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 :شكر وتقدير
اهم   خاص عدس دليل  أش ذا ال از ه ي إنج ودهم ف دون بجه رآاء   . ي ة ش كر آاف ا أن نخص بالش بودن

Healthlink Worldwide دوا عمل  ـ في المشاريع المختلفة وغيرهم ممن سانHealthlink Worldwide  في 
رين   إلى آما يجدر توجيه الشكر .  أساسه تطوير مراآز الموارد، العمل الذي بني هذا الدليل على آل من اي

بشكل خاص  ويلسون لينديتا إلى د وأندرو باآستون وألفرد إدواردز وجون جاملون ولوسيلدا هانتر و         برتران
 . مسودة الدليل وتقديم اقتراحات قيمة لتحسينهاةعلى مراجع

ع         " لجنة عبر البحار لواليات جيرسي    "آما نود شكر      ل طباعة وتوزي ا بتموي ى    لقيامه ة األول الطبع
ن  ة م رة التنمي دليل، ودائ ة ال ة البريطاني ق  (DFID)الدولي ن تطبي ا م ي مكنتن اريع الت دعمها مختلف المش  ل

 . وآينيا وجنوب القارة اإلفريقيةوتنزانيا وناميبيا أفكارنا واختبارها، وخاصة في الشرق األوسط 

ا              وترام وفكتوري قامت بإعداد هذا الدليل شيال أوسوليفان وساره داتون، بمساهمة من آل من سو م
دي و    ن ومارغريت إلسون وسوزان فوستوآيان و      ريتشاردسو يتلي   أليسون آون درو تش يليا      . أن د قامت س وق

 .تيل بتحرير الدليل، وعملت إنجريد إيمسدن على تصميمه، وأعدت المونتاج ماري هيلينا

 .بترجمة الدليل بتصرف إلى اللغة العربيةمالك قطينة . دقام و 
ا الرسوم     المصادر  من  و. الرسوم التوضيحية ديفيد وودروف   أعد    حيث ال يوجد     ": التي أخذت منه

 ".الرعاية الصحية معًا"و" هيا نعلم عن اإليدز"و) راوندال–بترا رور (" فنان

وارد     "عمل على تطوير هذه الطبعة المعدلة من           ل مرآز الم ا ريتشاردسون،        " دلي آل من فكتوري
 .ودافني آوريتاس وساره داتون

 .، ألمانيا، لتمويل تعديل هذا الدليلMiserorإننا نعبر عن امتناننا لـ 

 مرآزًا للموارد آيف تنشئون وتديرون: دليل مرآز الموارد
 :صادر عن
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Cityside, 40 Adler Street 
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UK 
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 ٢٠٠٠الطبعة األولى 
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 :عادة إنتاج المادة والرسومإ
ة       Healthlink Worldwideتحث  ر ربحي ة أغراض غي ادة ألي اج الم ادة إنت تم   .  على إع يرجى أن ي

ى     Healthlink Worldwideذآر  . Healthlink Worldwide آمصدر للمادة وإرسال نسخة من اإلصدار إل
رة         الفنان أو الم  /المصوروينبغي أخذ اإلذن بإعادة إنتاج الرسوم من         ؤسسة المعنية حسبما هو موضح في فق

 .Healthlink Worldwideيمكن الحصول على تفاصيل طريقة االتصال من ". الشكر والتقدير"
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 :اإلهداء
ل، لضمان تيسر المعلومات                      ة، وبال آل ا المختلف ا بطرقهم رأتين عملت هذا الدليل مكرس لذآرى ام

وت، من األعضاء المؤس    . د: بصورة أفضل   اثرين إلي ـ   آ ابقاً   (Healthlink Worldwideسين ل اج س ، )أرت
ل رئيسة . ، ود"حوار اإلسهال "Healthlink Worldwideومحررة أول نشرة تصدر عن  وراه أفريي ديب

دها للضغط من             ا وجه خدمات األدبيات الصحية في منظمة الصحة العالمية، والتي آرست الكثير من وقته
 .صة لبلدان وسط وجنوب القارة اإلفريقيةأجل تحسين تيسر المعلومات الصحية، وخا
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 :Healthlink Worldwideآلمة عن 
 Healthlink Worldwide  منظمات مختلفة مؤسسة تعنى باالتصال والمعلومات وتعمل بشراآة مع

ة   دان النامي ن البل ل م ن أج تخدامها    م ين اس ادرات المناصرة وتحس طة االتصال الصحي ومب ز أنش تعزي
 .ما يزيد من مستوى المشارآة والدمجوتقوية تأثيرها ب

، وهو يرآز     "االتصال من خالل الشراآة    "ولتحقيق ذلك بفاعلية، قمنا بتطوير نهج خاص أسميناه          
 :على ما يلي

 .تعزيز قدرات االتصال لدى منظمات المجتمع المدني في بلدان الجنوب •
 .تقوية صوت الفئات الهشة والمهمشة •
 . باألنشطة األخرى، مثل المناصرة والضغطربط أنشطة المعلومات واالتصال •

ة   ٢٠مع أآثر من  Healthlink Worldwide تعمل  ا الالتيني  منظمة شريكة في إفريقيا وآسيا وأمريك
 .والشرق األوسط

ا عمل         ادئ التي يرتكز عليه يلة     Healthlink Worldwideمن المب دور المعلومات آوس ان ب  اإليم
ي الج املين ف ين األشخاص الع ةلتمك ة للصحة والتنمي ات األمامي ز . به ي مرآ د الشرآاء ف ل أح ونحن نمث

Source                 ى ا عل  الدولي للدعم بالمعلومات، والذي أنشئ بهدف تعزيز إدارة المعلومات واستخدامها وتأثيره
د من المعلومات حول            (الصحة واإلعاقة    وائم          ). Sourceانظر الصفحة التالية لمزي وم أيضًا بنشر ق ا نق آم

ات         بالموارد ة وآتيب ة ونشرات إخباري ذه اإلصدارات           .  ومواد تدريبي ى ه ان التعرف عل من خالل   وباإلمك
 .الجزء الخاص باإلصدارات في موقعنا اإللكتروني

ي    ا ف ـدم     Healthlink Worldwideإنن رى ونقـ ات األخ ع المؤسس اوني م ل التع ؤمن بالعم  ن
 .المعلومات والمعارفاالستشارات والتدريب على إنشاء مراآز للموارد وإدارة 

ت   ام Healthlink Worldwideآان ى ع رف ١٩٩٨، حت اج ، تع م أرت ارًا  AHRTAG(باس اختص
 "). مجموعة العمل للموارد والتقنيات الصحية المالئمة"لـ

 :لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على عنوان 

Healthlink Worldwide (formerly AHRTAG) 
Cityside 
40 Adler Street 
London E1 1EE 
UK 

 info@healthlink.org.uk: أو من خالل البريد اإللكتروني 

 http://www.healthlink.org.ukأو من خالل زيارة الموقع على اإلنترنت  
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 : الدولي للدعم بالمعلوماتSource  مرآزآلمة عن
 Source ز إدارة ا           عبارة لمعلومات واستخدامها     عن مرآز دولي للدعم بالمعلومات تم إنشاؤه لتعزي

م       . اإلعاقةوتأثيرها على الصحة و ة شرآاء، ه ادرة من أربع  Healthlinkوقد جاء تأسيس هذا المرآز بمب
Worldwide                  امج ات؛ وبرن ة إلحدى الجامع ؛ ومرآز صحة الطفل الدولي، والذي هو عبارة عن دائرة تابع

Exchange  ة لل ة الدولي ال الصحي؛ والمؤسس امج لالتص و برن اقين ، وه ، (Handicap International)مع
 .والتي هي عبارة عن مؤسسة أهلية لإلعاقة والتنمية

دى   وفر ل ن Sourceتت ر م م أآث دة تض ة فري حة ٢٠ مجموع ن الص ات ع ورد للمعلوم ف م  أل
ا من                  . واإلعاقة د منه أتي العدي ر المنشورة، والتي ي واد المنشورة وغي ر من الم وتتضمن المجموعة الكثي
ذا الشكل                   البلدان   ان آخر ضمن مجموعة واحدة به تتضمن المواضيع التي      . النامية، وال تتوفر في أي مك
يم،                  هذه المجموعة   تغطيها   ا، والتقي ة، واألمراض والسيطرة عليه ل، واإلعاق ة وصحة الطف صحة المراهق

ة  اإليدز، وإدارة المعلومات، والفقر والصحة،/واالتصال الصحي، وفيروس نقص المناعة البشرية    والرعاي
 .الصحية األولية، والصحة اإلنجابية والجنسية

ز     ي لمرآ ع اإللكترون ارة الموق ن زي وان Sourceيمك ى العن  للوصول www.asksource.info عل
 :إلى

ر من                 Sourceقاعدة بيانات    • دة من أآث  الببليوغرافية، والتي تشتمل على تفاصيل عن مجموعة فري
ارير والملصقات             ألف مورد للمعلومات في الصحة و      ٢٠ ة والتق اإلعاقة، بما في ذلك الكتب واألدل

 .يأتي العديد من هذه المواد من البلدان النامية. وأشرطة الفيديو واألقراص المدمجة

ات  • دة بيان ة Sourceقاع ات المختلف ال للبحث عن المنظم ك المج يح ل ي تت اوين االتصال، والت  لعن
ت  ى مس ة عل ال الصحة واإلعاق ي مج ة ف وزعين،  العامل ر، والم ك دور النش ي ذل ا ف الم، بم وى الع

 .ومقدمي المعلومات، ومؤسسات التدريب

ر من              Sourceقاعدة بيانات    •  ١٥٠ للنشرات اإلخبارية والمجالت، والتي تحتوي على تفاصيل ألآث
ة        نشرة إخبارية ومجلة دولية تتوفر       دان النامي ًا أو    للقراء في البل ك          مجان ا في ذل بسعر مخفض، بم

 .ط تصلك بالنص الكامل للنشرة اإلخبارية حيثما أمكنرواب

املين في الصحة       إن هذا المرآز المشترك للمعلومات مصمم لتلبية االحتياجات للمعلومات لدى الع
ات         رادًا أو مؤسس انوا أف واًء آ الم، س اء الع ف أنح ي مختل ة ف ة والتنمي املين   . واإلعاق ك الع من ذل ويتض

 .المؤسسات األهلية والحكومية ومنظمات األشخاص المعاقينالصحيين والباحثين والطلبة و

ين وحتى                       Sourceيتواجد مرآز     زوار من االثن ام ال ه أم تح أبواب ل ويف د صحة الطف  في مكتبة معه
نكم        .  مساًء٥ صباحًا وحتى   ٩الجمعة ما بين الساعة      ز، يمك ارة للمرآ د من المعلومات أو لترتيب زي للمزي

 :االتصال مع

 Assistant Librarian (Source Collection) 
 Source International Information Support Center 
2nd floor, Institute of Child Health 
30 Guilford Street, London WC1N 1EH, UK 
Tel +44 (0) 20 7242 9789 x 8698 
Fax +44 (0) 20 7404 2062 
Email: source@ich.ucl.ac.uk 
Website: www.asksource.info 
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 :تمهيد
وم    ابقاً   (Healthlink Worldwideتق اج س ام    )أرت ذ تأسيسها ع ة الصحية    ١٩٧٧، من دعم الرعاي ، ب

ة والجنس والعرق                  ويلعب تيسر    . األولية باعتبارها وسيلة لتحقيق الصحة للجميع، بغض النظر عن الطبق
ين        ي تمك ًا ف ة دورًا حيوي حة والتنمي ايا الص ن قض ة ع ة والحديث ات المالئم ديرين  المعلوم املين والم  الع

اراتهم         ين مه ة وتحس ن دراي ارات ع رارات والخي اذ الق ن اتخ حية م ات الص انعي السياس حيين وص الص
 .ومعارفهم

ا         ين االستراتيجيات الرئيسية التي تتبناه وارد    Healthlink Worldwideومن ب  تطوير مراآز الم
ة لت                 ى الجوانب العملي ة،          وعدد من خدمات المعلومات التي ترآز عل ة الصحية األولي رامج الرعاي ق ب طبي

وارد      دعم التقني لمراآز الم ديم ال وم  . وتق وارد في      Healthlink Worldwideإذ تق دعم تطوير مراآز للم  ب
 .عدد من البلدان، وخاصة في إفريقيا وآسيا والشرق األوسط

ات من المؤس   Healthlink Worldwideعبر األعوام الماضية، تلقت   ة    العديد من الطلب سات العامل
وارد                      ة مرآز م ى دعم في إقام . في الرعاية الصحية األولية والمجاالت األخرى ذات العالقة للحصول عل

ما هي القضايا التي يجب أخذها باالعتبار عند إقامة مرآز موارد؟ ما هو              : ومن األسئلة التي تكرر طرحها    
يم            ا أن نق ويًال       نظام التصنيف الذي يجب أن نستخدمه؟ هل يتوجب علين ك تم ا ال نمل وارد، مع أنن مرآز م

لجهاز آمبيوتر؟ ما هي برامج الكمبيوتر التي تنصحوننا باستخدامها؟ آيف يمكننا حث الناس على استخدام   
 مرآز الموارد؟ هل لديكم أفكار تساعدنا في البحث عن موارد مالية؟

ا              ر غيره ئلة والكثي ذه األس ة       وهو يحوي     . هذا الدليل يقدم إجابات عن ه ة حول آاف معلومات عملي
ع                   الجوانب المتعلقة بإقامة وإدارة مرآز للموارد، بدءًا من التخطيط وجمع الموارد المالية والبحث عن موق
وارد       ز الم ل مرآ يم عم ة وتقي ات ومراقب دمات المعلوم وير خ ا وتط واد وتنظيمه ع الم ى جم ب، إل . مناس

ة يدوي تخدمون أنظم راء يس م الق دليل أن معظ ه يوضح أيضًا آيف ويفترض ال ات، ولكن يم المعلوم ة لتنظ
ات                        ي واإلنترنت وقواعد البيان د اإللكترون ك البري ا في ذل وارد، بم . يمكن استخدام الكمبيوتر في مرآز الم

ات، وي       ية آيف وضحوهو ي  دم  اختيار برنامج آمبيوتر لقاعدة البيان دة في         ق رامج رائ ة ب ة مفصلة لثالث  مراجع
 .ن قائمة بالمؤسسات واإلصدارات التي يمكن أن تقدم المزيد من المعلوماتآما يتضم. قواعد البيانات

دة ورسومات توضيحية             ة ومعلومات مفي ويتضمن محتوى الدليل معلومات عملية وقوائم للمراجع
دريب  ع أو للت تخدامها آمرج ن اس ع، أو    . يمك أوراق للتوزي تخدم آ ي تس ة صفحات لك اخ أي ن استنس ويمك

 .واد أخرى، شريطة أن يقتصر االستخدام على مجال التعليم وأن يتم ذآر المصدرتعديلها لتدرج ضمن م

قد تكون   . نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا لكل من يعمل على إقامة مرآز للموارد، مهما آان حجمه                
واد،                        دة آالف من الم ى ع وي عل ر الحجم يحت وارد آبي بعض اإلجراءات المشروحة أآثر مالءمة لمرآز م

ق                    مثل م  ر من المعلومات ينطب در األآب رآز موارد يساند مؤسسة تدريب في الخدمات الصحية، ولكن الق
واد          ل من الم ددًا أق وارد التي تضم ع ا في        . أيضًا على مراآز الم ة المراجع التي يوصى به وي قائم وتحت

 .على إصدارات تتناسب ومراآز الموارد من مختلف األحجام" قراءات إضافية"فصل 

 وشرآائها في إقامة Healthlink Worldwideات التي يحتويها هذا الدليل مستمدة من خبرة المعلوم 
ى قطاع         . مراآز موارد مختصة في قضايا الصحة واإلعاقة       د من اإلشارات إل ومع أن الدليل يتضمن العدي

ل     رى، مث االت أخ ي مج وارد المتخصصة ف ز الم ى مراآ ًا عل ق أيض ا تنطب ادئ ذاته الصحة، إال أن المب
 .ائدة أيضًا للعاملين في غير ذلك من القطاعاتونأمل أن يكون هذا الكتاب ذا ف. التعليم أو البيئة أو الزراعة

 . لتحسين الطبعات التالية من الدليل في المستقبلكم واقتراحاتكمنحن نرحب بمالحظات 
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 :مقدمة
 

 من يحتاج إلى المعلومات؟

ون       ات والمرب ل والمربي املو التأهي امالت وع ون وع حيون والمجتمعي املون الص امالت والع الع
اندة            والباحثات والباحثون  ة ومجموعات المس  وصناع السياسات والمديرات والمديرون والمجتمعات المحلي

ات   ى المعلوم اجون إل يعهم يحت ة جم امالت    . الذاتي دريب الع ي ت اص ف كل خ ة بش ات هام ر المعلوم وتعتب
ى المعلومات الصحيحة              . والعاملين الصحيين  ى أن الحصول عل دالئل والمؤشرات عل وهناك الكثير من ال

ي الوق اة والموتف ين الحي رق ب ًا الف دير . ت الصحيح يمكن أن يساوي أحيان ت، الم در جيمس غران د ق فق
ع              ات، من و        ٣٤التنفيذي السابق لليونسيف، أنه آان باإلمكان، في أواخر الثمانين ام، ل اة في آل ع ون وف  ملي

 .أن آل من احتاج إلى معارف طبية وصحية أمكنه أن يحصل عليها وأن يطبقها

دم          إن اإلص   اط المرض، والتق ى أنم ة عل رات الجاري الحات التي تطبق في القطاع الصحي، والتغي
ى                    ز الصحة عل ة الصحية وتعزي ة بالرعاي ه عالق ة أن يحصل آل من ل ام للغاي ات يجعل من اله في التقني

ى   ليس أثناء تدريبهم األولي فقط، بل وعبر حياتهم العملية، لكي يبقوا على اطال      –المعلومات الالزمة    ع عل
 .أحدث المعلومات ويتمكنوا من تطوير مهاراتهم

اج   حيون   تحت ون الص ات والمثقف املون والمثقف امالت والع ار    الع ن انتش ية ع ات أساس ى بيان  إل
ع المرضى،     ة التواصل م ة، وآيفي ات التشخيص والمعالج دث تقني ة، وأح تهم المحلي ي منطق راض ف األم

التعل         ز الصحي                 وآيفية العمل مع القطاعات األخرى آ ة أنشطة التعزي ة إقام ار عن آيفي ة، وأفك . يم أو البيئ
 .ويحتاجون بشكل متزايد إلى معلومات جيدة عن آيفية إدارة مرآز صحي أو مستوصف صحي صغير

وا      العامالت والعاملون الصحيون والمجتمعيون وعامالت وعاملو التأهيل      وقد تحتاج     ى أن يكون  إل
وقين لكي            فهمًا أفضل لحاجات وحقوق األشخا     ص المعوقين، وأن يتعلموا آيف يمكنهم دعم األشخاص المع
 .يحيوا حياة نشطة بأآبر قدر ممكن

وا                 الباحثات والباحثون وتحتاج    ى أن يعرف اجون إل  إلى معلومات واقعية في مجاالت بحثهم، ويحت
م ال يكررون       عن األبحاث الجارية أو تلك التي أنجزت والنتائج التي توصلت إليها، بغية أن يتأآدو              ا من أنه

 .أي عمل قام به غيرهم

اج  ديرون ويحت ديرات والم ات والم ناع السياس كان   ص م الس ات، وحج ن الوبائي ات ع ى معلوم  إل
ق ة والمراف وى العامل ى الق ة، والحاجة إل ور المالي ات عن . وخصائصهم، واألم ى معلوم اجون إل ا يحت آم

ؤث        رة في الصحة، وعن األطر التي تعزز المشارآة        الفئات المحرومة، وعن عمل القطاعات األخرى الم
 .المجتمعية

ة        وتحتاج    ة ومجموعات المساندة الذاتي ة المشارآة في تخطيط             المجتمعات المحلي م آيفي ى تعل  إل
ة إدارة الحمالت   ن المرض، وآيفي ة م اة الصحي والوقاي ز نمط الحي ة تعزي رامج، وآيفي يم الب ذ وتقي وتنفي

 .فية تعزيز خدماتهم الخاصة، وآيفية التعرف على حقوقهمللمطالبة بخدمات أفضل، وآي
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 آيف يمكن لمرآز الموارد أن يساعد؟

امالت          اعدة الع الل مس ن خ ع، م ا الواس تعلم بمفهومه ة ال ي عملي ًا ف ات دورًا هام ب المعلوم تلع
دة               ، وتحسين   والعاملين الصحيين على فهم طبيعة بيئة عملهم، واتباع مناهج جديدة، وتحمل مسؤوليات جدي

 .ممارساتهم، وتذآيرهم باألسس والمفاهيم األولية

ذلك من خالل المناقشات مع                             ل آ ط، ب ة فق دورات التدريبي وال يحدث التعلم في ورش العمل أو ال
واد السمعية البصرية             ة والكتب والم . زمالء العمل ومن خالل الخبرة العملية، ومراجعة النشرات اإلخباري

وارد       تعلم من خالل إتاحة المعلومات                  وبإمكان مرآز الم دعم لمختلف أنشطة ال وفر ال إذن، فمراآز   . أن ي
ي      يم ف دور ق وم ب تطيع أن تق تعلم، تس ي ال املين الصحيين ف امالت والع اعدتها للع ن خالل مس وارد، م الم

 .تحسين صحة السكان

ة الصحية األولي                ادئ األساسية للرعاي ي أن تكون      إن االهتمام بالمساواة، باعتبارها أحد المب ة، يعن
ة الصحية            أنها شأن الرعاي ع، ش اول الجمي ا زال محدودًا في       . المعلومات في متن ولكن تيسر المعلومات م

ة            ة باألوضاع المحلي وفر معلومات         . العديد من البلدان النامية، وباألخص المعلومات المتعلق ا ال تت رًا م فكثي
 .ارج المنطقة غير مناسبة أو عالية التكلفةمحلية اإلنتاج، بينما قد تكون المعلومات المنتجة خ

نظم        . إن لمراآز الموارد دورًا هامًا لتقوم به في تحسين إتاحة المعلومات            وارد يجمع وي فمرآز الم
ثالً       املين الصحيين م ذه    . المواد ذات الفائدة لمجموعة محددة من الناس، آالعامالت والع ويمكن أن تكون ه

ث تض   وع، بحي رة التن واد آثي ة،     الم ب التوجيهي ة، والكت ب المرجعي ات، والكت ة، والكتيب ة التدريبي م األدل
 .والنشرات والملصقات واأللعاب، وأشرطة الفيديو، وعينات من المعدات

داً           ة جي واد المنظم دور     . غير أن مرآز الموارد ليس مجرد مجموعة من الم وم ب وارد يق فمرآز الم
ا ي يحتويه ات الت ير المعلوم ي نشر وتيس ذه . نشط ف تخدام ه ى تشجيع اس وارد عل ز الم اقم مرآ ل ط ويعم

ل                      . المواد ا، ب واد التي يحتاجونه اد الم على سبيل المثال، ال يقتصر دور الطاقم على مساعدة الناس في إيج
ة مع                   واد ورزم معلومات مكيف ع م اج وتوزي يقوم أيضًا بنشر المعلومات المتوفرة في المرآز من خالل إنت

 .قامة ورش عمل للتدريب أو النقاش، أو تنظيم المعارضالظرف المحلي، أو إ

 :وينبغي على مرآز الموارد أن يسعى إلى تحقيق ما يلي 
 .توفير جو مريح للتعلم •
ة           • واد المرجعي تعملين          (اقتناء مجموعة مناسبة ومتيسرة من الم ة للمس ى الحاجات الفعلي اًء عل بن

 ).للمرآز
 .اتتقديم عدد من الخدمات المتعلقة بالمعلوم •
 .حث الناس على استخدام المعلومات المتوفرة في مرآز الموارد •
 .مساعدة المستعملين للمرآز على الوصول إلى معلومات من مصادر أخرى •

وارد   "في العادة، تفضل المؤسسات التنموية استخدام مصطلح          دًال من    " مرآز م ة "ب ك  "مكتب ، وذل
ن أ     ذاب يمك ط وج ان نش و مك ود ه ى أن المقص دًا عل م أن    تأآي يح له اس، ويت ة للن ة والمتع وفر الراح ن ي

 .يتحادثوا فيما بينهم وأن يشارآوا في االجتماعات وأنشطة التدريب

ة                             ي  ى غرف دة رفوف إل ر، من صندوق آتب أو ع وارد بشكل آبي راوح حجم مرآز الم مكن أن يت
وارد جزءًا من مؤسسة أو أن يكون مؤسسة قا                    . آاملة أو عدة غرف    د يكون مرآز الم ذاتها   وق ة ب د  . ئم وق

ًا من                     اس، أو خليط يخدم الطاقم في نطاق المؤسسة ذاتها، أو أشخاصًا من مؤسسات أخرى، أو من عامة الن
د         /وقد يتكون طاقمه من متطوع    . آل أولئك  ه وحسب، أو ق ذا العمل جزءًا من وظيفت ـة أو شخص يشكل ه

ات ومختصات ومختصين بالمعلومات                   اء مكتب ي من أمن ق مهن ة في        يديره فري ون مسؤوليات مختلف يحمل
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واد           . تنظيم وإدارة محتوياته وتقديم خدمات المعلومات      وقد يكون مرآز الموارد على شكل مجموعة من الم
ة في                        المتوفرة في غرفة اجتماعات في مستشفى أو مرآز صحي، أو على شكل عدد من الرفوف في غرف

 .مؤسسة تدريب، أو غرفة في مرآز مجتمعي، أو غير ذلك

ة                 وآ  ا وآيفي واد التي يحتويه ة الم ة لمعرف ة وجود أنظم زداد أهمي وارد، ت لما ازداد حجم مرآز الم
ب، البحث                      . الوصول إليها  وارد متكون من عدد من صناديق الكت فمن السهل عليكم، في مرآز صغير للم

ه             ا تحتاجون ى م ور عل واد للعث ة الم واد حسب الموضوع،                . بين آاف رز الم ر من ف زم أآث د ال يل  ووضع   وق
يلزم وقت         . الصقات على الرفوف تظهر مكان آل موضوع      ًا، فس ر حجم وارد أآب ان مرآز الم ولكن إذا آ

ى شكل فهرس                     ر عل طويل للبحث بين آافة الرفوف، مما يجعل من الضروري تصنيف المواد بتفصيل أآب
 ). آبير الحجمفي مرآز موارد(أو على شكل قاعدة بيانات في آمبيوتر ) في مرآز موارد متوسط الحجم(

ة حاجات مجموعة أو مجموعات                           دًا، وهو تلبي ه واح وارد، فيبقى هدف ومهما آان حجم مرآز الم
 .محددة من الناس للمعلومات

 يجب أن يوفر مرآز الموارد وسطًا مريحًا للتعلم
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 ما الذي بإمكان مرآز الموارد أن يفعله: قائمة مراجعة
 :بإمكان مرآز الموارد أن يقوم بما يلي

 :جعل المعلومات ميسرة .١
 .تجميع وتنظيم المواد •
 .تيسير المواد الحديثة والمناسبة للمستعملين للمرآز •
 .توفير جو مريح للتعلم والتدريب •

 :تشجيع استخدام المعلومات .٢
ا                 • تفادة منه راح طرق االس مساعدة المستعملين للمرآز في العثور على المعلومات المناسبة واقت

 .في عملهم
 . الداعمة للتدريب والتعزيز الصحيتوفير المواد •
يهم                 • توفير المعلومات لألشخاص المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ البرامج الصحية، بمن ف

 .فرق اإلدارة الصحية اللوائية والمجموعات المجتمعية
 .إنتاج رزم المعلومات وقوائم الموارد •
 . المشاآلتنظيم ورش العمل المشارآة التي تستخدم الموارد آأدوات لحل •
 .العمل مع المدربات والمدربين لتحديد مواد مرجعية ألنشطة التدريب •
 .تقديم خدمات معلومات واستعالمات •
 .إيجاد الوسائل للوصول إلى فئات جديدة يمكن أن تستفيد من المرآز •

 :إنتاج المواد .٣
 .العمل مع فرق الصحة والمجموعات المجتمعية لتوثيق خبراتها •
 . مواد للتعلم الصحيتكييف وترجمة وإنتاج •

 :تمتين الصالت مع المؤسسات األخرى .٤
ول ذات     • ل الصحة والحق ي حق ة ف ة العامل ة والدولي ة واإلقليمي ات المحلي ة بالمؤسس داد قائم إع

 .العالقة
يم ووزارة    • ة والتعل ل وزارة التربي ة، مث ول مماثل ي حق ة ف ع المؤسسات العامل اء الصالت م بن

 . األهلية والمنظمات المجتمعيةالمياه والصرف الصحي والمنظمات
 .تحديد مصادر أخرى للمعلومات •
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 استمارة تقييم
 دليل مرآز الموارد

 القارئ العزيز،
وارد  Healthlink Worldwideتود  ى تحسين     .  أن تتعرف على رأيك بدليل مرآز الم ستساعدنا مالحظاتك عل

تمارة       .  تلبي احتياجاتك للمعلومات   الطبعات المستقبلية والمعدلة من هذا الدليل وإعداد مواد أخرى         ذه االس ة ه نرجو منك تعبئ
 .ولك جزيل الشكر). يرجى تقديم أية مالحظات إضافية على صفحة منفصلة(وإرسالها إلينا 

 : حول دليل مرآز الموارد–الجزء األول 
 هل استخدمت المعلومات في هذا اإلصدار؟ ١
 ٢ انتقل إلى السؤال – نعم ٱ
 ٨ السؤال  انتقل إلى– ال ٱ

ذا اإلصدار؟   ٢ ي ه ات ف تخدمت المعلوم ف اس ضع (آي
 )إشارة على آل المربعات التي تنطبق

  استخدام المعلومات في عملكٱ
  تحسين معارفكٱ
  التعليم أو التدريبٱ
 الترجمة/ التكييفٱ
 ):اذآرها( استخدامات أخرى ٱ

_________________________________ 

_________________________ ________ 

 الكلمات والرسومات/هل التوازن بين النص ٣
  رسومات آثيرةٱ    نص آثيرٱ مناسب     ٱ

 هل حجم النص ٤
  آبير جدًاٱ صغير جدًا   ٱ مناسب    ٱ

 هل مستوى اللغة ٥
  صعب جدًاٱ     بسيط جدًا ٱ مناسب   ٱ

 هل اإلحالة أو اإلسناد المرجعي آاٍف؟ ٦
  الٱ  نعم    ٱ

 اء وجدت فيها الفائدة األآبر؟أية أجز ٧
مفيد  

غير  مفيد جدًا
 مفيد

 ٱ ٱ ٱ جميعه
    رقم الفصل وعنوانه

 ٱ ٱ ٱ التخطيط لمرآز الموارد. ١
 ٱ ٱ ٱ اإلدارة والمالية. ٢
 ٱ ٱ ٱ المكان واألثاث والمعدات. ٣
 ٱ ٱ ٱ إعداد رصيد المواد. ٤
 ٱ ٱ ٱ تنظيم المعلومات. ٥
 ٱ ٱ ٱ  الخأجهزة الكمبيوتر،. ٦
 ٱ ٱ ٱ خدمات المعلومات. ٧
 ٱ ٱ ٱ إقامة الصالت والترويج. ٨
 ٱ ٱ ٱ المراقبة والتقييم. ٩

 ٱ ٱ ٱ )تعريفات ومراجع(المسرد 
 ٱ ٱ ٱ )موارد(قراءات إضافية 

ة   ٨ وح إلتاح ى شكل ملف مفت دليل عل ذا ال م إصدار ه ت
ي يتضمنها        ذا      . المجال لتحديث الفصول الت هل تجد ه

  مناسبًا؟الشكل
  الٱ  نعم    ٱ

  هذا الشكل؟حولهل لديك أية مالحظات 

_________________________________ 

 م دليل مرآز الموارد؟ّيباإلجمال، آيف تق ٩
    جيد ٱ   ال بأس ٱ    ضعيفٱ
  ممتازٱ  جيد جدًا  ٱ

  حول شخصك–الجزء الثاني 
 مهتتك؟/ما هو عملك ١
 أمين مكتبة/مسؤول معلومات ٱ
  منسق رعاية صحية أوليةٱ
  عامل صحيٱ إعاقة/ عامل تأهيلٱ
 )يرجى التحديد( غيره ٱ

_________________________________ 

_______________________ __________ 

 معها؟/ما نوع المؤسسة التي تعمل لديها ٢
 الخدمات الصحية الحكومية/ وزارة الصحةٱ
 ت مؤسسة معلوماٱ  منظمة أهلية محليةٱ
 أبحاث/ أآاديميةٱ  تجارية/  خاصةٱ
 )يرجى التحديد( غيره ٱ    دينيةٱ

_________________________________ 

_________________________________  

 ما الخدمات التي تقدمها؟/ما األنشطة التي تنهمك بها ٣
  األبحاثٱ  التأهيل المجتمعيٱ
  الصحةٱ   المعلوماتٱ
 )يرجى التحديد( غيره ٱ  التدريب/ التعليمٱ

_________________________________ 

 هل يتيسر لك البريد اإللكتروني؟ ٤
  بصعوبةٱ  ٥ انتقل إلى السؤال – نعم ٱ
 أ-٤ انتقل إلى السؤال – ال ٱ

  بريد إلكترونيلحيازةأنا أخطط أ -٤
  ال أنوي أبدًاٱ  أعوام٥ خالل ٱ  العام القادمٱ
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 لإلنترنت؟هل يتيسر لك الوصول  ٥
  بصعوبةٱ  ٦ انتقل إلى السؤال – نعم ٱ
 أ-٥ انتقل إلى السؤال – ال ٱ

 المتالك قدرة الوصول إلى اإلنترنتأنا أخطط أ -٥
  ال أنوي أبدًاٱ  أعوام٥ خالل ٱ  العام القادمٱ

 هل لديك أية مالحظات أخرى؟ ٦

_________________________________ 

___________________________ ______ 

_________________________________ 

 

 __________________________________________: االسم

 _________________________________________: العنوان

 _________________________________________ 

 ___________________________________________: البلد
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