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 األھداف:  
 خلق فرص عمل مؤقتة  لفائدة الفئات الفقیرة و الضعیفة من خالل مشاریع مجتمعیة  كثیفة العمالة 

 المرضعات لتجنب / الحوامل تحسین الممارسات الغذائیة لدى األطفال في سن ما قبل الدراسة و النساء
   .األطفال سوء التغذیة و تعزیز النمو لدى 

 التدخالت: 
 جمع الشوارع تنظیف ( المجتمعیة  خلق فرص عمل من خالل أشغال و خدمات تتعلق بالمرافق ،

  إلخ،  اإلنجراف، مقاومة الطرق ، إعادة تأھیل المراعي ، أعمال صیانة للمناطق المشّجرة و الفضالت 
من اللواتي حضرن دورات  إمرأةو یفضل أن تكون ( أسرة  لفائدة عضو واحد مؤھل على كل ) .

 ) .التوعیة 

 السلیم  اإلستعمال، و الجیدة حول بعض  مواضیع كأھمیة الممارسات الغذائیة : التوعیة دورات
و سوف تستخدم  .التعلیم  ، الممارسات المطّورة لرعایة األطفال و أھمیة األساسیة للمغذیات الدقیقة 

   .الطبخ  بعض ھذه  الدورات إلنجاز عروض في مجال 
 المجتمعي  القیام بزیارات لمنازل العاملین في المجال. 
 العجاف توزیع مكمالت غذائیة خالل الفترات. 
 الزمني الجدول:  
 2012سبتمبر : األولى  التحسیسیةالحصص  
 2012نوفمبر : األولى األشغال   
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 التدخل مجاالت:   
2   أدایلو،  أتار، دامرجوج( ریفیة مناطق  3حیّان  في المنطقة الحضریة و (  
 یلي على ما  اإلختیارتحتوي مقاییس:  
             •  2007حسب خریطة ( فقرا  أن تكون موجودة داخل المناطق األشد ( 
             • نسمة  10.000أن تكون نسبة السكان في المنطقة المحددة ما یقارب 
             • 25أن تكون نسبة المنازل المبنیة أقل من % 
             • في (كم  2وجود مركز رعایة صحیة و مدرسة ابتدائیة في محیط  اقصاه 

 )مستقیم خط               
             •تكلیف أحد العاملین في مجال الصحة المجتمعیة  بالمنطقة موضوع 
               النشاط  أو اإلعداد لذلك قبل انطالق المشروع 
 التغطیة:  
 ذلك أّن سوء سنوات  2 -0أو أطفال بین / و األسر التي تحتوي على نساء حوامل ،

 التغذیة في ھذه الفترة من الحیاة لھا نتائج سلبیة على نمو الطفل  ال یمكن أن یشفى
 .منھا       
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 التنفیذ عن  المسؤولةالمؤسسة: 
 اإلجتماعیةالوكالة الجیبوتیة للتنمیة )ADDS( 
 عن طریق المنظمات غیر " بالتغذیة المكون المتعلق " تنفیذ یتم

 الحكومیة 
 الشركاء:  
 وزارة الصحة 
 بجیبوتي  الدیموغرافیةإدارة اإلحصاء و الدراسات 
 اإلجتماعي  الرفاهالجیبوتیة لبث التقاریر التعلیمیة لتنمیة  التلفزةاإلذاعة و. 
 التمویل:   
 اإلجتماعیةھبة من الصندوق الیاباني للتنمیة : نموذجي مشروع )JSDF( 
 للتنمیة ھبة من الجمعیة الدولیة :    اإلستفادةتحسین نسبة)IDA( 
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 المؤشر
 

 الھدف

یوم من / الخدمات المجتمعیة    وعدد األشخاص العاملین بكثافة في األشغال 
 العمل مدفوع األجر من طرف المشروع 

 

دعم توفیر فرص العمل على المدى القصیر في مجال األشغال العامة المجتمعیة  
ضعاف  ولفائدة الفقراء       الحال .

 

أي تقنیات ( للمنتفعین الذین وقع تكوینھم في مجاالت عملھم  المائویةالنسبة 
.)  إلخالبناء ، العمل الیدوي ، تنظیم المشاریع ،   

 

 تعزیز فرص العمل المستقبلیة للمستفیدین 
 

الالتي  والنساء الحوامل المؤھالت  ونسبة األطفال في سن ما قبل الدراسة 
 ویستعملن طرقا محّسنة في مجال التغذیة بما في ذلك األنظمة الغذائیة المختلفة 

.على الرضاعة الطبیعیة  اإلقتصار  
األطفال في سن ما قبل الدراسة الذین  والمرضعات / نسبة النساء الحوامل 

 یستعملون خدمات التغذیة

تحسین الممارسات الغذائیة لألسر المستفیدة مع التركیز على األطفال في سن ما 
المرضعات / النساء الحوامل  وقبل الدراسة   

 

التي وقع  والمجتمعیة  التحسیسیةنسبة األسر المؤھلة التي شاركت في الدورات 
.المنظمات غیر الحكومیة  وتقدیمھا من طرف منظمات المجتمعات المحلیة   

 

 ازدیاد القدرات المجتمعیة  لتعزیز نمو األطفال 
 

نسبة األطفال في سن ما قبل الدراسة الذین تلقوا مكمالت من المغذیات الدقیقة 
 .التوصیات الدولیة  ووفقا للمعاییر 

 مقاساتھم في الثالثي الماضي  ونسبة األطفال الذین وقع تحدید أوزانھم  
فحوصات  في فترة ما قبل الوالدة  خالل آخر ) 4(بنسبة األمھات الالتي قمن 

 .فترة حمل 
 

األطفال في سن  والغذائیة من طرف األمھات  وزیادة استخدام الخدمات الصحیة 
.ما قبل الدراسة   
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 دور نظام إدارة المعلومات 

 یدرس نظام المعلومات اإلداریة المعلومات المتعلقة باألسر لتحدید
 .منھا المؤھلة 

 یمّكن من تسجیل المستفیدین الذین یرغبون في المشاركة في
 البرنامج 

 یمّكن من نشر قائمة المنتفعین حسب المناطق 

  یمّكن من جمع المعلومات المتعلقة بالمستفیدین في المقرات
 .المجتمعیة 

 بالمستفیدین ینتج التقریر المتعلق. 
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الحصول على 
 المعلومات

 تجمیع 
 المعلومات 

 العمالة المكثفة 
 

 المكون المكون الغذائي 

        تجمیع
    المعلومات 

 إدراج البیانات  

المنظمات 
غیر 

 الحكومیة 

المساعدة 
 اإلداریة

الوكالة الجیبوتیة للتنمیة 
متابعة التقییم – اإلجتماعیة  

 تحریر التقاریر

الوكالة  -إدارة  نظام 
الجیبوتیة للتنمیة 

 اإلجتماعیة
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  یمّكن من تسجیل المنتفعین بالمنظمات غیر الحكومیة 
 یقع تجمیع المعلومات التالیة من طرف المنظمات غیر الحكومیة 

 
 

 
 

 



. إنشاء مقرات مجتمعیة   
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 یقدم البرنامج  المستفیدین القاطنین في نفس منطقة التعداد 

 یمّكن من تحدید النساء الحوامل أو المرضعات مع األطفال دون
 .المنطقة سن الثانیة و الخامسة و القاطنین في نفس 

 إمرأة 20و  10یقّدم حجم المقرات الذي یتراوح بین . 
 الحي یتكّون كل مقر من النساء القاطنات في نفس. 

 



متابع دور النظا  
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 الھیموغلوبینمستویات ( الدم تعرض المستفیدین لحالة فقر (  
 یقدم معلومات عن نمو األطفال 
 یقدم معلومات عن وزن األطفال عند الوالدة 
 یقدم معلومات عن حضور المستفیدین إلى المقرات المجتمعیة 
 یقدم معلومات عن كمیة الحدید المستھلكة من طرف النساء 
 االطفال یقدم معلومات عن كمیة المغذیات الدقیقة المستھلكة من طرف. 
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 المكّونْین إنتاج المؤشرات حول. 
 معالجة البیانات من خالل إنتاج مؤشرات قابلة لالستخدام 

 یمّكن من متابعة نتائج اإلجراءات التي تم اتخاذھا مقارنة
 .باألھداف 
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 المنطقة یقوم النظام باختیار المستفیدین حسب. 
 ینشر النظام  بطاقة حضور المواقع 

 سیتم  تدعیم النظام و سیقوم في نھایة كل أسبوع  بنشر بطاقة
 . بھاخالص كل عامل بحسب ساعات العمل التي قام 

 سیتم إرسال ھذه البطاقة إلى صنادیق القروض الصغیرة  لدفع
 .العمال أجرة 
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 على المستویات  باإلعتمادیقدم النظام تنبیھات حول المؤشرات
 .النظام عن  المسؤولالدنیا  المحددة  من طرف 

األعمال للتقدم في إنجاز  المائویةحساب النسبة  بامكانھ. 
عدد ( المستعملون أن یقدم تقاریر بحسب ما یطلبھ منھ  بامكانھ

، عدد النساء المترّددات  على منخفض األطفال الذین ولدوا بوزن 
لذلك فھو  . إلخ ...الدم ، ، عدد النساء الالتي یعانین من فقر المقر 

 .مراقبة أداة 
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الفوائد :  
یسّھل معالجة البیانات في حیّز زمني   
یمكن من تواصل أفضل بین الشركاء  
 المؤھلین یمّكن من تجنب األخطاء المتمثلة في استبعاد المؤھلین و قبول غیر. 
 یمّكن من تحدید الموقع الجغرافي للمستفیدین 
 اإلستراتیجیة وجھة النظر:  
 فإن الدولة تعتزم التدخل في مجال الحمایة البالد بالنظر إلى نسبة الفقر الھامة في ،

و بالتالي فإن نظام إدارة المعلومات  سیكون بمثابة األداة التي ستسھل  اإلجتماعیة
   .الوطني على المستوى  اإلجتماعیةعملیة تنفیذ برامج الحمایة 

 أدائھا یسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتعرف على تكنولوجیا المعلومات لتحسین
. 
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 المطروحة التحدیات:   
 اإلجتماعیةتكییف نظام إدارة المعلومات  بناء على حاجیات نظام الحمایة . 
  التكلفة األّولي على مستوى  اإلستثمارأھمیة. 
 الخبرة و الموارد البشریة ذات الكفاءة في مجال تكنولوجیا المعلومات و

 . اإلجتماعیةالحمایة 
 األداء التدریب لتجدید المعلومات بالنسبة إلى مستعملي النظام و ذلك لتحسین

. 
 األخرى نصائح موّجھة إلى األطراف:   
 یمّكن من تسھیل عملیة التنفیذ 
 إلخ...التقاریر ، المعلومات یقدم إمكانیة لتتبع . 
 قراراتھم یحتاج إلیھا صنّاع  القرار في اتخاذ  بھایولّد مؤشرات موثوق.  
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