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يم ينقسم هذا الموجز الفني إلى أربعة أجزاء: األول يقدم لمحة عامة عن ما هي التغطية وأهميتها؛ الثاني يحدد مجموعة الطرق المتاحة لتقي

ويشمل والقضايا العالقة.  جديدةالعمل ال؛ والرابع يلخص بعض مجاالت التغطية بشكل مباشر؛ الثالث يعرض األسئلة األكثر شيوعا  

 .للمصادرقسم مفصل  الموجز في نهايته

 

رغبتم في تقديم التغذية الراجعة أو الحصول على توضيحات أو إضافة تعليقات أو طرح أية أسئلة متعلقة بهذا الموجز يُرجى مراسلة إن 

cmamforum@gmail.com ،تغطيةالمنتدى نقاش إلى الوثائق المرجعية و رجى الرجوعي. بالنسبة لألسئلة التقنية المحددة -EN 

NET. 

 

 شكر وتقدير
دمت ساعدة ق م تدى ال ن م ي CMAM ل موجز هذا إعداد ف بل من ال كي ق ي ت ن ش وآن دن  .  وال

رجمة شا ت ندي، ر ج يق ال دق بل من ت تا ق ترجمة روزي ل رح و ل يم ف راه يف) إب س يون      .(ال

 

 االختصارات

 

 

 للمزيد من المعلومات يمكنك الرجوع إلى المصادر في نهاية الموجز وخاصة:

: مجموعة شاملة من األدوات والمقاالت والعروض المستخلصة من ورشة عمل أقيمت مؤخرا  حول مجموعة أدوات طرق تقييم التغطية

 http://www.validinternational.org/coverage/resourcekit.zipالتغطية: 

 net.org.uk/forum/16.aspx-http://www.enلجميع األسئلة التقنية بشأن التغطية إذهب إلى:  :NET-EN منتدى نقاش التغطية

: تتضمن تقارير حول عمليات تقييم حديثة واألعمال المتعلقة بالتغطية باإلمكان الوصول إليها على العنوان: التغطية راقبةمشبكة 

monitoring.org/-http://www.coverage 

أخذ العينات المبسط في جزء جغرافي معين لتقييم وتأكيد جودة  / (SQUEAC) لتقييم شبه الكمي للوصول والتغطيةالفني ل المرجع 

 . III / FHI361 2112( مارك م.، وآخرون. فانتا SLEAC) الوصول والتغطية

/techRef/coverageTechRef.pdfhttp://www.validinternational.org/coverage أو 

Oct2012.pdf-Reference-Technical-SLEAC-aproject.org/downloads/pdfs/SQUEAChttp://www.fant 

( / أخذ العينات المبسط في جزء جغرافي معين لتقييم SQUEACباللغة الفرنسية: المرجع الفني التقييم شبه الكمي للوصول والتغطية )

   FANTA III( ميات وآخرون SLEACوتأكيد جودة الوصول والتغطية )

http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/03/FANTA-Document-FINAL.pdf 

CMAM معية لسوء التغذية الحادالمجت معالجةال  Community-based Management of Acute Malnutrition 

CSAS  ومركزيأخذ عينات المنطقة بشكل منهجي  Centric Systematic Area Sampling 

CTC الرعاية العالجية المجتمعية  Community-based Therapeutic Care 

IMAM حادالمتكاملة لسوء التغذية ال معالجةال  Integrated Management of Acute Malnutrition 

MAM سوء التغذية الحاد المعتدل  Moderate Acute Malnutrition 

MUAC العلوي محيط منتصف الذراع  Mid Upper Arm Circumference 

OTP   رضى الخارجيين برنامج عالج المOutpatient Therapeutic Program 

RUTF ية الجاهزة لالستخداماألغذية العالج  Ready to Use Therapeutic Food 

SAM سوء التغذية الحاد الوخيم  Severe Acute Malnutrition 

SC مركز االستقرار  Stabilisation Centre 

SFP  برنامج التغذية التكميلية  Supplementary Feeding Program 

SLEAC لتقييم وتأكيد جودة الوصول والتغطية أخذ العينات المبسط في جزء جغرافي معين   

Simplified Lot Quality Assurance Sampling Evaluation of Access and Coverage 

SQUEAC  التقييم شبه الكمي للوصول والتغطية  Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage 

S3M  أسلوب المسح المكاني المبسط  Simple Spatial Survey Method 

mailto:cmamforum@gmail.com
mailto:cmamforum@gmail.com
http://www.validinternational.org/coverage/resourcekit.zip
http://www.en-net.org.uk/forum/16.aspx
http://www.coverage-monitoring.org/
http://www.coverage-monitoring.org/
http://www.validinternational.org/coverage/techRef/coverageTechRef.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/techRef/coverageTechRef.pdf
http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012.pdf
http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012.pdf
http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012.pdf
http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012.pdf
http://www.fantaproject.org/downloads/pdfs/SQUEAC-SLEAC-Technical-Reference-Oct2012.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/03/FANTA-Document-FINAL.pdf
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 لماذا قياس التغطية؟والتغطية؛  ما هيالجزء األول: 
 

لمتضررين والوصول إلى  سوء التغذية الحاد هما الوصول إلى أكبر عدد ممكن من ا معالجةالهدف واألولوية في الخدمات المجتمعية ل

األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في المراحل المبكرة من المرض. إن تحقيق هذه األهداف يحقق أقصى قدر من التأثير ويوسع قدرة 

يس فقط تقييم درجة الخدمات لتلبية الحاجة. إن التغطية الجيدة هي المحدد الرئيسي في تلبية الحاجة.  بالتالي، من المهم لتقييم التغطية، ل

اإلستجابة إلى الحاجة، ولكن أيضا فهم العوامل التي تؤثر على الوصول واإلقبال على الخدمات، من أجل الشروع في إجراءات لضمان 

  .أن أكبرعدد من الناس الذين يحتاجون إلى عالج هم قادرون على اإلستفادة منه

 

يتلقون فعال الخدمة من جميع األشخاص الذين يحتاجون أو المؤهلون للحصول على يمكن تعريفها بأنها نسبة األشخاص الذين  التغطية

(CMAMالمجتمعية لسوء التغذية الحاد  معالجةالخدمة. في برامج ال
1

(، هذه IMAMالمتكاملة لسوء التغذية الحاد ) معالجة( أو ال

ذين يتلقون الرعاية العالجية( الSAMستكون نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم )
2

. وهذ معروف أيضا باسم 

 .التغطية العالجية

 

التغطية العالجية = 
األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم والذين يتلقون العالج

إجمالي عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم
 

 

رافق الرعاية والتغطية الجغرافية. ليس هناك تعريف موحد للتغطية الجغرافية. وتعرف بأنها نسبة م ال ينبغي الخلط بين التغطية العالجية

 .ستقطابرافق الرعاية الصحية في منطقة االستقطاب التي تقدم عالج سوء التغذية الحاد الوخيم إلى إجمالي عدد مالصحية في منطقة اال

 

التغطية الجغرافية = 
مرافق الرعاية الصحية التي تقدم عالج سوء التغذية الحاد الوخيم

إجمالي عدد مرافق الرعاية الصحية
 

 

 

 معالجةسوء التغذية الحاد الوخيم نتيجة الالمركزية وتوسيع نطاق برامج ال معالجةيحاول هذا المؤشر قياس مدى توافر الخدمات ل

اوى مع وصول واستخدام الخدمة. وبالتالي سوف تكون (. ومع ذلك توفر الخدمات ال يتسCMAMالمجتمعية لسوء التغذية الحاد )

 التغطية الجغرافية دائما أكبر من التغطية العالجية المباشرة.

 

يركز هذا الموجز الفني على التغطية العالجية. كلما ورد مصطلح التغطية، فإنه يشير إلى التغطية العالجية ما لم ينص على خالف ذلك. 

 .21123سوء التغذية الحاد الوخيم عام  معالجةحالة التغطية العالمية لطية الجغرافية، يمكن الرجوع إلى لمزيد من المناقشة حول التغ

 

(، فإن تقييم التغطية العالجية MAM( والمعتدل )SAMمن سوء التغذية الحاد الوخيم ) تشمل كل CMAMعلى الرغم من أن برمجة 

 ( والمعتدلSAMحتى عندما يتم تقديم الخدمات لسوء التغذية الحاد الوخيم ) SAMعادة ما يستهدف تقييم التغطية العالجية لحاالت 

(MAM أنظر .) لمزيد من التوضيح. ١٧في الصفحة  ٣السؤال 

 

( اكتشاف شامل ١ترتبط ارتباطا مباشر بالتغطية التي يحققها البرنامج. الخدمات الفعالة يجب أن يكون لديها  CMAMخدمات  فعالية إن

( نسبة احتفاظ جيدة للمرضى من مرحلة اإلدراج في البرنامج إلى ٣ ؛ ومن االمتثالعالية ( مستويات ٢لب العالج المبكر؛ للحاالت وط

مرحلة العالج )أي نسبة غياب قليلة أو معدومة(. وهذه هي نفس الميزات التي نالحظها في الخدمات ذات التغطية العالية. الفعالية 

جيدة هي خدمة التغطية ال الخدمة ذاتفعالة تحقق تغطية جيدة وال CMAMخدمة عوامل الرئيسية. والتغطية تعتمدان على نفس ال

 (.١الشكل زيد الفعالية و االستجابة إلى الحاجة )تالتغطية  زيادةالفعالية تدعم التغطية الجيدة. فعالة. التغطية الجيدة تدعم الفعالية. 

 

 

 

                                                     
1

 لرعاية العالجية المجتمعيةالمعروف سابقا با 
2
(: إرجع إلى قسم األسئلة MAM( بدال من سوء التغذية الحاد المعتدل )SAMتقدير التغطية يكون أكثر شيوعا لعالج سوء التغذية الحاد الوخيم ) 

 الموجود في نهاية هذا الموجز.
3
-٥)ص  ٢١١٢( SAMالتغطية العالمية لسوءالتغذية الحاد الوخيم ) معالجةالعالمية. وضع  ACFمنظمة اليونيسيف، شبكة مراقبة التغطية، منظمة  

ementManag-SAM-of-State-http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The- ٢١١٢( نيويورك ولندن، أغسطس ٧

0.pdf-2012-Coverage 

  

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-SAM-Management-Coverage-2012-0.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-SAM-Management-Coverage-2012-0.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-State-of-SAM-Management-Coverage-2012-0.pdf
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 لحاجة:نسبة الشفاء وتلبية ا ٬: التغطية١الشكل 
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 تلبية الحاجة هي نتاج التغطية ونسبة الشفاء.

 

 ١١١ xمعدل الشفاء  xتلبية الحاجة =  التغطية 

 

٪، يمكن حساب ٠١٪ ونسبة شفاء ٨١، لخدمة بتغطية ١حيث يتم التعبير عن التغطية ومعدل الشفاء كنسب. على سبيل المثال في الشكل 

 يلي: تلبية الحاجة كما

 

 

%72 =  100 × 
90

100
×

80

100
=  تلبية الحاجة

 .الحاجة٪ من ٧٢وبالتالي يمكننا القول أن البرنامج يلبي 

 

، لتلبية الحاجة. الفعالية على حد سواء، ومن خاللهماالتغطية، ضروري لتحسين التغطية وطية والعوامل التي تؤثر على اء التغصاستق

في مرحلته المبكرة وغير المعقدة. هذا العالج المبكر  SAMدمات ذات التغطية العالية تؤدي لعالج على سبيل المثال، لقد ثبت أن الخ

ة يضمن معدالت شفاء عالية والتي بدورها تزيد من الفعالية والذي بدوره يزيد من التغطية. وبالتالي يتم تحقيق دورة فعالة من تغطية عالي

خدمات ذات البية الحاجة. لذلك فإن التغطية هي واحدة من أهم مؤشرات مدى تلبية الحاجة. وفعالية عالية تؤدي إلى درجة عالية من تل

 منخفضة تفشل في تلبية الحاجة.التغطية ال

 

معايير اسفير :سوء التغذية الحاد معالجةالتغطية كمؤشر رئيسي ل
4
( تحدد المستويات الدنيا المقبولة ١الصندوق نظر أ) ٢١١١لعام  

تأكد على أهمية قياس التغطية ووضع معايير  سوء التغذية الحاد في بيئات مختلفة خالل االستجابة اإلنسانية. هذه المعايير معالجةللتغطية ل

في  CMAMدمج  حيث يتمالسياق اإلنمائي  فيهي بمثابة المبدأ التوجيهي لإلستجابة اإلنسانية. اسفيردنيا للمؤشرات الرئيسية. معايير 

يحافظ على التغطية كمؤشر رئيسي لجودة الخدمة ولكن  علي المستوي القومي ، CMAMيتم توسيع برنامج  و النظم الصحية الوطنية

 .في اإلعتبارمختلف المستويات أخذ ينبغي 

 

 تغطية بحذر، وذلك لألسباب التالية:لينبغي أن تستخدم معايير اسفير ل

 ر بعين االعتبار الطبيعة المكانية للتغطية على مساحة واسعة، التي تأخذ المعايي . الالتقديرات العامة مقابل التقديرات المحلية

كل علي . وليس من الواضح ما إذا كان ينبغي على المعيار أن ينطبق في معظم األوقات تكون غير متجانسة )أي غير مكتملة(

 أن يمثل مجرد تقدير عام. مكان أو

 ما ة جديدة أو راسخة سوف يكون لها تأثير على ما يمكن تحقيقه واقعيا  . ما إذا كانت الخدمالوقت الالزم للوصول إلى المعايير ،

التوصل إلى المعايير. في السياقات التنموية  يمكن الحكم على أنه مقبول وما هي الفترة الزمنية المتوقعة التي يمكن في خاللها

 رئ.قد يستغرق الوصول إلى المعايير وقتا أطول من ما قد يستغرقه في حاالت الطوا

 على التوالي( ٠١٪ و ٧١أعلى للتغطية ) و للمناطق الحضرية والمخيمات حد أدنى حددي. معايير مختلفة في ظروف مختلفة ٪

، تتصف بسهولة الوصول إلى أن المناطق الحضرية والمخيمات، تلقائيا  بإفتراض ٪ في المناطق الريفية. ٥١بالمقارنة مع 

ما تكون األكثر  إن التجربة قد أظهرت أن المناطق الحضرية والمخيمات غالبا  بيد الخدمات بالمقارنة مع المناطق الريفية

 ٪.٥١تغطية بنسبة  في تحقيقما تفشل الخدمات  برامج التغذية وغالبا  تنفيذ ل صعوبة

  يكبح الطموح، حيث أن األمل يكون أن بمرور الوقت سوف يتم تجاوز هذه  قد. إن تحديد معيار أدنى مستوى المعيار

، ينبغي وضع معيار جديد وأعلى مما سبق. هذا ينبغي ما لمعايير. ينبغي أن تزيد التغطية بمرور الوقت وبمجرد استيفاء معيارا

 .ورة التدقيق التي تهدف إلى تحقيق الممارسات المثلى والحفاظ عليهامع د أن يضمن تحسينات مستمرة وتدريجية تماشيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
4

 دليل "اسفير": الميثاق اإلنساني والمعايير الدنيا في مجال االستجابة اإلنسانية

-1-standard-deficiencies-micronutrient-and-malnutrition-acute-of-http://www.spherehandbook.org/en/management

malnutrition/-acute-moderate  

http://www.spherehandbook.org/en/management-of-acute-malnutrition-and-micronutrient-deficiencies-standard-1-moderate-acute-malnutrition/
http://www.spherehandbook.org/en/management-of-acute-malnutrition-and-micronutrient-deficiencies-standard-1-moderate-acute-malnutrition/
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 ٢١١٢طية في دليل اسفير؛ : مرجع التغ1الصندوق 

 تحقيق أعلى نسبة وصول وتغطية من خالل إشراك السكان منذ البداية. العمل الرئيسي:

 

في المائة في حالة  ٠١في المائة في المناطق الحضرية و<  ٧١في المائة في المناطق الريفية، <  ٥١<  : التغطيةالمؤشر الرئيسي

 .(٢)أنظر المالحظة اإلرشادية  اتمخيمال

 

تشير التغطية إلى األفراد الذين يحتاجون إلى عالج مقابل أولئك الذين يتلقون العالج بالفعل. يمكن أن تتأثر  :٢المالحظة اإلرشادية 

التغطية بدرجة قبول الخدمة والموقع وإمكانية الوصول إلى مواقع البرنامج والوضع األمني وتواتر التوزيعات ووقت االنتظار 

ومواءمة معايير القبول. يجب أن تكون مواقع البرنامج قريبة  وتواتر الزيارات المنزلية والمسح دى تعبئة المجتمعموجودة الخدمة و

والتنقل لمسافات طويلة مع األطفال الصغار وخطر  من السكان المستهدفين من أجل تقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بالسفر

ي يتم استخالصها. ال بد من توى الموثوقية ونوع المعلومات التت قياس التغطية في مستشريدهم من أولياء أمورهم. تختلف منهجيا

ذكر الطريقة المستخدمة عند إعداد التقارير. وينبغي استشارة اإلرشاد الحالي عند تحديد ما هو األسلوب والمنهاج المناسب في سياق 

 ترك إلى نهاية مرحلة الدعم في حاالت الطوارئ.ي ينبغي أن معين. ينبغي أن ينظر إلى تقييم التغطية كأداة إدارية لذلك ال

http://www.spherehandbook.org/en/management-of-acute-malnutrition-and-micronutrient-

deficiencies-standard-2-severe-acute-malnutrition/ 

 

 و   CSASرة بالتغطية باستخدام أساليب مثلوقد أثبتت التجربة خالل العقد الماضي أن البحث في التغطية والعوامل المؤث

SQUEAC وSLEAC ابنيه ة الخدمات وفعاليتها. الخدمات التي تبنت نهج "يمكن أن ينتج عنه إصالحات من شأنها تحسين تغطي

٪(. ١٥٪ )أي تلبية الحاجة بنسبة ٢١٪( ونسبة تغطية أقل من ٧٥" تميل إلى تحقيق الحد األدنى لمعدالت اسفير للشفاء )أي إليه وسيأتون

ى تدقيق التغطية باستخدام أساليب والتي تعمل عل CMAMالخدمات التي تعطي االهتمام الكافي لبناء الجانب المجتمعي من برامج 

CSAS أو SQUEA أو SLEAC  أي تلبية الحاجة بنسبة ٧١٪ ونسبة تغطية تتجاوز ٨٥يمكن أن تحقق معدالت شفاء تتجاوز( ٪

 المقدمة على نطاق وطني. CMAM٪(. التحدي الحالي هو تحقيق هذه المستويات من األداء في الخدمات ٦١

 

 ومركزيأخذ عينات المنطقة بشكل منهجي لم توجد طرق محددة للتحقق من تغطية برامج التغذية. طريقة  ٢١١٢: قبل عام تقييم التغطية

(CSAS) ( قد طورت خصيصا لبرنامج بحوث العناية العالجية المجتمعيةCTC وكانت تستخدم لتقييم تغطية برامج ،)CTC  لعدة

 SLEAC ييم وتأكيد جودة الوصول والتغطيةفي جزء جغرافي معين لتق أخذ العينات المبسطبأسلوب  CSASسنوات. تم استبدال طريقة 

كمي يركز )نهج شبه  SQUEACأو  والتقييم شبه الكمي للوصول والتغطية وقائم على التصنيف( CSAS)أسلوب  أقل تكلفة مطور من 

 على بحث مفصل عن العوامل المؤثرة بالتغطية(.

 

طلب األساليب التي يمكن أن توفر معلومات عن التغطية في ستويات الوطنية إلى على الم IMAM/CMAMوقد أدى اعتماد نموذج 

، المبني على S3Mأو  المسح المكاني المبسطأسلوب وأيضا  SLEACمناطق واسعة. ويتم تلبية هذه الحاجة عن طريق تبني طريقة 

 ت.لكن مع تطور أخذ العينات المكانية واستخدام أكثر فعالية للبيانا CSASطريقة 

 

يلخص مالمح طرق المسح  طرق تقييم التغطية وما يمكن أن تقدمه. ويلي ذلك جدوال  بمزيد من التفصيل جميع أساليب و يحدد ٢الجزء 

 المختلفة.

  

http://www.spherehandbook.org/en/management-of-acute-malnutrition-and-micronutrient-deficiencies-standard-2-severe-acute-malnutrition/
http://www.spherehandbook.org/en/management-of-acute-malnutrition-and-micronutrient-deficiencies-standard-2-severe-acute-malnutrition/
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 الجزء الثاني: طرق التغطية المباشرة
 

  ومركزيطريقة أخذ عينات المنطقة بشكل منهجي (CSAS) 
 

لتقديم الخدمات، الذي سمي  CTC انت تستخدم في البداية الختبار وإصالح نموذجوك 2112في عام  CSAS ةمنهجيلقد طُورت 

الستخدامها  كأداة تقييم ولكن ثبت أنها تحتاج لموارد مكثفة جدا   ةمنهجي استخدمت هذه المنذ ذلك الحين . IMAM أو CMAM الحقا

 CSAS التي تحتاج لموارد أقل قد حلت محل SLEAC و SQUEAC في المراقبة الروتينية. على الرغم من أن طرق أخرى مثل

فرق الوسيلة فعالة لتقدير وترسيم خرائط التغطية بدقة مفيدة ويمكن استخدامها من قبل  CSAS إلى حد كبير في هذا المجال، ال تزال

 .للتقييمات النهائيةوخبرة مع هذه التقنية لتي لها ا

 

 التصميم

ين. المرحلة األولى هي أخذ عينة منهجية مكانية لمنطقة تقديم الخدمة بأكملها لتحديد تصميم أخذ العينات على مرحلت CSAS تستخدم

يقة نشطة ومكيفة . وبالتالي تكون العينة ممثلة للمنطقة بأكملها. المرحلة الثانية هي طرالمراد إجراء المسح عليهاالمجتمعات المحلية 

الكتشاف الحاالت
5
ممثلة تكون في المجتمعات التي يشملها المسح. وبالتالي، فإن العينة  SAM تجد جميع أو تقريبا جميع حاالت 

 .للمجتمعات التي يشملها المسح

 

 النتائج

CSAS تعطي النتائج التالية: 

 التقدير الكلي للتغطية 

 تقديرات التغطية المحلية التي يمكن تمثيلها كخريطة التغطية  

  عوائقالقائمة تصنيف
 6

 

 

حكومية في المقدمة من قبل منظمة غير  CMAM النموذجية من تقييم تغطية خدمات CSAS مخرجات يوضحان ٣ والشكل ٢ الشكل

  ..النيجر تين متجاورتين فييمنطقتين صح

                                                     
5
تبحث عن حاالت  التغطية ألخذ العينات داخل المجتمع . هذه الطريقة مسوحاتاكتشاف الحاالت بشكل نشط ومكيف هو طريقة مستخدمة في جميع   

SAM   كل( حاالت  بقصد إيجاد كل )أو تقريباSAM ويعرف هذا النوع من أخذ العينات باسم 'ةفي المجتمعات المستهدف .snowball 

sampling' ،'optimally biased sampling "أو ،chain-referral sampling." 
6
ر الوصول إلى برنامج أو يقيد التغطية. المعزز هو أي شيء يقيد، يعوق، أو يأخ( هو أي شيء ١٠٧٨الحاجز أو عنق زجاجة التغطية )تاناهاشي،   

 ة.يشجع أو يمكن من الوصول إلى البرنامج أو يؤدي إلى زيادة في التغطي
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باستخدام  معدة CMAMلخدمة للتغطية النقطية والمرحلية : خريطة توضح التوزيع المكاني ٢الشكل 

 CSASطريقة 

 

 

 

مقدمي  حسب تقارير CMAMاستخدام الخدمة والوصول إلى خدمة التي تحد من  العوائق: ٣الشكل 

 CSASباستخدام طريقة  معدة ةالمغطاالرعاية للحاالت غير 

 
 

 



  
www.cmamforum.org 9 

 

 

 ةالتقييم شبه الكمي للوصول والتغطي (SQUEAC)  
 

SQUEAC كأداة مراقبة منتظمة لعوائق ومعززات التغطية. وهي مصممة لالستخدام  متعمقا   تعطي تحليال   ةهي طريقة تقييم شبه كمي

من خالل االستخدام الذكي لبيانات الرصد الروتيني التي تستكمل من خالل بيانات أخرى ذات صلة يتم جمعها على أساس "القليل 

 ."والمتكرر

 

 التصميم

عة ، وهي مجموSQUEAC: التحقق شبه الكمي من العوامل التي تؤثر على التغطية. ويتم ذلك باستخدام أدوات ١المرحلة 

تي تحد من ال العوائق ١المرحلة من األدوات واألساليب البسيطة والسريعة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتغطية. تحدد 

وحدها قادرة على توفير قدر كبير من المعلومات حول التغطية التي  ١لتغطية وتحقق في النمط المكاني للتغطية. المرحلة ا

 يمكن أن تستخدم إلصالح الخدمة.

 

من خالل  ١فرضيات أخرى تتعلق بالتغطية المحددة في المرحلة ومناطق التغطية العالية والمنخفضة  تأكيد: ٢المرحلة 

 الصغيرة. ناطقوالمسوحات الصغيرة ومسوحات المالدراسات الصغيرة، 

 

ء من هذه المرحلة. ويستخدم هذا كجز االحتمالية. ويتم إجراء مسح بايزية: تقدير التغطية الشاملة باستخدام تقنيات ٣المرحلة 

 النشطالمسح تحديد العينة على مرحلتين. المرحلة األولى هي العينة المكانية والمنهجية. المرحلة الثانية هي االكتشاف 

والمكيف للحاالت. هذا التصميم ألخذ العينات على مرحلتين هو نفسه الذي يستخدم مع جميع طرق مسح التغطية األخرى 

هي مرحلة اختيارية وتتم إذا كان تقدير التغطية الشاملة شرط أساسي لجمع المعلومات للتقارير  ٣نا. المرحلة الموصوفة ه

 .٢و  ١ المرحلتين منالتي اكتسبت ومعززات التغطية  قاتومعباإلضافة إلى المعلومات الغنية عن 

 

 

 النتائج

 :النتائج التالية SQUEAC توفر

  ت التغطيةومعززا معوقاتخريطة مفهوم عن  

 خريطة التغطية باستخدام مسوحات المنطقة الصغيرة من خالل نهج "رسم خرائط المخاطر" 

  بايزيةتقدير نسبة التغطية باستخدام تقنيات
7
  

 

المقدمة من قبل وزارة الصحة في سيراليون. ويبين  CMAM بين العوامل المؤثرة بالتغطية والفعالية في خدمة ةالعالق 4 الشكلويبين 

المقدمة بشكل مشترك بين المنظمات غير الحكومية  CMAM خريطة التغطية من خالل نهج رسم خرائط المخاطر من خدمة 5 شكلال

 .ووزارة الصحة في السودان

  

                                                     
7
يل المعتقد عند مالحظة ، يتم تعدالبايزيستدالل االأن شيئا ما هو الصحيح. في بهي تفسير االحتمال كمقياس للثقة )أو المعتقد(  بايزية:تقنيات الال  

". مأخوذ من معجم التالي"، ويسمى الدليل الجديد "احتمال"، ويسمى االعتقاد المعدل "السابقأدلة جديدة. في كل خطوة، يسمى االعتقاد األولي "

 211، الصفحة 3، الملحق SQUEAC  المصطلحات في المرجع التقني لـ

-Oct2012-Reference-Tech-SLEAC-http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/SQUEAC

Annexes.pdf 

http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/SQUEAC-SLEAC-Tech-Reference-Oct2012-Annexes.pdf
http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/SQUEAC-SLEAC-Tech-Reference-Oct2012-Annexes.pdf
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مل التي تؤثر على التغطية والفعالية ابين العو العالقة: خريطة مفاهيم توضح 4الشكل 

 SQUEACمعدة بواسطة تقييم 

 
 

 

ائط التغطية بواسطة رسم خرائط المخاطر. من المرجح أن تكون التغطية : خر٥الشكل 

 منخفضة خارج المناطق المظللة
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 ( أخذ العينات المبسط في جزء جغرافي معين لتقييم وتأكيد جودة الوصول والتغطيةSLEAC) 
 

SLEAC   مستوى وحدة تقديم الخدمات. قد تكون وحدة تقديم هو منهج المسح السريع المنخفض الموارد الذي يصنف التغطية على

فئة التغطية )على سبيل المثال "منخفضة"،  SLEAC محافظة. ويحدد مسحالأو  البلدية أوالقابضة منطقة المات مركز صحي في الخد

 لعينة المطلوبة صغيرة نسبيا  "معتدلة" أو "مرتفعة"( من قبل وحدة تقديم الخدمات التي يجري تقييمها. وميزة هذا النهج هو أن أحجام ا

 .( وبالتالي ينتج تصنيف دقيق وموثوق به41≥ )مثل ن 

 

تقديم الخدمات وهي طريقة مناسبة لإلستخدام على مساحة واسعة. ال تزال لالتغطية من عدة وحدات  كذلك تقدير SLEAC طريقةبإمكان 

البيانات من وحدات تقديم الخدمات الفردية وتقدر التغطية اإلجمالية التغطية تصنف لوحدات تقديم الخدمات الفردية، ثم يتم الجمع بين 

لرسم خرائط طبقات  ، ولكن تم استخدامها مؤخرا  SQUEACـكوسيلة مصاحبة ل SLEACلمنطقة واسعة. وفي األصل فقد وضعت 

 (.مثال   )على المستوى الوطني التغطية في وحدات تقديم الخدمات على نطاق جغرافي واسع جدا  

 

 

 التصميم

أحجام عينة  SLEAC وتحتاج. CSAS مرحلة أولى لتحديد عينة مكانية ومنهجية مماثلة لتلك المستخدمة في SLEAC تستخدم

( لكل وحدة تقديم خدمات التي يجري تصنيف التغطية فيها. عينة المرحلة الثانية هي طريقة اكتشاف الحاالت بشكل 41≥ صغيرة فقط )ن 

 .مع أساليب المسح األخرى للتغطية ومكيف كما هو الحال نشط
 

 النتائج

 SLEACتعطي النتائج التالية: 

  لتغطية اتصنيفات 

 يمكن استخدامها على مساحات واسعة لتوفير تصنيفات التغطية المحلية مع خريطة التغطية وتقدير مساحة واسعة 

  العوائققائمة تصنيف 

  

التي تقدمها وزارة الصحة في سيراليون. كما  CMAM اإلدارية في خدمة خريطة تصنيفات التغطية لجميع المناطق ٦ الشكلويبين 

باستخدام  التي تحتاج للمزيد من التحقيقلتحديد مناطق  SLEAC . فمن النموذجي استخدام٣لشكل ل ةمشابه نتيجة SLEAC توفر

 (.7 الشكل) SQUEACة طريق

 

 SLEACة طريقمعدة بطريقة  : خريطة توضح التغطية في كل محافظة٦لشكل 
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في الوحدات التي فشلت في تقديم  SQUEACو SLEAC: استخدام ٧الشكل 

في الوحدات التي نجحت  SQUEACو SLEACالخدمة )أعلى( واستخدام 

 وفشلت في تقديم الخدمة )أسفل(
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 ( أسلوب المسح المكاني المبسطS3M) 
 

S3M  هو أسلوب مطور منCSAS بما في ذلك المسوحات على المستوى الوطني. المالمح الرئيسية  اسعة جدا  ستخدام على مدى منطقة ولال

 هي: S3Mـل

 ( خذ العينات باستخدام شبكة مثلثة غير منتظمةTIN بدال من الشبكة )( العاديةGrid) 

  فائق الفعاليةاالستخدام ( للبياناتc. 6   ×)إعادة استخدام البيانات 

  أقل تكلفة منCSAS (١١ x  ٢مساحة ل x )التكلفة 

 رسم خرائط "سطح تغطية"ن من كيم 

  تجانس تلقائي للبيانات 

 بسيط للفهم 

 

 التصميم

من  طريقة أخذ العينات على مرحلتين. المرحلة األولى هي عينة مكانية ومنهجية باستخدام شبكة مثلثة غير منتظمة بدال   S3M يستخدم

ومكيف كما هو الحال مع  نشط. المرحلة الثانية هي اكتشاف الحاالت بشكل المراد أخذ عينات منهالتحديد المجتمعات  العاديةالشبكة 

 .أساليب مسح التغطية األخرى

 

 النتائج

 النتائج التالية: S3Mيوفر 

  خريطة تغطية مماثلة لتلك فيCSAS 

  تقدير عام للتغطية 

 قائمة تصنيف للحواجز المعيقة للوصول إلى الخدمة 

 

 كما يوفر.S3M التي تقدمها وزارة الصحة في النيجر المنتجة باستخدام طريقة CMAM ي خدمةخريطة التغطية ف ٨ الشكلويبين 

S3M  ٣لشكل نتيجة مشابهة ل. 

 

 في خمس مناطق من النيجر CMAM: خريطة تغطية ٨الشكل 
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 : ملخص خصائص أساليب تقييم التغطية١الجدول 

 CSAS SQUEAC SLEAC S3M اعتبارات البرنامج

على صعيد  برنامج )محلي،حجم ال

 المحافظة، إقليمي، وطني(

طريقة لالستخدام المحلي في مناطق 

البرامج  لغايةاستقطاب البرنامج 

 على مستوى المحافظات

طريقة لالستخدام المحلي في مناطق 

البرامج على  لغايةاستقطاب البرنامج 

 مستوى المحافظات

طريقة واسعة المدى تستخدم لتصنيف ورسم خرائط 

نتائج المسوحات على مستوى المحافظات أو للبرامج 

 الوطنية

طريقة تحديد عينات كبيرة المدى تستخدم 

لتقدير ورسم خرائط نتائج المسوحات 

 لبرامج اإلقليمية و الوطنيةاعلى 

نتائج المسح المقررة )تقدير أو 

 تصنيف(

 تقدير التغطية

 

 العوائققائمة تصنيف 

 تقدير أو تصنيف التغطية

 

 العوائقمة تصنيف قائ

تصنيف التغطية لكل وحدة تقديم الخدمة مع إمكانية 

تحديد التصنيفات العامة والذي يعتمد على حجم العينة 

 التي تم الحصول عليها وتجانس النتائج

 

 العوائققائمة تصنيف 

تقدير و تصنيف التغطية )من مساحة 

 صغيرة إلى الشكل العام( 

 

 العوائققائمة تصنيف 

لمنطقة التي يمكن مستوى ا

تطبيق النتائج عليها )بشكل عام، 

وحدات تقديم الخدمة، منطقة 

 استقطاب البرنامج(

المناطق المحلية )الشبكات على 

 الخريطة( والمحافظة بشكل عام

مناطق استقطاب البرنامج والمحافظة 

 بشكل عام

 

رسم خرائط التغطية على المستوى 

 (المحلي )أي فرع المحافظة

يم الخدمة والمحافظة بشكل عام، المنطقة وحدات تقد

 أو الدولة

المناطق المحلية )الشبكات على 

 لإلقليم أو الدولة (الخريطة

عينات المساحة طرق أخذ   أساليب المعطيات

 باستخدام المربعات

  أخذ العينات بشكل نشط

ومتكيف الكتشاف الحاالت 

وبأساليب أخرى ذات حساسية 

 عالية

 صحيح حساب حجم العينة مع ت

 محدود للسكان

  مبادئ وأساليب رسم الخرائط

 البيانات

  جمع البيانات باستخدام

 استبيانات ووثائق رصد بسيطة 

  تحليل البيانات باستخدام

 تقديرات بسيطة 

 

  استخدام البيانات الكمية والنوعية

الموجودة كجزء من عملية 

 التحقق من مؤشر الفائدة

  نهج نوعي وكمي  لجمع البيانات

 يلهاوتحل

 اختبار الفرضية 

  أخذ العينات بشكل نشط ومتكيف

الكتشاف الحاالت وبأساليب 

 أخرى ذات حساسية عالية

  طرق أخذ العينات لضمان الجودة

(LQAS ) 

  مبادئ وأساليب رسم الخرائط

 المكانية 

  بايزيتحليل 

 طرق أخذ عينات المساحة باستخدام إما 

 م المربعات أو أخذ عينات منهجي باستخدام قوائ

  أخذ العينات بشكل نشط ومتكيف الكتشاف

 الحاالت وبأساليب أخرى ذات حساسية عالية

 ( طرق أخذ العينات لضمان الجودةLQAS ) 

 أي المجموعات ة حسابات حجم العينة المحدد(

 المجتمعية الصغيرة(

  مبادئ وأساليب رسم الخرائط 

  جمع البيانات باستخدام استبيانات ووثائق رصد

 بسيطة

  البيانات باستخدام مصنفات ومقدرات تحليل

 بسيطة

  طرق أخذ العينات باستخدام

 المثلثات

  أخذ العينات بشكل نشط ومتكيف

الكتشاف الحاالت وبأساليب أخرى 

 ذات حساسية عالية

  حساب حجم العينة مع تصحيح

 محدود للسكان

 مبادئ وأساليب رسم الخرائط 

  جمع البيانات باستخدام استبيانات

 سيطةووثائق رصد ب

  تحليل البيانات باستخدام مصنفات

 ومقدرات بسيطة
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 المعلومات األساسية الضرورية

 

وجود خريطة  الضروري. من ١

لة تظهر كل موقع للبرنامج مفص

 المواقعوالقرى/

. تقديرات حجم السكان الكلي ٢ 

 شهر ٥٠-٦قديرات الفئة العمرية تو

 من كل مناطق استقطاب البرنامج

المواقع داخل لقرى/اب. قائمة كاملة ١

كل مناطق استقطاب البرنامج على 

األقل )من المثالي أن تكون خرائط 

 جيدة ومفصلة ولكنه أمر اختياري(

 . بيانات رصد روتينية للبرامج ٢

. بيانات إضافية من بطاقات سجل ٣

 المريض

المواقع داخل كل مناطق القرى/ب. قائمة كاملة ١

لمثالي أن تكون استقطاب البرنامج على األقل )من ا

 خرائط جيدة ومفصلة ولكنه أمر اختياري(

. تقديرات تقريبية لحجم السكان الكلي و تقديرات ٢

شهرا من كل وحدة تقديم  ٥٠-٦الفئة العمرية 

 الخدمات

. تقديرات االنتشار )من المثالي أن يكون تقدير لكل ٣

 وحدة تقديم الخدمات ولكن الرقم الكلي مقبول(

جود خرائط مفصلة . من الضروري و١

تظهرالقرى وكل وحدة تقديم الخدمات / 

 المواقع 

رات تقريبية لحجم السكان الكلي .  تقدي٢

من  شهر ٥٠-٦وتقديرات الفئة العمرية 

 كل وحدة تقديم الخدمات

. تقدير التغطية على مستوى ١ النتائج المتوقعة

المناطق المحلية )الشبكات على 

 الخريطة( وعموما للمحافظة

رسم خرائط تقدير التغطية على  .٢

مستوى المناطق المحلية )الشبكات 

 على الخريطة(

 التغطية معوقات. قائمة تصنيف ٣

 شامل للتغطية  . تصنيف أو تقدير١

لتغطية  معوقات. قائمة معززات و٢

بمعلومات مفصلة عن كيفية تفاعلها 

 وتأثيرها على التغطية

وحدة . تصنيف التغطية بشكل عام وعلى مستوى ١

 تقديم الخدمات

. خارطة تصنيف التغطية على مستوى وحدة تقديم ٢

 الخدمات

 التغطية  معوقات.قائمة ترتيب ٣

.  تقدير التغطية  بشكل عام  وعلى ١

مستوى المناطق المحلية )الشبكات على 

 الخريطة(

. رسم خرائط تقدير التغطية على ٢ 

مستوى المناطق المحلية )الشبكات على 

 الخريطة(

 التغطية معوقات. قائمة ترتيب ٣
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 التغطية اتتنشأ مع تقييمالجزء الثالث: أسئلة محددة 
 

 ؟ وأي نوع منهما يجب استخدامه؟والمرحلية النقطيةما هو الفرق بين التغطية . 1
 

 :هناك اثنين من مقدرات التغطية يستعمالن بشكل شائع

 

االت الحالية فقط. وهو يوفر لمحة سريعة عن أداء الخدمة ويضع تركيز قوي على يستخدم هذا المقدر بيانات عن الحالتغطية النقطية : 

 :توقيت اكتشاف وتحديد الحاالت. يتم احتساب التغطية النقطية باستخدام العملية الحسابية التالية

 

=  التغطية النقطية
عدد حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم التي يتم معالجتها

حادال الوخيم في المجتمع إجمالي عدد حاالت سوء التغذية 
 

 

 

لكل من الحاالت الراهنة وتلك التي تتعافى. الحاالت التي تتعافى هي حاالت األطفال التي هذا : يستخدم مقدر بيانات التغطية المرحلية

ية باستخدام العملية الحسابية ينبغي أن تتلقى العالج ألنها لم تف بعد بمعايير الخروج من برنامج العالج. يتم احتساب التغطية المرحل

 :التالية

 

=  المرحليةالتغطية 
 عدد حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم الخاضعة للعالج+عدد الحاالت التي تتعافى في العالج

إجمالي عدد حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم في المجتمع+عدد الحاالت التي تتعافى في العالج
 

 

ألنه يؤدي الكتشاف وتحديد الحاالت  ية النقطية صورة مضللة للتغطية في الخدمة بإعطاء تغطية عالية نظرا  التغط يمكن أن يعطي مقدر

 :. على سبيل المثال، وجدت دراسة استقصائيةبشكل جيد. في مثل هذه الحاالت، تعطي المقدرات نتائج مختلفة جدا  

 

  ٢في المجتمع:  SAM عدد حاالت

 صفر  التي تتعالج: SAM عدد حاالت

 ٣٤عدد الحاالت التي تتعافى من خالل العالج: 

 

 

 :التغطية النقطيةتقدير 

 

 

% 0 =  
0

2
=    التغطية النقطية  

 

 :التغطية المرحلية بينما تقدير

0.944  أو  94.4 % =  
34

36
=  التغطية المرحلية  

 

 

 

النقطية. في هذا المثال، يعاقب تقدير التغطية النقطية األداء  أفضل من التغطية التغطية المرحلية ربما كان مؤشرا   تقديرفي هذا المثال 

 .الجيد

 

التغطية المرحلية صورة مضللة عن التغطية في الخدمات التي لديها معدل اكتشاف وتحديد حاالت سيئ مع  تقديريمكن أن يعطي 

في مثل هذه الحاالت، تعطي المقدرات  فترات طويلة للعالج بسبب تأخر ظهور األعرض و / أو في تأخر إدخال المريض للعالج.

 :. على سبيل المثالنتائج مختلفة جدا  

 

  ١٢في المجتمع:  SAM عدد حاالت

  ٣التي تتعالج:  SAM عدد حاالت

 ٢٢عدد الحاالت التي تتعافى من خالل العالج: 
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 :التغطية النقطيةتقدير 

 

0.25  أو  25 % =  
3

12
=    التغطية النقطية  

 

 :التغطية المرحليةبينما تقدير 

 

0.735  أو  73.5 % =  
25

34
=  التغطية المرحلية  

 .أفضل للتغطية التغطية النقطية ربما كان مؤشرا   تقدير فإن في هذا المثال

 

 .ويختلف تقدير التغطية الشاملة مع المقدر الذي يتم استخدامه ويصعب تفسير النتائج من دون وجود معلومات سياقية

 

 :لذا ينبغي اختيار المقدر من السياق

 

  أي أن حاالت( إذا كان هناك اكتشاف وتحديد جيد للحاالتSAM  ،مع فترات عالج قصيرة )تحدد في مرحلة مبكرة من المرض

 لتغطية المرحلية.ا تقديرمناسب استخدام من المن المرجح أن يكون 

 

  أي حاالت( إذا كان هناك اكتشاف وتحديد سيئ للحاالتSAM  مع فترات طويلة )وجدت في وقت متأخر من مرحلة المرض

التغطية  تقديراستخدام  من المناسبأو تأخر إدخال المريض للعالج، من المرجح أن يكون ج بسبب تأخر ظهور األعرض و/للعال

 النقطية.

 

لمؤشر. وينبغي إدراج تبرير اختيار مقدر عند إجراء مسح التغطية ينبغي أن يتم تحديد المقدر األنسب لكتابة التقارير والتقرير عن ا

التغطية النقطية أو المرحلية في التقرير باإلشارة إلى النتائج بشأن اكتشاف وتحديد الحاالت وفترات العالج. يجب كتابة التقريرعن 

ه قد يسفر عن تقدير اختيار المقدر على أساس أن مشروعا   ليسومن الضروري أن يتم شرح كل المقدرات.  ليسالمقدر األنسب فقط. 

  .عالي للتغطية

 

أن تمثل كل التغطية؟ إذا مضينا قدما ب  SAMلـ للتغطية العالجية )المرضى الخارجيين والداخليين(هل يمكن  .2

SQUEAC  لحاالتSAM  فقط، فهل يمكن استخالص استنتاجات حول تغطيةSFP  على أساس رقم التغطية

 للتغطية العالجية؟
 

 على الرغم من أن المعلومات ذات الصلة ب. SFP سوف تكون هي نفسها لتغطية الخدمة العالجية عتقاد بأن ليس هناك سبب لال

SFP قد تستنتج من خالل SQUEAC التي تركز على تغطية SAM  ة سة استقصائية مستقلة لتقييم تغطيإجراء درا، ينبغيSFP .

كنها تتطلب استخدام عينات خالل الزيارات المنزلية من ول، SFP يمكن استخدامها لتغطية CSAS ،SQUEAC ،SLEAC طرق

 MAM الباب إلى الباب. وذلك ألن أسلوب أخذ العينات النشط والمتكيف الذي يستخدم عادة يفتقر إلى الحساسية الالزمة إليجاد حاالت

 .MAM داد حتى نجد حاالتفقط(. هذا يعني أننا بحاجة إلى استخدام عينة التع MAM يمكن الكشف عن الحاالت الشديدة من)

 

 

؟ ما هي اآلثار الواقعية لتقييم )الوقت، MAM  هل يمكن استخدام أساليب التغطية العطاء تقدير تغطية.٣

 ؟SAM  لدعم مسح تغطية MAM التوظيف، الموارد( استخدام تغطية
 

SQUEAC  تحديد األهلية لالستفادة  حددة لإلختيار أوهو أسلوب يهدف إلى تقييم خدمات التغذية العالجية أي الخدمات ذات معايير م

وهي تنطبق في جميع  هذه األهلية واضحة تماما   ،لرعاية العالجية الداخلية للمرضىعموما، للعيادات الخارجية وا من الخدمة.

 .المجاالت

 

، المستهدفة، البرامج التي (blanket)  التي يجري تنفيذها )العالج العام SFP غالبا ما يكون هناك تباين عالي في أشكال برامج

تناوب بين االستهداف العام والمحدد، حصص الغذاء للحماية إلخ(. تحديد من يجب أن يكون مؤهال لإلدراج في البرنامج أمر غير 

مة معايير ما لم تستخدم الخد SFP واضح المعالم، مما يجعل أخذ العينات معقد للغاية. بشكل عام، هناك قيمة قليلة جدا في تقييم تغطية

بشكل  SQUEAC إلى SFP ليكون حاسما وقيما، يمكن إضافة تغطية SFP واضحة جدا لألهلية. في حال إيجاد تقييم تغطية

 .مباشر، ولكن من المحتمل أن يتطلب ذلك بعض الموارد اإلضافية سواء من حيث الوقت أو الموظفين
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شهر الذين لديهم  ٥٠-٦ألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ل SFP هي من خالل معايير محددة مثل MAM معالجةإذا كانت 

والرعاية العالجية الخارجية للمرضى  SFP ، ثم إذا أردنا تقييم تغطية كال من١١٥≤ و  ١٢٥> الذراع العلويمقياس محيط منتصف 

 :في مسح واحد، فإن اآلثار ستكون على النحو التالي

 

واحدة للتغطية العالجية الخارجية للمرضى  - لتوزيع االحتمال المسبق يمتينق ، سيكون عليك إنشاءSQUEACفي استطالعات 

قيمتين لتوزيع  . وهذا يعني أنك سوف تستخدم إما المزيد من الوقت لتنفيذ جميع التحقيقات من أجل التوصل إلىSFPوواحدة لتغطية 

 بتحقيقات متوازية خالل الفترة الزمنية نفسها. ، أو أنك سوف تستخدم المزيد من الناس بحيث يمكنك القياماالحتمال المسبق

 

  إذا كنت تهدف إلى تقييمSFP العالجية الخارجية للمرضى من خالل عينة متداخلة، هذا يعني أن طريقة  أخذ العينات  والرعاية

دال من أخذ العينات على مرحلتين يجب أن تتبع نهج أخذ العينات عن طريق التعداد السكاني )أي من خالل الزيارات المنزلية( ب

ال يمكن تمييزها بسهولة عن  MAMفإن حاالت  SAMعن طريق اكتشاف الحاالت النشط والمتكيف. هذا ألنه على عكس 

التي تميل إلى أن تكون حادة يمكن الكشف عنها باستخدام الكلمات  MAMطريق النظر أو بمجرد الوصف،  لذلك حاالت 

 MAM. وهذا يعني أن طريقة اكتشاف الحاالت النشط والمتكيف قد ال تكون شاملة لحاالت مقابالت قيادات المجتمع الرئيسية أو

. وإذا تم ذلك، فعلى األرجح سوف يؤدي إلى نتائج متحيزة بالزيادة. اآلثار المترتبة على الموارد بالنسبة SAMمقارنة بحاالت 

المعتمد على تعداد السكان. لتكون قادر على تغطية نفس العدد  للوقت والموظفين يمكن أن تكون ضئيلة للغاية خالل نهج أخذ العينة

من القرى من خالل الزيارات  المنزلية سيستغرق المزيد من الوقت مقارنة باكتشاف الحاالت النشط والمتكيف. ومع ذلك، ألن 

MAM  هو أكثر انتشارا منSAM على حجم العينة ، سوف تتطلب عددا أقل من القرى ألخذ العينات الخاصة بك للحصول

في عدد صغير من القرى بالمقارنة مع عدد أكبر من القرى  MAMالمستهدفة. لذا، قد تحتاج فقط للقيام باكتشاف حاالت 

. وبالتالي، ال يلزم أن يكون هناك زيادة كبيرة في التكاليف. في األماكن التي توجد بها قرى صغيرة جدا SAMالكتشاف حاالت 

الزيارات المنزلية فقط قد تستغرق نفس الوقت  ( فإن٣١١أقل أو ما عدد سكان يصل إلى  أسرة أو ٥١)أي حجم قرية مؤلف من 

 إن لم يكن أسرع من طريقة اكتشاف الحاالت النشط والمتكيف.

 

يؤثر على الوقت وباختصار، فإن الفرق التقني يكمن في استخدام نهج التعداد السكاني بدال من اكتشاف الحاالت النشط والمتكيف، والذي قد 

 .و / أو الموارد المطلوبة لمسح مساحة واسعة

 

لماذا تظهر استطالعات التغطية الحالية نتائج أقل من تلك التي نشرت في وقت سابق ؟ هل هو التغيير في  .٤

 أو الوضع العام؟ CSAS المنهجية من
 

٪ في الماضي. ويرجع ذلك جزئيا إلى ٧١٪، مقارنة مع < ٥١يبدو أن الكثير من الدراسات االستقصائية األخيرة تظهر نتائج تغطية >

 ٪ ليست ممكنة إال عندما تحدد الخدمات األولويات إلجراءات محددة . بينما يتم تضخيم خدمات٧١٪ أو ٥١حقيقة أن تغطية تفوق 

SAM ستخدام في العديد من هذه البرامج، لتصل إلى نطاق واسع، ال تزال هناك قضايا عالقة بالنسبة لتوافر األغذية العالجية المعدة لال

مما يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل المجتمع، إذا ما وصلوا إلى مركز العالج وكانوا غير قادرين على تلقي العالج الكامل. نقص في 

اك ما يكفي من مخزون األغذية العالجية على مستوى المركز هو أحد األسباب التي يبدو أنها تكتسب أهمية. في كثير من األحيان هن

األغذية العالجية في البلد المستهدف ولكن الوضع في الميدان يمكن أن يكون مختلفا جدا وهذا يتعلق بالتحديات اللوجستية / توزيع 

اإلمدادات. في الواقع فإن األمهات ال تستغرق وقتا طويال لتصاب باإلحباط وتتوقف عن حضور البرنامج. وهذا أمر أكثر وضوحا عند 

 .أخرى لتلقي العالج مثل بعد المسافة، وطول مدة االنتظار لتلقي الخدمة، وجودة الخدمة إلخ معوقات وجود

 

معظم البحوث المتاحة على عدم الحضور تشير إلى أن الوعي يستمر ليكون احد أهم األسبب لعدم إدراج الحاالت التي يجب أن تتلقى 

ن الوعي بالخدمة )موقعها، ما تقدمه، من المستهدف، إلخ(، وكذلك الطريقة التي العالج من خالل برنامج التغذية. هذا يغطي كال م

يربط بها الناس بين العوارض التي يرونها في أطفالهم والخدمات التي يسمعون عنها. ويعتبر هذا عادة كمشكلة على مستوى السكان 

مشكلة تقديم الخدمات. وهذه هي النقطة: واحد من األسباب  )أي مشكلة الوعي المجتمعي( ولكن ربما من أفضل أن ينظر إليها على أنها

 (community" المجتمع )Cل "ل هو بسبب التعامل مع الحرف األوعن األداء كما فعلت من قب SAM الرئيسية لتقاعس خدمات

مشاركة المجتمعية الحقيقية، بالمرحلة األخيرة. عندما تحدث توعية المجتمع، في الغالب تحدث لمرة واحدة من أعلى إلى أسفل. تبقى ال

المستمرة والغنية بالمعنى ) التي تأخذ بعين االعتبار تصورات المجتمع أوال، ومن ثم تعمل على التأثير على الوعي( محدودة. ترتبط 

النحو المذكور، الموجودة في الدراسات االستقصائية للتغطية على الفشل في معالجة المكون المجتمع، بما في ذلك، على  العوائقغالبية 

المعرفة عن الخدمة، وإدارة الرفض، وإشراك جميع أصحاب العالقة في المجتمع إلخ. قد تلعب المنظمات غير الحكومية المحلية 

 .والدولية دورا أفضل لدعم موظفي المرافق الصحية في التعامل مع هذه القضايا

 

العديد من المناطق، وكذلك انعدام األمن والطريقة التي يتم التعامل  تواصل المسافة إلى أقرب مركز صحي أن تكون مشكلة رئيسية في

هو مساعدة البرامج على فهم ما  SQUEAC مع الحاالت غير المؤهلة في المرافق الصحية. لكن ما فعلته تقديرات التغطية مثل

برامج لماذا هو ما هو عليه. هناك عدد يجري من حولهم. فقد ساهمت ليس فقط بإعطاء صورة عن تقديرات التغطية، بل على الشرح لل
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من الدروس المستفادة، وما نحتاجه هو للممارسين في هذا المجال لتبادل الخبرات، لكل من البرامج قوية وضعيفة األداء لتبادل 

 .ه البرامجالدروس، وللقطاع لبدء مراجعة البرامج واآلثار المترتبة من هذه الدروس على السياسات التي تحدد طريقة تشغيل هذ

 

فإنه ليس من المجدي القيام بتقييم التغطية، بسبب الصعوبات  والذي بموجبه SAM هل هناك حد أدنى من .٥

 .ما تقع البرامج المدرجة في المرافق الصحية المحلية ضمن هذه الفئة في إيجاد الحاالت؟ كثيرا  
 

حيث أن هذا سوف يوفر الكثير من المعلومات بشأن العوائق .  SQUEACمن  ٢و  ١ بالمرحلتينفي مثل هذه األوضاع، يمكن القيام 

( وتحديد القضايا من ١ المرحلةالتي تحول دون التغطية، والسلوكيات التي تسعى إلى العالج، أداء البرنامج، برنامج التوعية إلخ )

)والذي هو في كثير من  ٣اسة المرحلة (. ويمكن بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان هناك حاجة لدر٢ المرحلةخالل التغطية المكانية )

 (.األحيان ليس كذلك

 

يمكن أن يكون من الصعب العثور على الحاالت إذا كان االنتشار منخفض ولكن الهزال غالبا ما يكون "مشكلة مخفية" )أي أنها مشكلة 

سبب األسر التي تختبئ األطفال المرضى من دون تشخيص أو غير معترف بها(. بيانات مسوحات االنتشار قد تقلل من تقدير االنتشار ب

 (.SAM الستبعاد األطفال في المجتمعات الصغيرة )حيث قد تتواجد حاالتميل ي ذيال (PPSأخذ العينات النسبي للسكان )وبسبب 

 

لسهولة مواسم شح الغذاء  خالل(  SQUEAC من ٣، أو مرحلة CSAS ،SLEAC  ومن الشائع إجراء مسوحات التغطية )مثل

ال تحتاج لعينة كبيرة ويمكن أن تجرى عندما يكون االنتشار منخفض وال  SQUEAC من ٢و  ١ور على الحاالت. المراحل العث

 .تزال تسفر عن معلومات مفيدة

  



   
www.cmamforum.org 20 

 ؟عليها '؟ ما هي بعض األمثلة األخيرةالعوائقماذا نعني ب 'المعززات' و '. 6

 
التي لديها تأثير وة عامة برنامج أو يؤدي إلى زيادة في التغطية. العوامل المحددة بصفأي شيء يشجع أو يمكن من الوصول إلى ال هو "المعزز"

 على التغطية تتضمن: إيجابي

  الكشف عن الحاالت بشكل نشط ومنتظم من قبل متطوعين متحمسين 

  معرفة جيدة وفهم للبرنامج من قبل السكان المحليين 

 رنامج نشطة البأل دعم الشخصيات الرئيسية في المجتمع 

 أنظمة فعالة لإلحالة ونقل ومتابعة الحاالت  

  العالقات الجيدة بين جهاتCMAM  ،الفاعلة ووجود الدعم الكافي واإلشراف على المتطوعين وموظفي المراكز الصحية

 وموظفي البرنامج 

 مصدر جيد ومستمر من األغذية العالجية ( الجاهزةRUTF.) 
 

أي شيء يقيد، يعوق، أو يأخر الوصول إلى البرنامج أو يقيد التغطية.  ، هو(١٠٧٨" )تاناهاشي لزجاجةعنق ا"، المعروف أيضا باسم "عائقال"

 على التغطية هي: ا  كثير من األحيان التي تأثر سلب العوامل التي تم تحديدها في

 

 نقص المعرفة حول البرنامج 

 لمجتمع قلة الوعي لسوء التغذية أو عدم التطابق بين تعريف البرنامج وفهم ا 

  المسافة إلى موقع البرنامج 

  الرفض السابق من قبل موظفي المركز الصحي 

 محدودية حالة اكتشاف / أو القليل من المتطوعين المتحفزين للعمل 

 ( قلة مخزون األغذية العالجيةالمشاكل المتعلقة بالخدمة) 
 

 ؟SMART هل يمكن قياس التغطية من خالل مسوحات .٧
 

  SMARTمن خالل مسوحات SAM عدد صغير من حاالت ألخذ العينات ووجود( PPSت النسبي للسكان )خذ العيناأ استخدام

يعني أن تقديرات التغطية التي قدمتها المسوحات الذكية قد تكون غير دقيقة )أي منحازة عن طريق أخذ عينة من المجتمعات األكثر 

 ومع ذلك، قد يتم استخدام بيانات مسح(. SAM  ن حاالتسكانا( وعادة ما يكون غير دقيق )أي بسبب حجم عينة صغير م

SMART من ٣في مسوحات المرحلة قم توزيع االحتمال المسبقة  مع بيانات أخرى إلعالم SQUEAC  . لمزيد من المعلومات

 :راجع

 

نشرة منظمة الصحة قائية. ميات م، فيليكه ت، سادلر ك، كولينزس. تجربة ميدانية لمنهج المسح لتقدير تغطية برامج التغذية االنت

  http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf 21-6: ٨٣؛ ٢١١٥ العالمية

 

  

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf
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 مستقبليةالجزء الرابع: قضايا 
 

نى العديد من البلدان والوكاالت تقييم التغطية كجزء أساسي من يجري حاليا القيام بالكثير من العمل لتحسين منهجيات التغطية وتتب

 :عملها الروتيني. وتشمل القضايا المستقبلية التي يمكن النظر فيها

 

 قضايا عملية:

  التأكد من أن الجهات المانحة والحكومات تقوم بوضع أولويات في الميزانيات لتشمل تقييم التغطية بشكل منتظم 

 عند الحاجةالكافي واإلشراف والمنفذين ذوي الخبرة للحفاظ على جودة المسوحات  ضمان توافر التدريب  

 النظر في زيادة استخدام التكنولوجيا المبتكرة لجمع البيانات 

 
 :تقنيةقضايا 

 توثيق ونشر مسوحات تقييم التغطية التي تجرى في المناطق الحضرية  

 التوصل إلى إجماع بشأن قياس التغطية الجغرافية  

 الحالية للتغطية والنظر في اتباع نهج تدريجي لوضع معايير، حيث يكون من المتوقع  اسفير راجعة مدى مالءمة معاييرم

 مستويات تغطية منخفضة في المرحلة األولى من البرنامج وتغطية عالية لألهداف المحددة في برامج أكثر رسوخا

 يةوضع مبادئ توجيهية تقنية وتوثيق الخبرة في تقييم تغط  MAM 

 

 العمل المستمر

 م اجتماعي وثقافي عند وضع إعطاء األولوية ألنشطة تعبئة المجتمع لضمان تحقيق تغطية جيدة. وبشكل خاص، ضمان تقيي

لتحديد أ( الموارد المتاحة للقيام بإيجاد الحاالت وبالتوعية، ب( حواجز الوصول إلى البرنامج ج( قنوات االتصال  برنامج جديد

السلوك الصحي في المجتمع المحلي ومستوى الوعي والفهم لسوء التغذية. ومن ثم يمكن استخدام النتائج لوضع الفعالة د( 

 .استراتيجية في سياق محدد لتعبئة المجتمع على المدى الطويل

  التقنية، وجعلها توسيع مجموعة المدربين المؤهلين. ويجري حاليا تنفيذ مبادرات مثل شبكة رصد التغطية لتوسيع وتعزيز القدرات

 .في متناول البرامج في جميع أنحاء العالم

 مناصرة تمويل عمليات تقييم التغطية من قبل الجهات المانحة والحكومات  

 مستوى البلدحات لقياس التغطية على نطاق واسع/زيادة استخدام المسو 

 طيةتطوير مقدر فردي للتغطية ليحل مكان كل من التغطية المرحلية والتغطية النق 
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  دليل المراجع المتوفرة لمسوحات التغطية

Centric Systematic Area Sampling (CSAS) 

Reading materials: 

Myatt M, Feleke T, Sadler K, Collins S. A field trial of a survey method for estimating the coverage of 

selective feeding programs. Bulletin de l’Organisation mondiale de la santé 2005 ; 83:20-6. 

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf 

Myatt M. New method for estimating program coverage. Field Exchange 2004; 21:11. 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/New-method-estimating-programme-coverage-2004.pdf 

Wegerdt J, Zanchettin M, Myatt M. Assessing sensitivity of case-finding using capture-recapture 

techniques. Field Exchange 2006; 27:13. http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Assessing-

sensitivity-capture-recapture-techniques-2006.pdf 

Myatt M. A brief introduction to the CSAS coverage survey method. Valid International 2006. 

http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverageMethodSimple.pdf 

Myatt M. Notes on required sample sizes for CSAS and similar coverage surveys. Valid International 

2006. http://www.brixtonhealth.com/SampleCSAS.pdf 

Myatt M. Notes on using capture-recapture techniques to assess the sensitivity of rapid case-finding 

methods. Valid International 2006. http://www.brixtonhealth.com/CRCaseFinding.pdf 

Milne A. The centric systematic area-sample treated as a random sample. Biometrics 1959; 15(2):  

270-297. 

http://www.validinternational.org/coverage/references/Milne.CSAS.BiometricsVolume15No2.pdf 

Estimation and Mapping Software (all available at http://www.brixtonhealth.com/ ) 

 

OpenCSAS 

A simple data-entry and reporting tool for CSAS coverage surveys. Available:  

http://www.brixtonhealth.com/opencsas.html 

 

CSAS coverage calculator 

A spreadsheet (Microsoft Excel '95 format) for calculating coverage estimates and drawing plots and 

maps from coverage survey data collected using the CSAS methodology. The spreadsheet also 

provides capture-recapture estimates of the sensitivity of a case-finding procedure. Available: 

http://www.brixtonhealth.com/software.html. A spreadsheet containing example data is available at 

http://www.brixtonhealth.com/software.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/1/20.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/New-method-estimating-programme-coverage-2004.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Assessing-sensitivity-capture-recapture-techniques-2006.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Assessing-sensitivity-capture-recapture-techniques-2006.pdf
http://www.brixtonhealth.com/CSASCoverageMethodSimple.pdf
http://www.brixtonhealth.com/SampleCSAS.pdf
http://www.brixtonhealth.com/CRCaseFinding.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/references/Milne.CSAS.BiometricsVolume15No2.pdf
http://www.brixtonhealth.com/
http://www.brixtonhealth.com/opencsas.html
http://www.brixtonhealth.com/software.html
http://www.brixtonhealth.com/software.html
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Semi-Quantitative Evaluation of Access and Coverage (SQUEAC)/ Simplified LQAS 

Evaluation of Access and Coverage (SLEAC) 

Reading materials: 

Myatt M. SQUEAC: Low resource method to evaluate access and coverage programs. Field Exchange 

2008; 33:3. http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Low-resource-method-access-coverage-

programs-2008.pdf 

Myatt M, Jones D, Emru E, Guerrero S. Fieschi L. SQUEAC & SLEAC: Low resource methods for 

evaluating access and coverage in selective feeding programs. Valid International. 

http://www.validinternational.org/demo/reports/SQUEAC.Article.pdf 

Myatt M, Guevarra E, Fieschi L, Norris A, Guerrero S, Schofield L, Jones D, Emru E, Sadler K.  

Semi-quantitative evaluation of access and coverage (SQUEAC) / Simplified lot quality assurance 

evaluation of access and coverage (SLEAC) Technical Reference. Food and Nutritional Technical 

Assistance III Project (FANTA-III), FHI 360 / FANTA, Washington, DC, October 

2012. http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/squeac-sleac 

Myatt M, Guevarra E, Fieschi L, Norris A, Guerrero S, Schofield L, Jones D, Emru E, Sadler 

K, Référence technnique sur l'évaluation semiquantitative de l'accessibilité et de la couverture 

(SQUEAC) /  l'évaluation LQAS simplifiée de l'accessibilité et de la couverture (SLEAC). Project III 

d'assistance technique en matière d'alimentation et de nutrition (FANTA) /  FHI 360, Washington, 

DC, April 2014 http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/03/FANTA-

Document-FINAL.pdf 

Schofield L, Gizaw Lacha S, Getachew T. SQUEAC in routine monitoring of PCMA programme 

coverage in Ethiopia. Field Exchange 2010; 38:35. 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/SQUEAC-PCMA-programme-coverage-Ethiopia-

2010.pdf  

Nyawo M, Myatt M. Causal analysis and the SQUEAC toolbox. Field Exchange 2012; 42: 37-38. 

http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/causalENN.pdf 

Guevarra E, Myatt M, Guerrero S. Using SLEAC as a wide-area survey method. Field Exchange 

2012; 42: 39-44. 

http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/caseStudySLEAC.pdf 

 

Software: 

BayesSQUEAC calculator 
A simple calculator for performing Bayesian beta-binomial conjugate analysis designed for use in 

SQUEAC assessments. Available for Windows, Linux and Macintosh platforms: 

http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html 

 

LQAS Sampling Plan Calculator 
A simple LQAS sampling plan calculator for use in SQUEAC and SLEAC assessments. There are two 

implementations of this calculator. The first (available at www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.html) is 

used for finding sample size required and corresponding decision threshold (d) given population and 

desired alpha and beta errors.  

 

The second (available at www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.findD.html) is used for finding d given 

achieved sample size. Both implementations of the software can be made to run online from the links 

provided. For offline use, the HTML file can be saved onto your computer's hard disk or USB drive 

and opened locally using any web browser. 

 

XMind 
Open source mind mapping software downloadable at www.xmind.net 

 

 

 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Low-resource-method-access-coverage-programs-2008.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Low-resource-method-access-coverage-programs-2008.pdf
http://www.validinternational.org/demo/reports/SQUEAC.Article.pdf
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/squeac-sleac
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/03/FANTA-Document-FINAL.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2014/03/FANTA-Document-FINAL.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/SQUEAC-PCMA-programme-coverage-Ethiopia-2010.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/SQUEAC-PCMA-programme-coverage-Ethiopia-2010.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/causalENN.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/causalENN.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/causalENN.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/caseStudySLEAC.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/caseStudySLEAC.pdf
http://www.validinternational.org/coverage/workshop/articles_files/caseStudySLEAC.pdf
http://www.brixtonhealth.com/bayessqueac.html
http://www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.html
http://www.brixtonhealth.com/hyperLQAS.findD.html
http://www.xmind.net/
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Other Coverage Related Resources 

Reading materials: 

Myatt M, Guerrero S. Why coverage is important: Efficacy, effectiveness, coverage, and the impact of 

CMAM interventions. Field Exchange 2013;45:39-41. 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Why-coverage-is-important-2013.pdf 

Guevarra E, Guerrero S, Myatt M. Considerations regarding coverage standards for selective feeding 

programmes. Field Exchange 2013;46:19-20 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Considerations-coverage-standards-selective-feeding-

programmes-2013.pdf 

Prentice A, Balegamire SJ, McOyoo EO, Nzidka FN, Ahmed HA, Chege JN, Macharia JW, Musumba 

KO, Kaindi LM, Kiamba L, Gathii MM, Brennan M, Kirichu S, Abubakar SA, Kimanzi SM, Myatt 

M.  Boosters, Barriers, Questions: An approach to organising and analysing SQUEAC data. Field 

Exchange 2013;45:6-8.  http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2013/06/Boosters-

Barriers-and-Questions.pdf 

Guerrero S, Myatt M, Collins S. 2010. Determinants of coverage in Community-based Therapeutic 

Care programs: towards a joint quantitative and qualitative analysis. Disasters 2010; 34(2):571-585. 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Determinants-of-coverage-in-CTC-Disasters-2009.pdf 

Sadler K, Myatt M, Feleke T, Collins S. A comparison of the program coverage of two therapeutic 

feeding interventions implemented in neighbouring districts of Malawi. Public Health Nutrition 2007; 

10(9):907-913. 

http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPHN%2FPHN10_09%2FS1368980007711035a

.pdf&code=86be6a44ae3e7da71d84a553e6b92ef1 

Tanahashi T. Health service coverage and its evaluation. Bulletin of the World Health Organization 

1978; 56(2):295-303. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395571/pdf/bullwho00439-

0136.pdf 

UNICEF, Coverage Monitoring Network, ACF International. The state of global SAM management 

coverage 2012. New York & London, August 2012. http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/The-

State-of-SAM-Management-Coverage-2012-0.pdf 

Coverage Assessment Methods Toolkit : ensemble complet d’outils, d’articles et de présentations 

basés sur un récent atelier de travail sur la couverture. 

http://www.validinternational.org/coverage/resourcekit.zip 

Coverage Discussion Forum sur EN-NET : pour toutes les questions techniques sur la couverture. 

http://www.en-net.org.uk/forum/16.aspx 

Coverage Monitoring Network : englobe des rapports d’enquêtes et de travaux sur la couverture 

récents. http://www.coverage-monitoring.org/ 

Glossary (selected terms in footnotes taken from Technical Reference for SQUEAC), software, 

documents and other guidance can be found in Appendix of this document or on 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Glossary-for-coverage-Brixton-Health-2012.pdf 

 

http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Why-coverage-is-important-2013.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Considerations-coverage-standards-selective-feeding-programmes-2013.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Considerations-coverage-standards-selective-feeding-programmes-2013.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2013/06/Boosters-Barriers-and-Questions.pdf
http://www.coverage-monitoring.org/wp-content/uploads/2013/06/Boosters-Barriers-and-Questions.pdf
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Determinants-of-coverage-in-CTC-Disasters-2009.pdf
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPHN%2FPHN10_09%2FS1368980007711035a.pdf&code=86be6a44ae3e7da71d84a553e6b92ef1
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