهاتف

التقارير ال�صادرة عن نظام
املراقبة املجتمعية

#

#

#

احلا�سب الآيل

التقارير ال�صادرة عن امل�رشف
على نظام املراقبة املجتمعية

#

#

#

انتقاالت امل�رشفني

زيارات �إ�رشافية

#

#

#

البث الإذاعي

امل�شاركة املجتمعية وامل�ساءلة

#

#

#

جمموعات �أدوات نقاط
الإماهة الفموية

مكافحة الأوبئة من �أجل
املتطوعني�/أن�شطة التوعية
ال�صحية

#

#

#

عرو�ض تو�ضيحية ب�ش�أن
مكافحة الأوبئة من �أجل
املتطوعني

دعم اال�ستجابة يف حاالت
الطوارئ

#

#

#

موارد اال�ستجابة للأوبئة

التخزين امل�سبق� ،أو جتميع
الأدوات  -نقاط الإماهة
الفموية وجمموعات املواد
املطهرة

#

#

#

الخ.
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التعاون ،والتن�سيق ،والتخطيط والر�صد والتقييم ورفع التقارير
جدول ١١د :تخطيط املوارد :التعاون ،والتن�سيق ،والتخطيط
		 والر�صد والتقييم ورفع التقارير
البند

الغر�ض

�أمثلة :اجتماعات لأ�صحاب
امل�صلحة من �أجل التخطيط

التن�سيق والتعاون

االجتماعات االفتتاحية
للمجتمعات املحلية

امل�شاركة املجتمعية
وامل�ساءلة

التقييم املجتمعي

الر�صد والتقييم عند
خط الأ�سا�س وخط
النهاية ،توثيق الدرو�س
امل�ستخل�صة

اجتماعات املن�سقني ال�شهرية
للمراقبة املجتمعية -
املراقبة املتكامل للأمرا�ض
واال�ستجابة لها

التن�سيق والتعاون

الطباعة

�إحاطات ومواد �إعالمية
وتقارير البيانات
وعرو�ض تقدميية

تكلفة الوحدة
(العملة)

الكمية

التكلفة الإجمالية بند/رمز امليزانية
(العملة)

الخ.
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ةديفم دراوم :نماثلا مسقلا

القسم الثامن:
موارد مفيدة
yاالتحاد الدويل ،املراقبة املجتمعية :املبادئ التوجيهية .متاحة باإلنجليزية والفرنسية
yاالتحاد الدويل ،أداة ومنوذج تقييم املراقبة املجتمعية.
yموقع املراقبة املجتمعية
gيشمل أدوات وروابط ودراسات حالة وأمثلة مفيدة من تنفيذ مرشوع للمراقبة املجتمعية لدى الصليب األحمر
والهالل األحمر.
yالدعم الفني للجمعيات الوطنية يف مجال املراقبة املجتمعيةcbs@ifrc.org :
yدليل تكوين املراقبة املجتمعية من أجل وحدات االستجابة لحاالت طوارئ الصحة العامة12
yاالتحاد الدويل ،أدلة وأدوات تدريس إلكرتونية بشأن الصحة املجتمعية واإلسعافات األ َّولية املجتمعية
yاالتحاد الدويل ،مجموعة أدوات املشاركة واملساءلة املجتمعية
yاالتحاد الدويل ،مكافحة األوبئة من أجل املتطوعني

 -12سيجري توزيع دليل الصحة العامة عىل جميع املندوبني خالل الدورات التدريبية وقبل عمليات نرش الوفود.
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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 :

