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 1المقدمة
إن صحة الفرد والمجتمع هً إحدى الغاٌات التً تسعى الدولة لتحقٌقها ،ولهذا تسعى وزارة الصحة العامة و
السكان إلى تحسٌن و تطوٌر خدمات الرعاٌة الصحٌة لتعم أرجاء الوطن ولتكون فً متناول جمٌع المواطنٌن
بسهولة وٌسر وفً أي وقت ٌطلبونها و بالجودة والنوعٌة العالٌة وألن التنمٌة الصحٌة هً أساس للتنمٌة
االجتماعٌة و االقتصادٌة حٌث أنها تشكل القوة الدافعة للتنمٌة ،فاألصحاء هم األكثر قدرة على اإلنتاج فً شتى
المٌادٌن ،كما أن التحسن الصحً من شؤنه أن ٌتفادى حدوث القصور العقلً والذهنً و الجسدي لدى األطفال
األمر الذي ٌجعل أجٌال المستقبل أكثر قدرة على اإلنتاج و العطاء ،و لما كانت التنمٌة الصحٌة جزءاً ال ٌتجزأ
من التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة بمفهومها الشامل فان أي قصور فً خدمات الرعاٌة الصحٌة سٌنعكس سلباً
على التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة بكافة جوانبها.

 1-1التخطٌط ونظام المدٌرٌات الصحً
ولما كان نظام المدٌرٌات الصحٌة ٌمثل العمود الفقري إلستراتٌجٌة أصالح القطاع الصحً لٌس فقط كؤسلوب
بدٌل عن نظام وأسلوب المرافق والذي ٌعتمد على وجود المرفق فً تقدٌم الخدمات الصحٌة بل ٌمتد لٌشمل
تغطٌة كافة سكان المدٌرٌة بالخدمات.
ومن وجهة نظر عامة فالتخطٌط فلسفة ٌستشرف المستقبل بؤدوات الحاضر وتجارب الماضً كما أن أنواعه
ومشاربه ومدارسه وثقافاته وأدواته ووسابل تنفٌذه وتقٌٌمه ومعالجة انحرافاته متعددة ومتشعبة تختلف باختالف
النظم والمآرب والبناء السٌاسً واالقتصادي واإلمكانات المادٌة والبشرٌة ..الخ.
وغاٌة كل تخطٌط صحً هً الحالة الكاملة من التعافً جسدٌا ،وعقلٌا ،و أجتماعٌا ولٌس فقط الخلو من
االمراض (بحسب تعرٌف منظمة الصحة العالمٌة للصحة) ومتى فقدت الصحة فؤن أثاره ذلك مهلكة وكارثٌة
ولألسف الشدٌد فان جودة التعافً غٌر متنبؤ بها فً كثٌر من األحوال لكن المإسف أكثر أن احتماالت التدنً أو
التدهور فً الصحة معروفة فً كل األحوال ،وهذا ٌتطلب الرإٌة اإلستراتٌجٌة فً وضع الخطط الصحٌة.
فالتخطٌط فً المدٌرٌات الصحٌة ٌجب أن ٌكون جزء من الخطة العامة للقطاع الصحً وكذا خطة السلطة
المحلٌة أو أن تكون المدٌرٌات إحدى استهدافات هذه الخطة العامة فً إطار زمنً(سنوي أو دوري) ولذلك فان
عملٌة التخطٌط لكل المشارٌع والبرامج والمدخالت تبدأ بمرحلة التحلٌل (الوضع،المإثرٌن،المشكالت،األهداف)
ثم بعد ذلك تستكمل مرحلة التخطٌط والتً هً ضرورة لتنفٌذ ما أستنتجه التحلٌل وذلك من خالل تحدٌد
االستراتجٌات والموارد المالٌة والبشرٌة،المستلزمات والوقت الالزم لتحقٌق األهداف.

 2-1الخطة الخمسٌة الثالثة
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لقد تمٌزت الخطة الخمسٌة الثالثة للتنمٌة الصحٌة والتخفٌف من الفقر( )6000-6006أنها أتت فً فترة تشهد
تغٌرات كبٌرة فً المجال الصحً وسٌاسته سواء على المستوى المحلً مثل تجربة السلطة المحلٌة وتعزٌز
دور المرأة و تمكٌنها من المشاركة فً كافة القطاعات كما ان تغٌرات دولٌة جدٌدة طرأت مثل اهداف األلفٌة
واستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر ،وضمن التوجه العام للدولة فً وضع خطة خمسٌة قطاعٌة تحقق من خاللها
األهداف العامة على الم ستوى الوطنً تم عمل الدلٌل الخاص بؤعداد الخطة الخمسٌة الثالثة وفقا للدلٌل المعد
من قبل وزارة التخطٌط والتعاون الدولً وبما ٌتناسب مع القطاع الصحً وعقدت ورشة العمل األولى
بحضور كافة القٌادات الصحٌة فً الدٌون والمحافظات لمناقشة دلٌل إعداد الخطة وكٌفٌة أعدادها ووضع
التوجهات واألهداف ومن ثم وضع السٌاسات واالستراتجٌات التً تحقق ذلك وبنتابج تحلٌل الوضع الصحً
الذي أعتمد على المعلومات المتوفرة من مختلف المحافظات واعتماد درجة من الدقة فً صحتها بعد ذلك أعٌد
صٌاغة هذه األهداف وترتٌبها بما ٌتوافق مع حجم المشاكل ودرجة خطورتها وبما ٌتوافق مع أهداف التنمٌة
األلفٌة واستهدافاتها ،وقد حددت الخطة الخمسٌة الثالثة االولوٌات التالٌة:
 .0تطوٌر إدارة و تنمٌة الموارد البشرٌة
 .6تطوٌر نظام المعلومات الصحٌة
 .3مكافحة اإلمراض القابلة للتحصٌن
 .4خفض وفٌات األمهات
 .5خفض وفٌات األطفال
 .6تعزٌز دور التثقٌف واإلعالم الصحً
 .7تطوٌر الطوارئ العامة والطوارئ التولٌدٌة
 .8تطوٌر خدمات نقل الدم وابحاثة
ومما تناولتة الخطة الخمسٌة تعزٌز نظام المدٌرٌات الصحٌة والتخطٌط الموجه نحو االهداف.
إن هذا الدلٌل سوف ٌسهم فً رفع معارف ومهارات وقدرات المخططٌن الصحٌٌن على مستوى المدٌرٌة فً
كٌفٌة إعداد الخطط الصحٌة بطرٌقة علمٌة وتجنب التخطٌط الذي ال ٌعتمد على معلومات صحٌحة وال ٌعكس
االحتٌاجات المحلٌة.
وقد أشتمل هذا الدلٌل على معلومات و أرشادات تمكن المشاركٌن من عرض مشاكلهم وعكس احتٌاجاتهم الفعلٌة
والتخطٌط لحلها على مستوى المدٌرٌة.

 2أستراتٌجٌة إصالح القطاع الصحً
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ٌعرف االصالح على انه عملٌة تغٌٌر استراتٌجً مستمرة بعٌدة المدى ذات أهداف محددة ترمً إلى جعل
النظام الصحً قادر على تقدٌم خدمات صحٌة ذات كفاءة  ،فاعلٌة  ،عادلة  ،متٌسر الحصول علٌها ،محتملة
التكالٌف وذات جودة عالٌة.
ٌهدف برنامج االصالح إلى معالجة أوجه الخلل وتحقٌق التالً:
 -1تٌسٌر الحصول على خدمات الرعاٌة الصحٌة بشكل كاف وشامل.
 -2تحقٌق العدالة فً تقدٌم الرعاٌة الصحٌة وتموٌلها.
 -3تحسٌن نوعٌة الخدمات الصحٌة .
 -4ضمان إستمرارٌة تموٌل النظام الصحً على المدى البعٌد.
 -5تحسٌن الكفاءة التقنٌة والتخصصٌة لنظام تقدٌم الخدمات .

 1-2لماذا إصالح القطاع الصحً ؟
هناك العدٌد من العوامل التً دعت الوزارة إلى تبنً برنامج إصالح القطاع الصحً والذي صادق علٌه مجلس
الوزراء فً عام 1998م ،من هذه العوامل ما هو عام مثل برنامج اإلصالح المالً واإلداري للحكومة و منها ما
هو خاص بالنظام الصحً مثل تدنً مستوي الخدمات والذي انعكس بتدنً المإشرات الصحٌة مقارنة بدول
االقلٌم باالضافة إلى حاجة النظام الصحً لموارد مالٌة اضافٌة تلبً االحتٌاجات المتزاٌدة للخدمات الصحٌة فً
ظل محدودٌة مصادر التموٌل والزٌادة المتصاعدة فً كلفة الخدمات الصحٌة .

 2-2عناصر إستراتٌجٌة إصالح القطاع الصحً
تشتمل عناصر أستراتٌجٌة اصالح القطاع الصحً على األتً:
 .1تطبٌق الالمركزٌة فً التخطٌط واتخاذ القرار وادارة المال.
 .2إعادة تحدٌد دور القطاع العام مع التركٌز على السٌاسات والتنظٌم والرعاٌة الصحٌة
االولٌة.
 .3أعتماد نظام المدٌرٌات
 .4مشاركة المجتمع فً إدارة الخدمات.
 .5المشاركة فً التكلفة وأستعادة كلفة الدواء.
 .6وضع سٌاسة األدوٌة األساسٌة.
 .7نظام اإلدارة بالنتابج.
 .8استقاللٌة المستشفٌات.
 .9التنسٌق بٌن القطاعات.
 .11التشجٌع المسوإل للقطاع الخاص والمنظمات الغٌر حكومٌة.
 .11تشجٌع األسالٌب المبتكرة.
 .12األسلوب الشامل فً التموٌل والبرمجة
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وتتركز جهود الوزارة وشركابها على أرساء نظام المدٌرٌات الصحٌة المرتكز على نهج الرعاٌة الصحٌة
االولٌة والذي ٌعتبر الترجمة الفعلٌة لالصالح الصحً والمدخل إلى عناصر االصالح االخرى مثل:
الالمركزٌة ،مشاركة المجتمع فً ادارة وتموٌل هذا النظام الذي سٌسهم فً تحقٌق المساواة وتٌسر الوصول إلى
الخدمات باإلضافة إلى تعزٌز مشاركة المجتمع والتكامل بٌن القطاعات فً تقدٌم وإدارة الخدمات الصحٌة.

 3أهذاف وآنُبث حطبُك انذنُم انخذسَبٍ
ٌمثل هذا الدلٌل ثمرة تعاون مشترك بٌن وحدة السٌاسات الصحٌة والدعم الفنً واألدارة العامة للتخطٌط
بالوزارة ،وبتموٌل من مشروع دعم الصحة والسكان بمحافظتً تعز ولحج.
 1-3الهدف العام
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 تزوٌد المستهدفٌن بالمعارف والمهارات التً تمكنهم من أعداد الخطط الصحٌة للمدٌرٌة فً أطار
الالمركزٌة.
 2-3االهداف الخاصة
.1
.2
.3
.4
.5

شرح مفهوم واهمٌة وانواع التخطٌط الصحً.
تحدٌد وتحلٌل وتصنٌف المعلومات الصحٌة المرتبطة بالنظام الصحً.
تحدٌد تحلٌل المشكالت الصحٌة الربٌسٌة للمدٌرٌة.
اعداد مفهومٌة التخطٌط الصحً وتسمٌة عناصرها
تحدٌد دور كل من القطاع الصحً والمجتمع والجهات ذات العالقة فً التخطٌط الصحً
للمدٌرٌات

 3-3الفترة الزمنٌة ألعداد الخطة
تستغرق الفترة الزمنٌة ألعداد الخطة ثالثة أٌام من العمل على فترتٌن.
 4-3طرق التدرٌب
تعتمد طرق التدرٌب على أسالٌب تعلٌم الكبار التً تبنً على خبراتهم وتسهل تبادل المعارف فٌما بٌنهم من
واقع عملهم مركزة على النقاش الجماعً والنقاش داخل مجموعات وأستعراض نتابج عمل تلك المجموعات
وتحسٌنها بهدف الوصول الى أجماع على القضاٌا المطروحة.
 5-3مستلزمات التدرٌب
 ورق قالب
 بطاقات ملونة
 اقالم ماركر ملونة
 6-3التقٌٌم
سٌتم أستطالع أراء المشاركٌن حول:
 مستوى وسٌر الورشة
 تحدٌد السلبٌات و االٌجابٌات المرتبطة بمسار برنامج الجلسات
 7-3انمسخهذفىن ببنخذسَب فٍ انمذَشَت
تتكىن المجمىعة االمستهدفة بالتدريب على عملية التخطيط الصحي بالمديرية مه كال مه:
جدول رقم (ٌ )1وضح الجهات المشاركة فً التخطٌط
العدد

الجهة
أعضاء من الفرٌق الصحً بالمدٌرٌة

من  7-5أشخاص

اللجنة الصحٌة

 3اشخاص

مقدمً الخدمة

 11اشخاص من  11مرافق صحٌة

السلطة المحلٌة

 4اشخاص

القطاعات ذات الصلة

 4اشخاص

مالحظات

التربٌة ،الزراعة ،المٌاة،
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االوقاف

 8-3المٌسرون
 المٌسرون شخصان من ذوي الخبرة فً مجال أعداد الخطط من مكتب الصحة على مستوي المحافظة

 4التخطٌط الصحً
 1-4تعرٌف التخطٌط
عملٌة إدارٌة ٌتم خاللها توظٌف الموارد المتاحة لتحقٌق نتابج معٌنة فً فترة زمنٌة محددة ،وتتضمن
عملٌة التخطٌط تحلٌل الوضع القابم ،وضع االهداف ،دراسة الخٌارات المتاحة ،تمهٌداً لصنع القرار
المتمثل بوضع الخطة.
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 2-4أهمٌة التخطٌط


وسٌلة أدارٌة لرفع مستوى االداء ورفع معدالت االنتاج.لتحقٌق األهداف



أستشراف المستقبل وتقلٌل نسبة المخاطر والمفاجآت.



ٌضمن االستخدام االمثل للموارد المتوفرة.والمحتملة



ٌسهل عملٌة الرقابة والمتابعة والتقٌٌم.



ٌساعد فً تقوٌم األداء.



ٌمنح الموظفٌن الثقة والراحة النفسٌة.

 3-4أنواع التخطٌط
هناك عدة انواع من التخطٌط ٌتم تقسٌمها وتصنٌفها ألعتبارات عده من أهمها أنواع التخطٌط بحسب
مدى التأثٌر وأنواع التخطٌط بحسب المدى الزمنً وكما هً موضحة على النحو التالً:
1-3-4

التخطٌط بحسب مدى تأثٌره وٌشمل:

 1-1-3-4التخطٌط االستراتٌجً Strategic planning
ٌعتبر اهم انواع التخطٌط واقعٌه وقدرة على تلبٌة االحتٌاجات المستقبلٌة ،وٌركز على تحقٌق
اهداف بعٌدة المدى ،وٌتم من خالله اختٌار أفضل الخٌارات والوسابل لتحقٌق االهداف
المرسومة.
تبدأ عملٌة التخطٌط االستراتٌجً بتحلٌل الوضع الحالً ( (Situational Analysisوٌتطلب
هذا النوع قدرات تنظٌمٌة وقٌادٌة وادارٌة عالٌة وتخضع توجهات التخطٌط االستراتٌجً للرإٌة
السٌاسٌة وتعتبر الخطة الخمسٌة احد االمثلة على التخطٌط االستراتٌجً.
2-1-3-4

التخطٌط التنفٌذي Operational Planning
ٌستخدم هذا النوع من التخطٌط لبناء خطط تفصٌلٌة عملٌة لتنفٌذ االنشطة المتعلقة بالخطط
االستراتٌجٌة ،وتحتوي التفاصٌل الدقٌقة الخاصة بالتنفٌذ بحٌث تحدد المسإلٌات ،ومكان وزمن
التنفٌذ ،ونوعٌة األنشطة وكٌفٌة تنفٌذها وعادة ما ٌكون مداها الزمنً لعام أو أقل.

 2-3-4التخطٌط بحسب المدى الزمنً وٌشمل:
1-2-3-4

التخطٌط بعٌد المدى:

وهذا النوع من التخطٌط ٌستخدم لفترات طوٌلة ،عادة من  5سنوات وما فوق ،وٌتطلب قدرة على التنبإ
باالوضاع المستقبلٌة المراد الوصول الٌها ،لذلك ٌنبغً ان ٌكون التخطٌط مرنا ً وقابل للتكٌف مع متغٌرات
الزمن أثناء التنفٌذ ومثال ذلك :أستراتٌجٌة أصالح القطاع الصحً.
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التخطٌط متوسط المدى:

ٌستخدم لفترات زمنٌة لٌست بطوٌلة وال قصٌرة وعادة ما تكون أكثر من سنتٌن والى خمس سنوات .مثل:
التخطٌط بتحلٌل المشكلة (القوة ،الضعف ،الفرص ،والمخاطر) والتخطٌط الموجة باألهداف.
3-2-3-4

التخطٌط قصٌر المدى:

ٌستخدم للتخطٌط للمدى القرٌب لتنفٌذ أنشطة معٌنة وٌركز عادة على حل مشاكل معٌنة بذاتها ،وتكون الفترة
الزمنٌة فً الغالب سنة واحدة.

 5االسالٌب المستخدمة فً التخطٌط
 1-5تحلٌل جوانب القوة ،الضعف ،الفرص والمخاطر SWOT Analysis
ٌعتبر هذا النوع من اكثر انواع التخطٌط فاعلٌة وٌستخدم لمعرفة نقاط القوة والضعف وتستشف من خالله
الفرص القابمة والمخاطر التً قد ٌتعرض لها المشروع وعند التحلٌل ٌنبغً االخذ بعٌن االعتبار وجهة نظر
الجهة المخططة وكذا وجهة نظر االطراف االخرى التً تعمل الى جانبها ،كما ٌنبغً ان نعرف أن نقاط القوة
هً التً نمتلكها وال ٌمتلكها غٌرنا ،بٌنما نقاط الضعف هً التً نعانً منها نحن فقط.
عموما ً فان تحلٌل الوضع ٌنبغً ان ٌركز على نقاط القوة والضعف الموجودة فً المشروع او البرنامج
والمإثرة فً أدابه بٌنما تستمد الفرص المتاحة والمخاطر من عوامل خارجٌة .وفً مثل هذا النوع ٌتم األجابة
على األسبلة المبٌنة كؤمثلة فً الجدول رقم (.)2
جدول رقم (ٌ )2وضح الجوانب المستهدفة بالتحلٌل فً نمط التخطٌط
8
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تحلٌل الوضع
الضعفWeakness :

القوةStrength :
ماهً الفوابد؟

ما الذي نستطٌع تطوٌره؟

ما الذي نتقن عمله؟

ما الذي ال نتقن عمله؟

ما هً الموارد المتوفرة لدٌنا؟

ما الذي علٌنا تجنبه؟

ما الذي ٌراه االخرٌن فٌنا من مٌزات؟
الفرصOpportunities :

المخاطرThreats :
ما هً العقبات التً تواجهنا؟

ماهً الفرص التً تناسب أهدافنا؟

ما الذي ٌفعله منافسونا؟

ماهً االتجاهات التً نهتم بها وٌمكن االستفادة

هل متطلبات الخدمة التً نوفرها تغٌرت؟

منها؟

هل تهدد نقاط ضعفنا أداء الجهة التً نعمل فٌها؟

2-5

التقٌٌم السرٌع بالمشاركة Participatory Rapid Appraisal

ٌعتمد هذا النوع من التخطٌط على جمع وتحلٌل البٌانات والمعلومات ،وٌعتمد استخدام هذا النوع على استعمال
الوسابل النوعٌة المتعددة للتعرف على االوضاع المحلٌة وهناك تقنٌات عدٌدة ٌمكن اختٌار المناسب منها وتطبٌقة
بحسب الظروف المحٌطة وتعتمد عملٌة جمع البٌانات على:
 مشاركة المجتمع المحلً واالشخاص الفاعلٌن (المؤثرٌن) فٌه.
ٌ نبغً ان ٌمثل المشاركون كافة اطٌاف المجتمع
 المرونة فً اختٌار االدوات المالئمة لتقٌٌم االوضاع المحٌطة.
 اظهار عدم معرفة حقٌقة الوضع القائم ومحاولة استنباط وتلمس الحقٌقة اثناء جمع المعلومات.
 استخدام عدة مصادر للتأكد من صالحٌة وموثوقٌة المعلومات (مثالً :استخدام ثالث تقنٌات بحثٌة
مختلفة للتحقق من موضوع واحد).
3-5

التخطٌط المبنً على الحقوقHuman Based Approach :
المكون االساسً فً هذا النوع هو تخوٌل ودفع الناس الى المطالبة بحقوقهم وحرٌاتهم حٌث تستخدم
هذا النوع من التخطٌط بشكل اساسً المنظمات والهٌبات الغٌر حكومٌة الدولٌة ،والتً تعمل فً
مشارٌع التنمٌة المختلفة والمتعلقة بحقوق االنسان.
واحد اهم اسباب تزاٌد األهتمام بهذا النمط كون عملٌة التنمٌة والتطوٌر مرتبطة بالحقوق والحرٌات
الخاصة باالنسان ،وعادة ما ٌشارك االشخاص المستهدفٌن بهذه البرامج والمشارٌع فً العملٌة
التخطٌطة ،لذلك فالمشاركة المجتمعٌة من اهم عناصر هذا النمط.

9
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مبادئ التخطٌط المعتمد على الحقوق:
 المساواة
 العدالة
 المسإولٌة
 التمكٌن
 المشاركة
4-5

التخطٌط الموجه باألهداف Goal Oriented Planning

تم تبنً هذا األسلوب العتبارات عدة أهمها ما ٌلً:
 ألنه األسلوب األكثر شٌوعا وانتشارا فً أوساط العاملٌن بالقطاع الصحً على مختلف
المستوٌات.
 نظام المدٌرٌات الصحٌة ال ٌزال ٌنفذ بدعم المانحٌن وٌطبق فٌما ٌزٌد عن ثلث مدٌرٌات البلد
وتقرٌبا جمٌع المانحٌن ٌتبع أسلوب التخطٌط الموجه باألهداف فً تطبٌق النظام.
 مشروع دعم قطاع الصحة والسكان أٌضا اتبع نفس األسلوب عند التخطٌط لتطبٌق المشروع فً
محافظتً تعز ولحج ،وبما أن إعداد دلٌل تدرٌبً لتعزٌز القدرات التخطٌطٌة لفرق اإلدارة
الصحٌة فً مدٌرٌات المحافظتٌن آنفتً الذكر والمدعومتٌن من قبل المشروع فٌستحسن أن ٌكون
التخطٌط على نفس النسق الذي بدأه المشروع على مستوى المحافظة.
 هذا األسلوب أٌضا ٌتبع مبدأ التخطٌط بالمشاركة سواء مشاركة مقدمً الخدمة مع القٌادات
الصحٌة وكذا مشاركة القطاعات ذات الصلة وممثلً المجتمع والسلطة المحلٌة مع القطاع
الصحً ،فالكل ٌشارك بفاعلٌة وحماس فً صٌاغة الخطة الصحٌة للمدٌرٌة فٌتم مناقشة المشاكل
وصٌاغة الحلول من خالل مجامٌع عمل صغٌرة ٌحل التفاهم بٌنها بدٌال للبٌروقراطٌة اإلدارٌة
بحٌث ٌصبح المستفٌدون والمنفذون هم المخططون.
 هذا النوع من التخطٌط ٌتبع األسلوب المربً فؤراء المشاركٌن تكتب على بطاقات ،تستعرض
وتناقش وتقر من قبل الجمٌع ،كما أنه قابم على مبدأ تسلسل األفكار بصورة منطقٌة سهلة
االستٌعاب تساعد فً التوصل إلً أهداف واقعٌة تستخلص من المشاكل القابمة وبالتالً ٌحضى
بإجماع المشاركٌن وتصبح فرص تحقٌقها أكثر مناال خالل الفترة الزمنٌة للخطة وفً حدود
الموارد المتاحه.
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 6خطوات عملٌة التخطٌط الصحً
تبدأ عملٌة التخطٌط بجمع البٌانات الصحٌة و تحلٌل الوضع وتنتهً بوضع خطة تنفٌذٌة لتحقٌق النتابج
التً تم االتفاق على التوصل الٌها ،والشكل رقم (ٌ )1وضح مراحل تدرج العملٌة التخطٌطٌة التً
ستنفذ فً هذا التدرٌب والمبنٌة على استخدام نمط التخطٌط الموجة باالهداف.

7

7
صٌاغة الخطة
التنفٌذٌة
6

6

وضع االطار

المنهجً للخطة5

5

11
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صٌاغة البدائل
4
تحلٌل المشكلة3
ترتٌب المشاكل 2
بحسب االولوٌات

2

عصف رهىٍ

1

ححهُم انىضع
وانبُبوبث انصحُت
شكل رقم (ٌ )1وضح خطوات عملٌة التخطٌط الصحً

 1-6قائمة البٌانات األساسٌة حول الوضع الصحً
قبل أجراء عملٌة التخطٌط ٌفترض أجراء مسح صحً فً المدٌرٌة ٌوفر البٌانات التالٌة:

 1-1-6تحلٌل نتائج المسح المٌدانً الصحً للمدٌرٌة
الجدول رقم (ٌ )3وضح قائمة البٌانات األساسٌة
بيانات
.1

مستشفى المديرية

.2

مركز صحي

.3

وحدات صحية

.4

معدل عدد الوحدات الثابتة

.5

متوسط عدد غرف المركز الصحي

.6

متوسط عدد غرف الوحدات الصحية

.7

الغرف حالتها جيدة

.8

الغرف مكتممة التجهيز

.9

إجمالي عدد العاممين في المديرية

النتيجة

12
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 .11الفنيين إلى إجمالي العاممين
 .11عدد األطباء في المديرية
 .12عدد المساعدين الطبيين
 .13عدد الممرضين
 .14عدد الممرضات
 .15عدد القابالت  3سنوات
 .16عدد قابالت المجتمع
 .17عدد المرشدات
 .18عدد المرشدين
 .19الوحدات التي بها قابالت أو مرشدات
 .21المتوسط اليومي لممترددين عمى:
أ .المستشفى
ب .المركز الصحً
ج .الوحدة الصحٌة

 .21اإلجمالي السنوي لممترددين عمى جميع المرافق الصحية
 .22معدل المترددين عمى السكان
 .23المرافق المسجل لديها عدد الحوامل في منطقة الزمام
 .24المرافق المسجل لديها عدد األطفال المصابون بسوء التغذية
 .25المرافقق المسققجمة لمنسققبة المسققتهدفة و العقدد لخققدمات تنظققيم األسققرة فققي
منطقة الزمام
 .26إجمالي عدد األطفقال المسقتهدفين دون العقام فقي منطققة الزمقام السقكاني
األول لممرفق
 .27إجمقققالي عقققدد األطفقققال المسقققتهدفين دون العقققام ممقققن اسقققتكمموا جميقققع
جرعات التحصين في منطقة الزمام األول؟

 .28إجمالي عدد األطفقال المسقتهدفين دون العقام ممقن تمققوا جرعقات التطعقيم
ضد الحصبة؟

 .29عدد الوحدات التي تطبق برنامج استعادة تكمفة الدواء .
 .31عدد المرافق التي تستمم ميزانية من المشروع .
 .31هل يوجد مجمس صحي في المديرية ؟
 .32هل يجتمع بصورة دورية ؟
 .33هل توجد محاضر لالجتماعات؟
 .34هل تم تشكيل لجان و مجالس لممرافق الصحية في المديرية ؟
 .35هل عممها يسير بشكل مرضي ؟
 .36هل يوجد بالمديرية مستوصف أو مستشفى يتبع القطاع الخاص؟
 .37ما طبيعة العالقة القائمة بين القطاعين العام والخاص؟
 .38ما طبيعة العالقة المتوقعة؟
 .39عدد الصيادلة وفنيي الصيدلة في المديرية
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 2-1-6تحلٌل المشكالت الصحٌة
ٌ شكل ت حلٌل وتصنٌف المعلومات التً تم جمعها عن النظام الصحً بالمدٌرٌة ،الوضع الصحً
للسكان ،الظروف المحٌطة والبٌبة التً ٌعٌشها المجتمع والنظام الصحً مدخل هام لتحدٌد
المشكالت المحورٌة أو الربٌسة.

 -2-6عصف ذهنً
ٌ ستكمل المشاركون فً التخطٌط تحدٌد المشاكل المحورٌة آو الربٌسة من خالل أجراء عصف
ذهنً للمشاركٌن ألهم المشكالت التً تواجه على سبٌل المثال الخدمات الصحٌة فً المدٌرٌة.
ٌ جب أن تكون المشاكل واضحة ومحددة ومباشرة ،كؤن تقول "األطباء الٌصفون الدواء بشكل
رشٌد" " ،العاملون فً مخازن األدوٌة ٌجهلون تحدٌد وحساب االحتٌاج من األدوٌة"...،وهكذا،
هذه جمٌعا مشاكل واضحة ،محددة ومباشرة .أما وصف المشكلة بؤن مثال "النظام الصحً
ضعٌف" فهو وصف عام غٌر محدد ٌلزم تجنبه.
 1-2-6تحدٌد المشكالت الرئٌسة
 بعد التحدٌد الواضح للمشكالتٌ ،تم تصنٌف المشكالت فً مجموعات بحسب ترابطها والعالقة
السببٌة فٌما بٌنها ،مثال :قد ٌكون من المشاكل التً وفرتها المعلومات وحددها المشاركون ما ٌلً:
 -1األطباء الٌصفون الدواء بشكل رشٌد.
 -2العاملون فً مخازن األدوٌة ٌجهلون تحدٌد وحساب االحتٌاج من األدوٌة.
 -3ظروف تخزٌن األدوٌة سٌئة.
 -4اإلمداد بالدواء غٌر منتظم.
 -5األدوٌة االساسٌة المتوفرة بالمرافق غٌر كافٌه.
 -6األدوٌة المتوفرة ال تنسجم مع النمط الوبائً لألمراض بالمدٌرٌة.
بالنظر إلى هذه المشاكل قد ٌرى المشاركون أن هذه المشاكل تجمعها مشكلة ربٌسة واحدة هً:
ف فً المرافق الصحٌة"
"األدوٌة ال تتوفر على الدوام بشكل كا ِ
ومن المهم أن تكون المشكلة واضحة ومحددة ومباشرة كما هو فً المثل أعاله.
 المشاكل الربٌسة ال تتجاوز فً الغالب  8-6مشكالت ،فوق ذلك العدد ٌكون االحتمال كبٌرا أن مشاكل
فرعٌة قد تم اعتبارها مشاكل ربٌسة.
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 من المهم جدا أن ٌتفق الجمٌع على هذه المشاكل باعتبارها مشاكل ربٌسة ٌلزم حلها ،وهذا ٌعنً أن
الجمٌع سٌحاول أن ٌجد اهتماماته معبراَ عنها خالل تحدٌد المشكالت الربٌسة .لذا ٌجب تهٌبة الفرصة
للجمٌع فً التعبٌر عن المشكالت ،وفً مرحلة تالٌه ٌتم تحدٌد وتوضٌح المشكالت بشكل دقٌق.

 3-6ترتٌب المشاكل بحسب االولوٌات (شجرة المشاكل)
 قبل الخوض فً تحلٌل مشكلة ٌلزم االتفاق علٌها بٌن المشاركٌن فً التخطٌط وتحدٌدها بدقة ،كما ذكر
سابقا.
ٌ قوم التحلٌل على اساس توضٌح األسباب الربٌسٌة للمشكلة ،ومن ثم المسببات أو األسباب التً ادت
الى حدوث األسباب غٌر المباشرة والتً أدت إلى حدوث األسباب المباشرة ،وكذلك أهم التداعٌات آو األثر
الذي نتج عن المشكلة الربٌسة قٌد التحلٌل .كل هذا ٌرتب فً شكل مترابط بؤسلوب منطقً ٌبٌن عالقة
السببٌة والنتٌجة بٌن األسباب الغٌر مباشرة واألسباب المباشرة التً أدت إلى المشكلة قٌد التحلٌل وكذلك
اهم ما ٌنتج عن هذه المشكلة .وتشكل فً مجموعها ما ٌمكن تسمٌته " بشجرة المشاكل" حٌث ٌظهر فً
الجزء األدنى منها المسببات العمٌقة والمتعددة بما ٌشبه الجذور وما ٌظهر على السطح هو المشكلة الربٌسة
وأعالها الثمار السٌبة لهذه الشجرة كما هو موضح فً الشكل رقم (.)2

وبحج
مشكهت سئُست

سبب سئُسٍ

سبب غُش مببشش

الشكل رقم ( ٌ ) 2وضح شجرة المشاكل
لنأخذ مثال للتوضٌح ،ولتكن المشكلة الرئٌسة التً تعانً منها شركة نقل هً أن:
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الحوادث التً تتعرض لها
الحافالت على طرقات
السفر كثٌرة

إجتمع المعنٌون باألمر جمٌعا وسألوا أنفسهم ما األسباب؟:

كان من اسبابها أن:

حالة الصٌانة لحافالت الشركة سٌئة،

وسبب آخر أن :الكشف الدوري للحافالت ال ٌتم،
وسبب ثالث ان:

الحافالت قدٌمة جداً

ٌكون من المنطقً أن سإ حالة الصٌانة للحافالت (سبب رئٌسً) ألنه متسبب مباشر للحوادث ،وأن عدم القٌام
بالكشف الدوري (سبب غٌر مباشر) أدى إلى ذلك السبب الربٌسً وكذلك فإن كون الحافالت قدٌمة ٌتسبب اٌضا
فً الحالة السٌبة لصٌانتها.

سبب آخر هو :السائقون الٌقودون الحافالت بحذر ،وأن حالة الطرق سٌئة.

السببان األخٌران هما منطقٌا سببان مباشران ٌإدٌان إلى تعرض الحافالت للحوادث كما هو حالة الصٌانة
السٌبة .وإ ذا قمنا بترتٌب هذه األسباب بناءا على منطق السببٌة والنتٌجة استرشادا بالشكل المبٌن أعاله ستظهر
الشجرة بالشكل التالً كما هو موضح فً الشكل رقم (.)3
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انحىادد انخٍ حخعشض
نهب انحبفالث عهً طشق
انسفش كزُشة

حبنت انصُبوت
نحبفالث
انششكت سُئت

انسبئمىن
الَمىدون
انحبفالث بحزس

حالة الطرق
سٌئة

انحبفالث لذَمت
جذا
انكشف انذوسٌ
نهحبفالث ال َخم
الشكل رقم (ٌ )3وضح شجرة المشاكل بعد تحلٌل اسباب المشكلة
 4-6تحلٌل المشكلة
 بالتؤكٌد فإنك ستالحظ أن التحلٌل فً المثال أعاله غٌر مكتمل وأن الذٌن اجتمعوا لمعرفة األسباب
قد وصلوا إلى تحدٌد اسباب أخرى وأن الشجرة التً أعدوها أكثر شموال واكتماال متضمنا ً تحلٌل
المشكلة بكافة الظروف المحٌطة وهذا مهم جدا لمن أراد أن ٌتخذ قراراَ بحل المشكلة على اساس
من الوضوح والمعرفة .ولعلك تستنتج أٌضا أنه كً تكتمل الشجرة بكل اسبابها وجذورها
لتتوضح معظم وأهم أبعادها ٌلزم أن ٌشارك جمٌع المعنٌٌن والمتؤثرٌن بتلك المشكلة ألنه ال ٌملك
شخص أو مجموعة معٌنة من األشخاص الرإٌة الشاملة والمعرفة التفصٌلٌة لكل األسباب.
 تحلٌل المشكلة ٌجب أن ٌكون لألسباب الواقعٌة التً تعٌشها المجموعة ولٌس لألسباب المحتملة
أو تلك التً تعٌشها مجموعة ،مدٌرٌة ،آو منظمة أخرى .أي انها لٌست تمرٌن ذهنً مجرد بل
تحلٌل للواقع .لذا فإن من المتوقع أن شجرة المشكلة فً مدٌرٌة أو منظمة ما ال تتطابق مع تلك
لدى أخرى وأن كانت المشكلة التً تم تحلٌلها هً نفسها فً كلتً الحالتٌن.
 علٌنا أن نتذكر أن صٌاغة المشكلة وكذلك األسباب ٌجب أن تكون واضحة ،محددة ومباشرة مثل
أن "السائقٌن ال ٌقودون الحافالت بحذر" .كما أن صٌاغة المشكلة تصف حالة سلبٌة معاٌشة فً
الواقع وال تعنً غٌاب الحل ،مثال :قد ٌقول البعض أن أحد اسباب المشكلة هو "عدم وجود
18
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حافالت جدٌدة لدى الشركة" .إذا قورنت هذه بوصف المشكلة بؤن "الحافالت قدٌمة" نجد أن
األخٌرة تصف الوضع الحالً السلبً ،بٌنما تصف األولى غٌاب حل محدد ،وذلك غٌر مرغوب
فٌه فً صٌاغة المشكلة.
 من المهم أن نتنبه إلى أن ترتٌب األسباب فً الشجرة محكوم بعالقة السببٌه والنتٌجة ولٌس
بحسب األهمٌة .أي أن موضع السبب فً الشجرة ال ٌحدد مدى أهمٌة ذلك السبب ،وقد نجد فً
نفس المستوى اسباب مهمة إلى جانب اسباب أخرى اقل منها أهمٌة بكثٌر.
 األسباب التً توجد على نفس المستوى ال توجد بٌنها عالقة سبب ونتٌجة ،وكل منها مستقلة عن
األخرى وتضٌف إلى تسببها للمشكلة على المستوى األعلى.
 وأذا عدنا الى مثال المشكلة اعالة نجد أن المجتمعٌن قد استطاعوا ان ٌحددوا النتابج و األثر الذي
نتج عن المشكلة الربٌسة وكانت كالتالً كما هو موضح فً الشكل رقم (.)4
انششكت حفمذ رمت انزببئه

انمسبفشون َصهىن مخأخشَه

انمسبفشون َصببىن او َُمخهىن

؟
حاول أن تمأل الجزء الفارغ أدنى الشكل أعاله رقم ()4
 1-4-6وضع الحلول للمشكالت الصحٌة ( شجرة االهداف )
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 هً وصف للوضع الذي ٌرغب المشاركون فً التخطٌط الوصول الٌه مستقبال بالتغلب على المشكلة /المشاكل
التً حللوا أسبابها .لذا ٌفضل أن تكون صٌاغة الحلول واصفة للوضع عند تحقٌقه فً المستقبل ،مثال:
المشكلة الربٌسة:

تصبح:

"الحوادث التً تتعرض لها الحافالت على طرق السفر كثٌرة"

"الحوادث التً تتعرض لها الحافالت على طرق السفرانخفضت بشكل كبٌر"

الصٌاغة هنا تنتقل بنا إلى المستقبل ،بعد عدة سنوات وتصف لنا كٌف سٌكون الوضع فً حٌنه وأن علٌنا أن
ننتقل بخٌالنا إلى ذلك الزمن ونحاول وصفهٌ .حلو للبعض أن ٌقرب ذلك المعنى بؤن ٌطلب منا أن نستقل آلة
الزمن وننتقل إلى تلك الفترة فً المستقبل ،لذا ٌفضل أن تكون الحلول/األهداف بصٌغة تصف الوضع فً
المستقبل.
-

توضع الحلول فً شكل ٌشابه شجرة المشاكل وٌحكم الترابط بٌنها منطق الوسٌلة والغاٌة ،أي أنه
للوصول إلى حالة خفض الحوادث التً تتعرض لها الحافالت على طرق السفر ٌلزم أن تتوفر عدة
ظروف وهً :أن حالة الصٌانة للحافالت جٌدة ،وان السابقٌن ٌقودون الحافالت بحذر ومسإولٌة ،وأن
حالة الطرق التً تسٌر علٌها الحافالت جٌدة  ...إلخ .لذا ٌصبح شكل الشجرة كالتالً كما هو موضح
فً الشكل رقم (.)5

انحىادد انخٍ حخعشض نهب
انحبفالث عهً طشق
انسفشاوخفضج بشكم كبُش

حبنت انصُبوت
نهحبفالث جُذة

انسبئمىن َمىدون
انحبفالث بحزس
ومسؤونُت

حبنت انطشق
مخحسىت

انحبفالث انمذَمت
اسخبذنج بأخشي
جذَذة
انحبفالث َخم انكشف
عهُهب وصُبوخهب
دوسَب

الشكل رقم (ٌ )5وضح شجرة الحلول
 علٌنا أن نتذكر أن شجرة الحلول لٌست الوجه المعاكس لشجرة المشاكل الذي ٌصف الوضع االٌجابً
المرغوب من خالل تغٌٌر الصٌاغة السلبٌة إلى صٌاغة اٌجابٌة معاكسة تماماٌ .لزم أن نتجاوز ذلك
وان نحدد الوضع االٌجابً القابل للتحقٌق.
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 بعد اعداد شجرة الحلولٌ ،لزم التمعن فٌها وفحصها من حٌث منطقٌة الغاٌة والوسٌلة ،الواقعٌة ،اكتمال
وشمول اهم الجوانب .قد ٌظهر من خالل تلك المراجعة الحاجة إلى اضافة حلول/أهداف اخرى.
ٌجب القٌام بذلك ،وهذا ٌعنً أن شجرة الحلول ال تتطابق مع شجرة المشاكل.
 تحدٌد اهداف الخطة/المنظمة يِ ِِِبنى على شجرة الحلول .فإذا كانت المشكلة التً تم معالجتها هً
المشكلة الوحٌدة التً ٌراد حلهاٌ ،كون الحل الربٌسً هو الهدف المباشر للمشروع والمستوى األدنى
المباشر هو النتابج التً ٌلزم تحقٌقها للوصول إلى الهدف ،والمستوى الذي ٌلٌه هو مستوى التدخالت
الربٌسٌة لتحقٌق النتابج .أما اذا كانت المشكلة هً واحدة من مشكالت ربٌسٌة أخرى فؤن الحل
الربٌسً لهذه المشكلة ٌكون على مستوى النتابج.
 5-6تحلٌل البدائل/الخٌارات:

 من الممكن تقسٌم شجرة الحلول الى مجموعات من الحلول المترابطة فٌما بٌنها والمتمٌزة عن الحلول
األخرى فً نفس الشجرة ،ومن الممكن تسمٌتها بخٌارات الحلول.
 بناءا على هذا المبدأ فً التقسٌم ،باإلمكان تقسٌم شجرة الحلول التً توصلت الٌها شركة النقل الى
ثالث خٌارات كما هو موضح فً الشكل رقم (.)6
 وعلى المجتمعٌن بعد تحدٌد الخٌارات المحتملة للحلول ان ٌصلوا الى قرار بشؤن الخٌارات الممكن
تبنٌها من بٌن الخٌارات الثالثة المحددة او حتى اتخاذ القرار باألخذ بكل الخٌارات .وإذا حاولنا ان
نخمن ماذا ٌمكن ان تتخذ الشركة من قرارات نجد انه من المستبعد ان تتبنى خٌار تؤهٌل البنٌة التحتٌة
لسبب واضح هو ان ذلك خارج اطار سٌطرة الشركة رغم أنه ٌإثر مباشرة على تحقٌق الهدف بخفض
الحوادث التً تتعرض لها الحافالت ،لذا ٌكون الموضع الطبٌعً لهذا اخٌار هو فً عمود
اإلفتراضات ،وقد خططت الشركة لمتابعة ذلك ودراسة الظروف التً تساعد على تحقٌقه.
 من المنطقً ان تتبنى الشركة الخٌارٌن اآلخرٌن ،ونظرا ألن مواردها ال تلبً استبدال الحافالت
القدٌمة جمٌعها ،إال ّ انها قررت التركٌز فً هذا الخٌار على تعزٌز نظام الصٌانة لٌفٌد الحافالت القدٌمة
والعدد المحدود من الحافالت الجدٌدة التً تستطٌع ان توفرها خالل الفترة الزمنٌة للخطة.

انحىادد انخٍ حخعشض نهب
انحفالث عهً طشق انسفش
اوخفضج بشكم كبُش

21
حبنت انصُبوت
نهحبفالث جُذة

حبنت انطشق
مخحسىت
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انسبئمىن َمىدون
انحبفالث بحزس
ومسؤونُت
انحبفالث انمذَمت
اسخبذنج بأخشي
جذَذة

خٌار تأهٌل البنٌة التحتٌة

خُبس انخذسَب

خٌار تأهٌل الحافالت

الشكل رقم (ٌ )6وضح الخٌارات المتاحة
هذا ٌعنً ان الشركة قد حددت الخٌارات التً ستؤخذ بها بناءا على ماذا ٌمكن ان تحقق وضمن اطار سٌطرتها،
وكذلك الموارد المالٌة والبشرٌة التً لدٌها وقدراتها .بمعنى آخر ٌجب أن ٌتم تحدٌد الخٌارات على اساس من
المعاٌٌر ،ومنها:
 اولوٌات الجهات المعنٌة بالخطة
 احتمال النجاح فً توفٌر الموارد المالٌة
 الوقت المتوفر
 القدرات والمهارات البشرٌة المتوفرة والمتوقعة
 االهداف ،االستراتٌجٌات لألطر العامة التً ٌعمل ضمنها المشروع ،النظام وغٌرها.

وبذلك :فالخٌارات التً ٌتم األخذ بها تصبح استراتٌجٌات الخطة
أعداد مصفوفة التخطٌط

 6-6اإلطار المنهجً لخطة التنمٌة الصحٌة
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عباااارة عااان وصاااف عاااام للخطاااة وملخاااص لهاااا تحتاااوي جمٌاااع األهاااداف وأهااام المإشااارات ومصاااادر التحقاااق
واالفتراضات وعلٌها نستطٌع تحدٌد ماذا نرٌد وكٌف نصل إلٌه .كما ٌمكننا التحدٌد الدقٌق للتكلفة المالٌاة والفتارة
الزمنٌة المطلوبة النجاز الخطة.

 1-6-6األهذاف وانىخبئج
 تنقل جمٌع األهداف إلً العمود األول من اإلطار العام وتسمى نتابج أو مخرجات.
 ترتب هذه النتابج من أعلى إلً أسفل وترقم تسلسالً بحسب األولوٌات كما ٌرتبٌها المشاركون.
ٌ مكن أن ٌنظر إلً عمود النتابج واألهداف واألنشطة والعالقة بٌنها على أنها عالقة سببٌة كعالقاة
الوسااابل والغاٌااات -مااثالً إذا قمنااا باألنشااطة تتحقااق النتااابج التااً تااإدي إلااً تحقٌااق هاادف الخطااة
والذي ٌساهم فً تحقٌق الهدف العام.
 إذا تمعنا فً النتابج نجدها عبارة عن الخدمات التً ٌتوقعها المستفٌدون من الفرٌق.
ٌ عباار عاان النتااابج أو المخرجااات كؤهااداف وٌقااع مساابولٌة تحقٌقهااا علااً ربااٌس وأعضاااء الفرٌااق
الصحً وٌفترض أن ٌكون تؤثٌر هذه النتابج مناسبا وكافٌا لتحقٌق هدف الخطة ،إال انه قد ٌحصال
أن تنجز كل النتابج وإنما ال ٌتحقق هدف الخطة فالفرٌق الصحً ال ٌعتبر مسابوال عان ذلاك وإنماا
تعود المسبولٌة علً من أشرف على وضع الخطة.

انعمىد األول :هذف انخطت
 هً مجمل التؤثٌرات أو الفوابد المتوقعة مان الخطاة علاى أنهاا أحاوال مساتقبلٌة بال هاً الحالاة الجدٌادة
التً ٌتوخى الوصول إلٌها.
 تحقٌق هدف الخطة ٌعتبر إسهامات فً تحقٌق الهدف العام.
 تحدٌد هدف واحد للخطة ٌجعل األمور أكثر وضوحا للمنفذٌن وٌجعل التوقعات فً حدود المعقول ،كما
ٌقلل من التباٌن فً وجهات النظر بٌن الشركاء.
 هدف الخطة ٌفترض أن ٌرتبط باألهداف التنموٌة للدولة مثال (تحسٌن الخدمات الصحٌة  >--تحسٌن
القدرة اإلنتاجٌة  >--تحسٌن الحالة المعٌشٌة).
 عند صٌاغة هدف الخطة البد من األخذ فً االعتبار أن هذه الخطة تسعى إلً إحداث تاؤثٌرات اٌجابٌاة
فً أوساط المستهدفٌن وعلى القابمٌن أن ٌحرصوا على تحقٌق هذه التؤثٌرات بل علاٌهم تجناب حصاول
أي تؤثٌرات غٌر مرغوبة
 قد ٌحتوي هدف الخطاة ضامنٌا تطاوٌر النظاام الصاحً بحٌاث ٌعتماد علاى ذاتاه مساتقبال دون االعتمااد
على دعم خارجً.
الهدف العام عبارة عن هدف تنموي ٌعكس الفوائد المتوقعة من الخطة الصحٌة
وما لها من إسهامات فً مسٌرة التنمٌة الشاملة.
اإلطار العام لخطة التنمٌة الصحٌة بمدٌرٌة.....
محافظة  ..............للفترة الزمنٌة من  ..........إلً........م
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أعدت بتارٌخ 2115/.../...
جدول رقم (ٌ )5وضح مصفوفة األطار المنهجً للخطة
األهداف

مصادر التحقٌق

المؤشرات

االفتراضات

الهدف العام :
هدف الخطة :
النتائج

األنشطة

انعمىد انزبوٍ :صُبغت انمؤششاث
 المإشر عبارة عن أداة قٌاسٌ ،فسر مدى التغٌٌر الحاصل فً الهدف فاً مراحلاه المختلفاة عبار الفتارة
الزمنٌة المحددة.
 تحدد المإشرات مضمون األهداف والنتابج والبد من أن ٌتضمن ماا ٌلاً :الفتارة الزمنٌاة – المنطقاة –
المجموعة المستهدفة – المجموعات المشاركة فً التنفٌذ.
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ٌ كااون المإشاار موضااوعٌا عناادما ٌخضااع للقٌ ااس ماان قباال أفااراد مختلفااٌن ٌسااتخدمون نفااس الطرٌقااة
وٌحصلون على نفس النتابج.
 المإشر الجٌد ٌعكس محتوى الهدف أو ما تحقق منه بعبارات محددة ودقٌقة.
 المإشاار ال ٌفٌااد كثٌاارا فااً قٌاااس النشاااط باال فااً قٌاااس النتٌجااة واألثاار مااثال التاادرٌب ال ٌقاااس بعاادد
المتدربٌن بل ٌقاس بنسبة القادرٌن منهم على أداء المهام بالصورة المطلوبة.
 هناك مإشرات كمٌة ومإشرات نوعٌة؛ فالمإشرات الكمٌة تقاس بنتابجهاا إماا بنسابة أو معادل أو رقام،
وعلٌنا قدر االمكان القٌام بعملٌة تقٌٌم كمًّ للعوامل الخاصة بالنوعٌة.
 وضع المإشرات وكذا قٌاسها ٌتطلب تفكٌرا متؤنٌا قبل صٌاغتها ألنها لٌست بالسهولة المتصورة.
 أثناء التخطٌط ٌتم تحدٌد المإشر.
 أثناء المتابعة والرصد ٌتم استخدام المإشر.
 أثناء التقٌٌم ٌتم التؤكد من تحقق المإشر.
ولتٌسٌر تحدٌد مإشرات أي برنامج أو مشروع عند التخطٌط له ،فقد حدد البعض المعاٌٌر التالٌة التً تسهل
عملٌة االختٌار كما هو موضح الشكل رقم ( .) 7
ٌنبغً ان تكون المإشرات ذكٌة ()SMART


محددة ()Specific



قابلة للقٌاس ()Measurable



سهلة المنال ()Attainable





ترتبط بنتائج البرنامج/النشاط المراد تطوٌرة

مالئمة ()Relevant

فً حدود الوقت ()Time Bound

ٌمكن قٌاس البٌانات والمعلومات

ٌتم الحصول علٌها بتكلفة معقولة وباستخدام وسائل مناسبة

لها عالقة مباشرة بالمعلومات التً تم جمعها عن المشروع/البرامج

ٌسهل جمعها فً حدود وقت المشروع/البرنامج

انعمىد انزبنذ :وصف وسبئم أو مصبدس انخحمك
 أهمٌاة تاوفر مصاادر للمعلوماات التاً تساتخدم للتحقاق مان صاحة كال مإشار ومعرفاة ماهٌاة المعلومااة
المطلوبة والشكل التً تتوفر فٌه (سجل ،تقرٌر ،محضر اجتماع...الخ) والتؤكد من صحتها.
 مصادر التحقاق المطلوباة مان خاارج المدٌرٌاة أو خاارج القطااع الصاحً الباد مان التؤكاد مان صاحتها
ومدى حداثتها وإمكانٌة الحصول علٌها.
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 عناادما ال ن اتمكن ماان تحدٌااد مصااادر تحقااق مالبمااة عندبااذ البااد ماان القٌااام بجمااع المعلومااات التااً تفااً
بالغرض بؤحدى الوسابل المتبعة.
 المإشرات التً ٌصعب علٌنا إٌجاد مصادر تحقق مناسبة لها البد من استبدالها بؤخرى قابلة للتحقق.
 المإشرات التً تتضح بؤن مصادر تحققها مكلفة فالبد من إٌجاد وسابل رقابٌة أخرى.

انعمىد انشابع :األفخشاضبث
 تستنبط االفتراضات من عالقة الوساٌلة والغاٌاة ،ولتتحقاق الغاٌاة غالباا ماا تكاون هنااك ضارورة لتاوفر
مإثر خارجً .مثال

هدف الخطة

النتائج والمخرجات

+

االفتراضات

الشكل رقم (ٌ )8وضح االفتراضات
 إذا االفتراض هو مإثر خاارجً ،احتماال حدوثاه فاً الغالاب وارد .لكناه خاارج نطااق ساٌطرة الفرٌاق
لذلك البد من تهٌبة الظروف الكافٌة لحدوثه.
 تصاغ االفتراضات وٌتم التعبٌر عنها بصورة اٌجابٌة كاألهداف.
 ضرورة تحدٌد االفتراضات الهامة ألن عدم ذكرها ال ٌلغً مخاطرها.
 االفتراضات الهامة والغٌر قابلة للتحقق تعتبر افتراضات قاتله ،حٌنها البد مان تغٌٌار الخطاة أو التخلاً
عن الفكرة.
 افتراضات النتابج تعتبر من مسبولٌة الفرٌق وال ٌوجد مبرر لعدم حدوث نتابج.
 التزامات الشركاء ال ٌمكن اعتبارها افتراضات.

 7-6انخطت انخىفُزَت
 التنفٌذ ٌعتبر محور العملٌة اإلدارٌة وأصعب جزء فٌها و تقع مسبولٌته على كل أعضاء الفرٌق وجمٌع
مقدمً الخدمة فً جمٌع مرافق المدٌرٌة.
 التنفٌذ ٌعنً ترجمة الخطة إلى أنشطة ،والتً ٌفترض إعطاإها جل االهتمام وتنفٌذها بجدٌة وفً
وقتها.
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الخطة التنفيذية لمديرية  ........لعام 2115......
جدول رقم ( ) 5يوضح الخطة التنفيذية
الرقم

طبيعة النشاط

المسئول

الفترة الزمنية

إجمالي
التكمفة

مصادر التمويل
حكومي

منظمة
داعمة

وظُفت انخىفُز حخعهك ببنمشاساث انُىمُت انمخمزهت فٍ:


حركة العاملٌن فً تقدٌم النشاط ،المتابعة ورصد األداء



كٌفٌة استغالل كافة الموارد المتاحة بكفاءة بما فً ذلك الحفاظ على المعدات وصٌانتها.



تطبٌق النظم الداعمة (اإلمداد – المعلومات -اإلحالة – الرصد والتقٌٌم...الخ)

طبُعت
االوشطت

حىمىَت

خذمُت
انشكم سلم ( َ ) 9ىضح طبُعت االوشطت

27
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ملحق رقم ( ) 1يىضح أهداف األلفية الثالثة

حسهسم
انسهطبث

انخمُذ
ببالجشاءاث
االداسَت

األجخمبعبث
االسبىعُت
وانذوسَت

ممارسة كافة
الوسائل
اإلدارٌة
فً التنفٌذ

سفع
انخمبسَش
مهبساث
األحصبل

انخمُذ ببنىصف
انىضُفٍ

أداسة
انىلج

انشكم سلم ( َ ) 11ىضح انممبسسبث األداسَت ارىبء انخىفُز
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الغايات

االهداف

الغاٌة( )1تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌقل دخلهم الٌومً

الهدف( )1القضاء على الفقر المدقع والجوع

عن دوالر واحد
الغاٌة ( )2تخفٌض نسبة السكان الذٌن ٌعانون من الجوع
إلى النصف
الغاٌة ( )3كفالة تمكن األطفال فً كل مكان ،سواء الذكور

الهدف( )2تحقٌق تعمٌم التعلٌم االبتدائً

أو اإلناث منهم ،من إتمام مرحلة التعلٌم االبتدابً
الغاٌة ( )4إزالة التفاوت بٌن الجنسٌن فً التعلٌم االبتدابً
الهدف()3

تعزٌز المساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن والثانوي وٌفضل أن ٌكون ذلك بحلول عام ،2115
وبالنسبة لجمٌع مراحل التعلٌم فً موعد ال ٌتجاوز عام

المرأة

2115
الغاٌة( )5تخفٌض معدل وفٌات األطفال دون سن الخامسة

الهدف( )4تخفٌض معدل وفٌات األطفال

بمقدار الثلثٌن
الغاٌة ( )6تخفٌض معدل الوفٌات النفاسٌة بمقدار ثالثة

الهدف( )5تحسٌن الصحة النفاسٌة

أرباع
الهدف()6

مكافحة

فٌروس

نقص

المناعة الغاٌة()7

البشرٌة/اإلٌدز والمالرٌا وغٌرهما من األمراض

وقف

انتشار

فٌروس

نقص

المناعة

البشرٌة/اإلٌدز
الغاٌة( )8وقف انتشار المالرٌا وغٌرها من األمراض
الربٌسٌة

الهدف( )7كفالة االستدامة البٌئٌة

الغاٌة( )9إدماج مبادئ التنمٌة المستدامة فً السٌاسات
والبرامج القطرٌة وانحسار فقدان الموارد البٌبٌة
الغاٌة( )11تخفٌض نسبة األشخاص الذٌن ال ٌمكنهم
الحصول على مٌاه الشرب المؤمونة إلى النصف
الغاٌة ( )11تحقٌق تحسٌن كبٌر بحلول عام  2121لمعٌشة
ما ال ٌقل عن  111ملٌون من سكان األحٌاء الفقٌرة

الهدف( )8إقامة شراكة عالمٌة من أجل التنمٌة

الغاٌة( )12المضً فً إقامة نظام تجاري ومالً ٌتسم
باالنفتاح والتقٌد بالقواعد والقابلٌة للتنبإ به وعدم التمٌٌز
ٌشمل التزاما بالحكم الرشٌد ،والتنمٌة ،وتخفٌف وطؤة الفقر
 على الصعٌد الوطنً والصعٌد العالمًالغاٌة( )13معالجة االحتٌاجات الخاصة ألقل البلدان نموا
تشمل قدرة صادرات أقل البلدان نموا على الدخول معفاة
من التعرٌفات الجمركٌة والخضوع للحصص؛ وبرنامجا
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معززا لتخفٌف عبء الدٌون الواقع على البلدان الفقٌرة
المثقلة بالدٌون وإلغاء الدٌون الثنابٌة الرسمٌة وتقدٌم
المساعدة اإلنمابٌة الرسمٌة بصورة أكثر سخاء للبلدان التً
أعلنت التزامها بتخفٌف وطؤة الفقر
الغاٌة()14

معالجة االحتٌاجات الخاصة للبلدان غٌر

الساحلٌة والدول النامٌة الصغٌرة الجزرٌة (عن طرٌق
برنامج العمل للتنمٌة المستدامة للدول النامٌة الصغٌرة
الجزرٌة ونتابج الدورة االستثنابٌة الثانٌة والعشرٌن للجمعٌة
العامة )
الغاٌة ( )15المعالجة الشاملة لمشاكل دٌون البلدان النامٌة
باتخاذ تدابٌر على المستوٌٌن الوطنً والدولً لجعل تحمل
دٌونها ممكنا فً المدى الطوٌل
الغاٌة(\ )16التعاون مع البلدان النامٌة لوضع وتنفٌذ
استراتٌجٌات تتٌح للشباب عمال البقا ومنتجا
الغاٌة( )17التعاون مع شركات المستحضرات الصٌدالنٌة
إلتاحة العقاقٌر األساسٌة بؤسعار مٌسورة فً البلدان النامٌة
الغاٌة( )18التعاون مع القطاع الخاص إلتاحة فوابد
التكنولوجٌات الجدٌدة ،وبخاصة تكنولوجٌا المعلومات
واالتصال
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أرشادات تطبيقية للمدرب
ٌنبغً على المدرب اثناء تنفٌذ البرنامج التدرٌبً اتباع المنهجٌة العلمٌة فً تطبٌق اجراءاتها اثناء الدورة
التدرٌبٌة بحٌث ٌتم مراعاة االجراءات التالٌة:


االفتتاح



تسجٌل المشاركٌن :على كشف باألسماء والتوقٌعات



التعارف :حٌث ٌقوم كل من المشاركٌن بتعرٌف نفسة.



مناقشة الجدول التدرٌبً للدورة وإقراره أو تعدٌله ٌ0قدم من قبل المٌسرٌن)



إجراء اختبار قبلً للمشاركٌن لقٌاس معارفهم حول التخطٌط عموما والتخطٌط الصحً بشكل خاص
(بموجب استمارة االختبار المرفقة)



توجٌه أسئلة حول الموضوع األول لبرنامج الدورة إلحداث عصف ذهنً ( تدفق االفكار لدى
المشاركٌن )



تسجٌل آراء وتصورات المشاركٌن حول المشاكل الصحٌة على اللوحة األمامٌة ( ورق قالب ) او
باستخدام الكروت الملونة والصاقها على الورق السبورة الخاصة بذلك اوباستخدام الورق البنً على
الجدار او باستعمال الشفافٌات ان توفر الفانوس السحري ( االوفرهٌد بروجكتور)



استخالص المدرب لالراء المنطقٌة للموضوع وتسجٌلها على الكروت باعتبارها خالصة للجلسة او
بداٌة االنتقال للموضوع التالً

ٌحتاج المدرب أثناء التدرٌب لبعض محتوٌات الدلٌل الى القٌام باألتً
 -1تقسٌم المشاركٌن إلى مجموعات صغٌره ( ٌقوم هو بتحدٌدها عدد أوتصنٌفا ) عند مناقشة أي نشاط
فنً أو أداري ،بحٌث تعد كل مجموعة مقترحاتها ومن ثم تقدم كل مجموعة عملها للمشاركٌن
(باستخدام اي وسٌلة اٌضاحٌة من الوسابل المتوفرة اثناء التدرٌب) للوصول إلى مفاهٌم ذات اطار
ٌحقق اهداف الجلسة اوالنشاط
 -2الترتٌب لزٌارة او زٌارات مٌدانٌة( عند الحاجة ) للمشاركٌن بشكل جماعً او على شكل مجموعات
إلى أحد الموقع التً ٌرى المدرب اهمٌة زٌارته والتوضٌح للمتدربٌن عن جدوى هذه الزٌارة الجراء
عملٌة تقٌٌم مٌدانً ٌرتبط بؤهداف الجلسة التدرٌبٌة بشكل خاص او الدورة بشكل عام
 -3التقٌٌم النهابً لمدى استٌعاب كل مشارك لمواضٌع الدورة
 -4إعداد كل مشارك أو مجموعة من المشاركٌن لخطة مستقبلٌة او اتخاذ اجراءات لتحسٌن وتطوٌر
أالداء فً موقع عمله
 -5االطالع على آراء المشاركٌن حول إعداد ومحتوى دلٌل التدرٌب الحالً مع األخذ بها فً إعداد
الطبعات التالٌة للدلٌل

ملحوظة خاصة للمدرب :
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ٌجب ان ٌراعً المدرب ما ٌلً :


ان التغلب الجدٌة والصرامة المفرطة فً الجلسة او الجلسات التدرٌبٌة وبالذات فً
الدورات التدرٌبٌة التنشٌطٌة للكبار



ان ٌتخلل النقاش والعمل الجماعً روح الود والمرح والدعابة الهادفة

ملحق رقم :3

الدعوة إلً "تقدٌم المقترحات للدعم"
32
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مشروع دعم قطاع الصحة والسكان
مقدمة
بعد أعالن التدشبن فً مدٌنة تعز فً ٌونٌو 2005م لمشروع "دعم قطاع الصحة والسكان"
والدي ٌستهدف كل من محافظتً تعز ولحج والممول من االتحاد االوروبً ٌ ،مر المشروع فً
اولً مراحله ضمن المرحلة التحضٌرٌة (  ) Inception Phaseللمشروع والتً تستمر
حتً نهاٌة هدا العام .النتابج المتوقعة من انشطة المشروع خالل هده الفترة التحضٌرٌة هً:
-

انجاز الخطة الصحٌة الشاملة للمحافظتٌن وخطة المشروع
تاسٌس صندوق المحافظة الصحً

النجاز هده النتابج خالل الفترة التحضٌرٌة ستشكل مجموعات عمل وستقام ورش عمل
نقاشٌة فً المحافظتٌن مع اشتراك خبراء محلٌٌن واستشارٌون دولٌٌن فً مجاالت التخطٌط ،
التنمٌة البشرٌة  ،نظام المعلومات وغٌرها .عقدت ورش العمل التعرٌفٌة بالمشروع فً شهر
أغسطس ولمدة ثالث اٌام فً مختلف مدٌرٌات المحافظتٌن والتً هدفت إلً تعرٌف السلطة
المحلٌة ومكاتب الصحة بالمدٌرٌات باالضافة إلً الجهات دات العالقة بالصحة عن المشروع
والخطوات المستقبلٌة له مع االشارة إلً سٌاسة إصالح القطاع الصحً ونظام المدٌرٌات
الصحٌة.
ٌاتً هدا الجزء الخاص بتقدٌم المقترحات ضمن الدلٌل التدرٌبً العداد الخطة الصحٌة
للمدٌرٌة والدي ٌتضمن الخطوات العملٌة التً تطمح لها الوزارة والتً ستتوج بانجاز الخطة
الصحٌة الشاملة للمحافظتٌن .فبعد االنتهاء من اعداد الخطط على مستوي المدٌرٌات سٌدعو
مكتب الصحة والسكان بكل من محافظة تعز ولحج  ،مكاتب الصحة بالمدٌرٌات فً المحافظتٌن
لتقدٌم طلباتهم لالنشطة والتدخالت التً ٌرغبون فً تلقً الدعم لها او ما ٌسمً "بتقدٌم
المقترحات".
ٌهدف "تقدٌم المقترحات" إلً دعوة مكاتب الصحة بالمدٌرٌات لتقدٌم مقترحاتهم إلً مكاتب
الصحة بالمحافظات والمشروع ودلك عن المشارٌع واالنشطة والتدخالت الً ٌطمحون من
خاللها إلً الحصول على دعم المشروع من خالل الموارد التً ستقدم لهم من الصندوق
الصحً للمحافظة خالل الفترة التنفٌدٌة للمشروع التً ستبدأ مع مطلع عام 2006م وحتً نهاٌة
عام 2008م ودلك من خالل الٌتٌٌن هما:
الدعم المقدم من الصندوق الصحً للمحافظة:
 انشطة تتعلق بتعزبز وتقدٌم الخدمات انشطة تتعلق بتعزٌز االدارة والتدرٌبالدعم المقدم من الصندوق االجتماعً للتنمٌة:
-

طلب الدعم لشراء اجهزة ومعدات
طلب الدعم للبناء واالنشاءات واعادة التؤهٌل للبنً التحتٌة

سٌدعم المشروع االنشطة والتدخالت ضمن نطاق النتابج المتوقعة من المشروع
واالولوٌات الصحٌة التً قامت كل من المحافظتٌن باعدادها.
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خطط المدٌرٌات

خطط المدٌرٌات
سٌتم اعداد خطط
المدٌرٌات خالل الفترة
القادمة الدي سٌستند
على الدلٌل التدرٌبً
هدا .ستعمل مجموعة
عمل علً اعداد الخطة
الصحٌة الشاملة
للمحافظتٌن قبل نهاٌة
الفترة التحضٌرٌة

الخطة الصحٌة الشاملة للمحافظة

مقترحات المدٌرٌات

مقترحات المدٌرٌات
مقترحات المدٌرٌات

مقترحات المدٌرٌات
مقترحات المدٌرٌات

لجنة الفحص تقوم باختٌار المقترحات التً
ستدعم من خالل مراجعتها والزٌارات المٌدانٌة

خطة المشروع للفترة التنفٌدٌة

صندوق المحافظة
الصحً:

المدٌرٌات

الصندوق االجتماعً
للتنمٌة:

المدٌرٌات
المدٌرٌات

دعم الخدمات الصحٌة،
التدرٌب  ،االدارة  ،الخ.

دعم شراء اجهزة ومعدات
للبناء واالنشاءات واعادة
التأهٌل للبنً التحتٌة.

المدٌرٌات

الدعم المقدم من االتحاد
االوروبً

وفً ما ٌلً البرنامج الزمنً للخطوات العملٌة :

34

سٌتم اعداد مقترحات
باالنشطة والتدخالت
المطلوب دعمها من
المشروع من قبل
المدٌرٌات بناء على
خطط المدٌرٌات
الصحٌة التً قاموا
باعدادها

ستقوم لجنة الفحص
المشكلة من مكتب
الصحة بالمحافظة
بتلقً طلبات الدعم
والمقترحات واختٌار
المناسب منها بناء على
المعاٌٌر المتفق علٌها.
اجمالً المقترحات
الموافق علٌها شتشكل
خطة المشروع خالل
الفترة التنفٌدٌة

ستدعم المدٌرٌات من
خالل صندوق المحافظة
الصحً والصندوق
االجتماعً للتنمٌة ،
ضمن نطاق خطة
المشروع للفترة
التنفٌدٌة
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الفترة الزمنٌة

النشاط

المشاركون

 01سبتمبر –  22سبتمبر

ورش عمل التخطٌطٌة للمدٌرٌات
( 3اٌام لكل مدٌرٌة)

الفرق الصحٌة والمجالس الصحٌة
بالمدٌرٌات باالضافة إلً السلطة
المحلٌة والمعنٌٌن بالصحة

فً بداٌة الفترة التالٌة
 24سبتمبر –  03أكتوبر

ورشتً عمل فً كل من محافظة تعز
ولحج للتعرٌف عن
"تقدٌم الطلبات"
(ٌوم واحد فً كل محافظة)

الفرق الصحٌة فً كل مدٌرٌات
المحافظة

 24سبتمبر –  03أكتوبر

اعداد مقترحات الطلبات والمشارٌع
التً ستدعم

الفرق الصحٌة فً كل مدٌرٌات
المحافظة

 05أكتوبر

الموعد النهائً الستالم مقترحات
ومشارٌع المدٌرٌات

مكتب الصحة بالمحافظة

 05اكتوبر –  27اكتوبر

مراجعة المقترحات

لجنة مكتب الصحة بالمحافظة
والمشروع

 22اكتوبر –  07نوفمبر

زٌارات مٌدانٌة

لجنة مكتب الصحة بالمحافظة
والمشروع

 02نوفمبر –  24نوفمبر

االتفاق حول الخطة التنفٌدٌة
للمشروع المشتملة على المقترحات
الموافق علٌها

لجنة مكتب الصحة بالمحافظة
والمشروع

ابتدأ من بداٌة عام 2116م
ولثالث سنوات تالٌة

تقدٌم الدعم للمدٌرٌات ومكتب الصحة
بالمحافظة ضمن اطار الخطة التنفٌدٌة
للمشروع

التموٌل من الصندوق الصحً
للمحافظة والصندوق االجتماعً
للتنمٌة

الدعوة إلً تقدٌم المقترحات
عند تصمٌم المشروع أرتؤت وزارة الصحة العامة والسكان مع الجهة الممولة – االتحاد
االوروبً اتباع اسلوب رٌادي لتموٌل الخدمات الصحٌة من خالل تاسٌس صندوق صحً لكل
من محافظتً تعز ولحج .سٌقوم الصندوق الصحً لكل من المحافظتٌن بتموٌل ودعم الخدمات
التً ٌتم اختٌارها من خالل عملٌة "الدعوة إلً تقدٌم المقترحات الدعم" .هده المقترحات
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باالنشطة والمشارٌع سٌقوم بؤعدادها الفرق الصحٌة بالمدٌرٌات على اساس الخطط الصحٌة
للمدٌرٌات التً قاموا باعدادها.
أن الفكرة من "الدعوة إلً تقدٌم المقترحات الدعم" ستقوم على مبدأ التنافس بٌن
المدٌرٌات سعٌا منهم للحصول على الدعم المقدم من المشروع  ،وتقدٌم خدمات نوعٌة تهدف
لرفع مستوي الصحة عموما وتحقٌق أهداف المشروع هدا باالضافة إلً ان المقترحات ٌحبد ان
تكون ضمن اطار االولوٌات الصحٌة لكل من المحافظتٌن  ،علما بؤنه باالمكان طلب دعم انشطة
من خارج هدا االطار.
وفً ما ٌلً االولوٌات الصحٌة التً تم االتفاق علٌها خالل الفترة التحضٌرٌة للمشروع فً كل
من محافظتً تعز ولحج:
الغرض

تعزٌز جهود تنفٌد
خدمات الحزمات
االساسٌة للخدمات
الصحٌة

النتابج المتوقعة – محافظة تعز

النتابج المتوقعة – محافظة لحج

تعزٌز القدرات والمعرفة واالدراك حول
قضاٌا التثقٌف الصحً

تعزٌز جهود التثقٌف الصحً العام
والمجتمعً حول قضاٌا الصحة االنجابٌة
والتحصٌن واالمراض السارٌة

دعم زٌادة نطاق التطٌة بخدمات الصحة
االنجابٌة (رعاٌة الحوامل  ،الوالدة ؟؟؟ ،
تنظٌم االسرة  ،التحصٌن ضد التٌتنوس)
باالضافة إلً خدمات الطإاري التولٌدٌة

زٌادة نطاق التطٌة بخدمات رعاٌة الحوامل
 ،التحصٌن ضد التٌتنوس  ،الوالدة ؟؟؟ ،
باالضافة إلً خدمات الطإاري التولٌدٌة،
تنظٌم االسرة

معاٌٌر الخدمات العالجٌة والتؤهٌلٌة ٌتم
العمل بها

ضمان تغطٌة المستهدفٌن من االطفال
بالتحصٌن

تعزٌز التحكم فً االمراض المستوطنة
(السل  ،المالرٌا  ،البلهارسٌا  ،الالشمانٌا)

تعزٌز برنامج رعاٌة صحة الطفل التكاملٌة

ضمان مستوٌات التغطٌة لخدمات
التحصٌن لحدٌثس الوالدة

التحكم فً االمراض المستوطنة (المالرٌا،
البلهارسٌا)

تعزٌز تٌسر الحصول على الخدمة الصحٌة
من المرافق الصحٌة

تعزٌز القدرات
االدارٌة على كل
مستوٌات االدارٌة
فً النظام الصحً
للمحافظة

تحسن القدرات االساسٌة
(نظام المعلومات  ،التخطٌط  ،الترصد ،
ادارة الدواء  ،االشراف  ،الصٌانة)

تحسن القدرات االدارٌة

تعزٌز تنمٌة الموارد البشرٌة
التخطٌط المثالً الدارة الموارد المالٌة
تفعٌل المناصرة لقضاٌا الصحة
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وكما سبق االشارة الٌه  ،سٌستهدف المشروع تقدٌم الدعم فً االنشطة والتً تتعلق
بتعزبز وتقدٌم الخدمات الصحٌة واالنشطة ووالتً تتعلق بتعزٌز االدارة والتدرٌب (الصندوق
الصحً للمحافظة) باالضافة إلً الدعم لشراء اجهزة ومعدات ودعم البناء واالنشاءات واعادة
التؤهٌل للبنً التحتٌة (الصندوق االجتماعً للتنمٌة).
اما عن أهداف المشروع فتتمثل فً العمل على تحقٌق النتابج التالٌة:
 ترشٌد تموٌل الخدمات الصحٌة وتعزٌز إالدارة المالٌة
 تؤسٌس وترشٌد إدارة الموارد البشرٌة وتطوٌر جودة الخدمات الصحٌة.
 بناء القدرات اإلدارٌة والمالٌة والرقابٌة.
 دعم نظام المدٌرٌات الصحٌة كسبٌل إلٌصال حزمه الخدمات الصحٌة
األساسٌة.
 تنفٌذ خطة لبنٌة صحٌة تحتٌة وتجهٌزاتها.
 تعزٌز مشاركة المجتمع فً إدارة خدماته الصحٌة.
عند الموعد النهابً الستالم المقترحات باالنشطة والمشارٌع من المدٌرٌات  ،ستقوم
لجنة من مكتب الصحة والسكان من كل من محافظة لحج وتعز باالضافة إلً المشروع
بدراسة ومراجعة هده المقترحات واختٌار االنسب منها بناء على "معاٌٌر" تضمن تحقٌق
اهداف المشروع واولوٌات المحافظة كما سبق االشارة الٌه .بعد دلك ستقوم اللجنة بالقٌام
بزاٌارات مٌدانٌة لالطالع على مواقع تنفٌد هده المقترحات وااللتقاء بالمعنٌٌن فً
المدٌرٌات لالٌضاح والنقاش.
وفً ما ٌلً مسودة اولوٌة للمعاٌٌر التً ستقوم لجنة مكتب الصحة والسكان والمشروع
على اساسها اختٌار المقترحات والمشارٌع المقدمة من المدٌرٌات.

مسودة المعاٌٌر التً سٌتم على اساسها

37

الدلٌل التدرٌبً للتخطٌط فً المدٌرٌة الصحٌة

38

تقٌٌم المقترحات باالنشطة والتدخالت
م

المعٌار

الوزن

االهداف والمخرجات
1

هل النشاط أو التدخل ٌدخل فً نطاق خطة المدٌرٌة ؟

6

2

هل النشاط أو التدخل ٌقع فً نطاق اولوٌات المشروع ؟

6

3

هل النشاط أو التدخل ٌلعب دور فً تحقٌق النتابح المتوقعة من المشروع ؟

4

4

هل النشاط أو التدخل مكمل لنشاط أخر بحٌث ان االثر المتوقع من النشاطٌن
سٌعزز من كلٌهما ؟

4

5

هل الهدف من النشاط  ،طرق التنفٌد  ،الكلفة  ،المنفدون  ،واضحة ؟

4

6

هل النتابج من النشاط أو التدخل قابلة للقٌاس  ،هل ٌوجد مإشرات ؟

4

تٌسر الحصول على الخدمة والتغطٌة
7
8
9

كم عدد االفراد او االسر المستفٌدة من النشاط أو التدخل ؟ أو هل النشاط أو
التدخل سٌزٌد من عدد المترردٌن او المستفٌدٌن من الخدمة ؟
هل النشاط أو التدخل سٌشمل فبات محرومة او فقٌرة ؟
(مستمرة =  ، 12االثر منتهً على المدي المتوسط =  ، 6قصٌر االثر = )0

هل النشاط أو التدخل سٌشمل فبة النساء واالطفال ؟
(مستمرة =  ، 12االثر منتهً على المدي المتوسط =  ، 6قصٌر االثر = )0

6
12
12

االستمرارٌة واالثر المقارن بالكلفة
 10المدي الزمنً الثر النشاط أو التدخل ؟

(مستمرة =  ، 12االثر منتهً على المدي المتوسط =  ، 6قصٌر االثر = )0

6

 11هل هناك اي انشطة او تدخالت مماثلة على الواقع  ،اقل كلفة او اكثر اثرا ؟

6

 12هل تكلفة النشاط أو التدخل متناسبة مع النتٌجة المتوقعة ؟

4

 13هل هناك خبرة سابقة فً تنفٌد مماثل للنشاط أو التدخل ؟

4

 14النشاط أو التدخل ال ٌشتمل على نفقات جارٌة ؟

6

 15هل النشاط أو التدخل ٌتم تموٌله من مٌزانٌة الحكومة او مصادر اخري ؟

4

( = 6ال  = 3 ،جزبٌا  = 0 ،نعم – كلٌا)

( = 6ال  = 3 ،جزبٌا  = 0 ،نعم – كلٌا)

( = 6ال  = 3 ،جزبٌا  = 0 ،نعم – كلٌا)
( = 6ال  = 3 ،جزبٌا  = 0 ،نعم – كلٌا)
( = 4ال  = 2 ،جزبٌا  = 0 ،نعم – كلٌا)
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الجودة
هل النشاط والتدخل ٌهدف إلً تغٌٌر الوضع الحالً للخدمات  ،وما مدي دلك
 16االثر ؟

6

(اثر كبٌر =  ، 6اثر متوسط =  ، 3قلٌل االثر = )0

 17هل ٌهدف النشاط والتدخل إلً تقدٌم خدمة متوافقة مع معاٌٌر الخدمة ؟

6

(اثر كبٌر =  ، 6اثر متوسط =  ، 3قلٌل االثر = )0

100

المجموع

وفً ما ٌلً مثال لنشاط او تدخل  ،فقد تقوم المدٌرٌة ( )Xبتقدٌم مقترح لتعزٌز خدمات
رعاٌة الحوامل  ،وتضمن المقترح التالً:
الهدف العام :

تحسٌن كفاءة تقدٌم خدمات رعاٌة الحوامل

االهداف الخاصة:

زٌادة التغطٌة بخدمات رعاٌة الحوامل
تحسٌن جودة الخدمات المقدمة لرعاٌة الحوامل

النتٌجة المتوقعة:

تخفٌض نسب المراضة والوفٌات لدي االمهات والموالٌد

ودلك عن طرٌق الخدمات االٌصالٌة (نشاط خارج الجدران) – سٌتم التموٌل من الصندوق
الصحً للمحافظة  ،أو شراء مستلزمات اساسٌة لرعاٌة الحوامل – سٌتم التموٌل من الصندوق
االجتماعً للتنمٌة .
مما سبق  ،ستقوم اللجنة باتخاد قرارها بناء على المعطٌات التالٌة:
 هدا النشاط ٌقع ضمن اولوٌات المحافظة. ٌسهم هدا الهدف فً تحقٌق احد النتابج المتوقعة من المشروع (ضمان الجهود التًتسعً إلً إٌصال حزمه الخدمات الصحٌة األساسٌة).
 ادا تم مقارنة النشاط مع المعاٌٌر المدكورة انفا  ،فسنجد ان له وزنا اكبر ادا ما قورنبغٌرها من االنشطة او التدخالت( .االثر قابل للقٌاس ٌ ،حسن من الجودة  ،عدد
المستفٌدٌن  ،الخبرة السابقة  ،االستمرارٌة (شراء مستلزمات)  ،الخ).
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نمادج استمارة طلب النشاط
هده مسودة اولٌة لمحتوي النمادج التً ستستخدم فً المقترحات المقدمة لالنشطة او
التدخالت .تشمل النمادج التالً:
 رسالة تغطٌة من مكتب الصحة بالمدٌرٌة موجهة إلً مكتب الصحة بالمحافظة. نمودج عام ٌشمل معلومات عامة عن المدٌرٌة والوضع الصحً.-

نمودج عام (او كال على حده) لطلب االنشطة او التدخالت:
-

طلب دعم الخدمات
طلب دعم التدرٌب
طلب دعم البناء واعادة التاهٌل والبنً التحتٌة
طلب دعم التجهٌزات والمعدات

النسخة النهابٌة التً سٌتم توزٌعها على المدٌرٌات خالل ورشتً العمل الخاصة بالدعوة
إلً تقدٌم مقترحات الدعم  ،ستستوعب المالحظات التً سترد من خالل النقاشات والتغدٌة
الراجعة فً ورش العمل التخطٌطٌة.
عموما سٌراعً فً النمادج التً سٌتم توزٌعها النقاط التالٌة:
 سهولة ملا النمادج ووضوحها. سٌتم ارفاقها بقابمة تكلفة موحدة مفترضة (سعر الوحدة). شاملة على اسبلة للمعلومات االساسٌة للنشاط أوالتدخل. -تستطٌع على اساسها لجنة مكتب الصحة والمشروع تقٌٌم النشاط او التدخل.

40

