
 

  الصرف الصحي والنظافة الصحية مهاراتلالتخطيط االستراتيجي  1.2الوثيقة 

  مقتفات التي تمت اإلشارة إليها من المرجع:لترجمة عربية لمختصر اهذه الوثيقة هي 

Peal, A. et al. (2010), Strategic Hygiene and Sanitation Software. An Overview of Approaches. 

WSSCC. Geneva. Switzerland.  

تحميل هذه الوثيقة بلغتها األصلية )اإلنجليزية( من هذا الرابط: 

kte/sesp/CLUES/Toolbhttps://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpun

ox/t1/D1_2_Peal_2010.pdf 

 Community Health Clubs: CHCالمجتمعية النوادي الصحية 

تبادل المعلوماات االصواول علال المماتساات الجياد  ل تشكلت لتوفير منتديات مجتمعيةهي مؤسسات تطوعية 
من تجال انساء  200إلل  40 من حيث الصجم اعدد األفراد منالمنتديات لتصسين الوصة األسرية اتختلف 

عمل المنتديات عاملين اإلتشااد الواصي المادت ين علال تع يا   ايسهل .من مختلف مستويات التعليم  اأطفال
 .االنشطة المجتمعة الوصية

 :الوصف

. النشاا  األساساي لهاا ثتماال فاي عفاد تساعد فاي تع يا  الافافاة الواصية (CHC)المجتمعية  النوادي الوصية
. هذه ألسر، االنظافة الوصية المجتمعية، لتعلم امناقشة اسائل تصسين الظراف المعيشية لداتية  اجتمعات 

االجتماعاااات متاحاااة ألي أع ااااء مااان المجتماااا سنااال النظااار عااان السااان االناااو  االتعلااايم. اهاااذه االجتماعاااات 
 .أشهرخالل فتر  ستة ا ا مختلف  موضوع   30األسبوعية تتناال ما يفرب من 

 :تخدام الساللم الصحيةمتى يفضل اس

 سلم النظافة العامة ...... الهدف منه هو الصفاظ علل بيئة صصية سشكل تام.

 سلم الوصة العامة....... الهدف منه هو معالجة اإعاد  استخدام المراحيل الوصية.

 

 

 

https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t1/D1_2_Peal_2010.pdf
https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/Abteilungen/sandec/schwerpunkte/sesp/CLUES/Toolbox/t1/D1_2_Peal_2010.pdf


 :نقاط القوة والضعفاستعراض 

o : نقاط القوة- 
  الوضاا زيااد  الاتعلم، تفاا فتشمل : المجتمعية  تتنو  الممي ات الخاصة سأع اء النوادي الوصية

 في مجال أنشطة زياد  الدخل.فرص جدثد   )خاصة للنساء(، توفيراالجتماعل 
  ترك  النوادي الواصية علال الصاوات المجتمعاي اخلاة احاد  مشاتركة لتصساين المماتساات الواصية

 داخل المجتما.
o بالنسبة لنقاط الضعف فهي تضم:- 

  اعتباتهم كمشاتكين نشطين سوفة دائمة.أن الرجال ال يمكن 
  سشاااكل مباشااار مااان قلبااال الوكالاااة التنفيذياااة فمااان الخبااار    ى عناااد تو ياااف أع ااااء المجتماااا  ا

 الممكن أن تؤدي إلل تخفيل استدامة المشاتيا.

 :الفعاليةدالئل 

  :الصحية اآلثار .1

 مماتسااة صاااصية 17فاال  يااةالمرجعمجموعاااة الالنظافااة الخاصااة سأع ااااء النااادي مختلفااة عاان  جاااءت نتااائ 
 تئيسية، سما في  لك غسيل األثدي، امن المرجح تصسين سلوكيات النظافة الوصية االمرافة الوصية.

  -:النتائج .2

  مياه في زيمبابوي اغيرها.المراحيل اداتات  العدثد من خالل عامين من البدء، قد تم بناء

 ق السلع والخدمات للمرافق الصحيةتسوي

اا الخدماة  أن هاذا المنات حياث . االُموان ل بين المساتهلك ا  طوعيةالت االخدمات يعتمد علل مبدأة السلا تسوي
سيؤدي إلل تصسين الصالة الوصية، ففد  هار مواطلح التساوية االجتمااعي اهاو ماا يعناي اساتخدام تفنياات 

 التسوية التجاتي لتع ي  االعتماد علل الطرق التي تؤدي الل تصسين الوصة. 

 

 



 عتمد علل أت عة عناصر أساسية اهي:افة الوصية يتسوية المر 

 المنت  (1)
 السعر (2)
 المكان (3)
 التع ي  (4)

 تقديم الدعم لصغار مقدمي الخدمات المستقلين

 الوصف:

 اتفرياااار حفاااارألصااااصاب المنااااازل  االستشاااااتات الفنيااااةتخااااتئ مساااائوليتهم سمنشاااااء المرافااااة الوااااصية اتفااااديم 
  من التفنيات البسيطة االمتطوت .كال  ، ساستخدام (التخمير)اخ انات التصليل المراحيل 

 دعم صغار مقدمي الخدمات المستقلين يتمثل في :

 .توفير التدتيب االدعم لمفدمي أنشطة التسوية من الفطا  الخاص (1)
 للمؤسسات الونير .التمويل توفير خدمات  (2)
 ا.مسجلين تسمي  الغير مفدمي الخدمات من الفطا  الخاص تنظيم أف ل ل (3)
 الرسمي للخدمات المفدمة.إضفاء الطاسا  (4)

 نقاط القوة والضعف الظاهرة

  : نقاط القوة 

، للاااتمكن مااان عااار  فااال الطلاااب  الميااا   األساساااية هاااي الفااادت  علااال االساااتجاسة الساااريعة للتنيااارات 
 الخدمات الالزمة لمصدادي الدخل اللتمويل الذاتي.

 : نقاط الضعف 

تعتباار تصااديا نوعااا مااا، حيااث أنهااا تعماال علاال بااذل الجهااود لاادعم صاانات مفاادمي الخاادمات المسااتفلين 
 اإلخالل سآليات السوق ا العوامل التي تساعد علل تمي هم.



 متجر األدوات الصحية

هو مصل تجاتي صنير متواجاد فاي الساوق امتاوفر ساه كال المعادات االماواد الالزماة لبنااء الماراحيل 
 سأسعات معفولة. 

 الوصف :

 المخ انات سما في  لك منتجات سأسعات معفولة.يستلم المتجر دفعة أالية من 

 الالزمة إلنشاء متجر صحي تشمل : األنشطة الرئيسية

 .تدتيب مدثري المتجر امسئولي المرافة الوصية علل التسوية 
 .اختيات اتدتيب عمال البناء 

 نقاط القوة والضعف الظاهرة

 : نقاط القوة 

 يصتاجونها ا سعر مناسب.تمكين المستفيدثن من اختيات نو  الخدمة التي 

 : نقاط الضعف 

 للتأكد من أن المتاجر مكتفية  اتيا.ال راتى   ترتيبات التمويل المناسب


