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 شكــــــــر

الفريق األسايس العامل عىل مراجعة رزمة املشاريع )بروباك 1(

دومينيك موريل، دايفيد ليج، أندريا روجرز، إرين بالدريدج وجاسمني بايتس الذين عملوا عىل مراجعة رزمة املشاريع األوىل )بروباك 1(. وفالريي 

ستيتسون، املستشارة، وهي املؤلّفة. 

املستجيبون ملسح املستخدمني
أكرث من 200 موظّف  يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة من املناطق كافة واملقر العام الذين استجابوا إىل املسح حول رزمة املشاريع األوىل )بروباك 

1(2004. وقد أرست إجاباتهم األسس من أجل مراجعة الدليل. 

صائغو املسوّدة األوىل

باإلضافة إىل الفريق األسايس، ساهم املوظفون االتية أسامؤهم يف النسخة األوىل من رزمة املشاريع األوىل )بروباك 1( املراجعة. 

ميال ليغورو ستيفاين فرنش     تريش آهرين  

خافيري ليناريس نيك دو غوج    ألبريتو أندريتا  

ميشيل ماريك  لني هاجر     إمييل بوروس  

جينيفر أوفرتون  ماريانا هنسيل    سنيغدا شكرابوريت  

كريس أوزار  طوم هوليوود    باتريك دانيريي  

غي شاروك جينيفر هولست    مات دايفيس  

جون شومالنسيك كريستني إيفانيان    كايس دوميت  

املراجعون

لقد أّمن األشخاص اآلتية أسامؤهم التغذية الراجعة واملدخالت بشأن الفصول املختلفة واألقسام املتنّوعة لربوباك 1: تريش أهرين، ألبريتو أندريتا، طوم 

بامات، نيل بولتون، هاب كار، آرون تشايس، هال كالربتسون )جامعة السيدة(، باتريك دانيريي، هيالري دوبوز، فيليدا دزينو -سيالدجيك، ساره فورد، 

ليندا غاموفا، ساره جيلربت، بوب غرامبان، كالرا هاغنز، جون همبلنغ، تيد هننغ، ماريانا هنسيل، جنيفر هولست، آريل موينسرت، جوانا أولسون، بول 

بريين، فالريي روي، آميي رومانو، آنا شوينغرت، أماندا شويتزر، كييل سكوت، آن سيلريز، كريستوفر سريمييت، جون رسفيس، غي شاروك و آلكسندرا 

تاونز.

املوظّفون العاملون يف  خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّةباكستان و خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة أفغانستان الذين عملوا عىل اختبار ميداين ملسودة مبكرة 

للدليل املراجع. 

التنقيح التقني: سولفيغ بانغ 

تصميم وشكل: سولفيغ بانغ
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 تمهيــــــد 

 )CRS( يعترب تصميم املشاريع مسؤوليّة أساسيّة عىل عاتق موظفي الربامج يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة

ويتطلّب هذا األمر استثامًرا مهاّم يف املوارد البرشيّة واملاليّة. وتضع عمليّة تصميم املرشوع  االسس لتطوير 

مسوّدة مرشوع تنافيس من األرجح أن ميّوله طرف مانح. وتساهم نوعيّة القرارات واملخطّطات املوضوعة خالل 

تصميم املرشوع يف قدرة خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّةعىل تطبيق قيايس للمشاريع املبتكرة و املبنيّة عىل الرباهني. 

وهي مشاريع تؤّمن تغيريًا إيجابيًا ومستداًما يف حياة األشخاص الذين تخدمهم خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة. رزمة 

املشاريع األوىل )بروباك1(: لقد صيغت رزمة املشاريع الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة: دليل يف تصميم 

املرشوع ملدراء املشاريع والربامج  بشكل خاص من أجل مدراء املشاريع والربامج يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة 

واملوظفني الذين يدعمونهم. يساعد بروباك 1 املوظفني يف العمل بطريقة متامسكة مع الرشكاء ضامنًا لجودة 

عمليّة تصميم مشاريع خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة. 

صيغ النسق األول من نصوص املشاريع التابعة لـخدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة يف العام 1986 ومتّت مراجعته يف 

العام 1993 وكان رائًدا يف توجيه جهود خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّةلتعزيز املقاربة املتامسكة لتصميم املشاريع. 

وقد اشتملت إرشادات حول اقرتحات املشاريع التي تّم تطويرها يف العام 1999 يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة 

افريقيا الرشقيّة واستخدمتها املنظمة برمتها الحًقا عىل معايري جديدة لجودة الربامج   وعىل منظار العدالة. 

ويف العام 2000، بدأت خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّةتستخدم إطارعمل املشاريع )بروفريم( لتصميم املشاريع 

والرصد والتقييم. وقد انتهت النسخة األوىل من رزمة املشاريع األوىل  عام 2004 وهي واحدة من أكرث املراجع 

إستخداماخدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة. 

تشتمل رزمة املشاريع األوىل املراجعة هذه عىل املعلومات املفيدة والسامت الجيدة الباقية من العام 2004 

وتشتمل عىل الكثري من التحديثات املفيدة التي تعكس الدروس املستقاة التي تّم التوّصل إليها من خالل 

االستخدام امليداين للدليل والتحسينات التي متّت عىل مامرساتنا يف  تصاميم مشاريعنا والتغيريات عىل مستوى 

البيئة املانحة طوال عقد منذ نرش بروباك 1 للمرة األوىل. ترد التغيريات والتحديثات بتفاصيلها يف املقدمة.

نوّد أن نتقّدم بالشكر من املوظفني كافة الذين عملوا عىل مراجعة رزمة املشاريع األوىل خالل السنتني 

املنرصمتني. لقد تطلب األمر جهًدا كبريًا وهو يعكس تفانيهم يف إبراز التغيري يف حياة الناس الذين تخدمهم 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة. 

مع أفضل التمنيات 

سكايلر ثوروب

نائب رئيس تنفيذي

شانون سينيفيلد

مديرة برامج التأثري والجودة 

طات 
ّ
ط تسامه نوعّية القرارات واملخ

وع  املوضوعة خالل تصم�ي امل�ش

غاثة  ي قدرة خدمات الإ
خ
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الاكثوليكّيةعىل تطبيق قياسي 
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 مقدمة  

 نرُشت رزمة املشاريع األوىل للمرة األوىل يف العام 2004 ويأيت هذا التحديث بعد عقد من االستخدام. كام 

وجد مسح للمستخدمني جرى يف العام 2013 أن مستخدمي رزمة املشاريع األوىل اعتربوها مورًدا مهاًم لتصميم 

املشاريع. وقد طلب العديد من املستخدمني مراجعة الرزمة برتكيز أكرب عىل طريقة إجراء تصميم املرشوع مبا 

يف ذلك الخطوات العمليّة واألدوات اآليلة إىل ذلك. واقرتح املستخدمون أن تدمج النسخة املراجعة من رزمة 

املشاريع األوىل اعتبارات النوع االجتامعي بشكل أفضل، ورضورة التاميش مع إرشادات تنمية األعامل املكّملة 

– مثل إرشادات االستامرة املتعلّقة بالشؤون الفنيّة CRS 2007(  (TAG)(  وإرشادات حول االستامرة 

املتعلقة بالكلفة CRS 2013 a( (CAG)(  -  وإدخال إرشاد محّدد بشان رصد امليزانيّة والتخطيط لبنية 

إدارة املشاريع ومواضيع التوظيف بني أمور أخرى. 

أّما رزمة املشاريع األوىل املراجعة فهي: 

تعكس عملية محّدثة لتصميم املشاريع ـ مبا يف ذلك أوراق املفاهيم	 

توفّر اإلرشاد بشأن كيفيّة تحليل بيانات التقييم وتفسريها	 

تأخذ باالعتبار إطار عمل النتائج واسرتاتيجية املشاريع مًعا وتويل انتباًها لنظريّة التغيري يف املشاريع. 	 

تحافظ عىل غالبيّة املعلومات االصليّة بشأن تطوير إطار عمل املشاريع )بروفريم( الذي يعترب أحد أكرث 	 

األقسام إفادة يف رزمة املشاريع -2004 تضاف إليها األدوات املحّدثة لتخطيط الرصد والتقييم واملساءلة 

 .)MEAL( والتعلّم

تسلّط الضوء عىل أهميّة تصميم جدول كامل باألنشطة ووضع امليزانيات واإلدارة وتخطيط العمليّات كجزء ال 	 

يتجزّا من تصميم املرشوع. 

تشمل فصاًل بشأن املواضيع املتقاطعة التي يجب أخذها باالعتبار يف تصميم املشاريع. وتعكس هذه املسائل 	 

كفايات الوكالة األساسيّة وتشمل: تعاون الرشكاء ودعمهم، ودمج النوع االجتامعي، وإدخال مواضيع بناء 

السالم والحوكمة واملساءلة بإتجاه املستفيد والتعلّم. 

تسلط الضوء عىل طريقة تطبيق خطوات تصميم املرشوع واإلرشادات يف سياق الطوارئ. 	 

يلّخص هذا الجدول التغيريات وكيفيّة انعكاسها عىل هيكليّة هذه النسخة الجديدة واملراجعة من رزمة املشاريع 

األوىل.

تغيريات يف تصميم رزمة املشاريع األوىل

رزمة املشاريع األوىل املراجعة )2015(رزمة املشاريع األوىل )2004(

املسائل املتقاطعة يف تصميم املرشوع

أوراق املفاهيم

تخطيط تصميم املرشوع )مبا يف ذلك األقسام املتعلّقة بتحليل الجهات املعنية وأطر تخطيط تصميم املرشوع

العمل املفهوميّة(
تحليل الجهات املعنية

التقييم والتحليل والتفسريالتقييم

إطار عمل النتائج واسرتاتيجية املرشوعإعداد التحليل واألهداف

مراجعة االسرتاتيجيّة

  أوراق املفاهيم ومراجعتها

أطر عمل املشاريع )بروفريم( والتخطيط للرصد والتقييم واملساءلة والتعلّمأطر عمل النتائج، أطر عمل املشاريع )بروفريم( وتخطيط الرصد والتقييم

القدرات التنظيميّة والخطة اإلداريّة

جدول األنشطة و امليزانيّات

منوذج اقرتاح املرشوع ومراجعتهإرشادات حول اقرتاحات املشاريع

أنشطة ما بعد التصميم

خ  وقد طلب العديد من املستخدم�ي

ك�ب عىل  خ أ ك�ي مراجعة الرزمة ب�ت

ي 
خ

ا � وع �ب يقة إجراء تصم�ي امل�ش طر

دوات 
أ
طوات العملّية وال ذلك الخ

يلت إىل ذلك
آ
ال

https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public Proposal Toolbox/Technical Application Guidance (TAG).doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public Proposal Toolbox/Cost Application Guidance (CAG).pdf
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مخترصات 

مراجعة ما بعد العمل    AAR
اختصايص تطوير أعامل     BDS
إطار عمل تقييم النزاع    CAF

إطار اصطفاف التجّمع من أجل التميّز    CAFE
إرشادات حول االستامرة املتعلّقة بالكلفة    CAG

الرشاكة يف النقد والتعلّم   CaLP
منظمة مجتمعيّة     CBO

عامل يف مجال الصحة املجتمعيّة     CHW
كاريتاس الدوليّة     CI

الوكالة الكندية للتنمية الدولية    CIDA
األصحاح الكامل بقيادة مجتمعية    CLTS

إدارة النزاع والتخفيف منه    CMM
رئيس فرقة     COP

برنامج قطري    CP
ممثل قطري    CR

خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة    CRS
مكتب الدميقراطية واملساعدة يف حاالت النزاع   والحاالت اإلنسانيّة    DCHA

نائب رئيس الفرقة    DCOP
)MYAP برنامج املعون الغذائيّة التنموي )أنظر أيًضا     DFAP

وزارة التنمية الدوليّة     DFID
مسح دميغرايف وصّحي    DHS

خطة تنفيذ مفّصلة     DIP
نائب املدير اإلقليمي/ وحدة جودة اإلدارة    DRD/MQ

نائب املدير اإلقليمي/ وحدة جودة الربامج     DRD/PQ
مكتب املعونة اإلنسانيّة والحامية االجتامعيّة التابع للمفّوضيّة األوروبيّة    ECHO

دليل العمليّات امليدانيّة يف حاالت الطوارئ    EFOM
تحليل السوق  ورسم الخرائط يف حاالت الطوارئ    EMMA

التعبري عن االهتامم    EOI
املعونة الفنيّة يف مجال الغذاء والتغذية    FANTA

منظمة األغذية والزراعة لدى األمم املتحدة )الفاو(    FAO
برنامج األغذية من أجل السالم )وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة(    FFP

نقاشات مجموعات الرتكيز    FGD
مكافئ الدوام الكامل    FTE

غذاء املستقبل    FtF
تدبري متكني النوع االجتامعي    GEM

فريوس العوز املناعي ومتالزمة العوز املناعي املكتسب   HIV and AIDS
أداة التقييم الشامل لقدرات املنظمة     HOCAI

مدير العمليّات    HoOPs
مدير الربامج     HoP

املوارد البرشيّة     HR
استعادة الكلفة غري املبارشة    ICR

تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية     ICT 4D
االلتزام والنهوض املؤسيس للجهة املانحة، سابًقا قسم اكتساب املوارد    IDEA

املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية    IFPRI
التنمية البرشيّة املتكاملة     IHD

منظامت غري حكوميّة دوليّة     INGO
جدول تعّقب أداء املؤرش     IPTT

نتيجة وسطى     IR
تعزيز املؤسسة    IS

ناموسية معالجة باملبيدات    ITS
مقابلة مع مخرب أسايس    KII
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مخترصات 

مستوى الجهد    LOE
الرصد والتقييم    M&E

الرصد والتقييم واملسائلة والتعلّم    MEAL
مسح املجموعات املتعدد املؤرشات    MICS

MOH   وزارة الصحة 
مذكرة تفاهم     MOU

أداة تقييم جودة اإلدارة     MQAT
برامج الجمع املمتدة عىل سنوات عديدة    MYAP

اتفاقية معدالت الكلفة غري املبارشة املتفاوض عليها    NICRA
منظمة غري حكوميّة     NGO

مكتب تنسيق الشؤون االجتامعيّة     OCHA
مكتب املساعدة الخارجيّة يف حاالت الكوارث    OFDA

بحث يف العمليات    OR
عمليات ما وارء البحار    OverOps

إذن مسبق PAL كتاب   
عامل االرتباط مع الجهات املانحة العامة     PDL

نبذة عن فكرة املرشوع    PIN
خطة إدارة األداء    PMP

وحدة إدارة املرشوع     PMU
إرشادات حول اقرتاح املرشوع     PPG

العودة إىل األداء السابق    PPR
تقييم تشاريك رسيع     PRA
إطار عمل املرشوع    Proframe

رزمة املشاريع    Propack
وثيقة اسرتاتيجية الحد من الفقر    PRSP

منظمة خاصة تطّوعية     PVO
الراحة واالسرتاخاء    R&R
إطار عمل النتائج    RF

طلب االستامرة    RFA
RFO   مسؤول مايل إقليمي

تقييم ريفي رسيع   RRA
منظمة إنقاذ الطفولة     SCF

مرشوع املدخرات واإلقراض الداخيل ضمن الجامعة     SILC
تقرير حول الوضع    SitRep

املحّدد والقابل للقياس والقابل للتحقيق وذي الصلة واملرتبط بالزمن    SMART
قياس املؤرشات البسيط للتعلّم ورفع التقارير املبنيّة عىل األدلّة      SMILER

هدف اسرتاتيجي     SO
حجم العمل    SOW

اإلدارة املالية للمتلقي الفرعي    SRFM
املستشار الفني    TA

إرشادات حول االستامرة املتعلقة بالشؤون الفنيّة     TAG
النرش املؤقت    TDY

نظرية التغيري     TOC
تقييم مرتكز إىل االستخدام    UFE

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ    UNDP
املفوضية السامية لالجئني التابعة لألمم املتحدة     UNHCR

منظمة األمم املتحدة للطفولة يونيسف    UNICEF
وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة     USAID

رسم خارطة تقييم الهشاشة     VAM
توفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحيّة للجميع     WASH

برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة    WFP
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

يد  وع الب يسامه تصم�ي امل�ش
ي طموحات خدمات 

خ
�

ن يصل 
أ
غاثة الاكثوليكية �ب الإ

م  قيق إماكنيا�ت
ت

الناس إىل �
ي جو من السالم 

خ
الاكملت �

عّية والكرامة  والعدالت الج�ت
نسانّية. الإ

HOME GLOSSARY

نصيحــة معلّية: 
يع باكملها،  ي خــالل رزمة املشــار

خ
�

ي حال وجــدت مصطلحات 
خ

�

مها  يع ل ت�خ خاصــة بتصم�ي املشــار

ي 
خ

اًمــا، أنقــر عىل أيقونة امل�د �
ت
�

 من الصفحــات لتتمكن 
ّ

أعــىل لك

مــن الطالع عليه.

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

إّن املرشوع مجموعة 

من األعامل املخطّط لها 

واملرتابطة التي تحّقق أهداًفا 

محّددة ضمن ميزانّية معّينة 

ويف فرتة محّددة من الزمن

تؤمن رزمة املشاريع األوىل إرشادات وأدوات عملية و تسري خطوة خطوة من أجل مساعدة موظفي خدمات 

اإلغاثة الكاثوليكية عىل تحسني جودة تصميم املشاريع ألّن تصميم املرشوع أمر أسايس من أجل نجاحه. فيساعد 

تصميم املرشوع العايل الجودة املوظفني عىل:

اتخاذ قرارات بشأن تصميم املشاريع تكون مبنيّة عىل األدلة والتعلّم من املشاريع السابقة وأفضل 	 

املامرسات لدى الوكاالت وضمن حقل العمل نفسه. 

صياغة اقرتاح مرشوع تنافيس يحظى بإمكانيّة أن متّوله الجهات املانحة  	 

تطبيق املشاريع التجاوبيّة واملبنية عىل األدلة التي تؤّمن تغيريًا إيجابيًا ومستداًما يف حياة األشخاص 	 

الذين تعمل خدمات اإلغاثة الكاثوليكية عىل خدمتهم وتجعل االبتكارات الناجحة عىل املستوى 

املطلوب )مساءلة أمام األشخاص الذين تخدمهم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية(. 

توضيح التوقّعات واألدوار واملسؤوليّات من أجل الوصول اىل النتائج عالية الجودة يف الوقت املناسب 	 

ولتأمني اإلدارة املناسبة ملوارد الجهات املانحة. 

باملخترص، تساهم جودة تصميم املرشوع يف تطلّعات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية اآليلة إىل أن يصل الناس إىل 

أفضل إمكانياتهم يف جو من السالم والعدالة االجتامعيّة والكرامة اإلنسانيّة. 

يتألف جمهور رزمة املشاريع األوىل األسايس من موظّفي برامج خدمات اإلغاثة الكاثوليكية القطريّة والوطنيّة 

والدوليّة العاملني مع الرشكاء وفرق تصميم املشاريع. ضمن خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ، مسّميات املناصب 

الشائعة لهؤالء املوظفني هي مدير برنامج، مدير مرشوع، مسؤول مرشوع أو اختصايص قطاع. 

أّما املرشفون وموظفو الدعم الفني  فيجب أن يستخدموا هم أيًضا رزمة املشاريع األوىل وهم يعملون عىل 

إدارة هؤالء املستخدمني األولني ودعمهم وتوجيههم. وتشمل فئة املوظّفني هذه رؤساء الربامج ورؤساء العمليّات 

واملمثلون القطريّون ونّواب املدراء اإلقليميني لجودة الربامج وجودة اإلدارة واملستشارون الفنيّون واختصاصيّو 

تطوير األعامل. 

قد يحسن أيَضا الرشكاء ذوي الخربة استخدام مواد رزمة املشاريع األوىل. يف بعض الحاالت، قد يطلبون من 

موظفي خدمات اإلغاثة الكاثوليكية التدريب أو املرافقة. 

املرشوع هو مجموعة من األعامل املخطّط لها واملرتابطة التي تحّقق أهدافًا محّددة ضمن ميزانيّة معيّنة ويف 

فرتة محّددة من الزمن. تحصل هذه األعامل ضمن مراحل متسلسلة نوًعا ما ، كام يرد يف حلقة إدارة املرشوع 

الخاصة بـخدمات اإلغاثة الكاثوليكية والواردة يف الرسم 1.1 أدناه التي تظهر أيًضا كيف ميكن للتعلُم أن يتولّد 

ويُستخدم يف كافة مراحل حلقة املرشوع من أجل التبليغ بشأن املشاريع القامئة واملستقبليّة وتحسينها. 

وع وع ضمن حلقة الم�ش : موقع تصميم الم�ش ي
القسم الثا�ن

القسم الأول: الغاية والمتلّقي الأولي

الفصل الأول: مقّدمة رزمة المشاريع الأول )بروباك 1(
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

تنفيذ املرشوع 

انطالقة املرشوع 

تصميم املرشوع

تشجيع التعلّم خالل 

العمل

التعرف عىل 

الحاجات والفرص

إدارة املرشوع 

تقديم املرشوع 

وضامن متويله

إغالق املرشوع 

تصميم املرشوع

يركّز عىل صنع القرار يف 
املرشوع وخطته. يوثّق اقرتاح 

املرشوع هذه القرارات 
ويخطّط الستخدام نسق 
تحّدده الجهة املانحة أو 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية. 
يعرض املقرتح منطًقا ملزًما 

يستجيب إىل مصالح الجهات 
املانحة ومتطلباتها ويعرض 
سبب اعتبارخدمات اإلغاثة 
الكاثوليكية ورشكائها الخيار 

األفضل لدى الجهات املانحة 
إليصال النتائج املقرتحة.

CRS الرسم 1.1: حلقة إدارة املرشوع التابعة لـخدمات اإلغاثة الكاثوليكّية

ميكن إيجاد املزيد من املعلومات حول 

قرار “االنطالق” أو “عدم االنطالق” يف 

إرشادات االستامرة املتعلّقة بالشؤون 

 TAG  الفنيّة

وع النا�ب   يعتمد إنطالق امل�ش
وتنفيذه وختامه عىل وضوح 

وع  قرارات تصم�ي امل�ش
ا ساسّية وجود�ت

أ
ال

تشجيع التعليم بعد

تشجيع التعليم بعد تشجيع التعليم قبل

تشجيع التعليم قبل

تشجيع التعلّم خالل

يعترب تصميم املرشوع مرحلة أساسيّة ضمن حلقة املرشوع. وتبدأ بعض عنارص تصميم املرشوع بشكل منوذجي 

عند تحديد حاجة و/أو فرصة متويل و إتّخاذ قرار مبديئ لـلـ«انطالق« / أو »عدم االنطالق«.  تنطلق عمليّة 

تصميم املرشوع بكامل زخمها عندما تصدر املوافقة عىل النبذة عن فكرة املرشوع ) PIN(. ويرتبط تصميم 

املرشوع بشكل وثيق  بتطوير املقرتحات ألن نوعيّة تصميم املرشوع تدّعم نوعية املقرتح. يعتمد انطالق املرشوع 

الناجح وتنفيذه وختامه عىل وضوح قرارات تصميم املرشوع األساسيّة وجودتها مبا يف ذلك املشاكل والفرص 

املحّددة التي يجب معالجتها، واألهداف التي يجب تحصيلها وكيفيّة قياسها واسرتاتيجيّة املرشوع واألنشطة 

املقرتحة من أجل تحقيق هذه األهداف وبنية اإلدارة وقرارات الرشاكة واملوارد املطلوبة )املوظّفون وامليزانيّة(. 

كام يعتمد التنفيذ الناجح للمرشوع عىل التواصل املمتاز بني فرق تصميم املرشوع و إدارة املرشوع. 

إَن رزمة املشاريع األوىل )بروباك 1( هي جزء من مجموعة من الوثائق اإلرشاديّة التي طورّتها CRS الستخدامها 

ضمن حلقة املرشوع: وهي رزمة مشاريع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية. وتركّز رزمة املشاريع األوىل عىل تصميم 

مشاريع قويّة وذات صلة وناجحة. بينام تركّز رزمة املشاريع الثانية عىل إدارة املرشوع وانطالق العمل والتطبيق 

والرصد والتقييم واختتام املرشوع. يف حني تركّز رزمة املشاريع الثالثة عىل إعداد نظام للرصد والتقييم واملساءلة 

والتعلّم خالل انطالقة املرشوع  حال متويله. 

عند االستجابة إىل فرص التمويل التنافسيّة، وال سيّام يف حالة الطلبات املقدمة إىل الحكومة األمريكيّة، ميكن أيًضا 

الرجوع إىل  إرشادات االستامرة املتعلقة بالشؤون الفنية )TAG( )CRS 2007(    وإرشادات حول الطلب 

املتعلق بالكلفة )a 2013 CAG( )CRS(  التي تؤّمن اإلرشادات املفّصلة والنامذج لصياغة املقرتحات 

وامليزانيّات االستجابية والتنافسيّة  بالتتايل. وتشمل أدوات تطوير األعامل األخرى املتعلقة بفرص التمويل 

التنافسيّة عىل خطط  خدمات اإلغاثة الكاثوليكية للجذب وموارد إدارة املعلومات

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public Proposal Toolbox/Technical Application Guidance (TAG).doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public Proposal Toolbox/Technical Application Guidance (TAG).doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public Proposal Toolbox/Cost Application Guidance (CAG).pdf
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تصميم املرشوع  هو نهج ومجموعة خطوات تشمل: 

التخطيط لعملية تصميم املرشوع والتفكري بكيف و متى يتّم إرشاك الجهات املعنية املختلفة 	 
تخطيط التقييم وإجراؤه	 
تحليل نتائج التقييم وتفسريها	 
إعداد أهداف املرشوع واختيار اسرتاتيجيّاته من أجل تحقيق هذه االهداف وبلورة نظريّة التغيري 	 

الخاصة باملرشوع. 
بناء إطار عمل املرشوع	 
التخطيط لرصد املرشوع وتقييمه واملساءلة والتعلّم	 
وضع قامئة بأنشطة املشاريع وتسلسلها	 
القرار بشأن موظفي املرشوع والبنية اإلداريّة 	 
تطوير ميزانيّة للمرشوع	 
مراجعة جميع قرارات تصميم املرشوع 	 
التعلّم من خربات تصميم املشاريع. 	 

يجري تنظيم هذه الخطوات يف فصول رزمة املشاريع االوىل. ويشري الرسم 1.2 إىل رسيان الخطوات/ الفصول 
ويظهر كيف أنها ترتبط بعنارص اقرتاح املرشوع. 

الرسم 1.2: خارظة سريورة تصميم املرشوع

تربير/بيان 
الحاجات

تخطيط تصميم 
املرشوع

التقييم والتحليل 
والتفسري

إطار عمل النتائج 
واسرتاتيجّية 

املرشوع ونظرية 
التغيري

إطار عمل املرشوع 
)بروفريم( 

والتخطيط للرصد 
والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

القدرات التنظيمّية 
والخطة اإلداريّة

أنشطة ما بعد 
التصميم 

صياغة املقرتح 
ومراجعته

روزنامة األنشطة 
وامليزانّية

ورقة املفهوم 
ومراجعتها

القسم 
التحريري من  

االسرتاتيجّية

خطة اإلدارة/ 
بيان القدرات 

التنظيمية

امليزانّية  
ومالحظات 

امليزانّية

روزنامة 
األنشطة/رسد 
خطة التنفيذ

إطار عمل املرشوع 
)بروفريم(، خطة 
الرصد والتقييم، 

جدول تعّقب أداء 
IPTTاملؤرشات

وع   خطوات تصم�ي امل�ش
ّ

 عمًلا أن
ا متكّررة  متسلسلت زمنًيا، إل أ�خ

ي القيقة. 
خ

ودينامّية �

4

 إطار عمل 
النتائج، األهداف 

و الغايات 

وع  القسم الثالث: المزيد بشأن تصميم الم�ش

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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كيف يختلف األمر يف حالة االستجابة الطارئة؟ 

 يف حاالت الطوارئ املفاجئة، غالبًا ما تكون االستجابة الرسيعة أساسيّة من أجل إنقاذ األرواح

 واألصول وإعادة الكرامة. ونتيجة لذلك، يجري تصميم املرشوع وبلورة االقرتاح تحت ضغط زمني شديد 

وغالبًا ما يكون صنع القرار الزًما من دون أن تكون املعلومات مكتملة. ولهذا السبب، لرمبا نضطر إىل تكييف 

خطوات تصميم املرشوع من أجل االستجابة الطارئة لكن من دون تخطي تلك الخطوات. فبشكل عام، 

يجب تطبيق مبدأ “املقبول” عىل تصميم املرشوع يف املراحل األوليّة الستجابة الطوارئ. ال يعني “املقبول” 

أن نختار الخيار الثاين من ناحية األفضليّة. بل يعني اختيار العمليّات والطرق البسيطة واآلمنة والرسيعة 

والخفيفة والسهلة  للبداية برشط تحسينها مع مرور الوقت )مرشوع بناء القدرات يف حاالت الطوارئ للعام 

2007(. وتعكس إرشادات رزمة املشاريع األوىل حول “كيف يختلف األمريف حالة االستجابة الطارئة” معايري 

SPHERE ودروس الوكالة. وتكون هذه األقسام ذات صلة مبرحلة الطوارئ الحادة لالستجابة الطارئة عندما 

يكون الوقت قصرًيا والوضع يتغري رسيًعا. 

علاًم أّن خطوات تصميم املرشوع متسلسلة زمنيًا، إال أنها متكررة وديناميّة يف الحقيقة، فعىل سبيل املثال، قد 

يبدأ فريق تصميم مرشوع مبناقشة اسرتاتيجية مرشوع محتمل خالل التقييم. يبدأ العمل األويل عىل امليزانيّة مع 

مرحلة التخطيط لتصميم مرشوع وتساهم يف اختيار اسرتاتيجية املرشوع. أما خطة التوظيف واإلدارة وروزنامة 

األنشطة وميزانية املرشوع املفّصلة فال بد من أن تكون متزامنة يف اإلعداد. 

إتباع هذه الخطوات من تصميم املرشوع وإستخدام اإلرشادات ذات الصلة األخرى مثل سياسات و إجراءات 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية للرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم  ميثّل »علم« تصميم املرشوع. أّما تكييف هذه 

الخطوات مع سياق املرشوع املحّدد، وتبّني روحيّة االستقصاء والتعلُم الصادق، وتأمني املشاركة الواسعة النطاق، 

واستخدام املنطق الذيك وتطبيق املعرفة املكتسبة من الخربة فتشكل كلّها »فن« تصميم املرشوع. 

تتشابه خطوات تصميم املرشوع وأدواته بني املنظاّمت حتى ولو اختلفت الرشوط يف بعض األحيان. ويشمل 

امللحق 1 املرسد املقارن ملصطلحات تصميم املرشوع مبا يف ذلك تلك التي يستخدمها املانحون التقليديّون 

لـخدمات اإلغاثة الكاثوليكية. 

يركّز  الفصل الثاين  عىل خمس قضايا أساسيّة متقاطعة مهّمة لتصميم املرشوع. هو يشمل أقسام بشأن: تعاون 

الرشكاء ودعمهم، دمج النوع االجتامعي، إدماج بناء السالم والحوكمة، املساءلة أمام املستفيد والتعلّم. يحتوي 

كّل قسم عىل معايري الجودة و عىل قامئة أسئلة للمساعدة عىل أخذ جميع األمور املرتبطة بكّل خطوات تصميم 

املرشوع بعني االعتبار. 

تؤّمن رزمة املشاريع األوىل )بروباك 1( اإلرشادات العمليّة واألدوات وقوائم التحقق لكّل خطوات تصميم 

املرشوع. تنتظم هذه الخطوات يف الفصول الثالث والخامس والسابع حتى التاسع. ويف كّل من هذه الفصول، 

تجد مقّدمة فيها: 

معايري الجودة وتدابري واضحة لألداء املتوقّع	 

نقاش مخترص حول أهميّة هذه الخطوة املحّددة من تصميم املرشوع. 	 

تيل املقّدمة أقساًما حول”كيفية العمل”، والتنفيذ خطوة خطوة )املشار إليها بإشارة  مع األدوات 

والجداول واألمثلة والدروس املستقاة والنصائح العمليّة واملوارد املختارة األخرى والروابط. ترد عالمة املفتاح 

 أمام وثائق خدمات اإلغاثة الكاثوليكية الداخليّة. وتنتهي هذه الفصول بقسمني قصريين يشريان إىل كيفيّة 

( ويف حال حصل ذلك، كيف يختلف  ربط تصميم املرشوع باقرتاح املرشوع )وعليها عالمة القطة الورق 

األمر يف حالة االستجابة الطارئة )وأمامها رمز   (  

نصيحــة معلّية: 
ّمته قبل  ــد من قــراءة الفصل �ب

ّ
ك

أ �ت

خ�ي بعنوان 
أ
اللجــوء إىل القــم ال

ي حالت 
خ

مر �
أ
تلف ال خ “كيــف �ي

الســتجابة الطارئة؟” وإل لن 

 . تكــون املعلومات ذات مع�خ

روزنامة االنشطة: 

هي روزنامة تفّصل األهداف 

الواسعة عىل مستوى 

االنشطة وتدرجها عىل شكل 

أعامل محّددة وتضع الئحة 

بها عىل جدول غانت )جدول 

عامودي( يشتمل عىل اإلطار 

الزمني وأسامء األشخاص أو 

املنظامت املسؤولة

SPHERE معايري
واحدة من أكرث مجموعات 

املعايري املتعارف و املتّفق 

عليها دوليّاً و الحّد االدىن 

املقبول عامليًا لتقديم إستجابة 

إنسانية ذات جودة. تّم 

توثيق هذه املعايري يف امليثاق 

اإلنساين واملعايري الدنيا يف 

مجال االستجابة اإلنسانية، 

أو ما يعرف بدليل إسفري 

)مرشوع إسفري 2011(

القسم الرابع: عالَم تحتوي رزمة المشاريع الأول؟ 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.sphereproject.org/handbook/
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• Clarify expectations, roles and responsibilities to deliver timely and quality results and ensure 
stewardship of donor resources

ويشمل الفصالن السادس والعارش مناذج أوراق مفاهيم و اقرتاحات مشاريع ميكن استخدامها عندما ال يكون 

لدى الجهة املانحة منوذًجا مفّصاًل. كام يشمالن قوائم التحّقق للمراجعات الداخليّة. 

يحتوي الفصل الحادي عرش عىل إرشادات حول كيفيّة إجراء مراجعة ما بعد العمل لعملية تصميم املرشوع. 

 . ميكن تحميل النامذج الفارغة ألدوات تصميم املرشوع التي جرت مناقشتها يف رزمة املشاريع األوىل هنا 

ضمن هذا املستند، يشكل هذا السهم رابطًا داخليًا يف خدمات االغاثة الكاثوليكية حيث ميكن تنزيل  املستندات 

الفرديّة. ويشمل امللحق مسارد املصطلحات املقارنة وأمثلة عن ورشات عمل تشاركيّة بشأن تصميم املشاريع 

وتوصيف مخترص ألطر العمل املفهوميّة املشرتكة االكرث عموًما. 

اإلبحار يف رزمة املشاريع األوىل 

يعترب فهم الجوانب الديناميكية والتفاعلية )ذهابًا وإيابًا( يف اإلرشادات الخطيّة التي تعرض املواضيع يف أدبيات 

خطيّة مستقيمة لتصميم املرشوع الفعيل تحديًا كبريًا. راجع عرض رزمة املشاريع االوىل الذي ينتقل خطوة 

خطوة كطريقة من أجل تأمني املعلومات بجرعات صغرية. فعىل سبيل املثال، عند تطوير اسرتاتيجيّة املرشوع 

)الفصل الخامس(، ستحتاج إىل التفكري بشأن ميزانيّة املرشوع )الفصل التاسع( يف الوقت نفسه. ميكنك أن تنتقل 

ذهابًا وإيابًا بني الفصول واألقسام حسب الحاجة. 

التقريب والتكييف يف رزمة املشاريع األوىل

تكمن الغاية من رزمة املشاريع األوىل أن يجري استخدامها يف املشاريع كافة. وتكون إرشادات تصميم املشاريع 

يف رزمة املشاريع األوىل مناسبة أكانت خدمات اإلغاثة الكاثوليكية هي املتلقي األسايس أو الفرعي. وهي تنطبق 

عىل مشاريع االستجابة الطارئة والتعايف والتنمية واملنارصة. وهي مفيدة لتصميم املشاريع املرسلة إىل الجهات 

 .)RFAs( املانحة كافة، مبن  فيهم من لديهم استامرات طلبات محددة

أما الفكرة من وراء التقريب فهي أن تظهر القدرة عىل تكييف رزمة املشاريع األوىل مع سياقات املشاريع 

املحّددة. فاملقراب آلة ميكن تعديلها عىل مستوى الطول، إال أن سامت األداة املفيدة كافة تبقى قامئة )مثاًل 

العدسات(. فالشخص الذي يستخدم املقراب مسؤول عن القرار بشأن تقصريه أو إطالته أو تعديله  للحصول عىل 

أفضل نتيجة يف وضع  معنّي. 

يضع الجدول 1 أ قامئة ببعض األمثلة عن طريقة التقريب يف تصميم املرشوع لسياقني مختلفني:

مرشوع خمس-سنوات متكامل للغذاء من أجل السالم وارد تحت العنوان الثاين متّوله قطاعات 	 

متعددة

مرشوع لسنة واحدة بتمويل من مكتب املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث للمساعدة الطارئة /	 

مرشوع ملجأ انتقايل

اإلبحار بني فصول رزمة املشاريع األوىل

يف النسخة املطبوعة، ميكن للمقّسامت الجانبيّة أن ترشدك بينام تتصّفح الرزمة. أما 

يف نسخة PDF، أنقر عىل املقّسم الخاص بالفصل ليأخذك إليه، أو أنقر عىل “الصفحة 

الرئيسة” لتعود إىل صفحة املحتويات. 

املقراب
الفكرة هي أّن خطوات 

تصميم املرشوع يجب أن 

تكون متكيّفة بالشكل 

املناسب مع األوضاع املحّددة 

وليس تخطّيها، بالطريقة 

نفسها التي تكون فيها أنابيب 

املقراب ممتّدة طواًل أو 

مضغوطة قرًصا لتلبية حاجات 

املستخدم من دون خسارة 

أّي من سامت األداة املفيدة 

يف العمليّة.

القسم الخامس: كيفّية استخدام رزمة المشاريع الأول؟ 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الجدول 1 أ- أمثلة التقريب يف تصميم املرشوع

مرشوع خمس-سنوات متكامل للغذاء من أجل السالم مبوجب 

العنوان الثاين 

مرشوع لسنة واحدة بتمويل من مكتب املساعدة الخارجّية يف 

حاالت الكوارث

التخطيط لتصميم 

املرشوع 

جدول زمني لستة أشهر لتصميم املرشوع  و املقرتح	 
تحليل الجهات املعنيّة	 
+$100.000 ميزانيّة تصميم املرشوع التي يصادق عليها 	 

اإلقليم
10 موظفني من الربنامج القطري واإلقليمي ومن املقر 	 

العام مخصصني ألنشطة تصميم املرشوع

أسبوع لتصميم املرشوع ووضع الجدول الزمني لالقرتاح	 
تحليل الجهات املعنيّة	 
موافقة املمثل القطري عىل ميزانيّة تصميم املرشوع 	 

البسيطة
يقود مستشار فني للملجأ أنشطة تصميم املرشوع؛ يعمل 	 

موظف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية والرشيك مع فريق 
تصميم املرشوع عند االقتضاء

التقييم والتحليل 

والتفسري

 خطة تقييم عىل مدى 3 أشهر	 
فريق من 3 أشخاص يجمع البيانات الثانويّة 	 
جمع البيانات األولية من قبل 30 عامل عىل التعداد يف 50 	 

جامعة محليّة يجري اختيارها عن سابق تصّور يف إقليم 
واحد 

ورشة عمل من يومني للجهات املعنيّة من أجل تحليل 	 
إضايف وتفسري للبيانات؛ تجري املصادقة عىل النتائج يف 10 

مجتمعات محليّة فيها املجموعات الفرعيّة املستضعفة

خطة تقييم متتد عىل يومني ونصف	 
شخص يعمل عىل جمع البيانات الثانويّة يف اجتامعات 	 

فرق العمل
جمع بيانات أويل يجريه موظّفو خدمات اإلغاثة 	 

الكاثوليكية ورشكاؤهم يف ثالث مجتمعات محليّة يجري 
اختيارها عن سابق تصّور يف منطقة واحدة. 

اجتامع ساعتني لتحليل معّمق وتفسري للبيانات مع 	 
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية والرشكاء. 

إطار عمل النتائج، 

إسرتاتيجّية املرشوع 

ونظريّة التغيري

ورشة عمل من يومني للجهات املعنيّة يديرها املسؤولون 	 
الفنيّون يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، تعقد من أجل 

صياغة إطار عمل النتائج وتقييم خيارات اسرتاتيجيّة 
املرشوع وبلورة نظرية تغيري رصيحة

اجتامع ساعتني يديره املستشار الفني للملجأ ورؤساء 	 
الربامج مع الرشكاء وينعقد من أجل صياغة إطار عمل 

النتائج وتقييم خيارات اسرتاتيجيّة املرشوع وتطوير نظرية 
تغيري رصيحة

ورقة املفهوم 

ومراجعتها

يراجع املسؤولون الفّنيون يف اإلقليم واملقر العام ورقة 	 
املفهوم الداخليّة؛ ال تطلب الجهة املانحة ورقة املفهوم. 

مراجعة ورقة املفهوم داخليًا ورفعها إىل مكتب املساعدات 	 
الخارجية يف حاالت الطوارئ املحيل من أجل تغذية راجعة 

وتوصيات من أجل الوصول إىل مقرتح كامل.

إطار عمل املرشوع 

والتخطيط للرصد 

والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

تجري صياغة إطار عمل املرشوع يف ورشة عمل من 3 أيام	 
تشمل خطط الرصد والتقييم واملساءلة و التعلّم جدواًل 	 

ملتابعة أداء املؤرّشات، الخط القاعدي )األسايس(، 
التقييم النصفي والنهايئ، آليّات املساءلة وعنرص البحوث 

التشغيليّة بقيادة رشيك من  الجامعة 

إطار عمل للمرشوع تجري صياغته يف اجتامع من ساعتني	 
تشمل خطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم تقيياًم آنيًا 	 

وآليّات املساءلة

القدرة التنظيمّية 

والخطة اإلداريّة

بناء عىل نصيحة نائب املدير اإلقليمي/مدير وحدة جودة 	 
اإلدارة، يعمل فريق تصميم املرشوع عىل بلورة بنية 

لإلدارة والدعم من أجل التجّمع
يساعد مستشار السلع التقني عىل بلورة خطة إدارة 	 

سلسلة التوريد

بإرشاد من رئيس العمليّات، يعمل فريق تصميم املرشوع 	 
عىل بلورة جدول تنظيمي

يساعد مدير املشرتيات عىل تحديد أفضل مصدر محيل 	 
وأفضل وسائل النقل واألسعار للبضاعة واملواد الداخلة يف 

املرشوع. 

جدول  األنشطة 

وامليزانّية

اجتامع يومني لبلورة الجدول الزمني لألنشطة وامليزانيّة 	 
ومالحظات امليزانيّة مبساعدة املسؤول املايل اإلقليمي

تكون ميزانيّة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم %10 من 	 
إجاميل امليزانيّة

اجتامع ساعتني لبلورة الجدول الزمني لألنشطة وامليزانيّة 	 
ومالحظات امليزانيّة مبساعدة املدير املايل للربنامج القطري

تكون ميزانيّة الرصد والتمويل واملساءلة والتعلّم %3 من 	 
اإلجاميل

بلورة املقرتح 

ومراجعته

يستكمل القيّمون الفّنيّون املسودات الخاصة بالهدف 	 
االسرتاتيجي املتوقّع. يصوغ فريق مؤلف من 6 أشخاص 

قادمني من الربنامج القطري واإلقليم واملقر الرئيس االقرتاح
يراجع اإلقليم واملقر الرئيس االقرتاح	 

يصوغ مسؤولو الربامج االقرتاح مبساعدة املستشارين 	 
الفنيني

يراجع اإلقليم االقرتاح	 

أنشطة ما بعد 

التصميم 

تشمل مراجعة ما بعد العمل مسوحات عىل اإلنرتنت 	 
يتبعها اجتامع ليوم واحد

ملف االقرتاح يحتوي عىل مدونات االجتامعات والوثائق 	 
الداخليّة. يكون مسؤولو الربامج مناطني مبهمة توجيه 

رئيس املرشوع يف حال نجاح االقرتاح.

تشمل مراحعة ما بعد العمل مسًحا عىل اإلنرتنت يليه 	 
اجتامع لساعة واحدة

مستند إضايف للميزانيّة يشتمل عىل تفاصيل حسابات 	 
امليزانيّة واالفرتاضات. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

كام ميكن أن نستخلص من الجدول، قام  فريقا تصميم املرشوع بسلسلة الخطوات اآليلة إىل الوصول إىل رفع 

االقرتاح والتعلّم من العملية. أما الفارق فكان يف الوقت واملوارد البرشيّة واألموال لكّل من خطوات تصميم 

املرشوع. ويشري هذان املثالن إىل التقريب: كيف أّن جهود التصميم تتكيّف بطريقة مناسبة مع كّل من املشاريع 

بحسب وضع كّل منها والجهة املانحة. استخدموا حكمتكم واستشريوا رؤساء الربامج ونائب املدير اإلقليمي/ 

مسؤول وحدة جودة الربامج/ و/أو املستشارين الفنيني عند تقريب تصميم املرشوع. 

شّجع عىل استخدام رزمة املشاريع األوىل

ال يحّسن التوجيه الجيد لتصميم املرشوع وحده تصميم املرشوع- فقد تكون أعامل أخرى الزمة مثل الدعم 

اإلرشايف ملعالجة متالزمة “الوقت غري كاٍف للتصميم”. باإلضافة إىل ذلك، ال ميكن لنرش رزمة املشاريع األوىل 

وحده أن يعّزز املعرفة واملهارات والسلوكيّات لتصميم املرشوع وبشكل خاص يف حال بقي عىل الرفوف. فّكر 

كيف ميكنك تشجيع املستخدمني األساسيني عىل استخدام رزمة املشاريع. إليك بعض األمثلة:

يعود مدراء املرشوع وفرق تصميم املشاريع إىل رزمة املشاريع األوىل كمرجع قبل بذل جهد تصميم 	 

املرشوع وخالله. 

 يطلب املدرّب قراءة قسم من رزمة املشاريع األوىل قبل ورشة عمل تصميم املشاريع/التوجيه، 	 

ويستخدمه كأداة دعم تعليميّة وكمورد خالل ورشة العمل. 

ينظم مدراء املرشوع مجموعات لتعليم األقران لقراءة رزمة املشاريع األوىل ومناقشتها؛ يقارنون 	 

اإلرشادات واملعايري مع مامرسات تصميم املرشوع الخاصة بهم ويقّررون ما الذي يجب تغيريه من 

أجل تحسني تصميم املرشوع. 

فكّر كيف ميكنك تشجيع 
استخدام رزمة املشاريع االوىل 
من قبل املستخدمني األساسيني

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
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تنطبق خمس مسائل متقاطعة 
عىل خطوات تصميم املرشوع كافة 

أطلب مساعدة رئيس الربامج أو 
املستشار الفني 

 تساعد العالقات التعاونية بني 
املجتمع املدين والقطاعني العام 

والخاص يف تحقيق التغيري اإليجايب 
الذي يدوم 

مقدمة

كاء ودعمهم القسم الأول: تعاون ال�ش

وع ي تصميم الم�ش
: قضايا متقاطعة �ن ي

الفصل الثا�ن

يعترب الفصل الثاين فصاًل مميزّا ويحتوي عىل قوائم تحّقق لخمس قضايا متقاطعة تنطبق عىل كافة خطوات 

تصميم املرشوع. وتعكس القضايا املتقاطعة هذه مبادئ خدمات اإلغاثة الكاثوليكية التوجيهية وأفضل مامرسات 

القطاع وتستجيب ألولويات الجهات  املانحة ومتطلباتها وتحّسن اسرتاتيجيّة الوكالة مبا يف ذلك الكفايات 

االساسيّة واالنتقال من الرصد والتقييم إىل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم.  يشتمل هذا الفصل عىل االقسام 

التالية الذكر: 

القسم األول: تعاون الرشكاء ودعمهم

القسم الثاين: دمج النوع االجتامعي

القسم الثالث: دمج بناء السالم والحوكمة

القسم الرابع: املساءلة أمام املستفيد

القسم الخامس: التعلّم

استخدم قامئة التحقق  الخاصة بكّل قسم   بطريقتني:

إقرأها عند التخطيط لتصميم املرشوع من أجل استباق القضايا املتقاطعة التي يجب اخذها 	 

باالعتبار يف كل من خطوات تصميم املرشوع

راجعها خالل تصميم املرشوع وبعده لتقييم كيفيّة معالجة القضايا املتقاطعة.	 

ميكن اإلجابة عىل أسئلة قامئة التحّقق بـ »نعم« أو »ال«. يف حال كان الجواب »ال«، استخدم حكمتك. قّرر ما إذا 

كان السؤال قاباًل للتطبيق ويف حال كان ذلك ممكًنا، ترصّف: راجع الفصل ذي الصلة أو القسم املناسب للخطوة. 

أطلب مساعدة مسؤول الربنامج أو املستشار الفني وراجع املوارد املقرتحة للمزيد من املعلومات. ترد املوارد 

األساسيّة مبارشة بعد قامئة التحّقق.

معايري الجودة
يعترب قرار الرشيك يف املرشوع أو قرار التجّمع أمرًا اسرتاتيجيّا وشفافًا وفّعاالً من ناحية الكلفة 	 

وتنافسيًا يسلّط الضوء عىل القيمة املضافة لدى كّل من الرشكاء. تأيت هذه القرارات أرسع ما ميكن مبا 

يف ذلك قبل فرصة تحرير التمويل

تساعد نتائج تقييم قدرة الرشيك الرسمي )مبا يف ذلك تلك التي جرت خارج سياق تصميم املرشوع( 	 

يف اتخاذ القرارات الخاصة بتصميم املرشوع

يعكس إرشاك الرشيك يف تصميم املرشوع مبادئ التفويض وقدرة كل من الرشكاء ونتائج تحليل 	 

الجهة املعنيّة

تدخل أنشطة تعزيز قدرات  الرشيك )مبا يف ذلك خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة( بشكل رصيح يف 	 

روزنامة أنشطة املرشوع  وميزانيته. وتشمل املشاريع التي تركّز بشكل خاص عىل تعزيز القدرات 

هدفًا أو أهداًف محّددة واسرتاتيجيّة مرشوع ذات صلة. 

اهمّية تعاون ودعم الرشيك يف تصميم املرشوع

تعّزز مهمة ومبادئ الرشاكة  يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية تعاون و دعم الرشيك ضمن تصميم املرشوع وخالل 

دورة املرشوع. فبالنسبة إىل خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، تعترب الرشاكة عالقة مبنيّة عىل االلتزام املتبادل وعىل 

الغايات والقيم املكّملة. قد تكون هذه الرشاكات طويلة األمد بطبيعتها وقد تذهب إىل ما وراء املرشوع أو قد 

تكون خاصة مبرشوع محّدد. 

تلتزم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بدعم الجهات الفاعلة يف املجتمع املدين املحيل )مبا يف ذلك الكنيسة 

الكاثوليكيّة واملنظامت املجتمعيّة( وتعرتف بأن العالقات التعاونية بني املجتمع املدين والقطاعني العام والخاص 

تساعد يف تحقيق التغيري اإليجايب الذي يدوم. 

التفويض
مبدأ من مبادئ التعليم 

االجتامعي الكاثولييك يقيض 

بأّن مستوى أعىل من الحكومة 

أو املنظّمة ال يفرتض به أن 

يؤّدي عماًل أو واجبًا ميكن أن 

يتّم عىل مستًوى أدىن عىل يد 

أشخاص هم أقرب إىل املشكلة 

ولديهم فهم أفضل للمسألة

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 



)بروباك 1( : رزمة المشاريع الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكّية 9

الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

يساهم تعاون الرشكاء ودعمهم يف أهداف املرشوع  املحددة من جهة ويف أهداف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 

العامة واالشمل. وغالبًا ما يكون اختيار الرشيك يف املرشوع أساسيّا يف نجاحه النهايئ. أما من وجهة نظر الجهات 

املانحة فإّن عالقاتخدمات اإلغاثة الكاثوليكية القوية مع املؤسسات املحليّة غالبًا ما تؤدي إىل منافع تنافسيّة 

مهمة. 

تكون الرشاكات املرتبطة باملشاريع مبنيّة عىل سياق محّدد. ويف بعض الحاالت، يقود رشكاء خدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية عملية تصميم املرشوع ويتملّكونها بينام تضطلع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بدور الداعم. يف حاالت 

أخرى، تقود خدمات اإلغاثة الكاثوليكية املحادثات واملفاوضات الختيار الرشيك املناسب عىل ضوء القدرات 

الالزمة. وتستفيد هذه القرارات من حوار خدمات اإلغاثة الكاثوليكية املستمر مع املؤسسات املحليّة ومعرفة 

نقاط قوتهم وضعفهم. 

لدى خدمات اإلغاثة الكاثوليكية باع طويل يف العمل بالرشاكة مع املنظامت املحليّة. ومؤّخرًا، متّكنت من 

تطوير مجموعة متنوعة من الرشكاء. وبشكل عام، غالبًا ما تحتاج فرص التمويل الكربى إىل إتّحاد من الرشكاء 

يضّمون قواهم املتكاملة يف املرشوع الواحد. قد يشمل اإلتّحاد املنظامت غري الحكوميّة املحليّة التي تعمل عىل 

امتداد جغرايف واسع واملنظامت املتخصصة ذات املوارد التقنيّة و/أو املنظامت التي تتمتّع بخربة عامليّة. تفرض 

بعض الجهات املانحة مجموعة متنّوعة وفريدة من نوعها من الرشكاء العاملني يف القطاع الخاص أو املؤسسات 

االكادمييّة واملنظامت غري الحكوميّة  بالإلضافة اىل الحكومة املحليّة أو الوطنيّة. 

وبناء عىل حاجة الرشيك وطلبه، تلتزم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بتأمني دعم تعزيز القدرات الذي يساعد 

الرشكاء عىل العمل بطريقة أكرث فاعليّة و العمل باتجاه االستدامة وتحقيق األهداف العامة. يكون تعزيز 

القدرات ضمن املرشوع مبنيًا عىل تقييم املؤسسة، مثل أداة التقييم الشامل لقدرات املنظمة التي تعتمدها  

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية أو ما يسّمى بالـHOCAI ، وأمور أخرى.   يختلف تعزيز القدرات ضمن املرشوع 

الواحد بناًء عىل دور الرشيك ومسؤولياته يف املرشوع وعىل اساس نقاط القوة ومجاالت التحسني لديه. 

خالل تصميم املرشوع، يجري اتخاذ قرارات أساسيّة تكون مرتبطة بتعاون الرشيك ودعمه. وأهّم هذه القرارات : 

قرارات الرشاكة التي ترد تفاصيلها يف الفصل الثالث والتي ميكن اتخاذها )وضع اللمسات االخرية 	 

عليها( يف مراحل الحقة من تصميم املرشوع، مثاًل عند استكامل التقييم أو يف مرحلة اختيار 

االسرتاتيجيّة. 

أدوار ومسؤوليات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية و الرشكاء يف إدارة املرشوع )الفصل الثامن(	 

حاجات الرشيك يف تعزيز القدرات واسرتاتيجياته )الفصل الثامن(	 

الجدول2أ : قامئة التحقق املتعلقة بتعاون الرشيك ودعمه يف تصميم املرشوع

خطوة تصميم 

املرشوع

نعم/ القضايا تعاون الرشيك و دعمه 

تخطيط تصميم 

املرشوع
تحديد الجهات الفاعلة يف املرشوع

هل حّددت أنسب رشكاء لفرصة التمويل هذه وأهدافها بناًء عىل القيمة املضافة والتكامل )مثل القدرة 	 

الفنيّة، الخربات القطاعيّة، املعرفة املحليّة، املدى، الحجم، الشبكة، السمعة( أو أّي معايري أخرى )مثل تفضيل 

الجهة املانحة للمنظامت غري الحكوميّة املحليّة مقابل الدوليّة لتضطلع بدور الرشيك؟(

هل اخرتت أنسب عدد من الرشكاء لفرصة التمويل هذه باستخدام منطق واضح؟	 

هل قيّمت أهلية الرشيك لالستفادة من فرصة التمويل هذه؟ 	 

بناء العالقات الرشيكة 
هل تواصلت مع رشكاء ملناقشة املعلومات األساسيّة لفرصة التمويل وتبعاتها يف حال رغبوا يف املشاركة )مثاًل 	 

متطلّبات الرتشح، نسق االقرتاح(؟

هل تشاركت مع كّل من الرشكاء )مبا يف ذلك خدمات اإلغاثة الكاثوليكية( بالرؤية واملهمة والقيم؟	 

 	 CAFE(( للمشاريع التي تضّم تجّمًعا من الرشكاء، هل ناقشت  معايري إطار انتظام التجّمع من أجل التميّز

CRS 2008a(( لإلجراءات اإلداريّة، التنفيذية واملاليّة؟

تاج فرص التمويل 
ت

غالًبا ما �
اكء  اد من ال�ش

تّ
ى إىل إ� الك�ب

وع  ي امل�ش
خ

يضّمون قوامه املتاكملت �
الواحد

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/Partnership/Partnership%20ARCHIVE/CAFE%20Manual
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خطوة تصميم 

املرشوع

نعم/ القضايا تعاون الرشيك و دعمه 

تخطيط تصميم 

املرشوع

للمشاريع التي تضّم تجّمًعا، هل وافق الرشكاء عىل بنية التجّمع وغاياته وأدواره وطريقة عمله؟ 	 

يف حال مل تضع اللمسات األخرية عىل قرارك بتشكيل “فريق” مع منظمة ما، هل وقّعت عىل اتفاق عدم 	 

إفصاح عن املرشوع؟ يف حال اتخاذ قرار تشكيل الفريق، هل جرى توقيع اتفاق بهذا الشأن؟ )منح تنافسيّة(

مناقشة قدرات الرشيك ومراجعتها
هل اعتمدت الرشكاء الجدد مبوجب إرشادات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وبروتوكوالتها؟ 	 

هل قيمت املخاطر يف العمل مع متعاونني محتملني من فئة A-133  )تقييم املخاطر قبل تشكيل فريق 	 

املتلقني الفرعيني للرشكاء من فئة A-133  ؟(

عىل ضوء متطلّبات فرصة التمويل  ونتائج تقييامت املنظمة القامئة )ملف الرشيك، الHOCAI، إدارة 	 

املتلقي الفرعي املالية، االستخبارات أو املصادر األخرى(، هل: 

حلّلت الفرص واملخاطر املرتبطة بقدرة الرشيك من أجل اتخاذ قرار الرشاكة	 

أرشكت الرشكاء من أجل مناقشة نقاط القوة الفنيّة والتنظيميّة لديهم؟ 	 

تحليل الجهات املعنّية
هل حّددت بوضوح مشاركة رشكاء املرشوع يف كّل من خطوات تصميم املرشوع؟ 	 

هل حّددت ما هي حاجات الرشيك لجهة تعزيز القدرات واملوارد )الفنيّة واملاليّة والبرشيّة( عىل ضوء 	 

مشاركتهم يف كّل من خطوات تصميم املرشوع؟ 

التقييم والتحليل 

والتفسري

 هل حّددت كيف سيعمل الرشيك عىل قيادة وتيسري و/أو املشاركة باي نشاط تقييمي ؟	 

يف حال كان تعزيز القدرات عنرًصا أساسيًا من املرشوع: 	 

 هل أجريت تقييم املنظمة للرشيك ذي الصلة باستخدام الـ HOCAI  أو اإلدارة املالية للمتلقي 	 

الفرعي أو أي أداة تقييم أخرى؟

هل أرشكت قيادة الرشيك يف تحديد أو تأكيد االحتياجات االولوية لتعزيز القدرات يف منظمتهم؟	 

إطار عمل النتائج، 

اسرتاتيجية املرشوع 

ونظرية التغيري

هل تدعم  االسرتاتيجية املقرتحة للمرشوع خربات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية و الرشكاء وقيمتهم املضافة؟	 

يف حال كان تعزيز القدرات اسرتاتيجيّة اساسيّة ضمن املرشوع:	 

 	 HOCAI هل يستجيب إىل نتائج تقييم القدرات الصادر عن أداة التقييم الشامل لقدرات املنظّمة

وعن أداة إدارة املتلقي الفرعي املاليّة أو أّي أداة تقييم أخرى؟

هل أرشكت قيادة الرشيك يف بلورة االسرتاتيجيّة؟ 	 

هل يتطلّب تعزيز القدرات أهدافًا محددة ويف حال كان الجواب باإليجاب فعىل أّي مستًوى؟ 	 

)املخرجات، النتائج املتوسطة، الهدف االسرتاتيجي(؟

هل لديك نظرية صلبة  للتغيري مرتبطة بالنتائج املتوقّعة مثل تنمية املجتمع املدين  واملامرسات 	 

التنظيميّة املتغرّية، إلخ؟ 

إطار املرشوع 

والتخطيط للرصد 

والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

هل ارشكت الرشكاء يف بلورة املؤرشات لقياس نتائج تعزيز القدرات؟	 

يف هذا السياق، هل أّن املؤرشات تقيس التقدم واملخرجات مبا يتامىش مع الـHOCAI و قدرات املتلّقي 	 

الفرعي يف االدارة املالية؟ 

القدرة التنظيمّية 

والخطة اإلداريّة

هل تفاوضت و تواصلت بشأن دور الرشيك ومسؤولياته يف إدارة املرشوع وتنفيذه؟ 	 

هل لدى الرشيك ما يكفي من املوارد البرشية عىل اساس دوره املقرتح يف املرشوع؟ يف حال الجواب السلبي، 	 

هل عالجت خطة التوظيف واملوازنة هذا األمر؟ 

هل أّن خطط التوظيف الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية متناسبة مع مستلزمات إدارة العالقة وتعزيز 	 

قدرات الرشيك؟

روزنامة األنشطة 

وامليزانية

هل أرشكت قيادة الرشيك للمصادقة عىل روزنامة األنشطة وميزانيّتها مبا أنها تؤثر عىل منظّمتهم؟	 

يف حال كان املرشوع يرشك تجّمًعا من املنظامت، هل تشمل روزنامة األنشطة عىل نشاطات إنطالق إلرشاك 	 

الرشكاء، مثل ورشة عمل إطالق املرشوع؟ 

هل أوردت أنشطة تعزيز القدرات كلها وأوردت ميزانيتها؟  	 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/OSD/MPI%20Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
https://global.crs.org/communities/OSD/MPI%20Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
https://global.crs.org/communities/OSD/MPI%20Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
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: دمج النوع الجتماعي ي
القسم الثا�ن

 الدروس املستقاة 
بناء العالقات مع رشكاء املرشوع املحتملني والتعرّف إليهم من خالل الحوار املستمر والتشبيك والتحديد 	 

واالستخبار. هذا أمر مهم ألسباب عديدة مبا يف ذلك إدارة املهل الزمنية الضيقة لتصميم املشاريع

التفكري بالتكاليف الخفيّة لدى اختيار رشكاء املشاريع. إن التكاليف املنخفضة قد ترتافق مع بنية الرشكاء 	 

املحليني أو مامرساتهم، مثاًل عدم تكبّد كلفة موظفني من خارج البالد وال استعادة كاملة للتكاليف غري املبارشة  

املناسبة التي قد توازنها كلفة الرقابة اإلضافية. من املمكن لتكاليف أجور املوظفني املتدنية أو الدعم اإلداري 

أن يجعل من طلب الكلفة أكرث تنافسية لكنها قد تعكس قدرة التنفيذ املتدنية و/أو املخاطر املتزايدة. 

معايري الجودة
يكون الرجال والنساء )وأيًضا الفتيان والفتيات( مشاركني بالطريقة املناسبة يف تصميم املرشوع برمته. 	 

تشمل جميع تقييامت املرشوع تحلياًل للنوع االجتامعي وتساعد نتائجها عىل إتّخاذ القرارات يف 	 

تحديد أهداف املرشوع واسرتاتيجيته و تصنيف مؤرّشاته بحسب الجنس وعنارص الرصد والتقييم 

واملساءلة والتعلّم وأنشطته وميزانيّته

يعمل موظفو خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  ورشكاؤهم عىل تصميم مشاريع عالية الجودة وتستجيب 	 

للنوع االجتامعي؛ قد يكون بعضها تحوييل للنوع االجتامعي. 

أهمّية دمج النوع االجتامعي يف تصميم املرشوع

يبقى االنعدام الحاد للمساواة واالنصاف بني الجنسني متجذًرا يف كّل أنحاء العامل، مبا يف ذلك الظروف التي تؤّدي 

إىل وفاة األمهات، والنفاذ غري املتساوي إىل األرض وملكيتها والعنف املرتكز إىل النوع االجتامعي وأشكال وتواتر 

اإلصابة بفريوس العوز املناعي. يعترب دمج النوع االجتامعي مهاًم من أجل تحقيق التنمية البرشيّة املتكاملة 

واملساواة بني الجنسني.و هو أيضاً مهم للتمّكن من تحقيق مخرجات املرشوع بطريقة فّعالة. يف حال كان دور 

النوع االجتامعي، معايريه وديناميّته غري مأخوذين باالعتبار يف تصميم املرشوع قد يفّوت املرشوع فرصة إرشاك 

النساء والرجال يف أنشطة املشاريع وتحسني حياة النساء والرجال والفتيان والفتيات. واألسوأ أنها قد تعّمق 

انعدام املساواة القائم بني الجنسني. 

لقد نّص عدد من الجهات املانحة، مبا فيها وكالة التنمية األمرييكيّة، عىل سياسات وإجراءات تجعل من تحليل 

النوع االجتامعي أمرًا إلزاميًا قبل املصادقة عىل املشاريع. تتطلّب بعض الوكاالت األخرى قامئة تحّقق للنوع 

االجتامعي )مثل مؤّسسة غايتس( أو أنها ال متّول إال املشاريع التي تحّقق نتيجة محّددة يف أداة معيّنة مرتبطة 

بالنوع االجتامعي مثل مؤرش النوع االجتامعي )اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون االنسانية(. )راجع املوارد 

إبني العالقات مع رشكاء املرشوع 
املحتملني

 يكون الرجال والنساء )وأيًضا 
الصبيان والفتيات( مشاركون 
بالطريقة املناسبة يف تصميم 

املرشوع برمته. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية

منوذج إطار عمل نتائج لتعزيز القدرات )CRS 2013b(  أمثلة مختلفة عن أطر عمل نتائج مشاريع تعزيز القدرات 	 

أطار اصطفاف التجّمع من أجل التميّز )CAFE( )CRS 2008 a( راجع بشكل خاص نقاش ما قبل املرشوع  بني أعضاء التجّمع املحتملني 	 

)الصفحات 22-19(
إعرف نفسك- أداة إدارة انتل )CRS 2012c( تساعد رزمة أداة إنتل هذه الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية )المتوفّرة على موقع مجموعة 	 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية لتنمية األعمال ( المنظمة في تقييم نقاط القّوة ونقاط الضعف عند التفكير بتشكيل تجّمع. 

تعزيز المؤّسسات: بناء عمليات إداريّة قويّة )CRS 2011b(  يؤّمن اإلرشادات واألدوات الخاصة بعدد من مواضيع تعزيز المؤسسات. 	 

 .)HOCAI( يشمل الفصل الثاني أداة  التقييم الشامل لقدرات المنظّمة

سياسة CRS  لتقييم المخاطر قبل تشكيل فريق المتلقين الفرعيين المحتملين من الفئة             - )PRO-OSD_PRO-017 (حزيران/يونيو 	 

 )2015

سياسة اإلدارة الماليّة للمتلّقي الفرعي. سياسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وهي POL-FIN-SFM-023 )كانون األول/ديسمبر 2013(.  	 

األدوات العمليّة المرتبطة بها متوفّرة على موقع السياسة الماليّة العالمية الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية. 

أنواع العالقات )CRS 2014 d(  تساعد الموظفين على التفكير بعالقات الشراكة التي قد تكون مناسبة لألنواع المختلفة من المنظمات 	 

في ظروف مختلفة. 
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https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Documents/Capacity%20Building%20Sample%20Results%20Frameworks.docx
https://global.crs.org/communities/Partnership/Partnership%20ARCHIVE/CAFE%20Manual
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Prepositioning/KS%20Intel%20Management%20Tool.xls
http://www.crsprogramquality.org/publications/2011/10/4/institutional-strengthening-guide.html
https://global.crs.org/communities/Partnership/Community%20Documents/Chapter%202%20Holistic%20Organizational%20Capacity%20Assessment%20HOCAI.pdf
https://global.crs.org/teams/EVPOverops/Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
https://global.crs.org/teams/EVPOverops/Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
https://global.crs.org/communities/FinancialManagement/Community%20Documents/Revised%20SFMP_Final%20Version.pdf
https://global.crs.org/communities/FinancialManagement/Community%20Documents/Forms/PoliciesProcedures.aspx
https://global.crs.org/communities/Partnership/Partners%20Multimedia%20library/P-CS%20Typologies%20of%20Relationships.pdf
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

تحليل النوع االجتامعي: 
مراجعة الفوارق يف حياة 

النساء والرجال مبا يف ذلك تلك 

التي تؤّدي إىل انعدام املساواة 

االجتامعيّة واالقتصاديّة

اإلضافيّة  يف نهاية القسم للمزيد من املعلومات بشأن وثائق وأدوات النوع االجتامعي املرتبطة بالجهات 

املانحة(. 

تسلّط خدمات اإلغاثة الكاثوليكية الضوء عىل ثالثة مستويات من دمج النوع االجتامعي: الدمج الحيادي عىل 

مستوى النوع االجتامعي، الدمج املستجيب للنوع االجتامعي والدمج التحوييل للنوع االجتامعي. لكن من 

املفرتض تصميم هذه املستويات كمراحل لسلسة متواصلة من الدمج االجتامعي. ويصف الجدول 2 ب أدناه 

هذه املستويات الثالث ويقارن بينها. 

الجدول 2 ب: مستويات دمج النوع االجتامعي

تحوييل للنوع االجتامعيمستجيب للنوع االجتامعيحيادي عىل مستوى النوع االجتامعي

يتجاهل اعتبارات النوع االجتامعي وصف مخترص

وديناميّة القوة بني الرجل واملرأة 

والفتاة والفتى

يحّدد أدوار النوع االجتامعي وحاجات 

وواقع كّل من املرأة والرجل والفتى 

والفتاة. ويأخذها بعني االعتبار عىل أنها 

ذات صلة مبخرجات املرشوع

يدرس دور املرأة والرجل عىل اساس 

النوع اجتامعي ويراجع حاجات كّل 

منهام العمليّة باإلضافة إىل املسائل 

الهيكليّة والتلقائيّة الضمنيّة التي 

أنشأت و حافظت عىل عالقات قوى 

غري متساوية بني املرأة والرجل

ال تؤثّر اسرتاتيجيّة املرشوع عىل معايري اسرتتيجّية املرشوع

النوع االجتامعي أو دوره أو عالقاته

تأخذ اسرتاتيجيّة املرشوع باالعتبار 

أدوار النوع االجتامعي ومسؤولياته 

وتعرتف باإلحتياجات و القدرات 

املختلفة كطريقة من أجل تحقيق 

أهداف املرشوع. ال تهدف اسرتاتيجية 

املرشوع إىل تغيري عالقات النوع 

االجتامعي أو املظامل. 

تهدف اسرتاتيجيّة املرشوع إىل تحويل 

أدوار النوع االجتامعي وإىل تعزيز أو 

خلق االنظمة واملعايري والديناميّات 

اآليلة إىل تعزيز عالقات أكرث انصافّا بني 

املرأة والرجل. 

يهدف املرشوع إىل تحسني األمن مثال

الغذايئ يف األرسة. تشمل االسرتاتيجيات 

البذور املحّسنة وتدريب املزارع عىل 

التقنيّات املحّسنة من أجل زيادة 

املحاصيل. وتكون نتيجة املرشوع زيادة 

بنسبة %50 يف انتاج األرسة وانخفاًضا 

بنسبة %20 من فرتة املجاعة. تكون 

أنشطة املرشوع والرصد والتقييم 

واملساءلة والتعلّم قد استهدفت "األرس 

املزارعة" من دون النظر يف أدوار الرجل 

واملرأة أو منافع كّل منهام ضمن تلك 

الوحدات. 

يهدف املرشوع إىل تحسني األمن 

الغذايئ لدى األرسة. تدريبات منفصلة 

للمرأة والرجل األعضاء يف األرس 

املستهدفة تعالج األدوار واملسؤوليات 

املختلفة يف الحلقة الزراعيّة. تّم 

إرشاك املجموعات النسائيّة يف انتاج 

الخضار املنزيل والتعليم الغذايئ. زادت 

املامرسات الجديدة من انتاج األرسة 

واألمن الغذايئ. مل يغرّي املرشوع األدوار 

التقليديّة للنوع االجتامعي عىل مستوى 

صنع القرار. 

يهدف املرشوع إىل تحسني األمن 

الغذايئ لالرسة من خالل الرتويج 

لتقسيم أكرث إنصافًا لحجم العمل 

واملوارد الغذائيّة ضمن األرسة. شملت 

االسرتاتيجيّة الرجال والنساء يف تدريبات 

عىل أشكال الحلقة الزراعيّة كافة من 

أجل الرتويج لتشارك حجم العمل 

والدعم املتبادل. تناقش جلسات توعية 

منفصلة بقيادة موظفني رجال أو 

نساء حجم العمل والحاجات الغذائيّة 

ألعضاء األرسة. وقد كشف تقييم 

املرشوع أّن وجهة نظر الرجال بشأن 

أدوار املرأة قد تغرّيت. وكانت نتيجة 

املرشوع زيادة يف تاثري املراة يف صنع 

القرار ضمن األرسة و املجتمع. 
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 الجدول 2 ج: قامئة التحّقق: دمج النوع االجتامعي يف تصميم املرشوع

نعم/ القضايا دمج النوع االجتامعيخطوة تصميم املرشوع 

هل يشمل فريق تصميم املرشوع )مبا يف ذلك من يجرون التقييم ( النساء والرجال؟ 	 تخطيط تصميم مرشوع 

هل يشارك أصحاب الشأن الرجال والنساء يف كّل من خطوات تصميم املرشوع؟ 	 

هل تتمتّع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  ورشكاؤها بالقدرة وااللتزام من أجل تصميم مشاريع تستجيب 	 

للنوع االجتامعي ومشاريع تحويليّة للنوع االجتامعي؟ يف حال النفي، هل خططتم ألنشطة تهدف إىل 

تعزيز القدرات يف هذا السياق؟ 

هل فّكرتم بسياسات الجهات املانحة واسرتاتيجياتها ومتطلباتها من أجل دمج النوع االجتامعي 	 

وتبعات هذا األمر عىل تصميم املرشوع؟ 

يف حال كان مرشوعك تحوييل للنوع االجتامعي، هل اخرتت إطار عمل مفهومي ذي صلة ومراع للنوع 	 

االجتامعي؟ )راجع امللحق 3 حول املوارد الخاصة بأطر العمل هذه(

التقييم والتحليل 

والتفسري

هل تسمح لك طرق التقييم بجمع البيانات واملعلومات املفّصلة بحسب الجنس؟	 

هل تسمح البيانات األوليّة بسامع صوت املرأة والرجل والفتى والفتاة؟ )مثاًل مكان املقابلة وزمانها/ 	 

نقاشات مجموعات الرتكيز آمنة ومناسبة للجميع وال سيام عند معالجة مواضيع حّساسة(؟

هل من مخاطر محتملة  يجب أن تخطّط للتخفيف منها؟ 	 

هل من الواضح كيف ستجري عمليّة استشارة الرجال والنساء والفتيان والفتيات بشأن: 	 

أدوار النوع االجتامعي ومسؤولياته ضمن األرسة واملجتمع مبا يف ذلك عبء العمل االنتاجي 	 

واإلنجايب والقدرة التحركيّة؟ 

النفاذ إىل األصول واملوارد والفرص والسيطرة عليها،  مبا يف ذلك أصول سبل العيش )الصّحة، 	 

التعليم، الدخل( والعراقيل يف البحث عن الخدمات؟ 

صنع القرار وعالقات القوى عىل مستوى األرسة والجامعة واملنطقة و/أو الوطن؟ 	 

 الحاجات واألولويات ووجهات النظر، مبا يف ذلك الحاجات العمليّة واملصالح االسرتاتيجيّة 	 

للرجال والنساء والفتيان والفتيات وأفكارهم حول الطرق املناسبة واملستدامة ملعالجة 

الحاجات؟ 

املشاركة والقيادة يف أنشطة الجامعة والجمعيّات ورؤية القيادة حول املساواة بني الجنسني 	 

وقنوات التواصل املفّضلة والحواجز أمام قيادة املراة؟

املعرفة واملعتقدات الثقافّية ووجهات النظر مبا يف ذلك النفاذ إىل املعرفة والشؤون 	 

االجتامعيّة والسلوكيات الدينيّة والثقافيّة واملعايري التي تؤثّر عىل النساء والرجال والفتيان 

والفتيات بطريقة مختلفة؟ 

إطر العمل القانونية والقوانني والحواجز األخرى التي تحرم املرأة والرجل والفتى والفتاة من 	 

تكافؤ الفرص؟ 

هل أّن مصفوفات التحليل تقارن اإلجابات القادمة من النساء والرجال والفتيان والفتيات؟ 	 

هل أّن شجرة املشاكل تحدد املشاكل واألسباب واآلثار املحددة للنساء والرجال والفتيات والفتيان؟ 	 

هل أن التحليل والتفسري قد حّدد األولويات ونقاط الضعف النسبيّة لكل من الرجال والنساء والفتيات 	 

والفتيان؟ 
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إطار عمل النتائج، 

اسرتاتيجّية املرشوع 

ونظريّة التغيري

هل تعكس أهداف املرشوع الفوارق بني الجنسني التي تّم تحديدها خالل تحليل نتائج التقييم؟ 	 

يف حال املرشوع التحوييل للنوع االجتامعي، هل حّددت األهداف التي تعالج الفوارق بني الجنسني 	 

والتي تساهم يف توزيع أكرث إنصافًا للمنافع؟ هل من الواضح كيف أّن املرشوع: 

يركّز عىل النساء والرجال والفتيان والفتيات؟ 	 

يعالج القيود والفرص املبنيّة عىل النوع االجتامعي حتى يتمّكن الرجال والنساء والفتيان والفتيات من 	 

املشاركة والنفاذ واالستفادة بالتساوي من املرشوع؟ 

يراجع و يخّفف الوقت املطلوب وعبء العمل الذي يفرضه املرشوع عىل النساء والرجال والفتيان 	 

والفتيات ؟ 

يرّوج لإلنصاف يف املشاركة والقيادة وصنع القرار كام ميكن وبالشكل املناسب؟ 	 

يخّفف من مخاطر الحامية املرتبطة بالنوع االجتامعي التي ترافق أنشطة املرشوع املحتملة )مثاًل 	 

النساء اللوايت يذهنب إىل السوق(؟ 

يأخذ بعني اإلعتبار السياسات املحلية أو سياسات الجهات املانحة املرتبطة بالنوع االجتامعي كام 	 

ينطبق األمر؟ 

يف حال املرشوع التحوييل للنوع االجتامعي عن عمد: ميّكن املرأة ويحّول أدوار و عالقات النوع 	 

االجتامعي ؟ 

إطار عمل املرشوع 

والتخطيط للرصد 

والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

هل جرى تفصيل املؤرشات بحسب الجنس )والسامت ذات الصلة األخرى( عىل كّل من املستويات؟ 	 

خالل تحديد االفرتاضات الحّساسة، هل تعرّفت إىل املخاطر املرتبطة بالنوع االجتامعي؟ يف حال 	 

اإليجاب، هل عملت عىل تعديالت السرتاتيجيّة املرشوع أو أنشطته للتخفيف من تلك املخاطر؟ 

هل أّن مشاريع الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم:	 

تقيس مشاركة املرأة والرجل؟ 	 

ترصد املخرجات املضادة املرتبطة بالنوع االجتامعي أو مخاطر الحامية املحتملة التي قد 	 

تربز؟ 

تقيس الفّعاليّة واألثر النهايئ للمرشوع النساء والرجال والفتيان والفتيات ؟ 	 

تشارك تجربة دمج النوع االجتامعي وتوثّقها مثل الدروس 	 

القدرة التنظيمّية والخطة 

اإلداريّة

هل لدى موظفي املرشوع الخربة الالزمة والكفاءات الكافية لربامج تستجيب للنوع االجتامعي؟ 	 

هل من توازن مناسب بني النساء والرجال من موظفي املرشوع عىل املستويات كافة وال سيام ملوظفي 	 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية امليدانيني أو موظفي الرشيك امليدانيني؟ 

هل من خربة إضافيّة الزمة ألنشطة املرشوع ذات الصلة؟	 

جدول األنشطة الزمن 

وامليزانّية

هل تأخذ امليزانيّة باالعتبار الحاجة إىل موظفني ميدانيني أو موظفني من املؤسسة الرشيكة يربزون 	 

توازناً عىل مستوى النوع االجتامعي، مبا يف ذلك العاملني عىل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم؟ 

هل أّن روزنامة األنشطة تعكس الفوارق املمكنة بني أدوار الرجال والنساء املختلفة والتوفّر للمشاركة؟ 	 

هل وضعت الئحة باألنشطة الهادفة إىل تعزيز قدرات موظفي املرشوع وحّددت لها ميزانيّة مناسبة ال 	 

سيام يف الربامج املستجيبة للنوع االجتامعي والتحويليّة للنوع االجتامعي، كام يلزم؟

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية
موارد خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

 	)CRS 2015e(  بناء السالم والحوكمة وتقييم النوع االجتامعي: دليل أسايس للمامرسني املنشغلني

 	)CRS 2013d( العامليّة للنوع االجتامعي CRS اسرتاتيجيّة

الخطوط العريضة للربمجة املستجيبة للنوع االجتامعي يف CRS جنوب أفريقيا )CRS 2010 a(  ويشمل الكثري من املعلومات واألدوات مبا يف 	 

ذلك قوائم التحقق املفّصلة لكّل من مراحل دورة املرشوع والخطوط العريضة الخاصة بالقطاع. 

منوذج تحليل للنوع االجتامعي: نسخة مخترصة  )CRS 2013f( دراسة حالة لتحليل النوع االجتامعي لربنامج حول األمن الغذايئ يف خدمات 	 

اإلغاثة الكاثوليكية/ أثيوبيا يركّز عىل االكتشافات والتوصيات الرئيسية

الوصول إىل الصفر: طرق مختلفة إلرشاك الرجل يف رعاية فريوس النقص املناعي ومعالجته )CRS 2012 a( مثال جيد إلرشاك الذكور يف معالجة 	 

عوائق النوع االجتامعي. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/26203286/1430941884347/PBGG_assessment_basic_guidelines_March2015_web.pdf%3Ftoken%3DrpMOqscYSzCZimmqi%252B5X9fC5HP4%253D
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/general/SARO_Gender.pdf
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/general/SARO_Gender.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/26049251/1426540673987/a-sample-gender-analysis.pdf%3Ftoken%3DBMXZ9M%252Fg2vzED17LgCUrTPdFWVQ%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/16833515/1330351072670/Male_involvement_case_study_web.pdf%3Ftoken%3DCiNSzqWFRMIjUTZaxsecvOlMrUY%253D
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مراجع الجهات املانحة

موقع الخدمات الخاص باملعرفة التطبيقيّة لـ GSDRC وصف مخترص ملناظري الجهات املانحة املختلفة والروابط الخاصة مبوارد الجهات املانحة 	 

املحددة. 

تشري الوثائق التالية إىل تركيز الحكومة األمرييكيّة عىل دمج النوع االجتامعي: 

املساواة بني الجنسني وسياسة متكني املرأة )USAID 2012c( يؤّمن نظرة عامة جيدة عن مقاربة وكالة التنمية األمريكيّة للنوع االجتامعي	 

نصائح إلجراء تحليل للنوع االجتامعي عىل مستوى النشاط أو املرشوع: مساعدة إضافيّة للفصل 201 املتعلق بالـ )USAID 2011( ويشمل 	 

أسئلة مفيدة لتوجيه تحليل النوع االجتامعي

 	)2008a قامئة تحقق النوع االجتامعي )مؤسسة بيل وميليندا غايتس

 	)b 2008 اسرتاتيجيّة أثر النوع االجتامعي عىل التنمية الزراعيّة )مؤسسة بيل وميليندا غايتس

أخرى

دليل ألطر عمل تحليل النوع االجتامعي )أوكسفام اململكة املتحدة 2005) ويشمل إطار عمل هارفرد التحلييل، وإطار عمل مورس، ومصفوفة 	 

تحليل النوع االجتامعي )GAM( وإطار عمل متكني املرأة )Longwe(، وتحليل القدرات ونقاط الضعف. 

اعتمدت مجموعة العمل الفرعيّة حول النوع االجتامعي التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت أداة تسجيل النتائج الخاص مبؤرش النوع 	 

االجتامعي. يجري تطبيق هذه األداة عىل مقرتحات نداءات األمم املتحدة املختلفة وصناديق التمويل الجامعيّة. يساعد مؤرش النوع االجتامعي 

)IASC 2012(  عىل التحّقق من مدى دمج مرشوع إنساين لإلغاثة للنوع االجتامعي. فباستخدام مقياس، تقيّم األداة ما إذا كانت املرأة أو 

الرجل أو الفتاة أو الفتى سيستفيدون بالتساوي من مرشوع ما وإذا كانت املساواة بني الجنسني ستشهد تحّسًنا. يف حال كان للمرشوع إمكانيّة 

املساهمة يف املساواة بني الجنسني، تتوقّع األداة إذا كانت النتائج ستكون محدودة أو ذات أهميّة. 

 	 ACDI- VOCA  دليل ورزمة أدوات تحليل النوع االجتامعي، التقييم والتدقيق الحسايب ) مايرز 2012( الذي جرت بلورته من أجل موظّفي

ويساعد هذا املورد يف إجراء ثالثة أنواع من دراسات النوع االجتامعي: التقييم، التحليل والتدقيق الحسايب. وهو يشمل األدوات والعمل امليداين 

وتحليل البيانات. 

رزمة األدوات: قضايا النوع االجتامعي يف رصد و تقييم الزراعة  )البنك الدويل 2012(	 

مركز موارد مؤرش متكني املرأة يف الزراعة )WEAI( يؤّمن املوارد األساسيّة من أجل قياس متكني، توكيل و ترشيك املرأة يف القطاع الزراعي 	 

باإلضافة إىل متكني املرأة بالتناسب مع الرجل ضمن األرسة. راجع مؤرش متكني املرأة يف الزراعة ألي مرشوع زراعي وال سيّام الطلبات املقّدمة 

للحكومة األمريكية  غذاء املستقبل  Feed the Future، أو يف البلدان التي يعتربها مرشوع غذاء املستقبل أولويّة. 

القسم الثالث: دمج بناء السالم و الحوكمة

معايري الجودة
تشمل جميع تقييامت املرشوع تحليالت »مقبولة« للنزاع والحوكمة	 

تكون  اسرتاتيجيّات املشاريع كلّها مراعية للنزاع وتعكس مبادئ »عدم األذية«	 

تطّور املشاريع التي تحاول تحويل النزاع األهداف واالسرتاتيجيّات بناًء عىل تحليل دقيق للنزاع  	 

أهمّية دمج بناء السالم  والحوكمة يف تصميم املشاريع

يعترب بناء املجتمعات العادلة والسلميّة جزًءا من بيان مهّمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ومكّونًا أساسيًا للتنمية 

البرشيّة املتكاملة. وتشري مقاربة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية للتنمية البرشيّة املتكاملة )IHD( إىل أّن دمج بناء 

السالم والحوكمة يف تصميم املشاريع التنمويّة واالنسانية تساعد يف إنتاج املزيد من اآلثار اإليجابيّة املستدامة يف 

حياة الناس. 

يساعد دمج الحوكمة يف التأكّد أن املشاريع تزيد من النفاذ املنصف والشامل إىل األنظمة واالهيكليّات التي تؤثر 

يف حياة الناس الذين تخدمهم خدمات اإلغاثة الكاثوليكية كام تزيد من قدرتهم عىل توجيه هذه األنظمة و 

الهيكليات. . )2013e CRS(. ميكن ملشاريع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية أن: 

تدعم جهود املجتمع املدين لزيادة مطالبة املواطن بالحوكمة الصالحة	 

تعزيز قدرات الحكومة عىل تأمني املزيد من الخدمات الفّعالة واملنصفة 	 

اإلنصاف

هي اإلدارة العادلة والحّقة 

للمؤسسات وتوزيع 

الخدمات العامة والسلع 

الجامعيّة وتشكيل السياسة 

العامة وتنفيذها. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/gender/donor-approaches-to-gender%23bilateral
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/GenderEqualityPolicy.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/201sae.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/201sae.pdf
http://genderedinnovations.stanford.edu/images/Gender_Checklist.pdf
https://docs.gatesfoundation.org/Documents/gender-impact-strategy.pdf
https://www.ndi.org/files/Guide%20to%20Gender%20Analysis%20Frameworks.pdf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf
http://acdivoca.org/sites/default/files/attach/legacy/site/Lookup/ACDI-VOCA-Gender-Analysis-Manual/%24file/ACDI-VOCA-Gender-Analysis-Manual.pdf
http://www.managingforimpact.org/resource/world-bank-toolkit-gender-issues-monitoring-and-evaluation-agriculture
http://366elmp05.blackmesh.com/topic/weai-resource-center%3F_ga%3D1.211528917.1160736294.1430654857
http://366elmp05.blackmesh.com/topic/weai-resource-center%3F_ga%3D1.211528917.1160736294.1430654857
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يشمل بناء السالم مجموعة واسعة من الجهود تبذلها عنارص فاعلة متعّددة يف الحكومة واملجتمع املدين ملعالجة 
أسباب العنف قبل النزاع العنيف وخالله وبعده. إال أن النزاع ال يكون عنيًفا دامئًا بل قد يظهر عندما يرى فرد 
أو مجموعة مصالحهم عىل أنها غري متامشية مع مصالح اآلخر ويترصّفون عىل هذا األساس. ويعتمد دمج بناء 

السالم ضمن تصميم املرشوع عىل ما إذا كان املرشوع تحويليًا للنزاع أو مراعيًا له. ويقارن الجدول 2د أدناه هذه 
املستويات من دمج بناء السالم. ويؤّمن الجدول 2 هـ قامئة تحّقق مهّمة حول كيفيّة دمج بناء السالم والحوكمة 

يف مراحل مختلفة من تصميم املرشوع.

الجدول 2د: مستويات دمج بناء السالم يف تصميم املرشوع

تحوييل للنزاعمراعٍ للنزاع

تحليل للنزاع "مقبول" )مثاًل باستخدام مبدأ 3P أو التقييم والتحليل والتفسري
إطار عمل عدم األذية(. راجع امللحق 3 للمزيد من 

املعلومات حول أطر العمل املفهوميّة املشرتكة. 

تحليل شامل للنزاع

إطار عمل النتائج، اسرتاتيجّية 
املرشوع ونظريّة التغيري

تظهر األهداف واالسرتاتيجيّة اهتامًما بالنزاع وال سيّام 
كيف ميكن ألنشطة أو موارد املرشوع أن تزيد من 
حّدة التوترات أو تخّفف منها )تحليل عدم األذية(

أهداف اسرتاتيجيّة محّددة مرتبطة بتحويل النزاع 
)متكاملة أو منفردة( واردة يف اسرتاتيجيّة املرشوع 

ونظريّة التغيري.

إطار عمل املرشوع والتخطيط 
للرصد والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

تشمل رصداً  خفيفاً للنزاع و السياق لضامن عدم 
تسبيب املرشوع لنتائج مضاّدة غري مقصودة يف سياق 

النزاع 

تشمل مؤرشات لتقييم كيفيّة مساهمة املرشوع 
مبارشة بالحّد من النزاع/ بناء السالم

الجدول 2 هـ: قامئة التّحقق: دمج بناء السالم والحوكمة يف تصميم املرشوع

نعم/ القضايا دمج بناء السالم والحوكمةخطوة تصميم املرشوع

التخطيط لتصميم 

املرشوع

هل أخذت توقّعات الجهات املانحة وأولّوياتها املرتبطة بالحوكمة و/أو بناء السالم يف عني اإلعتبار؟ 	 

هل اخرتت إطار عمل ذي صلة للحوكمة و/أو بناء السالم؟ 	 

هل ستشارك الجهات املعنيّة التي متثّل وجهات نظر الجهات املتعارضة يف النزاع يف تصميم املرشوع؟ 	 

التقييم والتحليل 

والتفسري
الحوكمة

هل جمعت البيانات الثانويّة وحلّلتها للتعرف إىل: 	 
العنارص السياسيّة التي تؤثّر بكيفيّة تفاعل الشعب والحكومة من أجل صنع القرار؟	 
نوع الحكم يف السلطة وتبعاته عىل اسرتاتيجيّة املرشوع؟	 
امليول السياسيَة املهّمة وتبعاتها عىل اسرتاتيجيّة املرشوع؟	 
هل استرشت املخربين األساسيني والرشكاء وأعضاء املجتمع لجمع املعلومات حول: 	 
درجة محاسبة املؤسسات العامة؟ 	 
درجة شموليَة الحوكمة  وصنع القرار؟ 	 
قّوة حكم القانون؟	 
استقرار توافق اآلراء بشأن نظام الحوكمة األسايس وحقوق املواطن؟	 
درجة العدالة يف التنافسيّة السياسيّة والنظرة حيالها؟	 

بناء السالم
هل تأخذ خطط التقييم واألسئلة باالعتبار:	 

مكان حصول النزاع؟	 
تاريخ النزاع يف املكان وامليول الحالية؟	 
القضايا املرتبطة بالنزاع والتي يواجهها الناس؟	 
العنارص الفاعلة الرئيسية والداعمني يف النزاع، أو املخّففني منه أو الداعمني للسالم ومصالحهم 	 

ودوافعهم؟
هل استخدمت أطر عمل مناسبة )مثاًل عدم األذية( خالل التحليل والتفسري؟ 	 
هل يأخذ التحليل باالعتبار: 	 

أسباب النزاع واالنقسامات االجتامعيّة والعنف؟	 
العنارص التي قد تزيد من النزاع )املقّسامت(؟	 
نوافذ الفرص التي تعالج النزاع أو تستجيب له )الروابط(؟	 
درات الجهات الفاعلة عىل بناء السالم أو التخفيف من النزاع؟ 	 

موعة واسعة  يشمل بناء السالم مب
هود تبذهلا عنارص فاعلت  من الب

ي
تمع املد�خ ي الكومة واملب

خ
دة �

ّ
متعد

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

نعم/ القضايا دمج بناء السالم والحوكمةخطوة تصميم املرشوع

إطار عمل النتائج، 

اسرتاتيجّية  املرشوع 

ونظريّة التغيري

الحوكمة

هل حلّلت كيف أّن اسرتاتيجيات املرشوع أو أنشطته قد تعّزز أو تتحّدى بنى الحوكمة القامئة واألنظمة 	 

والسياسات )أكان ذلك عىل مستوى القاعدة أو الجامعة أو عىل املستوى اإلقليمي أو الوطني(؟

هل يضع املرشوع آليّات للتأكّد من أن البنى و األنظمة املنشأة/املعّززة من قبله مسؤولة أمام الناس 	 

الذين متثّلهم أو يخدمونهم؟ 

بناء السالم

هل تنعكس نتائج تحليل النزاع يف االستهداف الذي عمل املرشوع عليه، ويف األهداف واالسرتاتيجيّة 	 

واالفرتاضات مبا يف ذلك تدابري التخفيف من املخاطر بالشكل املناسب؟ 

هل تأخذ اسرتاتيجيّات املرشوع مسائل عدم األذية والحامية يف عني االعتبار؟     	 

إطار عمل املرشوع 

والتخطيط للرصد 

والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

هل تسمح آليات املساءلة بالتقرير اآلمن حول مسائل الحوكمة؟	 

هل ترصد خطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم رىض املستفيد حيال تأمني املرشوع للخدمات 	 

واملخرجات؟ 

بحسب صلة األمور، هل تقيس املؤرشات التغرّي يف العالقات والنفاذ إىل الخدمات واملوارد وديناميّة القّوة 	 

والنزاع؟ 

هل ترصد خطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم مخاطر النزاع التي قد تطرأ؟ 	 

القدرة التنظيمّية 

والخطة اإلداريّة

هل ميلك موظفي املرشوع و/أو الرشكاء فيه الخربة والكفاءات الالزمة يف بناء السالم والحوكمة؟ 	 

هل من متثيل مناسب للمجموعات املتخاصمة بني موظفي املرشوع و/أو رشكاء املرشوع؟ 	 

روزنامة األنشطة 

وامليزانّية

بحسب صلة األمور، هل خطّطت ووضعت امليزانيات لتعزيز قدرات موظفي املرشوع يف الكفاءات 	 

املرتبطة ببناء السالم و/أو الحوكمة ؟

الدروس املستقاة
انتبه لديناميّة النزاع يف املشاريع كافة. عندما ينفجر العنف، تهرق األرواح وتتعرّض املكتسبات التنمويّة إىل 	 

الضياع. 

عند تحسني توفري الخدمات من خالل البنى الحكوميّة الالمركزيّة، يجب التحّقق بتأنٍّ من املستوى الحكومي 	 

الذي يتمتّع بسلطة صنع القرار حول توليد االيراد وتخصيصه. 

ضامنًا للنفاذ املتساوي إىل توفري الخدمات، أدرس كيف ميكن لخدمات اإلغاثة الكاثوليكية و رشكاءها  أن يبنوا 	 

جامعة من أجل اإلصالح، كأن يقوموا مثالً بحشد املواطنني لدعم التغيريات املقرتحة يف األنظمة والبنى غري 

العادلة. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
التفكري بربنامج مامرسة السالم الخاص بـالتعاونية للعمل من أجل التنمية CDA يهدف إىل تحسني فعالّية مامرسة بناء السالم وتعزيز تصميم 	 

الربنامج ورصده وتقييمه. 

إطار عمل »عدم األذية« لتحليل أثر املعونة عىل النزاع )التعاونية للعمل من أجل التنمية 2004(. 	 

 	)CRS 2015 e( بناء السالم والحوكمة وتقييم النوع االجتامعي: دليل أسايس للمامرسني املنشغلني

دليل اإلرشاد باتجاه مراعاة النزاع )تجمع مراعاة النزاع 2012( إرشادات عملّية وأدوات لتحليل »مقبول« للنزاع وبرمجة مراعية للنزاع )مبا يف 	 

ذلك االستجابة لحاالت الطوارئ( والتقييم وبناء القدرات املؤسيس 

دمج بناء السالم يف الربامج اإلنسانيّة والتنموية: إرشادات عمليّة حول تصميم مشاريع بناء سالم فّعالة وشاملة )روجرز 2010(	 

تقييم النزاع والتخطيط لبناء السالم: نحو مقاربة تشاركيّة لألمن البرشي )شريش 2013(	 

بناء السالم: دليل تدريبي خاص بكاريتاس )نوفيلدت وآخرون 2002(	 

نظريات التغيري ّوتطوير املؤرّش يف إدارة النزاع والتخفيف منه )USAID, DCHA, CMM، حزيران/يونيو 2010(. 	 

رق  عندما ينفجر العنف، �ت
رواح وتتعّرض املكتسبات 

أ
ال

التنموّية إىل الضياع. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.cdacollaborative.org/programs/reflecting-on-peace-practice/
http://www.cdacollaborative.org/media/52500/Do-No-Harm-Handbook.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/26203286/1430941884347/PBGG_assessment_basic_guidelines_March2015_web.pdf%3Ftoken%3DrpMOqscYSzCZimmqi%252B5X9fC5HP4%253D
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php%3Fid%3D8907
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/peacebuilding/Integrating%20Peacebuilding_forwb.pdf
https://www.rienner.com/uploads/518a6accde15c.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B09D26A79A622416C1257187002C4053-caritas-gen-oct02.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADS460.pdf
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

فكّر كيف أن 

تكنولوجيا املعلومات 

والتواصل للتنمية قد تستخدم 

لزيادة مساءلة املستفيد مثاًل 

من خالل الرسائل القصرية أو 

البوابات اإللكرتونّية، الخ( 

القسم الرابع: المساءلة أمام المستفيد 

معايري الجودة
تشمل خطط تصميم املشاريع أنشطة محّددة ووقتًا خاًصا  للتشاور مع املشاركني املحتملني لدى 	 

الوصول إىل خطوات ذات صلة بعمليّة تصميم املرشوع. 

تسمح اسرتاتيجيّة املرشوع وأنشطته وخطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم لألشخاص األكرث ضعًفا 	 

وتهميًشا بأن يضطلعوا بدور فاعل يف عمليات صنع القرار التي تؤثّر عليهم. 

تشمل أنشطة املرشوع وخطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم آليات من أجل تواصل شّفاف 	 

ومزدوج االتجاه مع املجتمعات التي تخدمها خدمات اإلغاثة الكاثوليكية. 

أهمّية املساءلة أمام املستفيد وتصميم املرشوع

لدى غالبيّة املنظامت غري الحكوميّة إجراءات عمل وأنشطة تستويف حاجات املساءلة التي تطلبها الجهات املعنيّة 

األقوى مثل الجهات املانحة أو الحكومات الوطنيّة. وميكن اعتبار مامرسة املساءلة أمام املستفيد أمرًا صعبًا 

بسبب انعدام التوازن لجهة من يسيطر عىل املوارد ويديرها. فوضع أنظمة املساءلة أمام املستفيد أمر يساعد يف 

إصالح التوازن وبناء العالقات الصحيحة. 

تعترب املشاركة واملساءلة أمام املستفيد مسألتان مرتابطتان. فكالهام يتامشيان مع مبدأ تفويض السلطة الذي 

تعتمده خدمات اإلغاثة الكاثوليكية. فاإلجراءات التشاركيّة تشّجع مجموعة متنّوعة من الجامعات عىل رفع 

الصوت، مبا يف ذلك تلك التي تتأثّر أكرث من غريها مبرشوع ما. ويشّجع هذا األمر بدوره عىل متلّك املرشوع ويؤكّد 

أن اسرتاتيجيّة املرشوع مفيدة وذات صلة ومستدامة. يكون املستفيدون يف الجامعات واملؤّسسات أكرث استقبااًل 

عندما تسمع أصواتهم و يساعدون يف اتخاذ القرار وعندما تكون املعلومات حول املرشوع وصنع القرار واضحة 

وشفافة وعندما تكون آرائهم و مساهامتهم مطلوبة من خالل أنظمة منهجيّة. 

الجدول 2 و: قامئة التحّقق: املساءلة أمام املستفيد يف تصميم املرشوع

خطوة تصميم 

املرشوع

نعم/ القضايا مساءلة املستفيد

التخطيط لتصميم 

املرشوع

هل يسمح اإلطار الزمني لتصميم املرشوع بعمليّة تقييم تشاركيّة )مثاًل املكان والزمان لقدوم أعضاء املجتمع 	 
والتواصل معهم، والوقت من أجل التحّقق من نتائج التقييم ضمن مجموعات من الجامعة املشاركة(

التقييم والتحليل 

والتفسري

هل دّربت أعضاء فريق تصميم/تقييم املرشوع عىل التقييم التشاريك والسلوكيات واملامرسات ذات الصلة 	 

)كيفيّة إظهار االحرتام، كيفيّة التواصل، الخ(؟

هل نقلت بوضوح إىل الجهات املعنيّة  املعلومات بشأن التقييم وإمكانيّة متويل املرشوع لتفادي أي توقّعات 	 

غري واقعيّة؟ 

هل تسمح طرق التقييم للمجتمعات واملنظامت واملؤسسات بتحديد الفئة األضعف والتي لديها أكرب حاجة 	 

واألماكن األكرث احتياًجا وكيفيّة التثليث بينها؟ 

هل يشمل التقييم طرقًا تشاركيّة من أجل: 	 

جمع البيانات من املجموعات االكرث ضعًفا التي جرى تحديدها؟	 

تحليل البيانات بطريقة تفّصل النتائج بحسب املجموعة األكرث ضعًفا أو النوع االجتامعي أو أي  	 

سامت أخرى؟ 

التواصل مع املستفيدين املحتملني والتشارك معهم من أجل املصادقة عىل نتائج التقييم؟ 	 

إطار عمل النتائج، 

اسرتاتيجّية  املرشوع 

ونظريّة التغيري

هل أّن اسرتاتيجيّة املرشوع: 	 

تستجيب لحاجات األكرث ضعًفا وتأثرًا؟	 

تدمج وجهات النظر املحسوسة،املُعرّب عنها، املتّصلة واملعياريّة بشأن الحاجات؟ )راجع الرسم 4.2(	 

تشمل عمليّة اختيار للمستفيد واضحة املعامل ومعايري استهداف واضحة )أو خططًا لبلورتها؟(	 

تشّجع عىل االدارة من قبل املستفيدين من املرشوع والحامية من أي استغالل للسلطة ميكن أن ميارسه 	 

أعضاء الجامعة ذوي النفوذ؟ 

هل تأيت اسرتتيجيّة املرشوع بصياغة تسمح بتكييفها بحسب التغذية الراجعة للمستفيد خالل التنفيذ؟ 	 

وع  اتيجّية امل�ش تسمح اس�ت
وأنشطته وخطط الرصد والتقي�ي 
ك�ش 

أ
 للناس ال

ّ
واملساءلت والتعل

ن يضطلعوا بدور 
أ
ا �ب

ً
ميش ا و�ت

ً
ضعف

ي 
ي معليات صنع القرار ال�ت

خ
فاعل �

م  عل�ي
تؤ�شّ

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

خطوة تصميم 

املرشوع

نعم/ القضايا مساءلة املستفيد

إطار املرشوع 

والتخطيط للرصد 

والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

هل أن خطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم: 	 

تشمل االستشارات من أجل وضع مؤرشات للمرشوع تعكس تحديد الذكور واإلناث يف املجتمع لنجاح 	 

املرشوع، وكونه قاباًل للتنفيذ ومناسب؟ 

تشمل مؤرشات حول رىض الجامعة عىل نهج املرشوع )االستهداف وآليات التنفيذ وسلوكيّات املوظفني، 	 

إلخ( والنتائج؟ 

تصف التغذية الراجعة وآليات االستجابة املتوفّرة واملناسبة للسياق املحّدد أو الخطط اآليلة إىل 	 

تطويرها مع مدخالت املستفيد عند انطالقة املرشوع؟ 

تصف كيف تجري معالجة التغذية الراجعة؟ 	 

تشمل آليات االستجابة لحاجات املجتمع إىل املعلومات بشأن تقّدم املرشوع ونتائجه )مثاًل استخدام 	 

الطرق التشاركيّة يف الرصد والتقييم والتعلّم(؟

القدرة التنظيمّية 

والخطة اإلداريّة

هل لدى موظفي املرشوع أدوار ومسؤوليات واضحة للمساءلة أمام املستفيد خالل حياة املرشوع، مبا يف ذلك 	 

إدارة آليات التغذية الراجعة القادمة من املجتمع؟ 

هل تشمل هيئات حوكمة املشاريع متثياًل للمستفيد إما من خالل املنظامت القامئة عىل الجامعة ذات الصلة 	 

أو ممثلني منفردين ؟ 

روزنامة األنشطة 

وامليزانّية

هل تشمل روزنامة األنشطة: 	 

تدريبًا ملوظفي املرشوع يف مبادئ املساءلة ومامرساتها؟	 

تطوير خطة تواصل وآلية تغذية راجعة شاملة مع املستفيدين من املرشوع عند انطالقه ؟ 	 

هل تشمل ميزانيّة املرشوع الكلفة املرتبطة بآليات التواصل والتغذية الراجعة )مثاًل خطوط الهاتف املجانية 	 

الكلفة وألواح تعليق اإلشعارات واملنشورات وامللصقات، ونظام الرسائل القصرية، إلخ(

الدروس املستقاة
تأكّد أّن موظفي خدمات اإلغاثة الكاثوليكية والرشيك، وعىل كافة املستويات )من القيادة حتى موظفي 	 

امليدان( يفهمون ويثّمنون املساءلة أمام املستفيد. 

كن متعّمًدا يف إجراءات التواصل طوال حياة املرشوع: تدريب املوظفني كام تدعو إليه الحاجة قبل /خالل 	 

مرحلة تصميم املرشوع و مجّدداً عند انطالق املرشوع )للموظفني الجدد( ووضع خطّة تواصل شاملة متتّد 

عىل مراحل انطالق املرشوع وتنفيذه واختتامه. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  
إطار عمل املساءلة يف كافود )CAF( )كافود 2012(. يلخص معايري كافود الداخلّية والخارجّية وقوانينها وخطوطها العريضة وقيمها ومبادئها 	 

التي تضمن املساءلة للجهات املعنّية وتسمح بتوفري برامج دولّية نوعّية. 

صفحة املساءلة أمام املستفيد عىل موقع سياسات وإجراءات الرصد، التقييم، املساءلة و التعلّم  التابع لخدمات اإلغاثة الكاثوليكية  	 

إرشادات وأدوات املساعدة عىل تطبيق السياسة رقم 6 حول املساءلة أمام املستفيد. 

املوقع االلكرتوين ملرشوع بناء القدرات الطارئ )ECB( الذي تعترب خدمات اإلغاثة الكاثوليكية عضًوا فيه، يتضّمن مواًدا حول املساءلة أمام 	 

)ECB 2010( املستفيد ضمن املشاريع اإلنسانّية، مبا يف ذلك عنارص املساءلة األساسيّة يف بناء القدرات الطارئ

قياس األثر واملساءلة يف حاالت الطوارئ: دليل »املقبول« )ECB 2007( تساعد األداة 14 عىل تطوير خطط املساءلة للجهات املعنّية يف 	 

املرشوع التي ميكن تضمينها يف مقرتح مرشوع ويف امليزانية. 

القسم الخامس: التعّلم

معايري الجودة
تظهر خطط تصميم املرشوع االستخدام املنهجي للتعلّم: الدروس املستقاة، مراجعة األدبيّات، استشارة الزمالء 	 

واملستشارون الفّنيون، إلخ

تحّسن عمليات تصميم املرشوع اللجوء إىل الرشكاء يف البحوث من أجل استكامل قدرات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية. 	 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.cafod.org.uk/content/download/2625/19093/file/CAFOD%20Accountability%20page
http://www.cafod.org.uk/content/download/2625/19093/file/CAFOD%20Accountability%20page
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/BeneficiaryAcct.aspx
http://www.ecbproject.org/downloads/resources/keyelements-of-accountability-forecbagencies-final.pdf
http://www.ecbproject.org/resources/library/44-the-good-enough-guide-to-impact-measurement-and-accountability-in-emergencies
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

التعلُم املؤسيس
هي عمليّة مستمرّة تعّزز قدرة 

املنظمة الجامعيّة عىل قبول 

التغيري الداخيل والخارجي 

وفهمه واالستجابة له. 

تشمل روزنامة أنشطة املرشوع وميزانيّته الوقت واملوارد للتعلّم، مبا يف ذلك توجيه موظفي املرشوع، التأمالت 	 

التشاركيّة املنتظمة )الفصليّة( والفعاليات األخرى. 

أهمّية التعلّم يف تصميم املرشوع

ميكن تعريف التعلّم عىل أنه عمليّة مستمرّة ومتعّمدة من تحليل مجموعة واسعة من مصادر املعلومات 

واملعرفة. وكام يرد يف رسم دورة املرشوع )الرسم 1.1 يف الفصل األول(، فإن التعلّم يلد ويستخدم طوال دورة 

املرشوع، مبا يف ذلك يف تصميم املرشوع. ويركّز املانحون، مثل وكالة التنمية األمريكيّة، عىل أهّمية التعلّم لإلدارة 

التكيفيّة ويرغبون برؤيتها مندمجة يف املشاريع التي يدعمونها. 

خالل تصميم املرشوع، تعمل الفرق عىل: 

استخدام التعلّم من أجل صنع القرار )مثاًل مراجعة الدروس املستقاة، إجراء مراجعة أدبيّة، التكلّم مع 	 

مستشارين فنينّي ذوي اطالع من أجل بلورة اسرتاتيجيّة مرشوع ما(

توليد التعلّم )مثاًل إصدار التقييامت و تقارير ما بعد العمل والتخطيط من أجل التعلّم ضمن املرشوع بحّد 	 

ذاته(

بهذه الطريقة، يساعد التعلّم فريق تصميم املرشوع عىل بلورة اسرتاتيجيّة مرشوع فّعالة تؤّدي إىل االثر املرغوب. 

ويساعد التفكري التقييمي )وهي عمليّة من التدقيق النقدي وقناعة بقيمة الدليل( فريق تصميم املرشوع عىل 

التأمل به بتأٍن وتحديد االفرتاضات وطرح األسئلة و محاولة الوصول إىل فهم أعمق من أجل اتخاذ قرارات أفضل 

والوصول إىل خطط أحسن. 

الجدول 2 ز: قامئة التحّقق: التعلّم يف تصميم املرشوع

خطوة تصميم 

املرشوع

نعم/ القضايا التعلّم: استخدام التعلّم/ خالل تصميم املرشوع وتوليد التعلّم من تصميم املرشوع

التخطيط لتصميم 

املرشوع
استخدام التعلّم

 هل وّجهت فريق تصميم املرشوع بحسب مبادئ التعلّم ومامرساته وهيّأت بيئة آمنة تعّزز التفكري التقييمي 	 

ضمن الفريق؟

هل جمعت وأخذت بعني االعتبار الدروس املستقاة من عمليات تصميم  املشاريع املاضية املشابهة  )من 	 

التقارير والزمالء(؟

هل يشمل اإلطار الزمني لتصميم املرشوع أنشطة لتحديد الدروس ذات الصلة الناتجة عن التجارب املاضية 	 

والتمّعن بها؟ 

توليد التعلّم
هل يشمل اإلطار الزمني لتصميم املرشوع خططًا ملراجعة بعد العمل عند انتهاء العمليّة؟ 	 

يف حال طلبت الجهة املانحة عنرص بحوث العمليات، هل: 	 

حّددت ارشيك بحوث مناسب – أو مساًرا للقيام بذلك؟	 

أوضحت كيفية مشاركة رشيك البحوث يف عمليّة تصميم املرشوع؟ 	 

التقييم والتحليل 

والتفسري
استخدام التعلّم

هل تشمل خطط التقييم مراجعة لألدبيّات وجمًعا للبيانات الثانويّة واستشارة للمخربين الخرباء؟	 

هل تضمن خطط التقييم والتحليل سامع أصوات وتجارب وآراء مختلفة؟	 

هل تعطي خطط التحليل والتفسري الوقت للتفكري الجامعي التقييمي من أجل تحديد الفرضيات 	 

واملعتقدات املحتملة؟ 

توليد التعلّم
هل خطّطت لكيفيّة توثيق نتائج التقييم ومشاركتها بشكل أوسع بعد تقديم االقرتاح؟	 

هل سّجلت نتائج التقييم املفاجئة التي قد تساهم يف بلورة جدول أعامل تعلّمي للمرشوع؟ 	 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
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خطوة تصميم 

املرشوع

نعم/ القضايا التعلّم: استخدام التعلّم/ خالل تصميم املرشوع وتوليد التعلّم من تصميم املرشوع

إطار عمل النتائج، 

اسرتاتيجّية  املرشوع 

ونظريّة التغيري

استخدام التعلّم
هل أّن عمليّة تحديد أنسب خيار اسرتاتيجي تشمل:	 

الوقت للتفكري وللبناء عىل الدروس املستقاة من تجارب ماضية مشابهة	 

العودة إىل التقييامت النهائية ذات الصلة، وثائق الدروس املستقاة و/أو األشخاص من بلدان ومناطق 	 

أخرى؟

هل تّم مراجعة ملسوّدة إطار عمل  النتائج ونظريّة التغيري واالسرتاتيجية من قبل الخرباء املامرسني واآلخرين 	 

من ذوي الصلة من خارج فريق تصميم املرشوع؟ 

توليد التعلّم
يف حال أظهرت مراجعة األدبيّات عن نقص معنّي يف قاعدة األدلة، هل فكرتم بها عند بلورة أجندة التعلّم من 	 

املرشوع؟

هل تولّد نظريّة التغيري أي افرتاضات قابلة لإلختبار وميكن دمجها يف أجندة التعلم من املرشوع أو من البحوث 	 

املتعلّقة بالعمليّات؟

إطار املرشوع 

والتخطيط للرصد 

والتقييم واملساءلة 

والتعلّم

استخدام التعلّم
هل تعكس  خطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم الدروس املستقاة من مشاريع ماضية مشابهة؟	 

هل تعكس مؤرشات املرشوع املؤرشات العامليّة ذات الصلة وتلك التي تطلبها الجهات املانحة؟ 	 

توليد التعلّم
هل يشمل املرشوع  خططًا ألنشطة التعلّم املطلوبة كافة كام هي واردة يف سياسات الرصد والتقييم واملساءلة 	 

والتعلّم وإجراءاتها؟

هل خطّطت لكيفيّة استخدام االفرتاضات النقديّة ألجندة التعلّم  من املرشوع؟ 	 

هل تشمل خطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم: 	 

وصًفا لعمليّتي التعّمق والتفكري النقدي )مثاًل االجتامعات الفصليّة للتفكري برصد البيانات واالستجابة 	 

للتغذية الراجعة القادمة من املستفيدين(؟ 

وصًفا لكيفيّة تكييف اسرتاتيجيات املرشوع عىل ضوء التعلّم خالل تنفيذ املرشوع وال سيّام يف مستوى 	 

أهداف النتائج املتوسطة؟

هل ترشح خطط تقييم املرشوع كيف تساعد نتائج التقييم  يف عمليات اتخاذ القرار والتوجهات االسرتاتيجية 	 

واسرتاتيجيات املرشوع الالحقة؟ 

القدرة التنظيمّية 

والخطة اإلداريّة
استخدام التعلّم

هل تعكس خطة اإلدارة املامرسات الفضىل والدروس املستقاة من ترتيبات التجمعات السابقة؟	 

توليد التعلّم
هل لدى موظفي املرشوع و/أو موظفي الرشيك الكفاءات الالزمة والدعم والوقت الرضوريني لتنفيذ أنشطة 	 

املرشوع التعلّميّة املقرتحة؟ يف حال عدم توفّر ذلك، هل تّم تحديد رشكاء بحوث خارجيني مللء  هذه الثغرات؟ 

روزنامة األنشطة 

وامليزانّية
استخدام التعلّم

هل تعكس روزنامة األنشطة )التسلسل، الوقت املطلوب( الدروس املستقاة من مشاريع مشابهة سابقة؟ 	 

هل تعكس امليزانية كلفة الوحدة واإلنفاق الفعيل والدروس املستقاة من املشاريع السابقة املشابهة؟ 	 

توليد التعلّم
هل تشمل روزنامة األنشطة الوقت املخّصص ألنشطة التعلّم الهيكيل مثل االجتامعات الفصلية للمشاريع أو 	 

بحوث العمليات؟ 

هل تشمل امليزانيّة األموال ألنشطة التعلّم، كام تدعو إليه الحاجة، مبا يف ذلك توجيه املوظفني واالجتامعات 	 

التشاركيّة والتعاون مع رشيك يف البحوث، إلخ؟

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
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خطوة تصميم 

املرشوع

نعم/ القضايا التعلّم: استخدام التعلّم/ خالل تصميم املرشوع وتوليد التعلّم من تصميم املرشوع

مراجعة ما بعد 

العمل
استخدام التعلّم 

هل تشمل خطط املراجعة الدروس ذات الصلة من الجهود السابقة املشابهة؟ 	 

هل عملت عىل تقريب املراجعة حتى تكون متامشية وذات صلة بالسياق والظروف؟	 

توليد التعلّم
هل وضعت خططًا لتوثيق نتائج املراجعة ومشاركتها؟ 	 

الدروس املستقاة
ال تجري عمليّة التعلّم من العدم. يجب تدريب املوظفني عىل تعّمد التعلّم. ال بد من إيجاد الوقت واملساحة 	 

من أجل التفكري والتحاور بغية توليد التعلّم املُستخدم يف العمل والتكييف. كام يجب إيجاد ثقافة تنظيميّة 

داعمة حيث تكون العادة تقيض بتشارك األخطاء والتكلّم عىل ماهية الخطأ وسببه. 

كن حذًرا من أثر امللكية الفكريّة ومتطلبات الجهات املانحة الراعية مللكيّة منتجات التعلّم الناتجة عن 	 

املرشوع )التقارير، األدوات، إلخ(. استرش إدارة املنح يف خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وخرباء االمتثال للقانون 

لبلورة االتفاقات مع رشكاء البحوث الخارجيني عند الحاجة. 

إخلق ثقافة تنظيّمّية دامعة حيث 
ي بتشارك 

تكون العادة تق�خ
طأ   عىل ماهية الخ

ّ
خطاء والتلك

أ
ال

وسببه.

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  
سياسة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وإجراءاتها بشأن االتفاقات POL-OOD-001  لالتفاقيات مع رشكاء البحوث الخارجيني	 

سياسات الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم وإجراءاتها الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية  السياسة رقم 8 – التعلّم 	 

 	.  )CRS 2015d( إرشادات حول طريقة تحسني مامرسات الدروس املستقاة

حلول املعرفة )بنك التنمية اآلسيوي( إرشادات مرجعية رسيعة حول األدوات والطرق واملقاربات التي تدفع بالتنمية وتعّزز آثارها. 	 

التعلّم لغاية: زيادة القيمة عىل أثر الربنامج والتأثري بحسب درجة معيّنة )شاروك وآخرون 2015( 	 

بناء السالم التأميل: دليل للتخطيط والرصد والتعلّم )ليديراش وآخرون 2007. راجع الفصول: الثاين والثالث ، الحادي عرش، الثاين عرش و الثالث 	 

عرش(

أدوات للمعرفة والتعلّم: دليل للتنمية واملنظامت اإلنسانيّة )رامالينغام  2006(	 
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التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي
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https://global.crs.org/teams/EVPOverops/Policies/POL-OOD-001.pdf
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared%20Documents/Key%20Guidance_Guidance%20on%20improving%20lessons%20learned%20practices.pdf
http://www.adb.org/publications/series/knowledge-solutions%3Fref%3Dsite/knowledge-management/publications
https://global.crs.org/worldwide/SARO/SARO%20MEAL%20Workshop%202015/Document%20Library/1/Learning%20with%20Purpose_Paper_Final_31Mar2015.pdf
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/peacebuilding/reflective_peacebldg.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/188.pdf
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قة 
ّ
اد املعلومات املتعل ب كن إ�ي �ي

بقرار »النطالق« أو »عدم 

رشادات حول  ي الإ
خ

النطالق« �

لشؤون الفنّية قة �ب
ّ
رة املتعل الس�ت

 TAG 

ي لك الظروف، يبلور موظفو 
خ

�

غاثة الاكثوليكية  خدمات الإ

وع  ا زمنًيا لتصم�ي امل�ش ً مب �خ �ب

وع  لدى التخطيط لتصم�ي امل�ش

املقدمة

وع الفصل الثالث: التخطيط لتصميم الم�ش

يشمل الفصل ستة أقسام 

القسم 1: اإلعداد لتصميم املرشوع

القسم 2: إجراء تحلياًل للجهات املعنيّة

القسم 3: تطوير الجدول الزمني لتصميم املرشوع وتشكيل فريق تصميم املرشوع

القسم 4: إختيار أطر العمل املفهوميّة لتصميم املرشوع

القسم 5: كيف يختلف األمر يف حالة  االستجابة للطوارئ

القسم 6: الجداول واألمثلة 

معايري الجودة 

ترشك فرق تصميم املرشوع الجهات املعنيّة املحّددة يف خطوات تصميم املرشوع كافة	 

يف الظروف كافة/ يبلور موظّفو خدمات اإلغاثة الكاثوليكية جدواًل زمنيًا لتصميم املرشوع عند التخطيط 	 

لتصميم املرشوع

يستخدم موظفو خدمات اإلغاثة الكاثوليكية اطر العمل املفهوميّة بشكل متامسك من أجل توجيه خطوات 	 

تصميم املرشوع ذات الصلة 

ملاذا تعترب هذه الخطوة من تصميم املرشوع مهمة؟ 

تنطبق مقولة "الفشل يف التخطيط يعني التخطيط للفشل" عىل تصميم املرشوع. تعطي بعض الجهات املانحة 

35 يوًما فقط لتطوير مقرتح ما وتقدميه، لذلك من املهم إطالق خطة تصميم املرشوع يف أقرب وقت ممكن، 

ومامرسة التواصل الجيّد مع الجهات املعنيّة لتصميم املرشوع. 

كام يرد يف دورة املرشوع الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية )الرسم 1.1 يف الفصل األول(، يبدأ تصميم 

املرشوع بعد تحديد االحتياجات وفرص التمويل وعند اتخاذ قرار أويل "باالنطالق". 

 عند اتخاذ القرار "باالنطالق" تكون خدمات اإلغاثة الكاثوليكية قد قّررت أّن املرشوع اسرتاتيجي ومناسب وأّن 

تصميم املرشوع )وتطوير املقرتح( ذي جدوى ويستحّق االستثامر يف الكلفة ووقت املوظفني وأنها، يف حال جرى 

متويل املرشوع، لديها أو تستطيع أن تستحوذ القدرة البرشيّة والتقنيّة واإلداريّة لتنفيذ املرشوع كام يرد بشكله 

الحايل. أما تجاهل هذه العنارص فقد يزيد من مخاطر إدارة املرشوع و يحتمل أن يؤذي سمعة خدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية. ويف حال كان قرار االنطالق مؤقتًا، عىل خطط تصميم املرشوع أن تشمل نقطة أو أكرث )مثاًل عند 

اكتامل التقييم( ملراجعة قرار االنطالق وإصدار قرار التوقّف أو متابعة جهود تصميم املرشوع. 

إّن تحديد املعايري التي تضعها الجهة املانحة أو اي معايري محددة أخرى ومراجعتها )مثاًل محفظة امليزانية( هو 

خطوة اساسيّة عند التخطيط لتصميم مرشوع. سوف يساعد التحديد املبكر لتلك املعايري عىل تركيز التخطيط 

لتصميم املرشوع واالبقاء عىل التوقّعات متامشية مع الواقع. 

يهدف تحليل الجات املعنيّة يف بداية تصميم املرشوع إىل املساعدة عىل تحديد: 

من الذي يجب إرشاكه يف عمليّة تصميم املرشوع	 

متى وكيف يجب إرشاكهم	 

يضمن هذا األمر عمليّة تشاركيّة فّعالة واسرتاتيجيّة. فاملشاركة الجيدة للجهة املعنيّة يف تصميم املرشوع تأيت 

تطبيًقا ملبادئ تفويض السلطة التي تؤمن بها خدمات اإلغاثة الكاثوليكية والعالقات املناسبة وتعّزز املساءلة 

وتحّسن ملكيّة املرشوع وبالتايل تزيد من إمكانية نجاح املرشوع يف النهاية. 

إن الربنامج الزمني لتصميم املرشوع هو أداة تخطيط للمشاريع ميكن تحديثها بشكل منتظم وإستخدامها من 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public Proposal Toolbox/Technical Application Guidance (TAG).doc
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قيمة أطر العمل املفهومّية يف 

تصميم املرشوع:

 ميكن إلختصايص هندسة زراعيّة 

أن يرشح سوء تغذية الطفل 

عىل أنّه نقص يف الغذاء. ولكن 

بالعودة اىل اإلطار املفهومي 

لليونيسف )راجع الرسم 4.1(، 

يرى اختصايص الهندسة الزراعيّة 

أّن انعدام األمن الغذايئ يف األرسة 

هو واحد فقط من األسباب 

املحتملة لسوء التغذية. تشمل 

العنارص األخرى املرض )الرصف 

الصّحي والنظافة والخدمات 

الصحيّة( كام ورعاية الوالدة 

والطفل غري املناسبة )مثاًل 

الرضاعة والوقت املخّصص للمرأة 

وتغذيتها(. 

للمزيد من املعلومات بشأن 

عمليّة تطوير املقرتحات 

التنافسيّة، راجع إرشادات 

االستامرة املتعلّقة بالشؤون 

الفنيّة TAG. تجدر اإلشارة إىل 

أّن االستامرة املتعلّقة بالشؤون 

الفنيّة تشمل أيًضا خطوات 

إضافيةلتطوير املقرتحات مثل 

توظيف املوظفني األساسيني أو 

مراجع األداء السابقة التي عىل 

منسق املقرتح أن يخطّط لها حتى 

ولو مل يكن لديها خطوات تصميم 

مرشوع متطابقة.

أجل التواصل مع الجهات املعنية مبا يف ذلك الرشكاء املتعاونني. يف املشاريع التنافسيّة، يأيت الربنامج الزمني 

لتصميم املرشوع بالتوازي مع قامئة تحقق للمقرتح. فكالهام يستخدم نتائج تحليل الجهة املعنيّة بشأن من 

يجب أن يشارك وكيف وتعيني االدوار واملسؤوليات املحددة لكّل من أعضاء فريق تصميم املرشوع الذي سيقود 

العمليّة ويتّخذ القرارات األساسيّة. 

ويعترب اختيار إطار العمل املفهومي املناسب قراًرا  آخر يف التخطيط لتصميم املرشوع. يساعد  استخدام أطر 

العمل املفهومية يف تصميم املرشوع عىل فهم وقائع الناس املعّقدة. تظهر االطر املفهوميّة املسألة أو املشكلة 

ومحّدداتها األساسيّة والعالقة السببيّة بينها. و ألن أطر العمل املفهوميّة ترتكز إىل بحث صلب يقوم به الخرباء 

قد يساعد استخدامها يف  تخطّي االنحياز الشخيص أو االفكار املسبقة حول رشح املشكلة )راجع امللحق 3 

للحصول عىل امثلة حول أطر العمل املفهومية الشائعة(. عند التخطيط للتقييم تساعدك أطر العمل املفهوميّة 

للتفكري بالعنارص املحتملة التي ال بّد من التحّقق منها؛ ومن ثم العمل عىل تنظيم و تحليل الوضع بناء عىل 

املعلومات املحّددة التي وصلتك بشأن تلك العنارص. عند بلورة إطار عمل النتائج، تساعد أطر العمل املفهوميّة 

عىل توضيح تلك الفرضيّات؛ ويساعد هذا االمر فريق تصميم املرشوع عىل اتخاذ خيارات اسرتاتيجية ضمن 

املرشوع مطلعة وموثوقة وتطّور نظريّة تغيري صلبة. وبالتايل يساعد األمر يف ضامن أن يعالج املرشوع املشاكل 

الجوهريّة ويؤّدي إىل تغيري إيجايب. فاختيار أطر العمل املفهوميّة املناسبة يف بداية تصميم املرشوع يساعد يف 

تعزيز التامسك ما بني هذه الخطوات املرتابطة. 

وع عداد لتصميم الم�ش القسم الأول: الإ

متى  يجري استخدام هذا القسم؟ 
قبل البدء بتصميم املرشوع	 

الخطوات واألدوات

مراجعة الخطوط العريضة للمقرتح وتقدير تكاليف املرشوع املبارشة   1.1

بينام تراجع توجيهات االقرتاح أو طلب االستامرات، تعرّف إىل املتطلّبات التي لها تبعات عىل قرارات تصميم 

املرشوع ومخططاته وأنشطته. فعىل سبيل املثال، قد تنّص الخطوط العريضة عىل ما ييل: 

متطلّبات األهلية الخاصة باملانح	 

حدود التمويل	 

أهداف املرشوع	 

املؤرشات املطلوبة	 

إطار املرشوع الزمني	 

االستهداف الجغرايف أو الدميغرايف 	 

أنواع الرشكاء املطلوبون أو املقرتحون بقّوة )وزارات الحكومات/ القطاع الخاص، إلخ (	 

سيكون لهذا النوع من املتطلّبات  آثاره عىل طول تصميم املرشوع وقد يؤثّر عىل خيار الرشيك وتقييمه وإطار 

عمل النتائج واسرتاتيجيّة املرشوع وأنشطته وميزانيّته )مبا يف ذلك استخدام التمويل الخاص التكمييل( واملوظّفني. 

وال يشمل عدد كبري من متطلّبات الجهة املانحة عىل امليّزات لذلك يكون هناك الكثري من العمل عىل تصميم 

املشاريع. عندما تكون الجهة املانحة توصيفيّة، يجب تكييف خطط تصميم املرشوع بالشكل املناسب. عىل سبيل 

املثال: 

يف حال جرى تحديد املنطقة الجغرافيّة، إعمل عىل جمع املعلومات األوليّة يف تلك املنطقة. 	 

يف حال جرى تحديد املشكلة، ركّز  التقييم عىل كيفيّة اختبار أضعف أعضاء املجتمع للمشكلة. 	 

حتى عند تحديد األهداف االسرتاتيجّية، غالبًا ما ال تكون املقاربات اآليلة إىل تحقيق تلك األهداف محّددة. 	 

عىل تصميمك أن يدرس نوع املقاربات و/أو االبتكارات التي ميكن تقدميها من أجل تحقيق األهداف 

االسرتاتيجيّة بشكل أرسع وبطريقة أوفر من حيث الكلفة. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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القيمة مقابل املال: االستخدام 

األمثل للموارد تحقيًقا للمخرجات 

املنويّة

قّدر الكميّة املتوفّرة لتكاليف الربنامج املبارشة للمرشوع. عندما تقوم بذلك اليوم، عند التخطيط لتصميم 

املرشوع، ستعرف ما هو املتوفّر النشطة الربنامج بعد حسم التكاليف الثابتة وشبه املتغرّية من حقيبة امليزانية 

اإلجامليّة. وبينام تقود األنشطة ميزانية املشاريع الفعليّة، يساعدك العمل عىل تقدير إجاميل يف اتخاذ القرارات 

الواقعيّة حول حجم املرشوع ومداه. وميكن لتقدير امليزانيّة أن يولّد االفكار لقيمة املرشوع املحتملة مقابل املال. 

إحتسب تكاليف الربنامج املبارشة كام ييل: خذ إجاميل سقف امليزانيّة )إجاميل املحفظة النقديّة( الواردة يف فرصة 

التمويل أو يف طلب االستامرات، أو قّدر ما من املنطقي طلبه من الجهة املانحة وإطرح منها املستعاد من الكلفة 

غري املبارشة وإطرح منها تقدير كلفة املكان والدعم وتكلفة اآلليّة )بناء عىل معدالت التكاليف املبارشة املشرتكة 

للربنامج(. يكون املبلغ املتبّقي املحفظة "املبارشة املبارشة" ألنشطة املرشوع. 

1.2 مراجعة نتائج قرارات "االنطالق". 
يكون قرار "االنطالق" املنطقي مبنيًا عىل عدد من الوقائع التي تشتمل عىل املعلومات عن الجهة املانحة وقيمة 

امليزانية املحتملة وحجم املرشوع وتحديد حّد خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  التنافيس وإمكانيّة النجاح واألولويات 

االسرتاتيجيّة )يف البلد واملنطقة أو خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بشكل عام( ومستوى الحاجات غري املستوفاة 

وقدرة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ورشكائها عىل االستجابة لها واعتبارات املخاطر املرتبطة بإدارة املرشوع 

وتنفيذه. 

راجع تلك الخالصات وتعرّف إىل تبعات تخطيط تصميم املرشوع وقراراته. ترد األمثلة أدناه. 

الجدول 3 أ: قرار "النطالق" وتخطيط تصميم املرشوع

تبعات تخطيط تصميم املرشوعخالصة قرار "االنطالق"

تعترب خدمات  اإلغاثة الكاثوليكية ضعيفة عىل 

بعض املستويات الرضورية لتنفيذ املشاريع

تعرّف إىل الرشكاء الذين برهنوا قّوتهم يف مجاالت الضعف التقنية والجغرافية لدى خدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية

تجربة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية يف تطبيق 

الطريقة التقنيّة هي ميزة تنافسيّة

أدُع مستشار فني من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية إىل ورشة عمل تصميم املرشوع عند مناقشة و 

إختيار اسرتاتيجية املرشوع  وسمة الفوز.

وقت تصميم املرشوع وتقديم املقرتح ممكن 

ولكن ضيّق

خِطط لتغطية بديلة للشخص الذي يلعب دور القيادة التقنيّة لتسمح لهم بالرتكيز بشكل حرصي 

عىل تصميم املرشوع. فّكر باستخدام مستشارين ملهام مختارة. 

خطّط لنقطة قرار من أجل "انطالقة" صلبة يتوقّف بعدها الجهد عىل تصميم املرشوع أو يستمر. إّن قرار "االنطالق" مبديئ

 أزرق: أداة خدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية لتحليل التناسب 

 pREPARE والتنافسيّة يف برنامج

)استعّد(! )CRS 2015f( وهي 

أداة مفيدة توّجهك يف هذا 

التحليل وعملية اتخاذ القرار.

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

 	 .  )CRS 2008 b( تصميم برامج املساعدة املتعددة السنوات الواردة يف العنوان الثاين: مورد لربامج خدمات اإلغاثة الكاثوليكية القطرّي

كيف تقّرر أن  تقّدم مقرتًحا وارًدا تحت العنوان الثاين أو ال. علاًم أن الدليل خاص بربامج املعونة الغذائيّة، إال أنه يحتوي عىل نصائح مفيدة ألي 

فرصة متويل مهّمة مبا يف ذلك كيفيّة اتخاذ قرار االنطالق أو عدم االنطالق االسرتاتيجي )الفصل األول، القسم 1.5( 

. وحدة تعلم ذايت تؤّمن مدخاًل عاًما إىل ثالثة أجزاء من دورة تطوير أعامل خدمات اإلغاثة 	   مدخل إىل وحدة دورة تطوير األعامل- 

الكاثوليكية. 

The Net-Map  مدونة نيت-ماب وعلبة األدوات- )شيفر 2007(: طرق توجيهيّة وعمليّة ومرئيَة من أجل فهم العنارص املختلفة وأثرها 	 

والعالقة بينها كام ورؤيتها ومناقشتها. 

)استعد!( pREPARE! - )                    توجيهات ملراجعة املقرتحات  اإلقليميّة. القسم الثاين، اتخاذ قرار باالنطالق أو عدم االنطالق 	 

وتوثيقه.

 	 Shipley Associates( دورة تطوير أعامل خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وموارد ضبط التخطيط املبنيّة عىل دليل مقرتحات رشكة شيبيل

Proposal Guide( )نيومان 2006( الذي يعترب املعيار الذهبي لتلك العمليّات. يشمل املوقع االلكرتوين  shipleywins.com  املوارد اإلضافية 

عىل الشبكة

 إرشادات حول االستامرة املتعلقة بالشؤون الفنيّة )CRS 2007b(  قراءة طلب املساعدة واتخاذ قرار “االنطالق” أو عدم االنطالق 	 

)الصفحات 5-2(

)CRS 2015f
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http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Prepositioning/Intro%20to%20the%20BD%20Cycle%20-%20Module.ppt
https://netmap.wordpress.com/
https://netmap.wordpress.com/
http://www.shipleywins.com/library/23.pdf
http://www.shipleywins.com/library/23.pdf
file:///C%7C/Users/Mo%27men/Downloads/shipleywins.com
http://www.shipleywins.com/library/23.pdf
http://www.shipleywins.com/library/23.pdf
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

 إطار عمل اصطفاف التجّمع من 

أجل التمّيز )CAFE(. يشتمل 

عىل معايري ومجموعة كبرية من 

اإلرشادات واملعلومات من أجل 

تشكيل تجّمعات فعليّة. راجع 

دامئًا CAFE من أجل مرشوع 

يشتمل عىل ترتيبات للتجّمع

ضع الئحة بأســامء أفراد معّينني 
متــى أمكن. تأكّد أّن الالئحة 

تشــمل متثيالت متنّوعة )مبا يف 
ذلك التوازن بني الجنســني( من 

أجــل الحّد من االنحياز املحتمل يف 
اتخاذ القــرارات املتعلّقة بتصميم 

املرشوع. 

: إجراء تحلياًل للجهات المعنّية   ي
القسم الثا�ن

   متى تستخدم هذا القسم؟ 
عند التخطيط لتصميم املرشوع	 

الخطوات واألدوات 

2.1 فكّر بقرارات الرشاكة 
قد تكون قرارات الرشاكة يف مرشوع ما نهائيّة أو مؤقّتة. راجع الفصل الثاين القسم األول إليجاد قامئة تحّقق 

حول قرارات الرشاكة. تشمل قامئة التحّقق تحديد الرشكاء األنسب والعدد األمثل من الرشكاء والتأكّد من 

قابليّتهم للرتّشح لفرصة التمويل ومراجعة قدراتهم ومخاطرهم التي تحتاج إىل إدارة. يسمح تنسيق هذه 

القرارات مع تحليل الجهات املعنية بإعطاء الوقت إلرشاك الرشكاء بالشكل املناسب خالل تصميم املرشوع. 

ال تكون قرارات الرشاكة كلها قد اتُخذت يف ذلك الوقت بل من الحكمة انتظار القرارات األوليّة حول االستهداف 

الجغرايف أو القطاعات األخرى املشابهة وأنواع التدخالت القامئة، مثاًل بعد تحليل البيانات الثانويّة أو يف مرحلة 

املذكرة املفهوميّة، من أجل وضع اللمسات األخرية عىل القرار بشأن الرشاكة مع منظمة غري حكومية محليّة أو 

منظمة لديها موارد تقنيّة عىل التوايل. 

2.2 وّضح الغاية من تحليل الجهة املعنّية وحّدد الجهات املعنّية باملرشوع
يف هذه املرحلة، إّن الغاية من تحليل الجهات املعنيّة هو اتخاذ قرار بشأن من يجب إرشاكه خالل تصميم 

املرشوع وكيف ميكن إرشاك تلك املجموعات أو األفراد. 

ضع الئحة بالجهات املعنيّة التي لديها مصلحة يف املرشوع أو تأثري عليه. بالنسبة لتصميم املرشوع، من املفيد 

التفكري بالجهات املعنيّة الداخليّة والخارجية عىل حّد سواء، والتعرّف إىل التأثري عىل موظفي خدمات اإلغاثة 

الكاثوليكية أو مصلحتهم يف قرارات تصميم املرشوع. أدناه الفئات املحتملة للجهات املعنيّة: 

موظفو خدمات اإلغاثة الكاثوليكية )مدراء الربامج أو املشاريع، رؤساء الربامج، رؤساء العمليّات، املستشارون 	 

الفنيّون، مسؤولو املشاريع أو موظفو امليدان، مستشارو الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم، أعضاء فريق املالية 

وأعضاء فرق العمليات عىل مستوى القطر واإلقليم و/أو مستوى املقر العام، إلخ (

الرشكاء املتعاونون القامئون واملحتملون )املنظامت غري الحكوميّة الدوليّة واملحليّة، واملنظامت الدينيّة 	 

ومنظاّمت املجتمع املدين واملؤّسسات والجامعات، إلخ(

الحكومة )املسؤولون من الوزارات الحكوميّة ذات الصلة واملكاتب الحكوميّة املحليّة وموفّري الخدمات، 	 

إلخ...(

املنظاّمت األخرى )املنظاّمت غري الحكوميّة الداخلة يف القطاع ومعاهد البحوث الجامعيّة والجهات املانحة، 	 

إلخ...(

ضع الئحة بأسامء أفراد معيّنني متى أمكن. يف الوقت الحايل، قد تكون الالئحة محدودة بالجهات املعنيّة عىل 

املستوى الوطني. ومع اتخاذ قرارات املشاريع )مثاًل االستهداف الجغرايف(، سوف تتعرّف إىل املزيد من األفراد 

واملجموعات الذين سترشكهم يف العمليّة. تأكّد أّن الالئحة تشمل متثيالت متنّوعة )مبا يف ذلك التوازن بني 

الجنسني( من أجل الحّد من االنحياز املحتمل يف اتخاذ القرارات املتعلّقة بتصميم املرشوع. 

2.3 حلّل اهتاممات الجهات املعنّية يف املرشوع ونفوذهم
االن وقد حّددت الجهات املعنيّة يف املرشوع، قيّم مصالحهم وتأثريهم وعالقاتهم وقدراتهم وحلّلها لجهة إرشاكهم 

يف تصميم املرشوع. ناقش تلك املسائل لكّل من الجهات املعنيّة: 

ما هي مصلحتهم يف املرشوع؟ 	 

ما هو تأثريهم املحتمل عىل املرشوع؟ 	 

ما هي عالقتهم مع الجهات املعنيّة األخرى؟	 

ما هي قدرتهم أو دافعهم للمشاركة يف تصميم املرشوع؟	 

فعىل سبيل املثال،  يف سياق تجّمع للمنظامت غري الحكوميّة الدولية، قد يكون للرشيك املحيل الصغري مصلحة 

. كام قد يكون ملسؤول حكومي  عليا يف املرشوع وسوف ينّفذه عندما يصبح التمويل مضمونًا- لكن التأثري متدنٍّ
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https://global.crs.org/communities/Partnership/Partnership ARCHIVE/CAFE Manual
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

أظهرت نتائج مسح أجرته 

خدمات  االغاثة الكاثولكية 

أن ارشاك من سيقوم بتنفيذ 

املرشوع )اذا نجح األمر( يف 

مرحلة تصميم املرشوع و 

مرحلة اتخاذ  القرارات هو 

من العوامل املهمة يف النجاح 

النهايئ للمرشوع

وع يشتمل عىل  ي حال اكن امل�ش
خ

�
يك  عنارص للبحث، أدخل ال�ش
طوات املناسبة  ي الخ

خ
ي البحث �

خ
�

وع.  لتصم�ي امل�ش

كثري االنشغاالت مصلحة دنيا يف املرشوع لكن التأثري املحتمل قوي. ومن املحتمل أن يكون ملنظمتي موارد قدرة 

وحافز قويّان إال أنهام يف عالقة  تنافس فيام بينهام. لهذه النتائج تبعات حيال متى وكيف يجب إرشاكهم يف 

تصميم املرشوع. 

2.4 قّرر متى وكيف يجب إرشاك الجهات املعنّية بتصميم املرشوع
استخدم النتائج الواردة يف الخطوة 2.3 للقرار بشأن متى وكيف ترشك الجهات املعنيّة التي تّم تحديدها يف 

خطوات تصميم املرشوع. ولكّل من خطوات تصميم املرشوع وأنشطته، فّكر بالتايل: 

من الذي يجب إطالعه؟	 

من الذي يجب استشارته؟	 

من الذي يجب أن يشارك بشكل ناشط يف تلك الخطوة أو ذلك النشاط؟ 	 

القواعد العامة األساسّية لهذه القرارات: 
يشارك الرشكاء الذين أكّدوا تعاونهم باملرشوع  يف غالبية األحيان يف خطوات تصميم املرشوع كافة 	 

عىل العكس، غالبًا ما يجري إطالع الرشكاء املتعاونني أو استشارتهم خالل تصميم املرشوع من أجل تفادي 	 

التوقعات الخاطئة إىل حني تتأكّد قرارات الرشاكة

قد يتّم إطالع مسؤويل الوزارات الحكوميّة ذوي الصلة عن فكرة املرشوع و/أو تجري استشارتهم بشأن 	 

حاجاتهم وقدراتهم وأولويّاتهم. 

يعترب جمع البيانات األوليّة طريقة الستشارة املستفيدين االستشاريني املحتملني بشأن الحاجات واملصالح 	 

الطويلة األمد والقدرات والتحديات إلخ...

قد يجري إرشاك االستشاريني الفنيني لدى CRS كأعضاء يف فريق تصميم املرشوع وتجري استشارتهم يف 	 

موضوع اسرتاتيجيّات املرشوع املبنيّة عىل الوقائع و/أو الداخلة يف مراجعة النبذة عن املفهوم. 

يشارك مسؤولو CRS املختصني بالرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم  MEAL بشكل ناشط يف تحليل نتائج 	 

التقييم وتفسريها ويف اختيار مؤرّشات املرشوع من أجل إطار عمل املرشوع  )بروفريم( ويف بلورة خطط 

الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم. 

من املرّجح أن تجري استشارة مدراء التمويل يف CRS يف ما خّص تقديرات ميزانيّة املرشوع ومن ثّم إرشاكهم 	 

يف بلورة ميزانيّة املرشوع وصياغة النبذة عن امليزانيّة. 

تجري استشارة رؤساء العمليّات يف CRS وموظفي املوارد البرشيّة يف القرارات املرتبطة بتأمني املوظّفني 	 

للمرشوع وخطط اإلدارة. 

يف حال كان املرشوع يشتمل عىل عنارص للبحث، أدخل الرشيك يف البحث يف الخطوات املناسبة لتصميم 

املرشوع. سوف تساعد نصيحتهم يف التاكّد من صالحيّة الدراسة )مثاًل االختيار العشوايئ وإطار العيّنة واستخدام 

مجموعات الضبط واالعتبارات األخالقيّة، إلخ(

أما بالنسبة للجهات املعنيّة التي سوف تشرتك بشكل ناشط يف تصميم املرشوع، تحّقق من اهتاممها واستعدادها 

للعمل وقدرتها عىل األداء عىل ضوء توقّعاتك. ويف نهاية هذا الفصل، سوف تجد مثااًل عن تحليل الجهة املعنيّة. 

نزّل منوذًجا فارًغا ميكنك أن تكيّفه هنا. 

الدروس املستقاة
 استرش CRS والرشيك يف التمويل وموظّف العمليّات عندما تخطّط لسريورة تصميم املرشوع. بهذه الطريقة، 

سيكون الرشيك جاهزًا ومستعًدا عند الحاجة إىل مشاركته الناشطة. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

إطار عمل اصطفاف التجّمع من أجل التميّز CAFE.                     يشتمل عىل معلومات تفصيلّية حول إدارة الرشكاء يف التجّمع، مبا يف ذلك 	 

استخدام تحليل الجهات املعنّية خالل تصميم املرشوع.

)CRS 2008 a(
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https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%2520documents/ProPack%2520I%2520-%2520stakeholder%2520analysis%2520template.doc
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984868/1296501778990/PartnershipCAFE_lowres.pdf%3Ftoken%3DObxjzpgL7SVH7sZfQe%252By7HrpBFU%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984868/1296501778990/PartnershipCAFE_lowres.pdf%3Ftoken%3DObxjzpgL7SVH7sZfQe%252By7HrpBFU%253D
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وع ي  وشّكل فريق تصميم الم�ش
القسم الثالث: طّور الجدول الزم�ن

متى تستخدم هذا القسم؟ 
عند التخطيط لتصميم املرشوع، عند اتخاذ القرار األويل “باالنطالق”. 	 

الخطوات واألدوات 

3.1 طّور الجدول الزمني لتصميم املرشوع
استخدم جدواًل زمنيًا من أجل وضع روزنامة أنشطة تصميم املرشوع وتحديد املسؤوليات. فّكر بالدروس 

املستقاة من املايض وعمليات تصميم املرشوع املشابهة كام ييل: 

أي خطوات لتصميم املرشوع تطلّبت وقتًا أكرث من املتوقّع؟ 	 

أي أنشطة لتصميم املرشوع تّم تجاهلها بشكل عام؟ 	 

ما هي أكرث الطرق فاعليّة لتنسيق املدخالت املتعلّقة باملوظفني العاملني عىل األمور الفنيّة والعمليّات 	 

وامليزانيّة؟ 

الجدول 3ب يظهر عناوين نسق الخط الزمني لتصميم املرشوع. ويف نهاية هذا الفصل، سوف تجد مثااًل: نزّل 

منوذًجا فارًغا عىل مايكروسوفت وورد هنا.  أو عىل إكسيل هنا.  

الجدول 3 ب: نسق الخط الزمني لتصميم املرشوع

خطوة تصميم املرشوع/ النشاط
الدور األسايس 

)مساعدة(

التواريخ املحددة/ املالحظاتاألسبوع

23456

استكمل الجدول الزمني لتصميم املرشوع عىل أساس الخطوط العريضة التالية: 
إمأل يف العمود 1 خطوات تصميم املرشوع واألنشطة املرتبطة مثل استشارات الرشكاء وتخطيط التقييم 	 

ومقابالت مع املخربين األساسيني وجمع البيانات امليدانيّة وورشات عمل تصميم املرشوع، الخ..

إمأل يف العمود 2 اسم الشخص املسؤول عن قيادة النشاط وبني هاللني األشخاص الذين سوف يساعدونه أو 	 

يشاركون يف النشاط

تحّقق من األسابيع املناسبة يف  العمود 3 وأرش إىل التاريخ املحّدد عندما متأل النشاط يف العمود 4. عندما ال 	 

يبقى لك إال القليل من الوقت حتى التسليم استخدم األيام بداًل من األسابيع يف العمود 3. يساعد هذا األمر 

يف توضيح التوقّعات املرتبطة ملراجعة تغرّي الوقت وإمكانية العمل خالل عطلة األسبوع. يف هذه الحال، قد ال 

يكون العمود 4 رضوريًا. 

عد بالزمن من تاريخ تقديم املقرتح للتأكّد من أّن األنشطة والخطوات ميكن أن تستكمل يف الوقت املناسب. 	 

3.2 حّض قامئة تحّقق خاصة بتطوير االقرتاح لكّل من املشاريع املقّدمة ذات الصلة
 بالنسبة لفرص التمويل التنافسيّة، حرّض قامئة تحّقق خاصة بتطوير االقرتاح باإلضافة إىل الجدول الزمني لتصميم 

املرشوع. تخدم قامئة التحقق الخاصة بتطوير االقرتاح أيًضا كأداة للتخطيط والتواصل إال أنها تركّز عىل وثيقة 

االقرتاح بداًل من عمليّة تصميم املرشوع.  وتحّدد قامئة التحّقق الخاصة بتطوير االقرتاح أقسام االقرتاح املطلوبة 

واملالحق وأسامء األشخاص املسؤولني. راجع برنامج pREPARE! )استعد!( )CRS 2015f( يف امللحق الثالث 

إليجاد منوذج عن قامئة التحّقق الخاصة بتطوير االقرتاح ميكن أن تكيّفها مع منوذج الجهة املانحة أو طلب 

االستامرة. 

قارن قامئة التحّقق الخاصة بتطوير االقرتاح مع الجدول الزمني لتصميم املرشوع وتأكّد من أنهام يتناسبان. ال بّد 

للجدول الزمني لتصميم املرشوع أن يضمن الحصول عىل املعلومة ويجري اتخاذ القرارات عندما يكون كاتب 

االقرتاح بحاجة إليها. فعىل سبيل املثال، يجب ملء التحليل وبيانات التقييم يف الوقت املناسب إلطالع القسم 

العامل عىل االقرتاح بشأن تحديد املشكلة وتحليلها. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%2520documents/ProPack%2520I%2520-%2520project%2520design%2520timeline%2520template.xlsx
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%2520documents/ProPack%2520I%2520-%2520project%2520design%2520timeline%2520template.doc
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

نصيحة عملّية

لفريق تصميم مرشوع كبري أو 

للتجّمع، فّكر بتخصيص مكتب 

أو غرفة لتكون مركز عمليّات 

لالجتامعات والنقاشات

3.3 شكّل فريق تصميم املرشوع
أدرس نتائج تحليل الجهة املانحة واملعلومات الناتجة عن الجدول الزمني وشّكل فريًقا لتصميم املرشوع. تأكّد 

من توفّر أعضاء فريق التصميم املقرتحني من أجل العمل املكثّف الذي ينتظرك. تأكّد من أّن لدى أعضاء فريق 

تصميم املرشوع مهارات ووجهات نظر مختلفة وتكميليّة وأرشك الرجال والنساء واملجموعات ذات الصلة من 

األقليّات. 

اخرت قيّاًم فنيًا يعمل كمدير لفريق تصميم املرشوع. ال بّد له أن يتمتّع بالخربة والسلطة ليبقي العمل عىل السّكة 

السليمة والتخاذ القرارات. هذه مامرسة جيّدة للمشاريع كافة وهي أساسيّة لفرص التمويل الكربى التي فيها 

العديد من الرشكاء. 

وّجه أعضاء فريق املرشوع باتجاه عمليّة تصميم للمرشوع ووّضح لهم أدوار كّل منهم ومسؤوليّاته. إعمل عىل 

صياغة  مجاالت العمل )SoW( لكّل من املستشارين املشاركني يف الفريق. 

3.4 أعّد ميزانّية تصميم املرشوع وجد املوارد لها
 من جديد، وعىل ضوء نتائج تحليل الجهة املعنيّة والخط الزمني املحّدد، فّكر باملوارد املطلوبة لتصميم املرشوع. 

سوف تحتاج إىل: 

وقت املوظفني: سيُفرز بعض املوظفني رسميًا حتى يعملوا بدوام جزيئ أو كيل عىل تصميم املرشوع	 

متويل: قّدر كلفة جمع أويل للبيانات وأجر ورشات العمل واستخدم استشاريني أو مرتجمني، إلخ	 

الدعم اللوجستي: يشمل هذا األمر آليّات التقييم وأماكن عقد ورشات العمل واملعدات لذلك، إلخ. 	 

حرّض ميزانيّة لتصميم املرشوع. يف حال الحاجة، أطلب أموااًل لبلورة األعامل وذلك من أجل أنشطة تصميم 

املرشوع املحّددة )مثاًل جمع البيانات األوليّة( أو الدعم الفني مثل االستشاريني واالختصاصيني الفنيني. 

3.5 أنقل األدوار واملسؤوليات والخطط
إن التواصل الجيّد يوّضح الشفافية ويعّززها. تواصل مع الجهات املعنيّة كافة يف ما يتعلّق مبشاركتها املتوقّعة 

)أكانت الجهات املعنية مطلعة أو قدمت املشورة أو مشاركة بشكل فاعل( يف تصميم املرشوع. تشارك النبذة 

عن فكرة املرشوع والجدول الزمني لتصميم املرشوع )وقامئة التحقق إذا لزم( مع أعضاء فريق تصميم املرشوع 

كلّهم ومع الجهات املعنيّة ذات الصلة كلّها. أبِق الجهات املعنيّة عىل اطالع بشأن أّي مراجعة للجدول الزمني 

طوال فرتة تصميم املرشوع. 

الدروس املستقاة
تأكّد أن صّناع القرار األساسيني )مثاًل املمثل القطري أو من يجري التصميم من أجله( متوفر طوال فرتة 	 

تصميم املرشوع وذلك من أجل اتخاذ القرارات االسرتاتيجيّة التي تتخطّى مسؤوليّة قائد فريق التصميم. 

جّمع املستشارين الذين تحتاج إليهم باكرًا وتأكّد من أنهم متوفّرين عندما تحتاج إليهم وطوال فرتة عملك 	 

املحتملة وذلك بكلفة تستطيع تكبّدها. 

يق   لدى أعضاء فر
ّ

د من أن
ّ
ك أ

ات  وع همارات وو�ب تصم�ي امل�ش
ك  تلفة وتمكيلّية وأ�ش نظر مخ

موعات ذات  الرجال والنساء واملب
قلّيات 

أ
الصلت من ال

نبذة عن فكرة املرشوع

فرصة حوار مبكر قبل استثامر 

الوقت واملجهود يف املرشو

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

إرشادات حول الطلب املتعلق بالشؤون الفنية )TAG(                     تفاصيل حول التخطيط لتطوير االقرتاح )الصفحتان 6 و 7(. 	 

تفاصيل حول مسؤوليات الفريق وأدواره يف تطوير االقرتاح )الصفحات 7 إىل 12(. وبينام قد ال يعكس ذلك خطوات تصميم املرشوع كافة أو 

أدوار فريق تصميم املرشوع ومسؤولياته كلها، يجب أخذها باالعتبار عند التخطيط لتصميم املرشوع. 

إرشادات حول الطلب املتعلّق بالكلفة )CAG(                       يشمل الجدول الزمني للطلب املتعلق بالكلفة الذي يضع قامئة مبهام 	 

الطلب املتعلّق بالكلفة كلّها )الصفحة 2(

pREPARE!                       يشمل القسم الثاين إرشادات ومناذج للجدول الزمني الخاص بتصميم املرشوع وقامئة تحّقق خاصة 	 

بتطوير االقرتاح 

)CRS 2007(

)CRS 2013 a(

)CRS 2015 f(

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Cost%20Application%20Guidance%20%28CAG%29.pdf
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Cost%20Application%20Guidance%20%28CAG%29.pdf
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وع القسم الرابع: استخدام أطر العمل المفهومية لتصميم الم�ش

   متى تستخدم هذا القسم؟ 
قبل التخطيط للتقييم	 

الخطوات واألدوات  

4.1 اخرت أطر العمل املفهومّية املناسبة
تُستخدم أطر العمل املفهوميّة يف خالل تصميم املرشوع وذلك بحسب قطاع املرشوع والجهة املانحة والسياق. 

اخرت أطر العمل املفهوميّة املناسبة لسياق مرشوعك. فعىل سبيل املثال، يف مرشوع يركّز عىل صحة األم والطفل 

والتغذية الخاصة بهام، غالبًا ما تستخدم  إطار العمل املفهومي لسوء التغذية لدى األم والطفل التابع لليونيسف 

)راجع الرسم 4.1 يف الصفحة 49(. يضع الجدول رقم 3e الوارد يف نهاية هذا الفصل أطر العمل املفهوميّة 

املستخدمة بشكل عام لألمن الغذايئ وسبل العيش والتغذية وبناء السالم وااليتام واألطفال املستضعفني والرتبية 

وتوفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحيّة للجميع )WASH( والتغيري االجتامعي والسلويك. 

راجع دامئًا متطلّبات الجهات املانحة و/أو طلبات االستامرات عندما تقّرر أي إطار عمل مفهومي تستخدمه. 

عىل سبيل املثال، تتطلّب مشاريع برنامج تطوير املعونة الغذائيّة استخدام أطر العمل املفهوميّة الخاصة باألمن 

الغذايئ املكيّفة التابعة لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة/األغذية من أجل السالم. 

يرتّسخ عمل CRS  يف مبدأ التنمية البرشيّة املتكاملة الذي يرّوج لخري اإلنسان برّمته ولكّل البرش. وقد طّورت 

CRS  إطار العمل املفهومي للتنمية البرشية املتكاملة كطريقة عمليّة لتعكس التنمية البرشية املتكاملة من 

خالل عملها. وعىل غرار أطر العمل املفهوميّة األخرى، ميكن استخدام فئات التنمية البرشيّة املتكاملة من أجل 

التعرّف إىل معلومات التقييم وتنظيمها وإىل الروابط بني الفئات بغية تحليل العالقات والتآزر. وعند تصميم 

أّي مرشوع كان، أكان مرشوًعا بقطاع واحد أو متعدد القطاعات، يكون استخدام إطار عمل التنمية البرشية 

املتكاملة ذي منافع كثرية. فيساعد إطار عمل التنمية البرشيّة املتكاملة يف: 

تعزيز التفكري الشامل والتأكّد أن يكون املرشوع األحادي القطاع يأخذ باالعتبار السياق األوسع والروابط مع 	 

التحّديات والفرص يف مجاالت الربنامج األخرى. 

دراسة األصول الخاصة باألرس والجامعة املحليّة والتفاوت بني الجنسني يف النفاذ إىل املوارد والسيطرة عليها 	 

وكيفيّة تعزيز مرونة األرسة والجامعة. 

تسليط الضوء عىل الرتابط يف اإلغاثة وأنشطة التنمية. فالتفكري بشأن الصدمات وامليول يساعد يف تطوير 	 

اسرتاتيجيات الحّد من املخاطر. 

تعزيز فهم أفضل للبنى واألنظمة: كيف ميكن للمسائل الوطنيّة والعامليّة والسياسات واألعامل األخرى أن تؤثّر 	 

عىل األفراد واألرس والجامعات. 

تحّفز التفكري بشأن كيفيّة دمج بناء السالم والحوكمة الصالحة وشؤون التكافؤ بني الجنسني يف املشاريع كافة. 	 

وميّ  اخ�ت أطار العمل امل�خ
وعك املناسب مل�ش

التنمية البرشية املتكاملة: 

إن املبدأ الذي تأسست عليه 

CRS يرّوج لخري اإلنسان 

برّمته ولكل البرش. يأيت هذا 

املفهوم من التقليد القديم 

للفكر الكاثولييك االجتامعي 

وهو يعكس تطلّعات كّل 

فرد لتحقيق قدراته البرشيّة 

الكاملة يف سياق العالقات 

العادلة والسلميّة وبيئة 

من االزدهار والتضامن مع 

اآلخرين.

الفصل الرابع 
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 التخطيط لتصميم 

ي 
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الفصل الأول
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الفصل السابع
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نبذة عن المفهوم  
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الرسم 3.1 إطار عمل التنمية اإلنسانّية املتكاملة

الصدمات، 

الحلقات+ امليول

مخرجات

اسرتاتيجيات

الروحي+ 
البرشي

االجتامعي

النفاذ والنفوذ

التغذية الراجعة= فرص أو قيود

البنى 
املؤسسات+ املنظامت )عام، خاص، 

مشرتك(
األنظمة

 )اجتامعي، اقتصادي، ديني، 
سيايس، قيم+ معتقدات(

الفيزيايئ

السيايس الطبيعي

املايل

األصول 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

وحدات C Modules: رزمة تعلّميّة لنقل التغري االجتامعي واملسليك )C-Change/FHI 360 2012( دليل شامل لتطوير اسرتاتيجية التغري 	 

االجتامعي واملسليك، مبا يف ذلك جدول نظريّات وأمناط ومقاربات مبا يف ذلك الشبكة االجتامعيّة ورأس املال االجتامعي واألمناط البيئيّة وتنظيم 

الجامعات ومنط متكامل حول التواصل من أجل التغرّي االجتامعي إلخ )الصفحات 69-54(

 	  )CRS 2008b( القطريّة CRS مورد لربامج :MYAP تصميم برامج املساعدة املمتدة عىل سنوات عديدة الواقعة تحت العنوان الثاين

معلومات حول كيفيّة استخدام التنمية البرشيّة املتكاملة وأطر العمل املفهوميّة حول األمن الغذايئ يف برامج العنوان الثاين )الصفحات 34-22(

دليل املستخدم حول التنمية البرشيّة املتكاملة: إرشادات عمليّة ملوظفي CRS ورشكائها )هرنيش وآخرون 2008( املزيد من املعلومات حول 	 

استخدام أطر العمل املفهوميّة للتنمية البرشيّة املتكاملة يف تصميم املرشوع )الجزء الثاين، القسامن األول والثالث(

راجع امللحق 3 للرسوم واإلرشادات اإلضافيّة حول أطر العمل املفهوميّة األكرث شيوًعا، بحسب القطاع.	 

فّكر باستخدام إطار عمل التنمية البرشيّة املتكاملة مع أطر العمل املفهوميّة املرتبطة بالقطاع للتأكّد من 

أّن مرشوًعا أحادي القطاع ميكن أن يتامىش مع الصورة الكربى ويأخذ باالعتبار البنى غري العادلة واملخاطر 

والصدمات والروابط مع القطاعات األخرى. 

4.2 وّجه فريق تصميم املرشوع إىل األطر املفهومّية 
وّجه، كام تدعو إليه الحاجة، فريق تصميم املرشوع باتجاه أطر العمل املفهوميّة املختارة لتتأكّد من أنه 

يستخدمها بالطريقة املناسبة عند الخطوات ذات الصلة يف عملية تصميم املرشوع. وتظهر التجربة مع املوظّفني 

وتدريب الرشكاء عىل تصميم املرشوع أن أطر العمل املفهوميّة غالبًا ما تكون واحدة من األدوات التي يثّمنها 

كثريًا املشاركون يف التدريبات عندما يفهمون دورهم وكيف يستخدمون أطر العمل خالل عمليّة تصميم املرشوع. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://www.c-changeprogram.org/sites/default/files/sbcc_module2.pdf
https://www.c-changeprogram.org/sites/default/files/sbcc_module2.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

ي حالة الستجابة الطارئة؟
القسم الخامس: كيف يختلف الأمر �ن

الجزء األول: حّض لتصميم املرشوع.
 راجع برنامج pREPARE! )استعد!( )CRS 2015f(  جدول الدفق املتعلّق ببلورة اقرتاح االستجابة الطارئة 

ومراجعته، القسم الخامس، للحصول عىل  إرشادات عند اإلستجابة لحالة طارئة بشكل رسيع. تويص وثائق 

جدول الدفق بسريورة التواصل بني الربنامج القطري واملنطقة/املقر العام والجهات املانحة كام وعمليات تصميم 

املشاريع املبّسطة من أجل تيسري االستجابة يف الوقت املناسب. 

يأيت الرتابط بني تصميم املرشوع وبلورة املقرتحات بطريقة مختلفة يف حالة االستجابة الطارئة وغالبًا ما تُتبع 

خطوات تصميم املرشوع يف حالة االستجابة الطارئة بداًل من اعتامد مقرتحات محّددة. 

يف حالة الطوارئ، كثريًا ما تحاول CRS إيجاد التمويل من جهات مانحة مختلفة ضمن جدول زمني ضيّق 

جًدا لتطوير االقرتاح: خطّط لبلورة اسرتاتيجية استجابة طارئة شاملة )إطار عمل للنتائج واحد وإطار للربنامج 

–بروفرايم واحد(، حتى ولو كنت ستعّدل الربنامج وتضعه ضمن اقرتاحات مختلفة لكّل من الجهات املانحة 

بحسب أفضليات كّل واحد لجهة القطاع املعني ومستويات التمويل واألطر الزمنيّة. فإدخال اقرتاحات منفصلة 

ضمن اسرتاتيجيّة عامة لالستجابة تعطيك وفريقك املزيد من املرونة خالل تنفيذ املرشوع وتجعل الرصد وجهود 

رفع التقارير أمرًا أسهل. أن يكون لديك اسرتاتيجيّة استجابة طارئة شاملة يعطيك حّس بالحجم الذي ميكن أن 

تديره يف حال توفّر التمويل )عدد القطاعات  واملناطق الجغرافيّة ذات األولويّة، حجم التدخالت(. 

الجزء الثاين: أجر تحلياًل للجهات املعنّية
يف حاالت الطوارئ، لعدد كبري من الجهات املعنيّة حاجات مهّمة عىل مستوى املعلومات مام ميكن أن يلقي 

بثقله عىل فرق االستجابة الطارئة. ال بّد من تشاركها بشكل واسع ضمن الوكالة ومع شبكة كاريتاس الدوليّة 

وبعض الجهات املانحة املختارة. 

ضمن 24  ساعة من االنطالق، يرسل املمثل القطري أو منّسق الطوارئ تقريرًا عن الوضع من صفحة أو صفحتني 

إىل الفريق اإلقليمي واملقر العام. يشمل أول تقرير عن الوضع معلومات ثانويّة أساسيّة واالتصاالت التي جرت 

مع الرشكاء أو الجهات املانحة والخطط من أجل تقييم رسيع بحسب االجراءات. خالل األيام واألسابيع األوىل، 

تكون التقارير عن الوضع مطلوبة بشكل عام فتؤّمن التحديثات حول نتائج التقييم والخطط والنتائج األساسيّة 

مبا يف ذلك قرارات االستجابة الطارئة األوليّة مثل االستهداف الجغرايف والقطاع األولوي وقرارات الرشاكات وغريها. 

يف حال كانت االستجابة اآلنيّة مضمونة، ميكن تحرير متويل طارئ صغري مخصص أو خاص من CRS بشكل 

مبارش عند تقديم أول تقرير عن الوضع يشري إىل النيّة باالستجابة. 

تلبية لحاجتك إىل املعلومات يف بيئة رسيعة التغيري استمر باالتصاالت املنتظمة مع األمم املتحدة والعنارص 

الفاعلة األخرى يف املجال اإلنساين من خالل اجتامعات التنسيق وعىل أساس ثنايئ األطراف. ستكون تلك 

مصدر معلومات ثانويّة مهم. ستكون الثغرات التي تغطيها العنارص الفاعلة األخرى مهّمة يف إطالع CRS عىل 

املعلومات الالزمة يف استجابتها وقد تتغرّي بشكل رسيع. 

الجزء الثالث: بلور جدواًل زمنًيا وشكّل فريق تصميم املرشوع
تكون غالبيّة خطوات تصميم املرشوع املوصوفة يف رزمة املشاريع األوىل ProPack I تنطبق عىل اسرتاتيجيّة 

االستجابة الطارئة برّمتها بداًل من انطباقها عىل كّل من املشاريع عىل حدة. تكون اسرتاتيجية الطوارئ هذه 

نفسها متبلورة كعمليّة متنّقلة إىل أن يصبح الوضع مستقرًّا مبا يكفي ليجري اتخاذ قرارات عىل األمد املتوّسط 

بثقة نسبيّة. 

يف بعض الحاالت، قد تحتاج خطوات التقريب إىل أن يجري تكرارها القرتاحات محّددة من أجل تعديل 

االسرتاتيجيّة العامة مع أولويات جهات مانحة محّددة أ للدخول أكرث يف قضايا محّددة. 

إجمع موظّفي االستجابة الطارئة يف CRS لتطوير )مراجعة( اسرتاتيجيّة االستجابة الطارئة وال سيّام يف حال 

نرشها يف مواقع مختلفة. سوف تساعد هذه اللقاءات الفريق عىل التشارك والتعلـّم والحصول عىل مدخالت من 

امليدان بشأن الوضع املتغرّي وكيف يفرتض بـCRS أن تستجيب عىل أساس املعلومات املتوفّرة بشأن الحاجات 

والثغرات والفرص. 

ا ما  ً ي حالت الطوارئ، كث�ي
خ

�
اد التمويل  ب اول CRS إ�ي

ت
�

ن  تلفة �خ ة مخ
خ

ات ما� من �ب
ا لتطو�ي 

ً
ي ضّيق جد

جدول زم�خ
اح الق�ت

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الجزء الرابع: اخرت أطر العمل املفهومّية لتصميم املرشوع
يف املرحلة املبكرة لالستجابة الطارئة أو لقطاعات محّددة، ارجع إىل  امليثاق اإلنساين واملعايري الدنيا يف مجال 

االستجابة للكوارث، املعروف بشكل عام بكتيّب اسفري SPHERE )مرشوع Sphere  2011( الذي يعكس أفضل 

املامرسات اإلنسانيّة ويؤّمن اإلرشاد القوي للتقييم واالستجابة. يشمل Sphere أطر العمل املفهوميّة ذات الصلة 

لقطاعات مختارة و/أو إرشادات وأدوات مشابهة. 

بفضل طبيعته الشاملة، يعترب إطار العمل املفهومي للتنمية البرشية املتكاملة مفيًدا بشكل خاص للمراحل عىل 

األمد املتوّسط من أجل استجابة تركّز عىل الحّد من املخاطر وإعادة بناء أفضل. هو يكّمل أطر العمل املفهوميّة 

الخاصة بالقطاع ويركّز اهتاممه عىل الصدمات والطبيعة الديناميّة لحاالت الطوارئ. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

pREPARE! )استعد( ) CRS 2015f( رمز املفتاح القسم الخامس، بشكل خاص، جدول دفق بلورة اقرتاح االستجابة الطارئة ومراجعته. 	 

 	)CRS b( منوذج التقريرعن الوضع دليل العمليات امليدانّية الطارئة

دليل اسفري SPHERE )مرشوع Sphere 2011 ( املعيار األسايس 2	 
الفصل الرابع 

التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://efom.crs.org/efom/office-set-up-introduction/situation-reports/
http://www.spherehandbook.org/en/introduction-3/
http://www.spherehandbook.org/en/introduction-3/
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مثلة جداول والأ
س: ال

ساد
م ال

س
الق

رشوع )مثال(     
صميم امل

يف ت
ت املعنّية 

رشك الجها
ف ن

ى وكي
ج: مت

الجدول 3
يف 

صلة 
ت ال

صول ذا
رشوع والف

صميم امل
ن ت

ت العمل املحتملة ع
ق 2 حول ورشا

ت. راجع امللح
ك القرارا

ن تل
شمل سطران أمثلة ع

شاركتهم. ي
ّة م رشوع وكيفي

صميم امل
يف ت

ني 
شارك

شأن امل
استخدم هذا الجدول التخاذ القرار ب

يف العمود 1. 
رشوع الواردة 

صميم امل
ت ت

ن خطوا
سة لكّل م

شطة رئي
صيل املتعلّقة بأن

ض التفا
ك 1( لزيادة بع

ىل )بروبا
شاريع األو

رزمة امل

شاركة
نوع امل

شاطًا أساسيّا(
ف ن

ض
رشوع )أ

صميم امل
خطوة ت

ب إطالعه؟
ي يج

ن الذ
م

صل(
ت التوا

ن خالل قنوا
ّة مطلعة م ت املعني

ى الجها
)تبق

شارته؟
ب است

ن يج
م

شطة 
ن أجل أن

ت م
ّة معلوما ت املعني

ن الجها
ب م

)يطل
شأنه(

ت ب
رشوع أو القرارا

صميم امل
ت

شكل فاعل؟
رشاكه ب

ب إ
ي يج

ن الذ
م

صميم 
يف ت

شكل فاعل 
ّة ب ت املعني

شارك الجها
)ت

ي 
رشوع الذ

صميم امل
ق ت

ضو فري
رشوع/، مثال ع

امل
رشوع، 

ن امل
ضم

صنع القرار 
يف 

ت 
صو

يكون له ال
الخ( 

رشوع
صميم امل

ط لت
التخطي

رشوع
صميم امل

ق ت
رشوع وفري

ي للم
الجدول الزمن

ن أجل موظّفيها 
ت م

ىل التوقّعا
ك مطّلعة ع

رشي
قيادة ال

رشوع
صميم امل

ي لت
يف الجدول الزمن

ام هو وارد 
ك

يف 
ي 

ص الذ
شخ

ن ال
ين ع

يل، يرشد طو
ك، املدير املا

باتري
ّة ىل امليزاني

ّم ع يل سيكون القي
ق املا

الفري
رشوع

صميم امل
ق ت

ين، مدير الربامج، يجمع فري
طو

صة باالقرتاح
ق الخا

قامئة التحق

سريه
تحليل التقييم وتف

خطة التقييم
ىل املواقع املقرتحة 

ط مع الحكومة مطّلع ع
سؤول االرتبا

م
ين

للتقييم امليدا
ت 

ط واألدوا
ي، يراجع الخط

M الفن
EA

L شار
ست

يل، م
ع

شأن 
ت ب

ي اإلرشادا
ّة ويعط ت األولي

ن أجل جمع البيانا
م

ّنة حجم العي

صميم 
ق ت

يف فري
ضو 

M، وع
EA

L سوزان، مدير
ّة تطوير خطة التقييم وأدواته.  رشوع، تقود عملي

امل

أجِر التقييم 

سريها
تحليل نتائج التقييم وتف

رشوع
ج واسرتاتيجية امل

إطار عمل النتائ

ن املفهوم
نبذة ع

M
EA

L بروفرايم/ نظام

ف
ط اإلدارة والتوظي

خط

شطة
روزنامة األن

امليزانّية

مراجعة ما بعد العمل
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

رشوع )مثال(
صميم امل

ي لت
الجدول 3 د: الجدول الزمن

 
سيل هنا 

ق اك
س

 أو بن
ت وورد هنا 

ق ميكروسوف
س

فّرغ منوذًجا فارًغا بن

ط
شا

رشوع/ الن
صميم امل

خطوة ت
دور القّيم 
ساعدة(

)م
األسبوع

ت
خ املحددة/ املالحظا

التواري
2

3
4

5
6

يل
ت املح

ساعة 12 ظهًرا بالتوقي
يف 21 حزيران )يونيو(، ال

ق 
استحقا

رشاكة 
ط وال

ت التخطي
قرارا

رشكاء
ك/ ال

رشي
ىل اختيار ال

سة األخرية ع
ضع اللم

و
مامادو

X
X

سان/ أبريل
20 ني

ت
ّأ رشيّة والعملي

ي الربنامج واملالية واملوارد الب
ي مع موظف

امع تخطيط
عقد اجت

روبري
X

سان/ أبريل
13 ني

سري
التقييم والتحليل والتف

ي
امع مع الفاو وبرنامج األغذية العامل

اجت
روبري

X
سان/ أبريل

15 ني
ط والتنمية

ت الزراعة والتخطي
امع مع وزارا

اجت
روبري

X
سان/ أبريل

15 ني

ت الثانوية وتحليلها
امل جمع البيانا

استك
ماري

X
 

صل 
سان/ أبريل )راجع خطة التقييم الف

17 ني
صيل(

الرابع للتفا

سريها
ّة وتحليلها وتف ت األولي

جمع البيانا
ماري

 
X

صل 
سان /أبريل )راجع خطة التقييم/ الف

24 ني
صيل

الرابع للتفا
كتابة تقرير التقييم

ماري
X

1 أيار /مايو
رشوع ونظريّة التغيري

ج، اسرتاتيجّية امل
إطار عمل النتائ

ىل نتائج التقييم وخالصاته، رسم شجرة 
صادقة ع

ن أجل امل
رشكاء م

سري ورشة عمل لل
تي

رشوع ونظريّة التغيري
ّة امل صياغة إطار عمل النتائج واسرتاتيجي

شكلة و
امل

ماري
 

X
3-5 أيار /مايو

ت
شارك املعلوما

ّة لت ّة الحكومي ت املعني
امع مع الجها

االجت
مامادو

X
7 أيار/ مايو

ن املفهوم ومراجعة لها
نبذة ع

ن املفهوم
كتابة النبذة ع

سوزان
X

9 أيار /مايو
ن املفهوم

ّة للنبذة ع ق املراجعة الداخلي
سي

تن
سوزان

X
10 أيار/ مايو

ن املفهوم
ّة للنبذة ع ق املراجعة اإلقليمي

سي
تن

سوزان
X

15 أيار /مايو
م ساءلة والتعلّ

ط للرصد والتقييم وامل
شاريع )بروفرايم( والتخطي

إطار عمل امل
شاريع 

ن ثّم بناء إطار عمل امل
شطة وم

ت واألن
شة املخرجا

سري ورشة عمل ملناق
تي

ماري
X

17-18 أيار /مايو

ساءلة والتعلّم
ط الرصد والتقييم وامل

ت تخطي
ستندا

امل م
استك

ق 
يس، فري

مو
عمل الرصد 

والتقييم 
ساءلة والتعلّم

وامل

X
19-20 أيار /مايو

القدرة التنطيمّية والخطة اإلدارية 
ت

ّا ي العملي
رشيّة وموظف

امع مع املوارد الب
اجت

روبري
X

X
سان/ أبريل و10 أيار /مايو

15 ني
شطة وميزانيتها 

روزنامة األن
شطة

بلورة روزنامة األن
ماري

X
22 أيار / مايو

ّة ن امليزاني
ّة والنبذة ع رشوع امليزاني

بلورة م
بينتو

X
23 أيار / مايو 

ن أجل 
ّة م ساءلة والتعلّم ومدير املالي

ي الربنامج والرصد والتقييم وامل
امع مع موظف

اجت
ّة ن امليزاني

شطة وامليزانيّة والنبذة ع
ىل روزنامة األن

ت األخرية ع
سا

ضع اللم
و

ماري
X

24 أيار / مايو

ح ومراجعته
بلورة االقرتا

ىل امليزانيّة
ت األخرية ع

سا
ضع اللم

كتابة االقرتاح وو
سوزان

X
25 أيار/ مايو

ّة لالقرتاح ن أجل املراجعة الداخلي
امع م

اجت
سوزان

X
26 أيار/ مايو

يئ وامليزانيّة
يف املقر العام لالقرتاح النها

ّة و مراجعة إقليمي
روبري

X
27-28 أيار /مايو

تنقيح وترزيم نهائيان
سوزان

X
30 أيار/ مايو

تقديم االقرتاح األخري
روبري

X
1 حزيران /يونيو

https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%2520documents/ProPack%2520I%2520-%2520project%2520design%2520timeline%2520template.xlsx
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%2520documents/ProPack%2520I%2520-%2520project%2520design%2520timeline%2520template.doc
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الجدول 3 هـ: إطر العمل املفهومّية املشرتكة
)الرجاء مراجعة امللحق 3 لرشوحات مصّورة عنها وأطر عمل مفهوميّة إضافيّة(

املراجع والروابطإطار العمل املفهوميموضوع املرشوع

األمن الغذايئ وسبل 

العيش

إطار العمل املفهومي املكيّف الخاص باألمن الغذايئ: طّورته 	 

وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة/األغذية من أجل 

السالم، وهذا ينسحب عىل إطار عمل األمن الغذايئ املبكر 

باملكونات الثالث أي التوفّر والنفاذ واالستخدام ويأخذ 

باالعتبار الخطر والضعف.

تصميم برامج الدعم املمتدة عىل سنوات عديدة 	 

والواردة تحت العنوان الثاين MYAP: مورد لربامج 

CRS القطريّة )CRS 2008b(  صفحة 27

دليل املستخدم حول التنمية البرشيّة املستدامة: 	 

إرشادات عمليّة ملوظّفي CRS ورشكائهم 

)هايرنيش وآخرون 2008( صفحة 21

يظهر إطار عمل اليونيسف املفهومي لسوء تغذية األم 	 التغذية

والطفل األسباب املبارشة والكامنة واألساسيّة لسوء التغذية 

وترابط هذه األسباب. 

إطار العمل املفهومي املتعدد القطاعات للتغذية التابع 	 

لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية.  

إطار العمل املفهومي الخاص باليونيسف يف رزمة 	 

تدريبيّة متناغمة: مورد من املواد للتدريب عىل 

التغذية يف حاالت الطوارئ. 

اسرتاتيجيّة التغذية املتعددة القطاعات 2014-	 

USAID 2014( 2025( صفحة 13. 

منوذج ليداراخ ذي النقاط الثالث )2002( ويشتمل عىل 	 بناء السالم

فئات تنظيميّة ثالث: الناس والعمليّة واملشكلة

بناء السالم: دليل تدريبي خاص بكاريتاس 	 

)نيوفيلدت وآخرون 2002( الصفحتان 61 و69

يكون إطار العمل الرتبوي الخاص بـCRS عىل اطالع من 	 الرتبية

خالل التنمية البرشيّة املتكاملة. وهو يظهر محّددات التعليم 

الفعيل وعالقاتها. أّما املحّددات املبارشة فهي النوعيّة والصلة 

والنفاذ واملشاركة املجتمعيّة. 

إطار عمل األطفال املهّمشني وتحليل الرتبية 	 

)سيلريز وافريسامن 2010( رمز املفتاح

توفري املياه وخدمات 

الرصف الصحي 

والنظافة الصحّية 

للجميع

يستخدم قطاع WASH الخاص بـCRS إطاري عمل 	 

مفهوميني. يشري األول إىل ثالثة محّددات للوقاية من املرض: 

النفاذ إىل القطاع والرتويج للنظافة والبيئة املؤاتية لها. أما 

الثاين فإطار عمل التنمية البرشية املتكاملة املتكيّف مع 

WASH

راجع امللحق 3	 

التغرّي االجتامعي 

والسلويك

يصف النموذج االجتامعي والبيئي من أجل التغيري التابع 	 

للمنظّمة الدوليّة لصّحة األرسة نظريّة التواصل الخاصة 

بالتغرّي االجتامعي والسلويك ومستويات التحليل الالزمة 

لتحديد نقطة تحّول للتغيريات املتعلّقة بسلوك األفراد 

واملعايري االجتامعيّة والحركات االجتامعيّة واإلرادة السياسيّة 

و/أو السياسات الخاصة بها. ميكن استخدامها مع القطاعات 

كافة من أجل فهم تحديدات سلوكيّات التغيري وهي ذات 

صلة بشكل خاص بنظريّة التغيري

مناذج ج )C Modules(: رزمة تعلّميّة للتواصل • 
)SBCC(بشأن التغيري االجتامعي والسلويك  

)C-Change 2012( ص. 16. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadp112.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://www.unicef.org/nutrition/training/2.5/4.html
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/USAID_Nutrition_Strategy_5-09_508.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/USAID_Nutrition_Strategy_5-09_508.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1867/USAID_Nutrition_Strategy_5-09_508.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/B09D26A79A622416C1257187002C4053-caritas-gen-oct02.pdf
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%20documents/CRS%20Education%20Analysis%20Framework.pdf
https://www.c-changeprogram.org/sites/default/files/sbcc_module2.pdf
https://www.c-changeprogram.org/sites/default/files/sbcc_module2.pdf
https://www.c-changeprogram.org/sites/default/files/sbcc_module2.pdf
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الفصل الرابع: التقييم والتحليل والتفس�ي

المقّدمة

التقييم
هو مترين غالبًا ما يستخدم 

خليطًا من طرق جمع 
البيانات الكميّة والبيانات 

النوعيّة من أجل جمع 
البيانات حول الحاجات 

األولويّة والسياق الحايل يف 
منطقة معيّنة ليكون تصميم 

املرشوع مطلًعا. 

التحليل
هي عمليّة تجربة وتحقيق 

بشأن األجزاء املكّونة 
والعالقة بني األسباب واآلثار 

الكامنة لبعض املسائل 
املختارة من أجل الحصول 

عىل معرفة أعمق. 

التفسري
رشح النتائج، وتعليق 

األهميّة عىل بعض النتائج 
املحّددة والوصول إىل بعض 

االستدالالت واستنتاج 
الخالصات وعرض النامذج 

ضمن إطار عمل واضح 
ومرتّب. 

ولّية إىل 
أ
ت ال ع البيا�خ دف �ب �ي

ملشلكهت  خ �ب �ي
ك�ش املتأ�شّ استشارة أ

م  وع خدم�ت دف امل�ش خ �ي الذ�ي
م الرأي وإعطا�أ

يشمل هذا الفصل سبعة أقسام: 

القسم األول: خطط للتقييم

القسم الثاين: إجمع البيانات الثانويّة ونظّمها وحلّلها

القسم الثالث: إجمع البيانات األوليّة ونظّمها وحلّلها

القسم الرابع: حلّل نتائج التقييم وفرّسها بشكل أعمق

القسم الخامس: أربط باالقرتاح

القسم السادس: كيف يختلف األمر يف حالة االستجابة الطارئة؟

القسم السابع: الجداول واألمثلة

معايري الجودة
تشمل خطط التقييم األهداف الواضحة التي ترشد بلورة أسئلة التقييم واختيار طرق جمع البيانات	 

تجمع فرق تصميم املشاريع البيانات الثانويّة املوجودة أواًل وتستخدم قاعدة االدلة تلك يف توجيه نقطة تركيز 	 

البيانات األوليّة

يهدف جمع البيانات األوليّة إىل استشارة أكرث املتأثّرين باملشكلة الذين يهدف املرشوع خدمتهم وإعطائهم 	 

الراي

تستخدم فرق تصميم املرشوع التقييم ونتائج التحليل لبناء شجرة املشاكل	 

يكون التقييم والتحليل مراعيان النزاعات والنوع االجتامعي	 

يكون الرشكاء التعاونيون والجهات املانحة ذات الصلة األخرى مشاركة بشكل مناسب يف التقييم والتحليل 	 

والتفسري. 

ملاذا تعترب خطوة تصميم املرشوع هذه مهّمة؟ 

يعترب التقييم والتحليل والتفسري مراحل ثالث منفصلة. عىل الرغم من أنها تكون متكّررة عىل املستوى العميل، 

إّن التسلسل مهّم. فتؤّمن املراحل الثالث أساًسا صلبًا ومبنيًا عىل األدلة لقرارات تصميم املرشوع السليمة 

املتعلّقة بأهداف املرشوع واسرتاتيجيّة املرشوع ونظريّة التغيري. تؤثّر هذه القرارات بالفقراء واملستضعفني الذين 

لديهم هامش أمن ضعيف. باإلضافة إىل ذلك، تكون االقرتاحات املبنيّة عىل فهم جيّد للوضع املحيل وخصائصه 

أمر يساعد يف إبراز القيمة املضافة لـCRS وتنافسيّتها مع املنظامت الكربى األخرى التي غالبًا ما ينقصها هذا 

املستوى من الخربة امليدانيّة. فإبراز املعرفة املحليّة أمر مهّم حتى عنداالستجابة إىل النداء التوجيهي لالقرتاحات. 

غالبًا ما تؤّدي املهل الزمنيّة التي تفرضها الجهات املانحة والضغوطات األخرى إىل دفع فرق تصميم املشاريع 

عىل العمل الرسيع طوال مرحلة التقييم والتحليل والتفسري. فقد يتغاىض اعضاء الفريق يف بعض األحيان جمع 

البيانات األوليّة. وقد تقفز فرق تصميم املرشوع إىل الخالصات من دون أن تأخذ الوقت لتحليل دقيق لبيانات 

التقييم وتفسري النتائج. تزيد هذه األمور املنسيّة من خطر االفرتاضات واالستخالصات السطحيّة أو حتى 

الخاطئة. ومن أجل معالجة هذا املوضوع، يجب تقريب التقييم والتحليل والتفسري إىل املوارد املتوفّرة، مبا يف 

ذلك الوقت واللوجستيات والقدرة البرشيّة واملال. 

تساعد خطة التقييم عىل جعل هذا الجهد فعااًل. فمن دون خطّة، قد ينتهي فيك األمر بالكثري من البيانات 

التي ليست ذات صلة باتخاذ القرار املتعلّق بتصميم املرشوع وهدر الوقت والجهد الثمينني وقد ال تصل إىل 

املعلومات االساسيّة التي تحتاج إليها. ويف حال التخطيط الجيّد، ميكن أن يجري التقييم النوعي بشكل رسيع 

وكلفة متدنّيّة. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
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  القسم الول: خطّط التقييم

متى تستخدم هذا القسم؟
قبل البدء بأّي نشاط  تقييم. بالنسبة إىل فرص التمويل التنافسيّة، قد يكون ذلك متاماً قبل تحرير االلتامس 	 

للجهة املانحة  أو بعده. 

الخطوات واألدوات

1.1 راجع الجدول الزمني وكّيف نسق خطة التقييم
إبدأ مبراجعة الجدول الزمني لتصميم املرشوع الذي يضع الئحة بأنشطة خطوات تصميم املرشوع كافة، مبا يف 

ذلك التقييم والتحليل والتفسري. سوف تربز خطة التقييم تلك األنشطة. ويف خالل عمليّة التخطيط للتقييم، ميكن 

أن تدرك أّن بعض األنشطة الواردة يف الجدول الزمني قد تحتاج إىل تغيري أو تعديل. ال تنَس أن تتأكّد من أّن 

خطط التقييم قابلة للحياة بحسب الوقت املتوفّر لهذه الخطوة من تصميم املرشوع وأن تراجع الجدول الزمني 

لتتأمل بالخطط املحّدثة. 

يظهر الجدول 4 أ أدناه نسُقا لتخطيط تقييم ميكن أن تكيّفه مع مرشوعك. ويف نهاية هذا الفصل، سوف تجد 

مثااًل عن هذه الخطة )الجدول 4 ي( ملرشوع تغذية يف هاييتي. ميكن تفريغ منوذج فارغ هنا 

الجدول 4أ: نسق تخطيط التقييم  

أهداف التقييم: 

استخدام البيانات والنتائج:

أطر العمل املفهومية التي يجب استخدامها: 

الوقت واملوارد املتوّفرة: 

ماذا: ماذا تشمل األسئلة التي  ستجري دراستها 

لكّل هدف من أهداف التقييم؟ أي بيانات أو 

معلومات يجب جمعها؟

كيف: كيف سيجري جمع البيانات: أي طريقة 

سيجري استخدامها؟ كيف سيكون تسلسل 

هذه الطرق؟  

من وأين: من يجب إجراء مقابلة معه أو 

إرشاكه باألمر؟ أين يجب جمع البيانات؟ 

تؤّمن الخطوات 1.2-1.5 اإلرشادات التي تساعد يف تخطيط تقييم ذي جودة. وتتبع الخطوات منوذج خطة 

التقييم وترشد فريق تصميم املرشوع )مبا يف ذلك الرشكاء املتعاونني عند االقتضاء( وذلك يف اتخاذ قرارات تصميم 

التقييم الالزمة كلها. ثم استخدم منوذج خطة التقييم لتوثيق هذه القرارات ونقلها إىل الجهات املعنيّة ذات 

الصلة. 

1.2 حّدد أهداف التقييم واالستخدام املنوي للنتائج: وثّق املعلومات األساسّية األخرى )السطور 

)1-4

بالعمل مع مستشارك يف شؤون الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم MEAL ، إعمل عىل اصطفاف أهداف التقييم 

خلف مدى املرشوع املرّجح ومتطلّبات الجهة املانحة والوقت املتوفّر واملوارد الالزمة من أجل استكامل التقييم. 

أحد األمثلة عىل هدف التقييم يف مرشوع حول تغذية األطفال: فهم شّدة سوء تغذية الطفل وطبيعتها واألسباب 

األوليّة وراءها يف منطقة السهل األوسط يف هاييتي. 

وّضح كيف ستُستخدم نتائج التقييم. بشكل عام، تساعد نتائج التقييم يف التوصل إىل قرارات مطّلعة بشأن 

أهداف املرشوع واسرتاتيجيّته ونظريّة التغيري واالفرتاضات. عىل سبيل املثال، يف مرشوع التغذية، وافق الفريق 

عىل استخدام نتائج التقييم كطريقة التخاذ قرارات استهداف للمرشوع )بناء عىل خصائص القرى واألرس التي 

تأثرت بشكل كبري باملشكلة( وحّدد القطاعات ذات الصلة واسرتاتيجيأّت املرشوع )بناء عىل أسباب سوء التغذية 

التي تعترب األهم يف األماكن املستهدفة(. يساعدك تحديد استخدام املعلومات يف صقل أهداف التقييم والتأكد 

من أنّك تحّدد املعلومات الالزمة ذات الصلة. 

ي خالل معلّية التخطيط 
خ

 و�
 بعض 

ّ
كن أن تدرك أن ، �ي للتقي�ي

ي 
دول الزم�خ ي الب

خ
نشطة الواردة �

أ
ال

تاج إىل تغي�ي أو تعديل
ت

قد �

ديد استخدام 
ت

يساعدك �
ي صقل أهداف التقي�ي 

خ
املعلومات �

د املعلومات 
ّ

د
ت

ك �
ّ
كد من أن والتأ

الالزمة ذات الصلت
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ي عىل 
إمعل مع مستشارك الف�خ

ك�ش صلت بناء 
أ
ديد أطر العمل ال

ت
�

عىل هدف التقي�ي خاّصتك.

جيال
أ
خ ال التبعات ما ب�ي

سوء تغذية األم والطفل

أسباب مبارشة

 أسباب كامنة

 اسباب أساسّية

تبعات عىل املدى الطويل:
داء 

أ
نتاجّية القتصادّية، ال دراكّية، الإ  طول البالغ، القدرات الإ

يضّية وأمراض القلب
أ
مراض ال

أ
، ال التناسىلي

تشري األسهم السوداء إىل أّن تبعات سوء التغذية ميكن أن تعود إىل األسباب الكامنة 

واألسباب األساسيّة لسوء التغذية وتديم حلقة سوء التغذية والفقر وانعدام املساواة

املصدر: بترصف عن اليونيسف 1990 يف تحسني تغذية الطفل: شؤون إلزامية قابلة للتحقيق من أجل تقّدم عاملي، اليونيسف، نيسان 2013

اممرسات غ�ي مناسبة عىل 
مستوى الرعاية والتغذية

بية، العمل، الدخل، التكنولوجيا بة، ال�ت �ة إىل موارد مكّية ونوعّية مناسبة: ال�ت
أ
نفاذ ال

عي غ�ي مناسب
ي وجسدي واج�ت  رأامسل ماىلي وب�ش

، اقتصادي وسياسي ي
خ

عي ثقا�
سياق اج�ت

بيئة أ�ّية غ�ي سليمة 
ة

أ
وخدمات حصّية غ�ي مال�

ي لدى 
من الغذا�أ

أ
انعدام ال

�ة
أ
ال

مرضغذاء داخل غ�ي مناسب 

: تبعات عىل املدى القص�ي
 وفاة، مرض، إعاقة  

حّدد إطار العمل املفهومي الذي جرى اختياره عندما خطّطت تصميم املرشوع. يف حال مل تخرت واحًدا، إعمل مع 

مستشارك الفني عىل تحديد أطر العمل األكرث صلة بناء عىل هدف التقييم خاّصتك. يف مثال مرشوع التغذية، 

قّرر الفريق استخدام أطار عمل اليونيسف املفهومي لسوء تغذية األم والطفل )راجع الرسم 4.1(

وثّق يف السطر 4 التاريخ الذي بحلوله ال بّد من استكامل حاجات التقييم والوقت الباقي إلجراء التقييم واملوارد 

البرشية واملوارد األخرى املتوفّرة وأّي قيود أخرى يجب أخذها باالعتبار عند التخطيط للتقييم. 

1.3 ضع الئحة بأسئلة التقييم والحاجات من البيانات )العمود 1(
لكّل من أهداف التقييم، إعمل عىل وضع الئحة باسئلة التقييم الرئيسة أو ما تحتاجه من معلومات مرتبطة 

بسياق املرشوع. استخدم إطار العمل املفهومي كقامئة تحّقق، راجع إرشادات الجهة املانحة وراجع املستشارين 

الفتيني لبلورة تلك األسئلة.

 

الرسم 4.1: إطار عمل اليونيسف املفهومي ملحّددات سوء تغذية األم والطفل
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م  ت أن ت�خ اول التقي�ي
ت

�
 CRS يد ولّية ملن �ت

أ
الاجات ال

ضافة إىل نقاط  لإ م �ب خدم�ت
القّوة ومواردمه وأصوهلم

عىل سبيل املثال، يف مرشوع تغذية الطفل، قد تشمل أسئلة التقييم ما ييل: 

ما مدى شّدة سوء تغذية الطفل وطبيعتها وهل انّها تتغرّي ضمن املناطق املستهدفة؟ 	 

ما هي املامرسات السائدة املرتبطة بالرضاعة واملكّمالت الغذائيّة والتغذية خالل املرض؟ )عنرص "الرعاية غري 	 

املالمئة"  من إطار العمل املفهومي(

ما هي سلوكيّات أعضاء األرس حيال مامرسات إطعام الرضيع والطفل؟ )عنارص السياق االجتامعي(	 

ما هي السياسات الحكوميّة القامئة املتعلّقة بالرتويج للغذاء األمثل للرضيع والطفل؟ )عنارص السياق 	 

السيايس(

ما هي األصول التي تتمتّع بها األرس املوجودة واملجتمعات وما هي نقاط قّوتها ومواردها التي تدعم 	 

املامرسات املثىل لجهة إطعام الرضيع والطفل؟ ) العنارص االجتامعيّة والسياسيّة(. 

ثّم، ويف ضوء اهداف التقييم هذه وأسئلتها، قّرر ما هي البيانات واملعلومات الالزمة. قد يؤثّر هذا األمر عىل 

السلوكيّات واملامرسات املحلّية، واملعرفة واملوارد واألصول والحاجات واملشاكل والنفاذ والتغطية والخدمات 

الحكوميّة والسياسات الحكوميّة ومعايري التواصل، إلخ. 

تحاول التقييامت أن تفهم الحاجات األوليّة ملن تريد CRS خدمتهم باإلضافة إىل نقاط القّوة ومواردهم 

وأصولهم. ومع ذلك، غالبًا ما تختلف النظرة إىل الحاجة، ألسباب متعّددة )من نحن وتربيتنا وخربتنا وانطباعاتنا 

األوىل، إلخ(. يشري الرسم 4.2 أدناه إىل أربعة أنواع من الحاجات. ومن خالل التحقيق باألنواع األربعة، ميكن 

أن يساعدنا تقييمنا يف التخفيف من ميلنا الطبيعي ويضمن أن يكون لنا قاعدة صلبة ملرشوعنا. يعرّب الناس 

عندما يجيبون عىل سؤال بهذ الخصوص عن حاجاتهم التي يشعرون بها. وتربهن سلوكيات الناس عىل حاجاتهم 

التي يعرّبون عنها وهذا يشري إىل مدى اهتامم اإلنسان بأمر ما. تعكس الحاجات املعياريّة رأي الخرباء واملعايري 

والسياسات الوطنية أو العامليّة. وتصف الحاجات املقارنة مستوى الحاجة يف مكان معنّي باملقارنة مع مكان آخر 

)برادشو 1972(. ويف تقييمنا، نريد أن نحّدد أنواع الحاجات األربعة ونركّز يف تدّخلنا عىل مكان التداخل بينها.

 الرسم 4.2: أربعة أنواع من الحاجات:

الحاجة

تربز األم حاجة تعرّب عنها إىل 

الخدمات الصحيّة ألنها تسري 

مسافة 10 كيلومرت، إىل املدينة  

األقرب التي فيها عيادة وتدفع 

تعرفة صغرية مقابل تلقيح 

أطفالها

يجد عامل يف املجال الصحي رشيك 

لـCRS معلومات تشري إىل أّن معّدل 

اللقاحات يف املنطقة أقل بكثري من 

مناطق أخرى مشابهة، وهو بذلك 

يشري إىل حاجة مقارنة. 

يف إإلجابة خالل نقاشات ضمن 

مجموعات الرتكيز، يعرّب بعض 

القرويني عن حاجة يشعرون بها إىل 

عيادة صحيّة . 

يشري خبري يف الصحة العامة إىل حاجة 

معياريّة لعيادة تقّدم اللقاحات ألّن 

البحوث تظهر أّن %20 فقط من األطفال 

تناولوا اللقاحات كاملة بينام تدعو 

املعايري الوطنيّة إىل الوصول إىل 80%.
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تكنولوجيا املعلومات

 والتواصل للتنمية 

 GPSفّكر باستخدام بيانات الـ

والتسجيالت السمعيّة البرصيّة 

والصور كجزء من جمع بياناتك 

األوليّة. مثاًل، سّجل املالحظات 

املبارشة.

يقة  م العّينة وطر قّرر بشأن حب
أخذ العّينة

 لتضمن أن 
ت  تب�ت البيا�خ

صالة.

البيانات األولّية
بيانات يجري جمعها مبارشة. 

البيانات الثانويّة 
بيانات يجمعها طرف غري 

املستخدم

1.4 اخرت طرق جمع البيانات وتسلسلها )العمود 2(
قّرر كيفيّة جمع البيانات. تستخدم غالبيّة التقييامت خليطًا من طرق جمع البيانات الثانويّة واألوليّة. فالبيانات 

الثانويّة هي بيانات يكون اآلخرون قد جمعوها )مثاًل الحكومات أو وكاالت األمم املتحدة املختلفة، وكاالت 

أخرى، باحثون(. أما البيانات األوليّة فهي تلك التي تكون أنت نفسك جمعتها. تشمل البيانات الثانويّة إحصاءات 

الحكومات واألمم املتحدة التي ميكن أن تساعد يف توثيق حجم املشكلة أو تربير قرارات االستهداف الجغرايف 

)الحاجات املقارنة(. كام ميكن أيًضا أن تشمل تحليل الخبري وتفسري حّدة مشاكل مختلفة أو طبيعتها أو أسبابها 

وميكن التحّقق من ذلك خالل جمع البيانات األوليّة. 

استخدم خليطًا مناسبًا من الطرق التي تساعدك يف فهم أنواع الحاجات األربعة:

الحاجات التي تشعر بها: مسوحات األرس واملقابالت األخرى، ونقاشات مجموعات الرتكيز. 	 

الحاجات التي تعرّب عنها: مراقبة مبارشة للسلوكيّات القامئة؛ أسئلة املقابالت بشأن املامرسات	 

الحاجات املعياريّة: مراجعة األدبيّات؛ مقابالت أساسيّة مع الخرباء	 

الحاجات املقارنة: مراجعة إحصاءات الحكومة أو األمم املتحدة الحاليّة املفّصلة بحسب املناطق الجغرافيّة 	 

أو املميزات االجتامعيّة االقتصاديّة. تذكّر أيًضأ أن تفّصل بيانات التقييم األخرى كام تراه مناسبًا )مثاًل رجال/ 

نساء(

تكون البيانات الثانويّة مفيدة بشكل أسايس عند التحقيق بشأن الحاجات املقارنة واملعياريّة. غالبًا ما تتطلّب 

الحاجات التي يشعر بها املرء والتي يعرّب عنها جمع بيانات أوليّة. 

فّكر بالتسلسل األكرث منطقيّة من أجل جمع البيانات. اجمع البيانات الثانويّة أواًل، قبل أن تجمع البيانات األوليّة 

من أجل كسب الوقت واملال. فمراجعة التقرير عىل أساس نتائج مسوحات صلبة أقّل كلفة من إجراء املسح 

بنفسك. نجد املزيد من املعلومات حول تسلسل طرق جمع البيانات يف القسم 3. 

1.5 حدد من الذي ستجري مقابلته وأين )العمود 3(
قّرر أين يجب أن تجري عمليّة جمع البيانات األوليّة ومن أّي مجموعات أو مجموعات فرعيّة وأفراد سوف 

تجري معهم املقابالت وترشكهم يف العمليّة وكيف تفّكر باستخدام الشؤون املتعلّقة بالنوع االجتامعي واالنصاف. 

ومبساعدة مستشارك لشؤون الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّمMEAL، قّرر بشأن حجم العيّنة وطريقة أخذ 

العيّنة لتضمن أن تبقى البيانات صالحة. عىل مستوى املامرسة، سوف تراجع هذا القسم عىل األرجح بعد أن 

تكون جمعت البيانات وحللت البيانات الثانويّة املوجودة وأجريت بعض املقابالت االساسيّة. راجع القسم 3 

للمزيد من اإلرشادات. 

قّرر من الذي سوف ترشكه وتجري معه مقابلة خالل جمع البيانات األوليّة. فالجامعات ليست متناغمة وتدخل 

الكثري من ديناميّات القّوة يف الحسبان. فمن يأيت من الخارج سيعطي أذنه يف البدء إىل أعضاء الجامعة األقوياء. 

لتكن جهودك مألى باإلرادة حتى تحّدد من هم الفقراء واملهّمشني من األفراد واملجموعات الذين قد يكونون 

عىل اهتامم باملرشوع وحاول جمع اآلراء ووجهات النظر األخرى من غري من هم أعضاء املجتمع املرتاحني  ماديًا. 

من أجل تحليل ديناميّة القّوة، إبدأ مبناقشة األسئلة التالية: 

أي مجموعات )مرتبطة بالنوع االجتامعي واإلثنيّة والدين والوضع االجتامعي االقتصادي والعمل واملوقع 	 

الجغرايف واإلعاقة، إلخ( هي التي ستتأثّر سلبًا أو إيجابًا )مصلحة/ حاجة( بأّي تغيري يف الوضع الراهن قد يؤدي 

أّي مرشوع إليه؟ 

أّي مجموعات لديها نوًعا ما نفوذ عىل عمل الجامعات أو قراراتها، أي عىل أنشطة املرشوع املحتملة 	 

ونتائجها؟ 

كيف تكون العالقات بني هذه املجموعات؟ تعاونيّة؟ تصادميّة؟ 	 

إىل أّي مدى من السهل او الصعب التكلّم مع املجموعات املختلفة؟ ما هي املسائل العمليّة التي ميكن أن 	 

تدخل يف الحسبان من أجل التكلّم معهم؟ 
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األخالق

استخدم رساًم بيانيًا عىل غرار الرسم 4.3 أدناه لتلخيص نتائجك وتحليلها. ضع األفراد واملجموعات الفرعيّة 

واملجموعات يف املربعات املناسبة بحسب مستوى اهتاممهم/ حاجتهم وصوتهم /نفوذهم. لقد جرى ملء الرسم 

4.3 من مثال مقتبس عن مرشوع ملحو أميّة النساء. 

الرسم 4.3: تحليل املصلحة والحاجة، والصوت والنفوذ ضمن مرشوع محو أمّية النساء

جة
حا

 ال
ة/

لح
ص

امل

النفوذ/ الصوت

+

–

+ 0

النساء غري 

املتمدرسات من 

الطبقة املقصّية

رجال من طبقة 

مقصّية

رجال من 

طبقات أعىل

قادة روحيون
قادة تقليديون

قادة سياسيون
نساء أكرب سًنا من 

طبقة مقصّية

قائدات سياسيات

نساء من 

طبقة أعىل

موعات ممن  تاج الناس واملب  �ي
م مصلحة عليا ولكن نفوذ  لد�ي

أد�خ إىل “ فضاءات آمنة” 
م.  للتعب�ي عن أفاكرمه وآرا�أ

خالقّية 
أ
 تشمل العتبارات ال

ت الر�خ  لتقي�ي املرتبطة �ب
ت  ع البيا�خ ي �ب

خ
املطلع وال�ّية �

ا.  ي إدار�ت
خ

وال�ّية �

 عىل األرجح سيحتاج الناس واملجموعات ممن لديهم مصلحة عليا  ولكن نفوذ أدىن إىل "فضاءات آمنة" للتعبري 

عن أفكارهم وآرائهم حتى يسمح لهم أشخاص أقوى وأكرث نفوًذا  بأن يرفعوا صوتهم. ويف هذا املثال، عىل فريق 

التقييم أن يبذل جهًدا خاًصا ملقابلة الشابات اللوايت هّن خارج املدرسة من الطبقة املقصيّة. فمن الرضوري إجراء 

مقابالت مع الرجال ورجال الدين والقادة السياسيني التقليديني والقادة من الذكور من أجل كشف االفرتاضات 

)بأّن الرجال والقادة سيسمحون للنساء باملشاركة يف صفوف محو األميّة(. 

1.6 مراجعة خطة التقييم وتناقلها
تأكّد من أّن خطّة التقييم متامشية مع املوارد املتوفرة واألدوار واملسؤوليات الواردة يف الخط الزمني لتصميم 

املرشوع. راجع الخطة باستخدام قوائم التحقق الواردة يف الفصل الثاين لشؤون النوع االجتامعي وبناء السالم 

والحوكمة ومساءلة املستفيد لضامن معالجة القضايا املتقاطعة. 

إسأل املستشار الخاص  بالرصد والتقييم واملساءلة والتعلّـّم MEAL للتحّقق من أن الخطّة سوف تنتج البيانات 

املوثوقة من خالل التثليث وناقش معه أي مسائل أخالقّية قد تنتج وتكون ذات صلة بجمع املعلومات. للبلدان 

سياسات أو معايري تساعد يف تأمني إجراء التقييامت بشكل قانوين وأخالقي وباألخذ باالعتبار من هم داخلون يف 

الدراسة. أما االعتبارات األخالقيّة املرتبطة بالتقييامت، فتشمل الرىض املطّلع والرسيّة يف جمع البيانات والرسيّة 

يف إدارتها. 

وّجه أعضاء فريق تصميم املرشوع باتجاه خطة التقييم يف حال عدم اشرتاكهم يف بلورتها. وشارك العنارص ذات 

الصلة الخاصة بخطة التقييم مع الجهات املعنيّة األخرى. 

سوف تتبلور خطة التقييم وتصبح أكرث تفصياًل مع الوقت. فعىل سبيل املثال، قد تعتمد خطط جمع البيانات 

األوليّة الدقيقة )مثل املواقع املحّددة والشؤون التقييميّة أو الجموعات الفرعيّة التي يجب استشارتها( عىل نتائج 

جمع البيانات الثانويّة. حّدث وانقل خطّة التقييم بشكل منتظم. 

التثليث

استخدام مصادر عديدة 

للبيانات من أجل الحّد من 

االنحياز عند جمع البيانات 

النوعيّة وتحليلها. 
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املعلومات االستخباريّة

هي معلومات تتعلّق بفرصة 

التمويل أو املبادرة التي ميكن 

أن تؤّدي إىل برمجة الفرص أو 

املعلومات املتعلّقة باملرشحني 

املحتملني اآلخرين الذين قد 

يصبحون رشكاء أو منافسني 

عىل فرصة التمويل تلك. 

الدروس املستقاة
خطط للتقييم يف أرسع ما ميكن حتى تتخطّى القيود الزمنيّة لطلبات الجهات املانحة. فّكر بجمع البيانات 

الثانويّة قبل إطالق الطلب لكن تذكّر أّن املناطق الجغرافيّة املستهدفة قد تتغرّي. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

برنامج الدعم املمتد عىل سنوات عديدة وارد تحت العنوان الثاين MYAP: مورد لربامج  CRS القطرية. )CRS 2008b(  الفصالن 4 و6	 

إرشادات حول التقييامت التشاركّية )داميت وآخرون 2013(	 

دليل املستخدم إىل التنمية املستدامة املتكاملة: إرشادات عمليّة ملوظفي CRS والرشكاء )هايرنيش وآخرون 2008(. مثال حول كيفّية استخدام 	 

إطار عمل التنمية املستدامة املتكاملة من أجل بلورة أسئلة التقييم من أجل مرشوع األمن الغذايئ )الصفحات 63-61(. 

: إجمع البيانات الثانويّة ونظّمها وحّللها ي
القسم الثا�ن

متى تستخدم هذا القسم؟ 
حاملا تصلك أخبار حول فرصة متويل محتملة و/أو بعد استكامل خطة التقييم. 	 

الخطوات واألدوات

2.1 إجمع البيانات الثانويّة

عنّي مسؤوليات محّددة ألعضاء مختارين من فريق تصميم املرشوع ليعملوا عىل جمع البيانات الثانويّة وقراءتها. 

وّجههم باتجاه املهّمة للتأكد من أنّهم يستخدمون النامذج ويسّجلون االقتباسات املحّددة. يف حال وجود الكثري 

من األمور لقراءتها، وزّع املسؤوليّات للعمل بشكل أرسع. 

إجمع املقاالت والتقارير والدراسات الحديثة. إعمل عىل بحث عىل اإلنرتنت واسترش املستشارين الفنيني 

ومجموعات العمل الفنيّة. التٍق مع املخربين األساسيني يف الوزارات الحكومية ذات الصلة واألمم املتحدة 

ومكاتب وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة للحصول عىل التقارير والدراسات التي قد ال تكون منشورة 

أو غري متوفّرة عىل اإلنرتنت. تحّقق من أّن الوثائق واملواقع اإللكرتونيّة التي تستشريها هي ذات صلة وصالحة 

وموثوقة وال سيّام لجهة البيانات املذكورة يف االقرتاح. راجع الجدول 4ي يف نهاية هذا الفصل للحصول عىل قامئة 

مبصادر البيانات الثانويّة العامة. 

2.2 نظّم البيانات الثانويّة

استخدم الجداول لتلخيص البيانات من املصادر الثانويّة وتنظيمها. يقّدم الجدول 4 ي مثااًل عن منوذج مبّسط. 

الجدول 4ب: مثال عن منوذج لتنظيم البيانات الثانوية

أ،ب،ج )بيانات من مصادر واقتباسات ثانويّة(السؤال التقييمي 1:

أ،ب،ج )بيانات من مصادر واقتباسات ثانويّة(السؤال التقييمي 2: 

الخ.الخ.

 2.3 حلّل البيانات الثانويّة واتخذ القرارات الالزمة
حلّل مع فريق تصميم املرشوع والجهات املعنيّة الرئيسة نتائج البيانات الثانويّة ومن املفّضل أن يتّم ذلك يف 

سياق ورشة عمل )راجع امللحق 2(. قارن النتائج الصادرة عن مراجعة مصادر البيانات الثانويّة. يف حال اختلفت، 

حاول تحليل السبب أو قّرر أّي مصدر هو األكرث موثوقيّة. حّدد األمناط واملواضيع، وما يرد بشكل واضح وقوي، 

وما يعترب األهم واألكرث مفاجأة وما هي الثغرات البارزة؟ 
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اتخذ القرارات املناسبة يف هذه املرحلة. بشكل عام، تساعد البيانات الثانويّة عىل تحديد املنطقة )املناطق( 

الجغرافيّة حيث سيجري جمع البيانات. ميكنك أيًضا أن تراجع قرار “االنطالق” )وأوقف أّي عمل تصميم 

للمرشوع إضايف( يف حال كانت نتائج البيانات الثانويّة: 

ال تتامىش مع افرتاضات طلبات الجهات املانحة )التي تشري إىل خالف أسايس حول املشكلة وأسبابها الرئيسة(	 

تربز الحاجة إىل العمل يف منطقة جغرافيّة ال تتواجد فيها CRS أو رشكاؤها	 

تتطلّب العمل يف قطاع ليس فيه لـCRS أو رشكائها القدرات التقنيّة املطلوبة وهي غري قادرة عىل بنائها. 	 

2.4 وثّق النتائج والتحاليل الواردة عن البيانات الثانويّة
اكتب النتائج التي توصلت إليها بشأن مواضيع التقييم ذات الصلة الواردة عن بيانات ثانويّة. أدخل التربيرات 

واملنطق وراء قرارات تصميم مرشوع أسايس جرى اتخاذه باستخدام البيانات الثانويّة مثل اختيار املناطق 

الجغرافيّة األوليّة.

ي 
خ

ت الثانوّية � تساعد البيا�خ
ديد املنطقة )املناطق( 

ت
�

ع  غرافّية حيث سيجري �ب الب
ت. البيا�خ

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

خطوط عريضة حول األمن الغذايئ الشامل وتحليل مواطن الضعف ورصدها )CFSVA( )برنامج األغذية العاملي 2009(. الفصل الثالث: دراسة 	 

مكتبيّة: مراجعة أدبيّة وبيانات ثانويّة 

دليل املستخدم حول التنمية البرشيّة املستدامة: إرشادات عمليّة ملوظّفي CRS ورشكائها )هايرنيش وآخرون 2008( قامئة مبصادر البيانات 	 

الثانويّة املشرتك املتعلّقة بعنارص إطار عمل التنمية البرشيّة املستدامة املفهوميّة )امللحق 1، الصفحات 58-57(

راجع مصادر شبكة اإلنرتنت يف الجدول 4ي	 

الدروس املستقاة 
بينام تندر الحاالت التي تكون فيها البيانات الثانويّة مناسبة التخاذ القرار يف بعض خطوات تصميم املرشوع 

الالحقة، فكر دامئًا بالقيمة املضافة لجمع البيانات األوليّة لتعطي معلومات خاّصة بالوضع، واستمع إىل آراء 

الناس األوىل بشأن املشاكل والفرص. وبينام قد تؤّمن البيانات الثانويّة معلومات مفيدة كميّة ومنظورات كليّة 

أو عىل مستوى الوطن، من املرّجح أال تجد البيانات املناسبة والحديثة املتعلّقة مبسائل التقييم عىل وجه التامم 

يف املواقع ومع املجموعات املحّددة يف خطة التقييم. ستكون القرارات بشأن اسرتاتيجيّة املرشوع وطرق تطبيقه 

دامئًا أقوى يف حال كنت قادًرا عىل االعتامد عىل بيانات مرتبطة باملكان ومفّصلة لتحليل املسائل التي جرى 

تحديدها. 

البيانات الكمّية
بيانات ميكن عّدها أو ترميزها أو 

التعبري عنها بطريقة رقميّة أو بأّي 

شكل آخر

القسم الثالث: إجمع البيانات الأولّية ونظّمها وحّللها

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد جمع البيانات الثانويّة وتحليلها واتخاذ القرارات املتعلّقة باملكان الذي يرجح أن يجري فيه تنفيذ 	 

املرشوع. 

الخطوات واألدوات

3.1 حّض لجمع البيانات األولّية 
راجع خطة التقييم، وفّكر بنتائج البيانات الثانويّة واستكشف بعمق أكرب خطط جمع البيانات األوليّة. فّكر 

بالتايل: 

ما هي األسئلة التقييميّة التي متّت اإلجابة عليها بشكل كامل من خالل نتائج البيانات الثانويّة	 

ما هي األسئلة التقييميّة واملواضيع التي تحتاج املزيد من االستطالع أو التجربة يف سياق املرشوع	 

هل تتطلّب نتائج البيانات الثانويّة التعديالت عىل الخطط األوليّة لجهة املكان الذي يجب فيه البدء بجمع 	 

البيانات األولّيّة أو مع من يجب أن تناقش األمر. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp203200.pdf
http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp203200.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

نصيحة معلية

ي 
خ

دًرا، � مر قد يكون �خ
أ
 ال

ّ
عمًلا أن

ي عىل الساكن )مفيد 
حال املسح املب�خ

، راجع مستشار  إحصائًيا( اكن مطلو�بً

 و/أو 
ّ

الرصد والتقي�ي واملساءلت والتعل

اإلرشادات بشأن الرصد والتقييم 
هة كيفّية  خ وآخرون 2012( لب )هاغ�خ

دوات المكّية )الصفحات 
أ
بلورة ال

43-49( وكيفّية أخذ عّينات عشوائّية 

)الصفحات 60-54(. 

أضف املزيد من التفاصيل إيل خطة التقييم خاصتك لجمع البيانات األوليّة. حّدد متاًما أي بيانات تحتاج إليها، 

وأين ميكن جمع البيانات األوليّة، ومن يجب أن تجري معه مقابالت، ومن يجب مراقبته وإرشاكه وكم عدد 

املجموعات أو األفراد الذين يجب إرشاكهم، وما هي الطرق األنسب يف وضع محّدد. 

قرر اسرتاتيجية العينات الهادفة وحجم العينة 
قم مبراجعة مخطط التقييم وخذ بنصيحة املستشار الفني  بالرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم  MEAL حول 

العينات الهادفة، للمساعدة عىل تحديد أين ومن وكم شخص أو مجموعة ينصح بان يتم استشارتها يف التقييم.

تحدد العينات الهادفة املجموعات املحددة التي ستجمع املعلومات عنها مام يتيح املقارنة يف وجهات النظر 

حول قضية معينة )عىل سبيل املثال:  الساحلية / الداخلية، الريفية / الحرضية، األكرث/ األقل معاناة من انعدام 

األمن الغذايئ، الخ(. الجدول 4 ج أدناه أنواع القوائم من العينات الهادفة املناسبة للتقييامت

الجدول 4 ج: اسرتاتيجيات التعيني ذات الغاية املفيدة

اسرتاتيجّية التعيني ذات 

الغاية املفيدة

التوصيف

التعيني بحسب أفضل 

الحاالت وأسوأها

يقارن بني الجامعات أواألفراد أو املنشآت التي تعترب الحاالت األفضل أو األسوأ بحسب الخصائص املحّددة مثل 

األكرث أو األقّل هشاشة واملنشآت األفضل أو األسوأ أداًء، إلخ...

يتعرّف إىل من هم متوّسطني أو ال يتميزون بشكل كبري إىل األسوأ أو إىل األفضل عن غريهم بحسب الخصائص تعيني الحاالت النموذجيّة

املحّددة

يتعرّف إىل األفراد أو األرس والجامعات التي لديها خصائص مميّزة أساسيّة لفهم وضع ما )مثأًل قادة املجتمع، تعيني الحاالت الدقيقة

األرامل، الجوار، املجموعات املقصيّة(

تعطي عيّنات عن أفراد لديهم خصائص مميّزة بالنسبة إىل عددهم يف الجامعة. عىل سبيل املثال، يف حال كان %30 تعيني الكوتا

من األرس يف جامعة عىل رأسها امرأة، يجب أن يكون %30 من املستجيبني من األرس التي ترأسها امرأة )و%70 من 

األرس التي يرأسها رجل(. 

يف حال مل تحّدد حجم العيّنة بعد بناء عىل اسرتاتيجيّة التعيني، إفعل ذلك. بالنسبة إىل البيانات النوعيّة، ما من 

صيغة محددة وما من تبادل بني العمق والسعة )باتون 2008(. يف ما ييل قاعدتان أساسيتان لحجم العيّنات:

للحّد من االنحياز   حيال فرد أو مجموعة، خطّط لدمج مجموعتني أو ثالث مجموعات أو بضعة أفراد ميثلون 	 

وجهات النظر ومصالح الناس املختلفة )مثاًل، يف مرشوع عن تعليم الفتيات، ليكن لديك مجموعتي تركيز 

أو ثالث مجموعات من النساء، واثنتني أو ثالث مجموعات من الرجال ومجموعتني أو ثالث من املراهقات 

ملقارنة وجهات النظر(

أجر املقابالت إىل درجة اإلطناب - أي توقّف عندما يدرك فريق العمل أنه مل يعد يكتسب أّي يشء جديد من 	 

الكالم مع الناس. 

3.3 اخرت الطرق وبلور األشكال والتعليامت لكّل منها وضع لها الرتتيب الزمني املطلوب
عد إىل مستشار الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم MEAL الخاص بك من أجل أن تتخذ القرارات النهائيّة عىل 

ضوء البيانات الالزمة ومن الذي تجري معه املقابالت أو من الذي تراقبه. تأكّد من أّن طريقة جمع البيانات 

تؤّمن بيانات مفّصلة بحسب النوع االجتامعي )راجع الفصل الثاين، القسم الثاين للمزيد من املعلومات(. يضع 

الجدول 4 د أدناه طرق جمع البيانات األوليّة املشرتكة. 

ت النوعّية، ما  لنسبة إىل البيا�خ �ب
كن املبادلت  من صيغة مددة و�ي

خ العمق والسعة ب�ي

مقابلة
قد تكون املقابالت مهيكلة أو 

شبه مهيكلة عىل أساس الئحة من 

األسئلة املفتوحة أو قامئة تحقق. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الجدول 4 د: طرق جمع البيانات األولّية املختارة

املقابالت أو املقابالت مع املخربين 

األساسيني

تجمع املقابالت املعلومات من األفراد الذين يجري اختيارهم بشكل عام عىل أساس خصائصهم املميّزة. قد 

تكون املقابالت مهيكلة، تستخدم قوائم التحّقق أو االستبيانات التي تولّد البيانات الكميّة أو شبه املهيكلة، 

أي تلك التي تتبع قامئة أسئلة مفتوحة لتوليد البيانات الغنيّة النوعيّة. 

طريقة لجمع البيانات ترشك مجموعات من 6 إىل 12 شخًصا لديهم صفات محّددة يكونون مدعويّن ملناقشة نقاشات مع مجموعات الرتكيز

موضوع محّدد بالتفصيل. قد تختلف صفات املشاركني املشرتكة بحسب موضوع مجموعة الرتكيز، مثاًل 

مشكلة محّددة أو وضع اجتامعي معنّي، النوع االجتامعي، نشاط كسب العيش. يعمل ميرّس عىل تسهيل 

النقاش باستخدام عدد من األسئلة املفتوحة لضامن مشاركة قصوى ونقاش معّمق. 

طريقة لجمع البيانات يقوم فيها العامل عىل التعداد أو املوظّف بالتأكيد عىل سياق معنّي أو سمة معيّنة املراقبة

أو سلوك أو عمل وتوثيقه. ميكن أن تكون املراقبة بحسب تركيب محّدد وتستخدم قامئة تحّقق أو أموًرا 

تبحث عنها أو تكون موثّقة يف توصيف مكتوب ملا جرت رؤيته. غالبًا ما تستخدم املالحظة لتثليث البيانات 

املجموعة من خالل طرق أخرى. 

هي جولة يف مكان تواجد جامعة ما أو منطقة ما للتعلّم من خالل املراقبة واملقابالت غري الرسميّة والنقاشات جولة استطالعّية

غري املبارشة. 

يدعى الناس واملجموعات إىل رسم خارطة لقريتهم تركّز عىل املعلومات ذات الصلة بأهداف التقييم مثاًل رسم خرائط تشاريك

موقع األرايض املرويّة أو الغابات أو املوارد الطبيعية والبنية التحتيّة واملساحات االجتامعيّة واألحياء واألسواق، 

إلخ... تخدم عمليّة رسم الخارطة إىل الكشف عن الفروقات يف النظرة ضمن مجموعة وتجربة األمور التي 

تربز. 

VENN رسم للعالقات االجتامعيّة بني املجموعات واملؤّسسات إلخ التي قد تكون إما داخليّة و/أو خارجيّة للجامعة رسم فني

املحليّة. 

عمليّة تشاركيّة للتحّقق من أن األمور تجري بشكل جيّد مثل األنشطة الزراعيّة واالستهالك والدخل روزنامة موسمّية

والفيضانات إلخ... وكيف تتغرّي هذه األمور مع مرور أيام السنة. غالبًا ما تدارالروزنامة السنويّة بشكل 

منفصل مع مجموعات من الرجال والنساء و/أو مجموعات األمن الغذايئ املختلفة من أجل مقارنة النتائج. 

ثروة األمن الغذايئ/ الرتتيب 

بحسب الرفاه

عمليّة يحّدد من خاللها أعضاء الجامعة املحليّة ثالثة أو خمسة أنواع من املجموعات مرتبطة بالرثوة أو األمن 

الغذايئ أو الرفاه من ضمن الجامعة املحليّة وتصف سامت كّل منها )لجهة األصول واسرتاتيجيات سبل العيش 

والنفاذ إىل البنى واألنظمة، إلخ( واستخدام القصص والحبوب/ الحجارة، الخ... للمزيد من املعلومات حول 

طريقة التقييم التشاركيّة، مبا يف ذلك متارين الرتتيب التشاركيّة، راجع اإلرشادات بشأن التقييامت التشاركية، 

)داميت وآخرون 2013( امللحق 5، الصفحات 19-17. 

عند اتخاذ القرار بشأن تراتبيّة طرق جمع البيانات األوليّة، راجع التايل: 

انتقل من العام إىل الخاص	 

ابٍن باستمرار عىل املعلومات التي هي معروفة لك )مثاًل حّدد املحاصيل بداية، من ثم أجِر مسًحا للسوق 	 

بشأن هذه املحاصيل(

يف ما يتعلّق باملواضيع الحّساسة، إبدأ باألسئلة من أجل أن تبني  رابطًا مع من تجري معهم املقابلة ومن ثّم 	 

اطرح األسئلة الحّساسة. 

استخدم الرتتيب املنطقي )مثاًل حّدد مجموعات سبل العيش بداية، ثّم أجر نقاشات منفصلة مع مجموعات 	 

تركيز الختبار اسرتاتيجيات التأقلم الخاصة بكّل  من املجموعات، بعد ذلك حاول النفاذ إىل الخدمات واآلمال 

املستقبليّة من أجل الفصل بني األجوبة واملقارنة بينها(. 

حرّض دلياًل للمقابالت وقامئة تحّقق للمراقبة ومناذج ملن يدّونون رؤوس األقالم لكّل من الطرق املستخدمة. عند 

استخدام الطرق البرصيّة )املسح، رسم فني الخ..( تذكّر أن الخارطة ليست هي النتيجة النهائيّة املطلوبة. بلور 

دلياًل للنقاشات املرتبطة باملواضيع الرئيسة من أجل “مقابالت مع الرسم البياين”. ترجم االستبيانات وقوائم 

التحّقق كافة إىل اللغات املناسبة وطّور اإلرشادات التفسرييّة الالزمة لجامعي البيانات األوليّة.

ملواضيع الساسة،  ق �ب
ّ
ي ما يتعل

خ
�

ي  
سئلت من أجل أن تب�خ

أ
ل إبدأ �ب

ري مهعم املقابلت  ب
ت

ا مع من �
ً
رابط

سئلت الّساسة
أ
ّ اطرح ال ومن �ش

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-participatory-assessments.pdf
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للمزيد من املعلومات حول 

تحليل البيانات النوعيّة، راجع 

إرشادات حول الرصد والتقييم، 

تحليل للبيانات ومعايري 

تفسريها، امللحق ب- خطوات 

لتحليل البيانات النوعيّة 

الصفحات 98-96.

خ   املستجيب�ي
ّ

د من ان
ّ
ك

أ �ت
ت  يعرفون من مه جامعو البيا�خ

ا لو�خ
ّ
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 3.4 استخدم املوظّفني ودّربهم واخترب الطرق يف امليدان 
تعرّف إىل جامعي البيانات األوليّة )عاميل التعداد( واملرشفني ووّضح أدوارهم ومسؤوليّاتهم. تأكّد أّن فريق 

جمع البيانات يشمل الرجال والنساء لتفادي االنحياز واكسب ثقة املستجيبني من الرجال والنساء وتأكّد من أّن 

املستجيبني يشعرون باألمان. وّجه جامعي البيانات األوليّة واملرشفني إىل أهداف التقييم والحاجة إىل املعلومات 

والطرق. إجعلهم يراجعون إرشادات املقابلة ويتمرّسون بها ليصبحوا متآلفني مع األسئلة كلها. دّربهم عىل 

مهارات املقابلة )مثاًل كيفيّة التدقيق واإلصغاء( وعىل مهارات التفريغ والتسجيل والسلوكيات )أهميّة االحرتام 

والتعرّف إىل انحياز الفرد ومراعاة أدوار النوع االجتامعي(. 

اخترب يف امليدان أدلّة املقابالت وأدوات التقييم األخرى ، ومن املفّضل أن يتّم ذلك مرّتني قبل التقييم. خالل 

االختبار امليداين، تحّقق من أّن األسئلة واضحة وغري غامضة وتنقل املعلومات املطلوبة. تحّقق أيًضا من فرتة 

املقابلة التي يجب أال تتخطّى الساعة.

3.5 إجمع البيانات األولّية
خالل جمع البيانات، تأكّد من أّن املرشفني يتحّققون بشكل متكّرر من جودة البيانات. فعىل سبيل املثال، ميكن 

أن يراقبوا املقابالت ليعرفوا إذا كان جامعو البيانات يعملون عىل الوصول إىل عمق املعلومات املطلوبة  وتأكّد 

من دقّة تسجيل املعلومات. 

أجِر اجتامعات استخالص املعلومات اليوميّة التي تساعد يف: 

التعرّف إىل النتائج األوليّة بينام ال تزال املعلومات نرضة	 

التعرّف إىل الثغرات يف املعلومات	 

تحسني تسلسل الطرق املتبّقية	 

تأكّد من أن املستجيبني يعرفون من هم جامعو البيانات والوكالة التي ميثّلونها وكيف سيستخدمون املعلومات 

وإذا كان أّي من املعلومات رّسية. تأكّد أّن املستجيبني مل يتعرّضوا إىل أّي تهديد أو أذيّة وأنّك تنال اإلذن لجمع 

املعلومات من األطفال. أطلب اإلذن قبل التقاط الصور وتسجيل املقابالت. إسمح لألفراد أن يرفضوا اإلجابة يف 

حال كانت تلك رغبتهم. ويف خالل جمع البيانات، نظّم االجتامعات وجد املساحة لتشارك النتائج مع أعضاء 

الجامعة وتأكّد من أن البيانات تسّجل وتوثّق. 

3.5 حلّل البيانات األولّية 
حلّل البيانات النوعيّة والكميّة بشكل منفصل. يف كّل من الحاالت، قارن البيانات بني املجموعات الفرعيّة و/

أو السامت األخرى، مثل الجنس واملكان والرثوة وترتيب األمن الغذايئ و/أو السامت املناسبة األخرى من أجل 

تسليط الضوء عىل نقاط الشبه واالختالف. 

 SPSSأدخل اّي بيانات كميّة يف الربنامج اإلحصايئ ذي الصلة، عىل سبيل املثال، ميكروسوفت إكسيل و

Statistics. أما البيانات النوعيّة، فنظّمها بشكل مفّصل باستخدام املصفوفات والرسوم البيانيّة واللوائح. ميكن 

بلورة املصفوفات التحليليّة للبيانات يف نظام ميكروسوفت وورد أو أكسيل. يف حال كان لديك كميّة من البيانات، 

استخدم نظام اكسيل لتسجيل البيانات النوعيّة حتى تتمّكن من استخدام وظيفة COUNTIF لتحديد ما إذا 

كانت بعض األفكار أو املواضيع واردة. 

إّن الجدول 4هـi هو مثال عن مصفوفة من أجل تنظيم البيانات النوعيّة ملرشوع األمن الغذايئ يف بنغالدش 

بحسب مجموعات املقارنة الثالث )األرس األقل أو املتوسطة أو األكرث انعداًما لألمن الغذايئ بحسب املوقع(. 

ويعطي الجدول 4 هـ ii مثااًل عن مصفوفة تستخدم من أجل تحليل نقاشات مجموعة الرتكيز بحسب النوع 

االجتامعي واملوقع.
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الجدول  هـ: مثال عن املصفوفات اآليلة إىل تنظيم البيانات األولّية

  4 هـ i: بحسب انعدام األمن الغذايئ واملوقع

األرس األكرث انعداًما لألمن الغذايئاألرس املتوّسطة انعدام األمن الغذايئاألرس األقّل انعداًما لألمن الغذايئ

ساحيلداخيلساحيلداخيلساحيلداخيل

نوع الغذاء 

املستهلك

أصول األرسة

4 هـ ii: بحسب النوع االجتامعي واملوقع  
 

كيف ميكن مقارنة املستوى الحايل لوفرة املياه نوع مجموعة الرتكيز 

مع وفرتها يف الفرتة نفسها من السنة املاضية؟ 

كيف ميكن التاكيد عىل أّن وضع املياه 

مختلف؟ 

مجموعة تركيز للنساء / قرية تاكاما

مجموعة تركيز للرجال/ قرية أوليندا

مخربات أساسيات من النساء/ قرية تاكاما

مخربون أساسيون من الرجال / قرية أوليندا

إنسخ البيانات النوعيّة ذات الصلة يف خاليا املصفوفة املناسبة. إقرأ بشكل رسيع البيانات الواردة يف املصفوفة: 

ما هي الجمل واالفكار الرئيسة املتكّررة  يف أكرث من مصدر للبيانات؟ ما هي الجمل أو األفكار الفريدة ملجموعة 

فرعيّة محّددة؟ عندما تكون حّددت الجمل واألفكار العامة، ضع رموزًا للبيانات حتى تحّدد كم مرّة جرى ذكر 

تلك األفكار وما هي املجموعات التي ذكرتها. 

قارن النتائج وقابلها وسلّط الضوء عىل األمناط واملواضيع واملسائل والثغرات وامليول الواردة بالرتتيب أو بحسب 

األولويّة واألمور التي فيها عالقات سبب ونتيجة. 

3.7 نظّم النتائج  والتحاليل الواردة من البيانات األولّية ووثّقها 
نتيجة لخطة التقييم التي وضعتها، نظّم املعلومات التي جمعتها بحسب أسئلة التقييم. يعترب الجدول 4و أدناه 

منوذًجأ مبّسطًا استخدم يف السابق من أجل تنظيم نتائج البيانات الثانويّة بحسب السؤال التقييمي. ميكن أن 

تضيف نتائج جمع البيانات األوليّة يف النموذج. 

الجدول 4 و: منوذج من أجل تلخيص نتائج التقييم الثانويّة واألولّية

أ، ب، ج )نتائج البيانات الثانويّة واقتباساتها(السؤال التقييمي 1: 

أ، ب، ج )نتائج البيانات األوليّة(

أ، ب، ج )نتائج البيانات الثانويّة واقتباساتها(السؤال التقييمي 2: 

أ، ب، ج )نتائج البيانات األوليّة(

الخ.الخ

لكّل من األسئلة التقييميّة، اكتب النتائج والتحاليل الواردة من البيانات األوليّة. ابدأ بالبيانات النوعيّة )األعداد 

واملتوّسط والسبيل، إلخ( مسلّطًا الضوء عىل مجموعة األسئلة بحسب املجموعات املختلفة واملستجيبني. اتبع 

األمر نفسه مع النتائج الواردة عن البيانات النوعيّة )مثاًل مقابالت مع مجموعات الرتكيز وطرق أخرى(.
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

القسم الرابع : حّلل بشكل أعمق نتائج التقييم وفّ�ها

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

إرشادات حول التقييامت التشاركيّة )داميت وآخرون 2013(. إرشادات مخترصة وأدوات من أجل تصميم التقييم التشاريك، تنفيذ وتحليل. 	 

يشمل مثااًل تصويريًا. 

دليل املستخدم حول التنمية البرشيّة املستدامة: إرشادات عمليّة ملوظفي CRS  ورشكائها )هايرنيش وآخرون، 2008(. إرشادات حول تحليل 	 

البيانات باستخدام إطار عمل التنمية البرشية املستدامة )الصفحات 38-43(. قامئة بأدوات جمع البيانات العامة لكّل من عنارص إطار عمل 

التنمية البرشيّة املستدامة. )امللحق 1، الصفحات 58-57(

إرشادات حول الرصد والتقييم )هاغنز وآخرون 2012(. راجع بشكل خاص: تطوير األدوات النوعّية )الصفحات 50-53(؛ عّينات ذات منفعة 	 

)الصفحات 61-62(؛ التدريب واالختبار امليداين )الصفحات 64-69(؛ جمع البيانات النوعّية )الصفحات 70-88(؛ تحليل البيانات وتفسريها 

)الصفحتان 99-91(. 

نظام التوجيهات املمكنن )ADS( الفصل 205: دمج املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف حلقة برنامج وكالة الواليات للتنمية الدوليّة 	 

)USAID 2013 a(

 	 )CRS 2011a( السالم يف الجامعة ورسم خارطة الخالفات: دليل مورد مليرسي الجامعات والرشكاء يف السالم

أداة التقييم الشامل لقدرات املنظمة )HOCAI( يف دليل CRS لتعزيز املؤسسات )CRS 2011b( يجب أن يستخدم من أجل إرشاد 	 

التقييامت يف مشاريع تركّز عىل تعزيز املؤّسسة أو بنّية تحسني نوعّية الخدمات. 

التقييم التشاريك الرسيع والتقييم الريفي التشاريك: كتيّب لعاميل CRS  امليدانيني ورشكائهم )شومناكر- فرويدنربغر 1999(	 
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متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد تنظيم البيانات الثانويّة واألوليّة	 

الخطوات واألدوات

4.1 حّض لتحليل وتفسري إضافيني 
راجع الجدول الزمني لتصميم املرشوع من أجل تحديث املعلومات حول من سيشارك بشكل ناشط أكرث يف 

التحليل والتفسري اإلضافيني وكيف أّن ذلك قد جرى التخطيط له )مثاًل يف ورشة عمل أو اجتامع أو خليط من 
االثنني(. ميكن أن يتأثّر تفسري البيانات بوجهات نظر الناس واالنحيازات املخفيّة. لذا فّكر بالسامت املتعلّقة 

بالنوع االجتامعي والسامت األخرى عندما ترشك الجهات املعنيّة. يف حال كان األمر ممكًنا، أدُع الناس الذين 
أجروا التقييم حتى يتمكنوا من مشاركتك خرباتهم. 

4.2 حلّل بشكل اعمق نتائج التقييم كلّها
إبدأ ورشة العمل من خالل مراجعة أهداف التقييم وإطار العمل املفهومي واألسئلة التقييميّة. من ثّم قّدم 

نتائج البيانات الثانويّة واألوليّة )الخطوتان 2.4 و 3.8(. استخدم إطار العمل املفهومي كأداة تنظيم برصيّة. عىل 
سبيل املثال، أكتب النتائج الرئيسة عىل أوراق الصقة وضعها عىل مربعات إطار العمل املفهومي وأسهمه. عند 
ذاك، يستطيع املشاركون يف ورشة العمل أن يحلّلوا تلك العالقات والروابط، مثاًل كيف يؤثّر النفاذ إىل الخدمات 

الصحيّة الحكوميّة وجودتها عىل سلوكيّات األرس يف التعامل مع األطفال املرىض أو كيف أّن امتالك أصل ما بصغر 

راس ماشية يخّفف من هشاشة األرسة أمام الصدمات. 

4.3 إعمل عىل صياغة بيان للمشكلة األساسّية
بناء عىل نتائج التقييم وتحليالته، تعرّف إىل مشكلة أو مشاكل أساسيّة تربز من التقييم. 

صف املشكلة الرئيسة: ما هي طبيعة املشكلة، من أكرث املتأثّرين بها، متى وأين تكون األكرث شّدة، كيف تؤثّر 
عىل املرأة والرجل والفتى والفتاة؟ لّخص التوصيف يف بيان مخترص للمشكلة. يربز الجدول 4 ز أدناه الفارق بني 

بيان املشكلة القوّي والضعيف. 

الجدول 4 ز: بيان املشكلة القوّي وبيان املشكلة الضعيف

بيان املشكلة الضعيفبيان املشكلة القوي

%50 من األطفال دون سّن الـ5 سنوات الذين يعيشون يف مناطق بنغالدش 
الساحليّة  يعانون الهزال و/أو  نقص الوزن

ال ينال أطفال بنغالدش ما يكفي من الطعام

املشكلة
مشكلة سلبيّة محّددة مرتبطة 

بالظرف اإلنساين/ رزمة املشاريع 

 .)CRS 2004( )بروباك(
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http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-participatory-assessments.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/205.pdf
https://global.crs.org/worldwide/ESA/PQ/Regional%20Project%20Review%20Guidance%20and%20tools/COMMUNITY%20PEACE%20AND%20CONFLICT%20MAPPING_A%20Resource%20Guide.pdf
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/partnership/Chapter%202%20Holistic%20Organizational%20Capacity%20Assessment%20HOCAI.pdf
http://dmeforpeace.org/sites/default/files/Freudenberger_RRA%20PRA.pdf
http://dmeforpeace.org/sites/default/files/Freudenberger_RRA%20PRA.pdf
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النتائج

السبب الضمني 

السبب املبارش

املشكلة الجوهريّة

نتيجة  
نتيجة  نتيجة   نتيجة  

ّية  وهر تساعد املشلكهت الب

ي التعّرف إىل غاية 
خ

ة �
خ

الواحص
 )اهلدف الثانوي و/

خ
وع الوا� امل�ش

خ  ( واملستفيد�ي ي اتي�ب أو اهلدف الس�ت

 . خ دف�ي املس�ت

هرمّية األهداف
مًعا، تشّكل بيانات الهدف، أي 

املربعات الخمس الواردة تحت 

العمود األول من مصفوفة إطار 

عمل املشاريع )بروفرايم( هرميّة 

األهداف. 

ال يحّدد البيان الضعيف للمشكلة عىل وجه التامم أين املشكلة، ومن )الفئة العمريّة( الذي يتأثّر أكرث من غريه 

أو مدى حّدة املشكلة. باإلضافة إىل ذلك، يعرض املشكلة عىل أنّها غياب للحّل: فتفرتض الصياغة أّن املرشوع 

يجب أن  يؤّمن املزيد من الطعام، علاًم أّن تلك االسرتاتيجيّة قد تكون الفضىل أو ال تكون كذلك. 

4.4 إبِن شجرة املشكلة
تكون شجرة املشكلة أداة مفيدة من أجل فهم عالقات السبب والنتيجة. فالنتائج تكون ظروفًا اجتامعيّة 

أواقتصاديّة أوسياسيّة أو بيئيّة تنتج عن مشكلة. واألسباب املبارشة والكامنة هي عنارص يف األرسة أو الجامعة أو 

املنظمة أو البيئة الخارجيّة تساهم يف املشكلة. وتساعد شجرة املشكلة فريق تصميم املرشوع والجهات املعنيّة 

األخرى عىل تنظيم إضايف لبيانات التقييم املرتبطة باألسباب املبارشة والكامنة للمشكلة الجوهريّة. وهي تؤّمن 

جرًسا حيويًا باتجاه تراتبيّة األهداف يف إطار عمل للنتائج يف الخطوة التالية لتصميم املرشوع. 

دليل خطوة-خطوة باتجاه بناء شجرة املشكلة
ضع رسًم بيانيّا لشجرة املشكلة )راجع الرسم 4.4(	 

الرسم 4.4: شجرة املشكلة

نصيحة معلية

ستخدام امللصقات  رة املشلكهت �ب ب
ش

� ِ
خ إ�ب

كن نقلها بي�خ يتحادث الناس ي �ي
ال�ت

السبب املبارشالسبب املبارش

السبب الضمني  السبب الضمني 

السبب الضمني 

السبب الضمني  السبب الضمني 
السبب الضمني 

السبب الضمني 
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التقييم 
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ي 
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قضايا متقاطعة
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خ  ار�ي
ت
رة املشالك ليست � ب

ش
�

ت  ! استخدم بيا�خ ي
عصف ذه�خ

التقي�ي

التيار السببي 
العوامل املرتبطة التي تساهم 

يف املشكلة ولديها ارتباط قوي 

باالسباب االخرى 

أكتب بيان املشكلة الجوهريّة بجانب جذع الشجرة )كام هو مناسب، وقّسم املشكلة املركّبة إىل بيانات 	 

مشاكل منفصلة وحلّل كاّل منها(

باستخدام البيانات الناتجة عن التقييم والتحليل، إمأل األسباب املبارشة والضمنيّة للمشكلة الجوهريّة 	 

)"الجذور" يف شجرة املشكلة(. استخدم إطار العمل املفهومي للمساعدة عىل تنظيم تلك األسباب

إسأل "لكن ملاذا" أو "ملاذا ترشح هذا؟" لتتابع يف التعرّف إىل عنارص املستوى األدىن التي تساهم يف مشكلة 	 

محددة. 

استخدم األسهم لتربز العالقة السببية والروابط بني األسباب. تسّمى هذه الظاهرة بالدفق. هي عنارص مرتابطة 	 

تساهم يف املشكلة ولها تناغم مع األسباب األخرى )فورنوف 2014(

باستخدام البيانات من التقييم، تعرّف إىل نتائج املشكلة األساسيّة وامأل "األوراق" يف شجرة املشكلة. 	 

تأكّد أّن شجرة املشكلة تحّدد كيف أّن املشاكل واألسباب والنتائج تؤثّر عىل املرأة والرجل والفتى والفتاة عند 	 

االقتضاء. 

استخدم بيانات التقييم من أجل أن تتعرّف إىل األهميّة النسبيّة للدفق السببي يف حقول التقييم. تأكّد من أّن 	 

املحّددات املحتملة )أو األسباب املبارشة( للمشكلة التي اقرتحها إطار العمل املفهومي مأخوذة باالعتبار وقيد 

النقاش لكّنها يف شجرة املشكلة تشمل فقط تلك املحّددات التي أبرزتها بيانات التقييم التي يجب أن تكون 

ذات صلة بالسياق املحّدد. 

راجع شجرة املشكلة. وتأكّد من أّن: 

املشكلة واالسباب خاّصة بالوضع املحيّل حيث جرى التقييم	 

بيان املشكلة واألسباب والنتائج يوثّق من الذي يتأثّر أكرث من غريه وأين وكيف	 

األسباب والنتائج مبنية عىل بيانات صلبة ونتائج واردة من التقييم وليست مبنيّة عىل انحياز الفريق أو 	 

معتقداته. فنوعيّة شجرة املشكلة ليست عدد األسباب والنتائج، بل قاعدة األدلة والعالقة املنطقيّة أو الهرميّة 

بينها

تكون األسباب موصوفة بشكل مناسب عىل مستويات مختلفة )مبارش، متوّسط وهيكيل- أو أسباب جذريّة(. 	 

4.5 إعمل عىل تحليل للثغرات 
يربز تحليل الثغرات إذا كانت العنارص األخرى تلبّي املشاكل والحاجات والفرص التي جرى التعرّف إليها والتي 

وضعت بحسب األولويّة يف منطقة جغرافيّة ما وإىل أّي حّد من النوعيّة هي. تكون املعلومات الصادرة عن 

تحليل الثغرات مفيدة من أجل اتخاذ قرارات االستهداف الجغرايف. 

يشمل الجدول 4 ح منوذًجا يساعد عىل تنظيم نتائج التقييم من أجل تحليل الثغرات. فّكر مبسح هذه النتائج 

من أجل رؤية من يفعل ماذا وأين. 

الجدول 4 ح: تحليل الثغرات 

من هم العنارص اآلخرون 

)املنظامت غري الحكوميّة، 

املؤّسسات، القطاع الخاص، 

الحكومة، إلخ( التي تعالج 

املشكلة؟

أّي مناطق جغرافيّة 

تغطّيها تلك العنارص؟ 

ما هو عدد األشخاص 

الذين تصل إليهم؟ أي نوع 

من الناس واملجموعات 

الفرعيّة تصل إليها؟

ما هي اسرتاتيجيات 

عنارص املرشوع الحايل وما 

هي مقارباته وأنشطته؟ 

ما هي نوعيّة اسرتاتيجياته 

ومقارباته وأنشطته؟ 

ج 
أ
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أ
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ّ
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ّ
ك

أ �ت
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أ
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خ
ا�

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 



)بروباك 1( : رزمة المشاريع الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكّية 52

الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

4.6 استخدم أدوات التحليل األخرى
كام تدعو الحاجة، استخدم أدوات التحليل األخرى لتفسري نتائج التقييم. يكون إطار عمل التنمية البرشية 

املتكاملة مفيًدا بشكل خاص من أجل: 

تحليل النتائج املرتبطة بالقدرات، ونقاط القّوة واألصول واملعرفة التي ميكن تعزيزها يف اسرتاتيجيّة املرشوع. 	 

تحليل الروابط السببيّة بني أصول األرسة واسرتاتيجياتها وبناها وأنظمتها وصدماتها وحلقاتها وميولها. 	 

يساعد إطار عمل تحليل النوع االجتامعي عىل تحليل كيفية اختبار املشاكل واألسباب بشكل مختلف بني النساء 

والرجال والفتيان والفتيات وما الذي يرشح ذلك. يساعد تحليل النزاع عىل التعرّف إىل أسباب النزاع واالنقسامات 

االجتامعيّة والعنف واألمور التي قد تزيد من العنف ونوافذ الفرص التي تعالج النزاع وقدرات العنارص الفاعلة 

من أجل بناء السالم أو التخفيف من النزاعات. راجع قوائم التحّقق الواردة يف الفصل الثاين للمزيد من 

التفاصيل. 

4.7 فّس النتائج واستنتج الخالصات 
راجع التحاليل كافة. حّدد األسايس منها واملفيد وذي املعنى من النتائج والخالصات التي لديها تبعات مهّمة 

عىل خطوات تصميم املرشوع التالية وعىل صنع القرار. فعىل سبيل املثال، حّدد نقاط القّوة األساسيّة من تحليل 

شجرة املشكلة. تكون نقاط القّوة األساسيّة سببًا يربز النفوذ األهم أو ميكن التعرّف إليها بشكل متكّرر يف خالل 

تدفقات سببيّة عديدة. 

باإلضافة إىل شجرة املشكلة، استنتج الخالصات املتعلّقة بأصول األرس ومواردها. ميكن إبراز تلك يف اسرتاتيجيّة 

املرشوع من أجل املساعدة عىل معالجة الحاجات واملشاكل التي تّم التعرّف إليها. فعىل سبيل املثال، ميكن 

السرتاتيجيّة املرشوع أن تعّزز شبكة قامئة وقويّة ملجموعات النساء األصليّات ومتثّل مورد استدامة للجامعة. 

إطرح هذه االسئلة من أجل التشجيع عىل التفكري النقدي والوصول إىل خالصة النتائج التي ميكن أن تبني عليها 

الخالصات. 

ما هي أهّم النتائج املهّمة املتعلّقة باملشكلة أو املشاكل التي يجب أن يعالجها هذا املرشوع؟ ملاذا تعترب هذه 	 

النتائج غاية يف األهميّة؟ 

ما هي النتائج األهم املتعلّقة باملوارد ونقاط القوة التي يجب أخذها باالعتبار يف خالل بلورة اسرتاتيجيّة 	 

املرشوع؟ ملاذا تعترب هذه النتائج األهم؟ 

أين تتالقى النتائج وأين تنفصل؟ 	 

لّخص أهّم النتائج والخالصات. راجعها مع املعنيني كافة لتتأكّد من تسجيلها بشكل دقيق. صادق عىل تلك 

النتائج والخالصات مع املعنيني األساسيني مبا يف ذلك ممثيل املستفيدين من املرشوع. 

4.8 وثّق نتائج التقييم وخالصاته وتداول بها
وثّق البيانات الرئيسة للتقييم والنتائج والخالصات الواردة عنه يف تقرير تقييمي مكتوب. ميكن استخدام التقرير 

للتواصل مع الجهات املعنيّة باملرشوع ومن أجل صياغة أقسام االقرتاح ذات الصلة. يف حال سمح الوقت بذلك، 

وبشكل خاص يف حال جرى التقييم قبل فرصة إطالقه، فّكر مبشاركة تقريرك مع الجهة املانحة من أجل التأثري 

عىل املضمون املحتمل للنداء. يف حال كان الوقت محدوًدا، ويف البيئات التنافسيّة، غالبًا ما تجري عمليّة وضع 

اللمسات األخرية عىل تقرير التقييم املكتوب بعد تقديم االقرتاح. تعرّف إىل الطرق التي تسمح بنقل عنارص 

التقرير مع املستفيدين املحتملني من املرشوع. أرش إىل أي نتائج تقييم وأسئلة قد تساهم يف بلورة جدول أعامل 

تعلّمي للمرشوع. 

تكون نقاط القّوة األساسيّة 

سببًا يربز النفوذ األهم أو ميكن 

التعرّف إليها بشكل متكّرر ضمن 

أنواع عديدة من الدفق السببي.

بالنسبة إىل البيانات النوعيّة، 

ال تعد إىل النسب املئويّة. 

استخدم البيانات مثل »7 من 

10 مجموعات تركيز اظهرت 

أّن مامرسات النظافة املحّسنة 

كانت بني أهم أولويّأت الجامعة 

املحليّة«  أرشادات حول الرصد 

والتقييم، الصفحة 97. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

 	  )CRS 2008b( القطريّة CRS مورد لربامج :MYAP تصميم برامج املساعدة املمتدة عىل سنوات عديدة الواقعة تحت العنوان الثاين

شجرات املشكلة ونقاط القوة، الفصل الخامس )الصفحات 54-50(

إرشادات حول الرصد والتقييم )هاغنز وآخرون 2012( تحليل للبيانات وتفسريها )الصفحات 99-91(	 

دليل املستخدم حول التنمية البرشيّة املستدامة، إرشادات عمليّة ملوظّفي CRS  ورشكائها )هايرنيش وأخرون 2008( إرشادات مفّصلة حول 	 

تحليل البيانات باستخدام إطار عمل التنمية البرشية املستدامة )الصفحات 43-38(
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http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
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https://global.crs.org/teams/MYAPWorkGroup/Project%20Documents/MYAP_Manual_5.19.09_low.pdf
https://global.crs.org/teams/MYAPWorkGroup/Project%20Documents/MYAP_Manual_5.19.09_low.pdf
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
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اح  القسم الخامس: أربط بالق�ت

ي حالة الستجابة الطارئة
القسم السادس: كيف يختلف الأمر �ن

يؤّمن التقييم والتحليل والتفسري نتائج واستنتاجات تساعدك عىل كتابة قسم االقرتاح املتعلّق بتحليل مشكلة 

مرتبطة بالوضع بشكل غني وملزم. استخدم نتائج التقييم الكّمي والنوعي كمصادر للمعلومات من أجل أن 

تصف بشكل واضح املشكلة وأسبابها ونتائجها يف موقع املرشوع املحّدد ومع املجموعات واملجموعات الفرعيّة 

املحّددة التي تّم التعرّف إليها. وعندما يكون األمر ذي صلة، استخدم إطار العمل املفهومي املفّضل للجهة 

املانحة )راجع امللحق 3( من أجل أن تنظّم نتائج التقييم واستنتاجاته. أكتب هذا القسم لتكون الروابط واضحة 

مع أقسام االقرتاح التالية املتعلّقة بأهداف املرشوع واسرتاتيجيّته ونظريّة التغيري والفرضيّات. 

الجزء األول: خطّط للتقييم 
بشكل عام، يكون هدف التقييم يف حالة الطوارئ أن نفهم الحاجات والقدرات وآليات التكيّف واألولويّات 

الخاصة باملجموعات األضعف ضمن مجموعة سّكانية متأثّرة. يكون إطار عمل التنمية البرشية املستدامة ذي 

صلة ألنه يساعدك عىل فهم كيف أّن الصدمات تؤثّر عىل األصول وكيف أّن األرس والجامعات تتكيّف واملشاكل 

التي تعرتي األسواق وفقدان الخدمات الحكوميّة كام والفرص الجديدة التي ميكن للبيئة املتغرّية أن تؤمنها 

)هايرنيش وآخرون (. 

وبسبب الضغط الزمني، تنضغط الخطوات مع تطبيق مقاربة مقبولة للتعيني وجمع البيانات. تكون التقييامت 

متنّقلة وتصبح أكرث تركيزًأ وعمًقا مع اتخاذ القرارات األساسيّة. غالبًأ ما تتوافر ثالث مراحل: األساسيّة والرسيعة 

والعميقة. يشري الجدول ي )يف نهاية هذا الفصل( إىل هذه املراحل بالتفصيل ويقارن بينها. 

الجزءان الثاين والثالث: إجمع البيانات الثانوية واألولّية ونظّمها وحلّلها
إجمع البيانات الثانويّة بحسب سلّم محّدد وبحسب شّدة الوضع بناء عىل معلومات من األمم املتّحدة 

والحكومة. وبينام يبقى الوضع عىل ليونته، راجع هذه املصادر بشكل منتظم. يف املراحل األوىل، تكون عمليّة 

التواصل مع املخربين األساسيني والعنارص اآلخرين يف املناطق املتأثّرة مهاّم بسبب شّح البيانات الثانويّة املوثوقة. 

استخدم التعيني الهادف املقبول خالل املرحلة الثانية من التقييم )الرسيع( واجمع املعلومات حول أنواع 

الحاجات األربعة )راجع الرسم 4.3( من أجل التثليث. استخدم معايري Sphere لتحديد »الحاجات املعياريّة«. 

كام تُعترب املالحظة املبارشة إحدى أهّم الطرق يف التقييم الرسيع وميكن املوظّفون امليدانيّون أن يؤّمنوا 

املعلومات بشكل مبارش. 

الجزء الرابع: حلّل نتائج التقييم بشكل أعمق وفّسها
تجري عمليّة التحليل والتفسري لنتائج التقييم بشكل أكرث تواترًا وعىل أساس يومي، بناء عىل الطابع املبارش 

للحاجة إىل املعلومات وبناء عىل السياق اللنّي. 

تكون تحاليل الثغرات مهّمة بشكل أسايس يف حاالت االستجابة الطارئة. أرشك املوظّفني امليدانيني الذين 

يستطيعون أن يقارنوا النتائج من مواقع مختلفة واستخدم آليات التنسيق )مثاًل اجتامعات مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانيّة بحسب املجموعات( باإلضافة إىل االجتامعات الفرديّة من أجل جمع املعلومات حول من 

يفعل ماذا وأين. 

الدروس املستقاة 
بسبب القيود الزمنيّة، من املغري االعتامد عىل البيانات الثانويّة من املجموعات أو الحكومة من أجل اتخاذ 	 

قرارات لتصميم املشاريع. قاوم هذا امليل الن البيانات الثانويّة غالبًا ما تركّز عىل تقييم األرضار الكميّة 

والخسارة. إجمع دامئًا املعلومات من األشخاص األكرث تأثّرًا من أجل أن تفهم حاجاتهم األوليّة واسرتاتيجيات 

التكيّف الخاصة بهم ومواردهم. 
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املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية  

 	 )CRS 2014b( إرشادات حول تقييامت الطوارئ

دليل Sphere )مرشوع Sphere 2011( املعايري الجوهريّة  1 و 2 و3 واألعامل األساسيّة املرافقة واملؤرشات ونبذات إرشاديّة. 	 

 	  CRSLearns لعبة تقييم الحاجات الطارئة بالخط املبارش عىل

القسم السابع: الجداول والأمثلة 

الجدول 4  ي : مثال عن خطة تقييم 
خطة تقييم مكتملة مع معلومات إضافيّة للهدف 1. 

هدف )أهداف( التقييم: 

الهدف األول: فهم طبيعة سوء تغذية األطفال وأسبابها يف منطقة السهل األوسط يف هاييتي	 

الهدف الثاين: فهم مامرسات األرسة ومعتقداتها ومعايري الجامعة املرتبطة بتغذية األطفال والنفاذ إىل خدمات التغذية 	 

الهدف 3: التعرّف إىل املؤسسات التي تؤّمن خدمات التغذية ومجالها ونوعيّتها	 

االستخدام: يجري استخدام نتائج التقييم من أجل اختيار مجاالت عمل املرشوع، وتحديد أهدافه وبلورة اسرتاتيجيّته للتغيري االجتامعي والسلويك 

والتعرّف إىل االفرتاضات وتحديد كيفيّة معالجة األسباب املبارشة والضمنيّة ومن الذي سيفعل ذلك. 

أطار )أطر( العمل املفهوميّة ذات الصلة: إطار عمل اليونيسف املفهومي لسوء تغذية األطفال )راجع الرسم 4.1(

ماذا: ما هي األسئلة التي يجب دراستها 

لكّل من األهداف؟ ما هي البيانات التي 

يجب جمعها؟ 

كيف: كيف سيجري جمع البيانات؟ ما هي 

الطرق األنسب؟ ما هو أفضل تسلسل؟  

من ومتى؟ من يجب إجراء مقابلة معه أو 

إرشاكه؟ أين يجب جمع البيانات؟ 

أسئلة للهدف 1:

1.1 ما هي معّدالت الوالدات بوزن 	 

منخفض، ونقص الوزن لدى األطفال 

والهزال والوهن والعجز يف املغذيات 

الصغرى يف منطقة السهل املركزي؟ 

1.2 كيف تختلف هذه املعّدالت بني 	 

املناطق الريفيّة والحرضيّة وما بني األرس؟ 

1.3 ما هي األسباب الضمنيّة األهم لسوء 	 

التغذية يف كّل من املناطق؟  

البيانات الثانوية: املعّدالت، بيانات املستوى 

الوطني واملنطقة )إذا توفّرت(. ستشمل: 

تحليل الوضع التغذوي األخري الصادر عن 	 

وزارة الصحة/ اليونيسف

اسرتاتيجيّة التغذية القطريّة األخرية التابعة 	 

لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة

سجالت املركز الصّحي عىل مستوى املنطقة	 

يجب جمعها وتحليلها قبل جمع البيانات 	 

األوليّة

البيانات األولّية:

مقابالت مع املخربين األساسيني	 

نقاشات ضمن مجموعات تركيز	 

مقابالت مع األرس ومالحظة طريق عيشها 	 

البيانات الثانويّة: مكاتب وكالة الواليات املتحدة 

للتنمية واليونيسف ووزارة التغذية ومكتب 

احصاءات املراكز الصحيّة يف املناطق التابع لوزارة 

الصّحة، والبحث عرب الشبكة عن البيانات

املخربون األساسّيون:

اختصاصية التغذية يف منطقة السهل املركزي	 

مسؤولو الصحة عىل مستوى املناطق	 

اختصاصيو التغذية يف CRS   وصندوق إنقاذ 	 

الطفولة

العاملون يف مجال الصّحة يف الجامعة املحليّة، 	 

والقابالت التقليديّات

نقاشات مجموعات الرتكيز:

األمهات والجّدات يف املناطق الريفيّة	 

األمهات والجّدات يف املناطق الحرضيّة	 

عىل مستوى األرسة:	 

زيارات إىل عدد من األرس يف املدن والقرى 	 

وتعرّف العاملني يف املجال الصّحي ضمن 

الجامعة املحليّة عىل أفضل الحاالت وأسوأها  

الفصل الرابع 
التقييم 
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https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%20documents/Guidance%20on%20Emergency%20Assessment.pdf
http://www.spherehandbook.org/en/core-standard-2-coordination-and-collaboration/
http://www.spherehandbook.org/en/core-standard-2-coordination-and-collaboration/
http://www.crslearns.com/ENA/story.html
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الجدول 4 ي : املصادر العامة  للبيانات الثانويّة 

نوع الوثيقة التي تحمل البيانات الثانويّةاملصدر

CRS 	تقارير التقييم واالقرتاحات األخرى

الخطط االسرتاتيجيّة	 

تقارير دراسة الخط القاعدي ذي الصلة	 

تقارير املسوحات الدميغرافيّة والصحيّة	 الحكومة

التقارير الفنيّة ودراسات الوزارات	 

تقارير نظام اإلنذار املبكر	 

الخطط والسياسات الوطنيّة	 

االجهات املانحة )وكالة الواليات 

املتحدة للتنمية الدوليّة، إدارة التنمية 

الدوليّة، االتحاد اإلورويب، لجنة البلدان 

األمريكية للتنمية الزراعيّة، إلخ...(

تقارير الدراسات والتقييم	 

اسرتاتيجيات قطريّة	 

 	Fews-NET

الدراسات والتقارير الصادرة عن مرشوع املساعدة الفنيّة للغذاء والتغذية	 منظامت الدعم الفني

 	CaLP الدراسات والتقارير الصادرة عن الرشاكات والنقد والتعلّم

األمم املتحدة )اليونيسف، برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ، برنامج األغذية العاملي، 

منظمة الصحة الدوليّة، املفّوضية 

السامية لالجئني، مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانيّة، الخ(

دراسات استقصائيّة متعددة املؤرّشات   وتحليل قطري لوضع املرأة والطفل )يونيسف(	 

تقارير  مؤرّش التنمية البرشيّة 	 

مقياس متكني املرأة )برنامج األم املتحدة اإلمنايئ(	 

تحليل مواطن الضعف ورسم معامله )برنامج األغذية العاملي(	 

تقارير آلية التنسيق، مالحظات املجموعات وتقييامتها )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيّة(	 

ورقة اسرتاتيجيّة الحّد من الفقر	 البنك الدويل، مصارف التنمية االقليميّة

هيئات الجامعات أو الحكومية للبحوث 

مثل مكتب اإلحصاءات املركزيّة

الدراسات املنشورة يف الصحف األكادمييّة	 

الدراسات التي أجرتها املنظاّمت العامليّة	 

 The  Lancet, Development in Practice, World Development, …	 الصحف التي تحظى مبراجعة األقران

الدراسات، تقارير التقييم، تقارير مسوحات الخط األساس	 املنظامت غري الحكوميّة األخرى

Google Scholar  )مقاالت صحفيّة تحظى مبراجعة األقران/ ملّخصات(	 مصادر الشبكة

Mendeley )مدير مراجع وشبكة اجتامعيّة أكادمييّة(	 

Scopus )ملّخص وقاعدة بيانات لالقتباسات واألدبيات التي تحظى مبراجعة األقران(	 

ELDIS )خدمات املعلومات باالنرتنت التي تؤّمن النفاذ املجاين للبحوث بشأن مسائل التنمية 	 

الدوليّة(
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https://scholar.google.co.uk/
https://www.mendeley.com/
http://www.scopus.com/
http://www.eldis.org/
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الجدول 4 ك- مقارنة التقييامت األساسّية والسيعة واملعّمقة*

معّمقرسيعأسايس

التوقيت بعد 

االنطالق**

الساعات الـ48 األوىل كام تدعو 

الحاجة

1-3 أسابيع ، بحسب النفاذ إىل 

املوقع وبحسب الحاجة

عادة 1-2 أسابيع بعد استكامل التقييم 

الرسيع وحسب الحاج

فهم الحجم واألثر؛ التعرّف إىل الغاية

املناطق األكرث تأثّرًا؛ املساعدة 

يف اتخاذ قرار بشأن مكان إجراء 

التقييم الرسيع

تحديد الحاجات األوليّة لالستجابة 

الرسيعة. القطاعات املرتبطة 

بالجواب املرّجح واالستهداف األويل

تنميق اسرتاتيجيّة التنفيذ يف كّل من 

القطاعات )التقييم املعّمق الخاص 

بالقطاع(

إعادة االستجابة وتكييفها؛ تصميم 

استجابة املتابعة

نوع الرضر، تقدير املتأثّرين املعلومات املطلوبة 

ومكانهم وامليول والنفاذ . 

اعتبارات عدم األذية

من )عدد األشخاص، املجموعات 

األكرث تأثّرًا( أين، الحاجات 

واسرتاتيجيات التكيّف والقدرات 

ومسائل الحامية والهشاشة، 

والتعرّف إىل الثغرات )من يفعل 

ماذا وأين(، التبعات السياسيّة 

واألمنيّة لالستجابة

باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف 

الفصل الرابع، معلومات ما قبل الكارثة 

حول املامرسات والنفاذ إىل الخدمات  

واملوارد املتوفّرة وآليّات التكيّف 

والسلوكيّات حيال املامرسات الجديدة 

أو التدّخالت املحتملة وميول التعايف

مراجعة البيانات الثانويّة، كيفّية جمع املعلومات

اتصال بالرشكاء املحليني أو 

الجهات املعنيّة وإذا أمكن 

زيارات رسيعة إىل املوقع

جمع البيانات األوليّة من خالل 

املقابالت األساسيّة مع املخربين 

واملقابالت شبه املهيكلة أو 

األشخاص املتأثّرين واملراقبة 

واملسريات االستطالعيّة والنقاشات 

غري الرسميّة مع بعض املجموعات

راجع معلومات الفصل الرابع وارجع 

Sphere إىل دليل

القرارات واستخدام 

املعلومات

القرار باالنطالق أو عدم 

االنطالق لالستجابة؛ تحديد 

مكان إجراء التقييم الرسيع

التأكيد عىل قرار "االنطالق" والبدء 

بتأمني اإلغاثة املبارشة املنقذة 

لألرواح وصياغة اقرتاح الطوارئ 

لصندوق CRS والحديث مع 

الجهات املانحة وصياغة النبذات 

عن املفهوم للموارد اإلضافيّة

إطالع االستجابة الحالية )تكييف 

اإلغاثة املبارشة وإطالق التدخالت 

اإلضافيّة(

إطالع النبذة عن املفهوم )التالية( 

واالقرتاحات الكاملة

 .)CRS2004b( املصدر: إرشادات حول التقييامت الطارئة

*للمزيد من املعلومات حول طرق التقييم التشاركية، مبا يف ذلك متارين الرتتيب التشاركيّة، راجع إرشادات حول التقييامت التشاركية )داميت و 

آخرون 2013(، امللحق 5، الصفحات 19-17 

**يعترب النفاذ إىل املوقع أساسيّا يف التوقيت. يف حال مل يكن النفاذ املادي واألمن مشكلة، يعكس هذا األمر الوقت املطلوب لوضع خطة تقييم وتطوير 

األدوات وتنظيم فريق التقييم وتدريبه. 
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ي 
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وع   إطار عمل الم�ش
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اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  
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 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
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دارة  وخطط الإ
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غالبًا ما تتّم خطوة املرشوع 

هذه يف سياق ورشة عمل مع 

تحليل لنتائج التقييم  وتفسري 

لها. راجع امللحق 2 للمزيد 

من املعلومات.

وع+ نظريّة التغي�ي  اتيجّية الم�ش الفصل الخامس: إطار عمل النتائج، اس�ت

المقّدمة

 يشمل هذا الفصل مثانية أقسام: 

القسم 1: حرّض هدف املرشوع األويل واألهداف االسرتاتيجيّة 

القسم الثاين: تّعرف إىل الخيارات االسرتاتيجيّة املحتملة وحلّلها

القسم الثالث: اخرت اسرتاتيجيّة املرشوع ومنّقها

القسم الرابع: صغ نظريّة التغيري واختربها

القسم الخامس: حّدد النتائج الوسطى وضع اللمسة النهائيّة عىل إطار عمل النتائج

القسم السادس: أربط باالقرتاح

القسم السابع: كيف يختلف األمر يف حالة االستجابة الطارئة؟

القسم الثامن: الجداول واألمثلة

معايري الجودة
يعكس إطار عمل النتائج متطلبات الجهات املانحة وإطار العمل املفهومي ذي الصلة ونظريّة التغيري 	 

الواضحة

تكون خيارات اسرتاتيجيّة املرشوع مبنيّة عىل الواقع ومصنوعة عىل قياس السياق املحيّل ومبنية عىل 	 

معلومات قادمة من توجيهات الجهة املانحة. 

يعكس املنطق وراء اسرتاتيجيّة املرشوع تحاليل أثر كلفة خيارات الخطة اإلداريّة )راجع الفصل الثامن(	 

تشمل عمليّة بلورة إطار عمل النتائج واسرتاتيجيّة املرشوع مجموعة واسعة من موظّفي CRS والرشكاء 	 

وتنهل معلوماتها من أصوات وآراء قادمة من املستفيدين واملستفيدات الذين تجري استشارتهم خالل التقييم. 

ملاذا تعترب خطوة تصميم املرشوع بهذه األهمية؟ 
يعترب تحديد أهداف عالية املستوى واختيار اسرتاتيجية املرشوع وبلورة نظريّة تغيري واضحة ورصيحة لحظات 

أساسيّة يف سريورة تصميم املرشوع. بشكل عام، أنت تتخذ الخيارات بشأن الغايات العامة ومقاربة  املرشوع 

وحجمه. وتقّرر بشأن املشاكل واألسباب واملحّددات التي يجب معالجتها ونقاط القّوة والفرص التي يجب البناء 

عليها ومكان العمل واألشخاص الذين يجب العمل معهم وحجم العمل. يجب أن تحّدد أّي مرشوع ينجح وأي 

مرشوع لن ينجح. توّضح كيف تتوقّع من املرشوع أن يصل إىل املخرجات املطلوبة واألثر الالزم. 

الرسم 5.1: إطار عمل النتائج
إطار عمل النتائج 

رسم بياين سهل القراءة يعطي 

فكرة رسيعة عىل مستوى تراتبية 

أهداف املرشوع )الطرق اآليلة إىل 

وضع حّد للعالقة(.

الهدف

الهدف 

االسرتاتيجي 1  

الهدف األوسط 

  1.1

الهدف األوسط 

2.1

الهدف األوسط 

 1.2

الهدف األوسط 

3.1

الهدف األوسط 

3.2

الهدف 

االسرتاتيجي 2

الهدف 

االسرتاتيجي 3
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 التخطيط لتصميم 
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نصيحة عملّية : 

يعترب الهدف العام واألهداف 

االسرتاتيجيّة والنتائج الوسطى 

)مع املخرجات واألنشطة 

الواردة يف إطار عمل املرشوع( 

كلّها »بيانات عن أهداف«، 

يصف كّل منها مستًوى محّدًدا 

من الهدف. وحتى ولو كان 

الهدف االسرتاتيجي هو املستوى 

الوحيد لشمل املّدة ضمن اسمه. 

االستدامة 

أمر معنّي مبعرفة إذا كان قياس 

منافع نشاط معنّي قد يستمّر بعد 

سحب متويل الجهة املانحة. 

نظرية التغيري

 هي رشح مقتضب ورصيح لـ: 

»إذا فعلنا كذا، عندئذ كذا ألن 

كذا«.

يعترب إطار عمل النتائج )الرسم 5.1( رساًم تَسُهل قراءته ويُعطي فكرة رسيعة عىل املستويات العليا لرتاتبيّة 

أهداف املرشوع )الطرق لوضع حد للعالقة(. يصف إطار عمل النتائج التغيري الذي يرغب فيه املرشوع من أجل 

الوصول إىل )الهدف االسرتاتيجي(، وأهميّة )الهدف األكرب( وما الذي يجب أن يحصل )النتيجة الوسطى( ليحصل 

هذا التغيري. 

إّن البناء الدقيق إلطار عمل النتائج بحسب منطق الـ"إذا- ثّم-عندئذ" يؤكّد غياب أّي فرضيّات غري مرّبرة لجهة 

مساهمة النتائج الوسطى للمرشوع يف كّل  من األهداف االسرتاتيجيّة ومشاركة األهداف االسرتاتيجيّة بدروها يف 

الهدف العام. يوّضح إطار عمل النتائج الغاية العامة للمرشوع ويجعلها قابلة للفهم فتصبح أداة تواصل جيّدة. 

تصف اسرتاتيجيّة املرشوع ما سيقوم به املرشوع )كيف ستؤّمن CRS ورشكاؤها النتائج واألثر( ومع من 

)املستفيدون وعنارص التغيري( من أجل معالجة املشاكل والفرص التي تّم التعرّف إليها ولتحقيق أهداف عالية 

املستوى وال سيّام االهداف االسرتاتيجيّة. فاملصطلحات الشبيهة لكلمة "اسرتاتيجيّة"  هي "تدّخل" و"مقاربة" 

و"استجابة". قد تشمل اسرتاتيجيّة املرشوع التغيري االجتامعي والسلويك وتأمني الخدمة وتعزيز املؤسسة والنظام 

والتدريب وبناء القدرات وتسهيل الشبكات والعمليّات والبنية التحتيّة والنفوذ واملنارصة ومتكني الجامعة املحليّة 

وتوزيع املنتجات أو مجموعة من هذه األمور )فانيل وروجرز 2011(. رمبا تكون اسرتاتيجيّة املرشوع متكاملة 

أو تركّز عىل قطاع منفرد. فاختيار اسرتاتيجيّة املرشوع األنسب تتطلّب عمليّة تحليليّة وتلقائيّة. يجب أن تفّكر 

بالوافعة والكلفة وسقف امليزانيّة والقيمة مقابل املال ومتطلّبات الجهة املانحة وأولويّاتها ومسائل الرشاكة 

والقدرات التنظيميّة واملخاطر واالستدامة. فإيجاد التوازن بني هذه العنارص يشمل قياس اإليجابيات والسلبيات 

وإجراء التبادالت. 

ال بّد ألطر عمل النتيجة يف مرشوع ما والسرتاتيجيّة املرشوع أن تعكس نظريّة التغيري الواضحة. فتوضح 

نظريّة التغيري كيف وملاذا تتوقّع أو تفرتض أنت وغريك أن تؤّدي بعض األعامل إىل التغيريات املطلوبة )لألفراد 

ق فيها املرشوع. فنظريّة التغيري رشح مقتضب ورصيح  واملجموعات والجامعات واملؤّسسات( يف البيئة التي يُطبَّ

لـام ييل: »إذا فعلنا كذا، عندئذ كذا، ألّن كذا« )فانيل وروجرز USAID 2013d ،2011(. وتشمل نظريّة التغيري 

تراتبيّة األهداف بحسب منطق »إذا –ثم- عندئذ« )التي ترشح كيف( لكّنها تشمل أيًضا »ألّن« )التي ترشح 

ملاذا(. غالبًا ما يعربَّ عن نظريّة التغيري عىل أنّها »فرضيّة التنمية(. 

تبني نظريّة التغيري الصلبة عىل نظريات قامئة عىل البحوث )مثل نرش االبتكار، مراحل التغيري، الفعاليّة الذاتية، 

نقاط االنحناء، الخ( وأطر العمل املفهوميّة و/أو التجارب املعّمقة والدروس املستقاة. تبني نظريّة التغيري عىل 

قاعدة األساس العامة )»ألّن( من أجل صياغة فرضيّة قامئة عىل مبدأ »إذا-ثم- عندئذ« ميكن اختبارها خاصة 

بسياق املرشوع. 

ليست نظريّة التغيري )راجع الرسم 5.2 عىل الصفحة التالية( توصيًفا مبّسطًا إلطار عمل النتائج، ألّن إطار عمل 

النتائج يعكس فقط العنارص )أي الـ«إذا«( التي سوف يؤّمنها املرشوع بينام تشري نظرية التغيري إىل األعامل 

واملساهامت األساسيّة لنجاح املرشوع ولكن تلك التي تتوقّع CRS من العنارص األخرى توفريها. مبعًنى آخر، 

تعكس نظرية التغيري إطار عمل الننائج وفرضيّات املرشوع األساسيّة واافرتاضاته. 

عندما ال تكون نظريّة التغيري رصيحة، غالبًا ما تشري إىل تفكري منطقي غري واضح أو معتقدات مخفيّة بشأن 

كيفيّة توقّع حصول التغيري يف سياق مرشوع ما. فتساعد صياغة نظريّة التغيري فريق تصميم املرشوع عىل 

استطالع دليل عن احتامل نجاح اسرتاتيجيّة مرشوع ما، وتناسبها يف سياق اجتامعي-ثقايف معنّي وافرتاضاتها بشأن 

رغبة الناس أو املنظامت أو قدراتهم. تساعد نظريّة التغيري الرصيحة عىل التأكّد من أن القرارات بشأن أهداف ما 

واسرتاتيجيّة املرشوع واضحة وموثوقة وقابلة للدفاع ومتجاوبة مع وقائع بيئة املرشوع )فانيل وروجرز 2011(. 

ّية التغي�ي   عندما ل تكون نظر
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الرسم 5.2 نظريّة التغيري

نظرية التغيري: 

ميكن أن يختلف تحديد نظرية 

التغيري ومداها بني املنظامت. 

تأكّد من مراجعة تحديد الجهة 

املانحة لنظرية التغيري وفهمه 

جيًدا يف وضع تصميم مرشوعك.

الهدف االسرتاتيجي 1

االفرتاضالهدف االسرتاتيجي 2
الدليل الذي بنيت هدف املرشوع العام  

عليه نظريّة التغيري 

الهدف االسرتاتيجي 3

العائالت العائدة 

تكسب مدخواًل

تعيش العائالت العائدة 
يف منازل مناسبة ومالمئة 

)يؤمنها عنارص آخرون 
وتستخدم كمعيار 

استهداف للمرشوع(- 

للحكومة إطار عمل 
قانوين داعم

أصبحت العائالت العائدة 
مندمجة اجتامعّيا 

واقتصاديّا يف جامعاتها 
املقيمة  

النتائج والدروس املستقاة 
من 20 سنة من الخربة 

االجتامعية واإلسكانّية لـ 
CRS قد أظهرت أّن هذه 

العنارص هي األهم يف 
العودة الناجحة.

تستخدم العائالت 

العائدة الخدمات 

االجتامعية يف مجتمعاتها

ألّن   ثم

ألّن   
ثم

تظهر التجربة املاضية أّن العائالت العائدة إذا كانت تعيش يف مساكن مناسبة ومالمئة، وتكسب مدخواًل، وتستخدم الخدمات االجتامعية والعامة ضمن مجتمعاتها، وطاملا أّن للحكومة 

إطار عمل قانوين داعم، عندئٍذ، تكون العائالت العائدة مندمجة اجتمعيّا واقتصاديّا ضمن مجتمعاتها املقيمة. 

)بترصّف عن  Supporting sustainable reintegration of returnees in Bosnia Herzegovina  - - دعم إعادة الدمج املستدامة للعائالت العائدة إىل البوسنة والهرسق- اقرتاح 

تقّدمت به CRS/ البوسنة والهرسق )CRS/BiH( إىل مكتب وزارة الخارجيّة للسكان والالجئني والهجرة عام 2013. 

استطالع نظريّة التغيري 
لقد بلور فريق تصميم مرشوع CRS اسرتاتيجيّة مرشوع »املزارع النموذجي« الذي يؤّمن خدمات توسّعية 

كّل يف مجتمعه. وكانت نظريّة الفريق األساسيّة تقيض بالتايل: إذا جرى تدريب أفضل املزارعني واملزارعات 

عىل التقنيّات املتطّورة النتاج املحاصيل وإذا ما جرى منحهم الدراجات الهوائيّة، عندئذ سيتمّكن 

املزارعون ، ال بل يكونون راغبني بنقل املعرفة إىل املزارعني اآلخرين يف الجامعة. فيزداد االنتاج الزراعي  

وينحرسانعدام األمن الغذايئ. 

وبينام قد يكون لنظرية التغيري هذه نظرة جيّدة- وقد تكون نجحت يف عدد من الجامعات- أدرك فريق 

تصميم املرشوع أن قاعدة الدليل ضعيفة. وأشارت الدروس املستقاة والدراسات أّن املزارعني )أ( مل يكونوا 

مدّربني جيّدين؛ )ب( كان لديهم عدد قليل من املحّفزات إلضفاء ملعرفة الجديدة مبا أّن الحفاظ عىل 

املعرفة لنفسهم أعطاهم قدرة تنافسيّة و )ج( قد ال يكونون وجدوا الوقت إلجراء التدريبات. يف هذه 

األثناء، أبرزت نتائج التقييم أن يف سياق مرشوع محّدد، قد تكون املزارعات »النموذجيات« غري راغبات يف 

استخدام الدراجات الهوائيّة بسبب املعايري املرتبطة بالنوع االجتامعي. 

بناء عىل هذه النتائج، استكشف الفريق خيارات أخرى السرتاتيجيّة املرشوع. وبعد التحليل الدقيق، اختاروا 

اسرتاتيجيّة مرشوع أخرى: تعزيز قدرة الحكومات يف الخدمات اإلضافية وتقوية مجموعات املزارعني 

االصليني وتسهيل الروابط بني العنارص السابقة الذكر.
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اتيجّية وع والأهداف الس�ت القسم الأول: حّدد الهدف العام الأولي للم�ش

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد تحليل التقييم ونتائج التحليل وتفسريها	 

يف بعض الحاالت، يعد جمع البيانات الثانويّة والتحليل الهادف إىل تحديد أهداف املرشوع املؤقّتة 	 

واالستهداف قبل جمع البيانات االوليّة

الخطوات واألدوات

1.1 راجع نتائج التقييم وتبعاته عىل األهداف العامة واالهداف االسرتاتيجّية 
راجع شجرة املشكلة مبا يف ذلك جوهر املشكلة واألسباب الضمنيّة وتحليل الثغرات ونتاج التقييم األخرى كلّها. 

تساعد نتائج التقييم يف تطوير الهدف العام واألهداف االسرتاتيجيّة كام ييل: 

طبيعة املشكلة بحّد ذاتها، مبا فيها املتأثرين، متى وكيف، وتسليط الضوء عىل الفوارق عىل مستوى النوع 	 

االجتامعي: هذا هو الوضع املرتبط بالسياق الذي سيهدف املرشوع إىل تغيريه

أين تكون املشكلة والحاجات غري امللبّاة هي األقىس. غالبًا ما يأيت هذا األمر من البيانات الثانويّة وتحليل 	 

الحاجات املقارنة وتستخدم من أجل تربير قرارات االستهداف. 

"نتائج" شجرة املشاكل وتحليل الحاجات املقارنة واملعياريّة يف خدمة توثيق أهميّة املشكلة ومن أجل تربير 	 

سبب معالجة املرشوع لهذا األمر. 

اسباب املشكلة األهم، ونقاط القّوة الرئيسة والدفق السببي الناتج عن التقييم، باملقارنة مع إطار العمل 	 

املفهومي ذي الصلة أو إرشادات الجهة املانحة. يساعد هذا األمر يف تربير أهداف املرشوع املقرتحة 

واسرتاتيجيّته، أي االسباب التي سيعالجها املرشوع أو ال. 

الفرص واملوارد والقدرات الحاليّة التي ميكن البناء عليها أو تعزيزها كجزء من اسرتاتيجيّة املرشوع.	 

حّول جوهر املشكلة واألسباب املبارشة إىل بيانات إيجابّية   1.2
لربط  نتائج التقييم والقرارات املبنيّة عىل األدلة تحقيًقا لهدف املرشوع العام واألهداف االسرتاتيجيّة، حّول 

املشكلة الجوهريّة يف شجرة املشاكل )الجذع( واألسباب املبارشة إىل بيانات معكوسة وإيجابيّة. 

الرسم 5.3: من شجرة املشكلة إىل إطار عمل النتائج
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عىل سبيل املثال، إذا كانت املشكلة الجوهريّة يف شجرة املشاكل هي : "تعاين األرس الريفيّة الفقرية يف املناطق 

النائية من محافظة الغور من انعدام أمن غذايئ حاد )نوعيّة وكّمية متدنيتني من الوجبات( ملدة 4 إىل 6 أشهر 

من السنة"، فإن البيان املعكوس اإليجايب هو "تتمتّع األرس الريفيّة الفقرية يف محافظة الغور بأمن غذايئ عىل 

طول السنة". ويف حال كان أحد األسباب املبارشة النعدام األمن الغذايئ املوسمي "التنوع الغذايئ املتدين"، عندئذ 

يكون البيان املعكوس اإليجايب "التنّوع الغذايئ املتزايد". 

ففي عكس املشكلة واألسباب، تكون قد بدأت يف رسم "طريق التغيري" الذي سيجري تنميقه يف الخطوات 

التالية. فطريق التغيري يحّدد املجاالت )العالقات، السلوكيات، األنظمة، املؤسسات، القوانني، السياسات( حيث 

يجب أن يحصل التغيري للوصول إىل الظروف املطلوبة. منّق بيان الشجرة اإليجايب وحّوله إىل طريق تغيري يربز 

االعامل والنتائج التي تقود إىل الظروف املطلوبة. يف هذه املرحلة من الزمن، ال تدع الطريق يكون محدوًدا مبا 

تريد CRS ورشكاؤها أن يفعلوا. ارسم "الصورة الكاملة" )فورنوف 2014(. هذه أول خطوات نظرية التغيري يف 

املرشوع. 

1.3 إعمل عىل صياغة هدف املرشوع العام وأهدافه االسرتاتجّية 
استخدم نتائج التقييم والبيانات اإليجابيّة من الخطوة 1.2 من أجل صياغة هدف عام أويل وأهداف اسرتاتيجيّة. 

ويف غالبيّة الحاالت، يكون الهدف مرتبطًا بجوهر املشكلة. عىل سبيل املثال، يف حال كان جوهر املشكلة أّن 

الفتيات يف املناطق الريفيّة يترّسبن من املدارس يف الصّف الرابع، قد تكون مسودة الهدف العام أّن "الفتيان 

والفتيات يستكملون التعليم االبتدايئ". ويف غالبيّة الحاالت، يكون الهدف االسرتاتيجي مرتبطًا باألسباب املبارشة 

للمشكلة الجوهريّة )التي بدورها تعكس بشكل عام إطار العمل املفهومي املبارش للمحّددات املبارشة(. عىل 

سبيل املثال، يف حال كان جوهر املشكلة مرتبطًا بسوء التغذية، يكون الهدف العام عىل األرجح بشأن األطفال 

السليمني والحسني التغذية، بينام يكون الهدف االسرتاتيجي عىل األرجح يعكس القضايا التي جرى التعرّف إليها 

والخاصة بانعدام األمن الغذايئ لدى األرسة، والرعاية غري املناسبة و/أو بيئة األرسة غري السليمة. 

حتى اآلن، ال تقلق بشأن الصياغة الدقيقة للكلامت. 

الرسم 5.4: إطار العمل املفهومي
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االفرتاضات الحّساسة

عنارص أو رشوط خارجة عن 

سيطرة فريق تصميم املرشوع 

إال أن وجودها أسايس ليسمح 

للمرشوع بتحقيق هدفه الواقع 

عىل املستوى األعىل التايل

1.4 قّرر بشأن العدد املناسب لألهداف االسرتاتيجّية وحجم املرشوع ومداه
قّرر ما هو عدد األهداف االسرتاتيجيّة املناسبة. هذا قرار حاسم. بناًء عىل نتائج التقييامت واستنتاجاتها، ناقش 

األسئلة التالية: 

ما هي األسباب )أو الدفق السببي( من شجرة املشاكل وإطار العمل املفهومي التي لها تأثري ذي أهميّة )نقاط 	 

قّوة( تجري معالجتها وتلك التي توفّر امكانيّة تقديم تغيري إيجايب لألشخاص واملجموعات الذين جرى التعرّف 

إليهم ؟ 

هل يفرتض باملرشوع أن يعالج كل املحّددات/األسباب املبارشة للمشكلة املهّمة أو قساًم منها؟ 	 

ما هي الحاجات والثغرات املهمة التي مل تتلبَّ بعد؟ ومنها، أيّها التي متيل الجهات املانحة إىل متويلها أكرث؟ 	 

ما الذي يستطيع املرشوع أن يعالجه منطقيّا يف سياق اإلطار الزمني للمرشوع وامليزانيّة املقّدرة املتوفّرة 	 

والقدرات القامئة واملحتملة؟ 

أّي مستًوى من التغيري تستطيع أن تتوقّع بشكل واقعي ليجري تحقيقه يف نهاية املرشوع؟ 	 

ما هي القدرات التقنيّة واإلداريّة الالزمة ملعالجة هذه املشاكل واألسباب وتحصيل املستوى املطلوب من 	 

التغيري؟ ومن تلك القدرات،ـ أيّها التي لدى CRS  ورشكائها وتلك التي تحتاج إىل تعزيز؟ 

ميكن إطار العمل املفهومي أن يساعدك عىل توضيح حجم اسرتاتيجيّة املرشوع ومداه ويقّرر يف ما سيقوم به 

املرشوع أو ال. فعىل سبيل املثال، قد تقّرر أن اسرتاتيجيّة مرشوع التغذية يف منطقة ما أّن املرشوع سيعالج اثنني 

من ثالثة عنارص ضمنيّة: انعدام األمن الغذايئ يف األرسة والرعاية غري املناسبة. لقد قّررت عدم معالجة املحّدد 

الثالث من إطار العمل املفهومي ألّن نتائج التقييم يف هذه الحالة  أظهرت أّن ظروف النظافة عىل مستوى 

األرسة هي جيّدة بشكل عام )أي أّن هذا املوضوع مل يعترب عىل أنّه سبب ذي صلة يف هذا السياق( وأّن الحكومة 

كانت تؤّمن الخدمات الصحيّة املّجانيّة والعالية النوعيّة. ستكون جودة الخدمات الصحيّة الحكوميّة وقابليّة 

النفاذ إليها أحدى الفرضيات الحاسمة وستنعكس يف نظريّة التغيري. 

يعتمد نجاح املرشوع عىل املوازنة بني الحجم )عدد القطاعات املحتملة( واملدى )مثاًل عدد األشخاص واملنظاّمت 

واملدى الجغرايف( والوقت وامليزانيّة. وغالبًا ما يفشل تصميٌم طموٌح للغاية يف تأمني النتائج يف حال مل يكن الوقت 

أو املوارد مناسبة. يف غالبيّة الحاالت، إّن اإلطار الزمني للمرشوع وميزانيّته محّددتان مسبًقا، لذا فعملك تحديد 

حجم املرشوع ومداه لضامن التطبيق الجيد املطلوب من أجل تحقيق الوقع الالزم. ويتطلّب اختيار األهداف 

االسرتاتيجيّة العمل عىل تبادالت منطقيّة ومدروسة.

الرسم 5.5: املوازنة بني الحجم واملدى وامليزانّية والوقت
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الدمج

الجهد املنوي لتصميم الخدمات 

التكميليّة وتسليمها، هي التي 

تعّزز التناغم من أجل متكني 

الناس وتحويل املؤسسات 

والنهوض عىل مستوى التنمية 

البرشيّة املتكاملة

املستفيدون

فرد أو مجموعة أو منظمة 

مستهدفة كانت أم ال، تستفيد 

بشكل مبارش أو غري مبارش من 

التدخل اآليل إىل التطوير أو من 

االستجابة الطارئة. 

افرتض مرشوًعا متكاماًل ميكن فيه معالجة "األسباب الجذريّة" البنيويّة من شجرة املشاكل بشكل واقعي عىل ضوء 

حجم املرشوع ومداه والوقت وامليزانيّة. يكون التكامل الجهد املنوي لتصميم الخدمات التكميليّة وتسليمها، هي 

التي تعّزز التناغم من أجل متكني الناس وتحويل املؤسسات والنهوض عىل مستوى التنمية البرشيّة املتكاملة. 

ميكن أن ينعكس الدمج يف األهداف االسرتاتيجيّة التكميليّة يف القطاعات الفنيّة كافة أو يف اسرتاتيجيّة املرشوع 

والنتائج الوسطى )راجع القسم الثاين أدناه(. وميكن التكامل أن يشمل الرتبيط بحسب الطبقات )ربط مرشوع 

جديد بربامج قامئة يف منطقة جغرافيّة( والعمل يف كافة القطاعات الفنيّة )مثاًل دمج الزراعة والتغذية من خالل 

تأمني رزمة من التدخالت يف األرسة( أو إيراد التدخالت بحسب تسلسل مع الوقت. 

ال تنَس أن تدرس املشاكل التي قد تكون قيد املعالجة أيًضا من قبل اآلخرين )الوزارات الحكوميّة، القطاع 

الخاص، املنظامت غري الحكوميّة األخرى، الخ...( أو تلك التي جرى التخطيط لها لتجري معالجتها ضمن حلقة 

حياة املرشوع. 

بشكل عام، كلاّم قّل عدد األهداف االسرتاتيجيّة، كلاّم كان األمر أفضل ألّن هذا األمر يقرتح مرشوًعا أكرث تركيزًا. 

ووجدت دراسة لـCRS أّن املشاريع املركزة التي لديها أهداف اسرتاتيجيّة أقل ونتائج وسطى أقل تكون مطبّقة 

بشكل أنجح. 

يف حال وصفت الجهة املانحة أهداًفا اسرتاتيجّية، استخدم ما ييل: حلّل إذا كانت هذه األهداف متامشية مع 

نتائج التقييم وكيف ذلك. هذا يربهن معرفتك بسياق املرشوع. وعند االقتضاء، فّكر باستخدام حّصة CRS  من 

الكلفة أو أّي متويل تكمييل آخر ألحد األهداف االسرتاتيجيّة التي لن تدعمها الجهة املانحة يف حال كان التقييم 

يقرتحها كمحّدد مهّم للمشكلة. ففي أحد املشاريع التي فيها هدف اسرتاتيجي موصوف لدواء مضاد للفريوسات، 

استخدمت CRS  أموالها الخاصة لغذاء مكّمل وأهداف اسرتاتيجيّة تغذويّة. إّن النجاح الالحق واألثر اإليجايب 

للغذاء السليم باإلضافة إىل الدواء ساعد يف إقناع الجهات املانحة بالحاجة إىل متويل األهداف االسرتاتيجيّة 

املرتبطة بالغذاء والتغذية كجزء من العالج املضاد للفريوسات. بشكل عام، عندما تكون األهداف االسرتاتيجيّة 

بوصفة من الجهة املانحة، ركّز اتخاذ القرار عىل اختيار اسرتاتيجيّة للمرشوع وصياغة نظريّة التغيري وبلورة 

األهداف الدنيا )النتائج الوسطى، املخرجات واألنشطة( التي تحّقق األهداف االسرتاتيجيّة املوصوفة. 

1.5 منّق الهدف العام األويل واألهداف االسرتاتيجّية
ترجم القرارات ومسوّدات األهداف إىل أهداف عامة أكرث تنميًقا وبيانات أهداف اسرتاتيجيّة. حّدد املستفيدين 

من املرشوع، أي األفراد الذين سيستفيدون من املرشوع مبارشة أو غري مبارشة، من التغيري الذي كان املرشوع 

يهدف إىل تحقيقه. فعىل سبيل املثال، قد يكون املستفيدون من مرشوع تغذية األطفال أولئك األطفال الضعفاء، 

من هم دون الثالثة من العمر. أما املستفيدون من املرشوع الرتبوي الواردون يف الجزء .1.3 فهّن الفتيات بني 

سّن 9 و 12 سنة )املدرسة االبتدائيّة، الصفوف 4 وما فوق( يف املناطق الريفيّة. تأكّد أّن الهدف العام وبيانات 

األهداف االسرتاتيجيّة تعكس كيف أّن الرجل واملرأة والفتى والفتاة يختربون املشكلة الجوهريّة بشكل مختلف. 

يصف الهدف العام األمد األطول، والتغيري التنموي األوسع الذي يساهم املرشوع فيه، رمبا يف منطقة ما أو يف 

البالد برّمتها. فّكر بالهدف العام كأمل أو تطلّع عىل األمد األوسع واألطول. حّدد الفئة العامة من املستفيدين 

املستهدفني )األفراد واملجموعات واملنظامت( ومكانهم. 

أمثلة عن بيانات الهدف العام 

ملرشوع صّحي لحديثي الوالدةملرشوع بناء سالمملرشوع زراعي

تتّمع أرس النساء الفقريات من مزارعات األرز 

يف املناطق األضعف من البالد بأمن غذايئ عىل 

مدى السنة

يتمتّع سّكان املنطقة مبستوى أعىل من األمن 

الشخيص

تراجع معّدل وفيّات الرّضع يف البالد

إّن األهداف االسرتاتيجيّة هي الغاية املركزيّة للمرشوع. هي تصف املنافع التي ميكن مالحظتها واملُستبقة التي 

يحّققها املستفيد أو يتمتّع بها يف نهاية املرشوع. يعرّب كل هدف اسرتاتيجي عن هدف محّدد يكون واقعيًا وخاًصا 

باملرشوع وقاباًل للقياس.

هداف 
أ
عندما تكون ال

هة  اتيجّية بوصفة من الب الس�ت

ة استخدم التاىلي
خ

املا�

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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لتعّرف  لدليل الذي يسمح �ب ر �ب
ّ
فك

إىل خيارات فّعالت ومناسبة 
وذات صلت عىل مستوى خيارات  

اتيجّية الس�ت

مثال عن بيانات األهداف االسرتاتيجّية 

ملرشوع صّحي لحديثي الوالدة ملرشوع بناء السالمللمرشوع الزراعي

زادت مزارعات األرز انتاجيّة محاصيل األرز 

بطريقة سليمة بيئًيًا

لقد خّفضت املجموعتان الدينيّتان من التوتّر 

بينهام

تراجعت معدالت وفيّات حديثي الوالدة يف 

منطقتني

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
 	)Levine 2007( لتطوير أطر العمل املنطقيّة وأطر عمل النتائج  CRS إرشادات

اتيجّية المحتملة وحّللها ي : تّعرف إل الخيارات الس�ت
القسم الثا�ن

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد تحديد الهدف العام األويل واالهداف االسرتاتيجيّة، وهي مركز املرشوع وغايته، قد تحتاج إىل تطبيق هذا 	 

القسم لكّل من األهداف االسرتاتيجيّة. 

2.1 تعرّف إىل الخيارات االسرتاتيجّية املحتملة 
يف أّي من الحاالت، غالبًا ما تتوافر مقاربات مختلفة ومحتملة ملعالجة املشاكل والفرص والوصول إىل األهداف. 

فعىل سبيل املثال، يف جامعة يظهر التقييم فيها تواجّدا عاليًا لإلسهال لدى األطفال، ومامرسات صحيّة سيئة ونفاذ 

محدود للسالمة الصحيّة وحيث أحد أألهداف االسرتاتيجيّة هو اإلصحاح املحّسن، ميكن الخيارات االسرتاتيجيّة أن 

تشمل: 

الربط بني لجنة تنمية الجامعة بالخدمات الحكوميّة لتوفري املياه وخدمات الرصف الصحي والنظافة الصحية 	 

للجميع WASH والعاملني يف قطاع توزيع الصابون الخاص. 

تدريب امليرّسين املجتمعيني عىل مقاربة اإلصحاح الكامل بقيادة مجتمعيّة	 

تسليم بالطات املراحيض الجاهزة واملغاسل. 	 

كّل من اسرتاتجيّات املرشوع هذه فّعالة. وميكن كّل من تلك االسرتاتيجيّات )أو خليط منها( أن ينتج عن تحقيق 

األهداف االسرتاتيجيّة للمرشوع. 

فّكر بالدليل الذي يسمح بالتعرّف إىل خيارات فّعالة ومناسبة وذات صلة عىل مستوى خيارات  االسرتاتيجيّة. 

تشمل األدلة: 

نتائج التقييم بشأن حاجات الجامعة والثغرات والفرص فيها	 

أفضل املامرسات: املقاربات املقبولة دوليًا عىل أنّها األنجع أو التي أبدت نتائج عالية الجودة بشكل دائم	 

الدروس املستقاة: النتائج أو التعميامت من تحليل املشاكل والنواقص و/أو النجاحات التي تربز اسرتاتيجيّة أو 	 

سريورة يجب اتباعها يف املستقبل. 

ميكن أن ترد املعلومات بشأن أفضل املامرسات والدروس املستقاة من الخرباء واملستشارين الفنيني ونتائج الرصد 

والتقييم وفّعاليّات التعلّم و/أو املراجعات األدبيّة. يف حال كنت بحاجة إىل مراجعة أدبيّة، استرش: 

الشبكات ذات الصلة )مثاًل الصّحة املجتمعيّة أو األمن الغذايئ(	 

إرشادات الجهات املانحة والدعم الفني 	 

معايري جودة الربنامج الخاصة بـ CRS ذات الصلة، والخطوط التوجيهيّة القطاعيّة أو وثائق االسرتاتيجيّة 	 

األخرى

تقارير األمم املتحدة ذات الصلة	 

تقارير التقييم أو ملّخصات املشاريع التي تعالج املشاكل املامثلة يف سياقات مشابهة	 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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ي 
ي تق�خ

جّية ال�ت استخدم معلّية م�خ
 من خيارات 

ّ
ابيات لك ب بقياس إ�ي

اتيجّية وسلبياته. الس�ت

ي تقوم 
اضات ال�ت ما هي الف�ت

اتيجّية بشأن مصاحل  ا الس�ت �ب
خ  وع واملستفيد�ي ي امل�ش

خ
خ � املشارك�ي

مه ث�ي
أ و�ت

2.2 حلّل الخيار املرتبط باالسرتاتيجّية األكرث احتاماًل
استخدم عمليّة منهجيّة  تقيض بقياس إيجابيات كّل من خيارات االسرتاتيجيّة وسلبياته. أجب عىل األسئلة أدناه 

لكّل من الخيارات املرتبطة باالسرتاتيجيّة. استخدم الجدول 5 ب )يف نهاية الفصل( لتلخيص أجوبتك. 

من يجب إرشاكه: مع من تقرتح هذه االسرتاتيجيّة أن تعمل )عىل مستوى النتائج الوسطى( ومن يستفيد . 1

منها )عىل مستوى األهداف االسرتاتيجيّة(؟ 

دليل األثر: ما الذي تنقله املشورة الفنيّة واألدبيّات واملعايري بشأن إمكانيّة تحقيق االسرتاتيجيّة للتغيري . 2

املطلوب )الهدف االسرتاتيجي(؟ ما الذي جعل من االسرتاتيجيّة أمرًا ناجًحا يف مكان آخر؟ هل أّن عنارص 

النجاح هذه موجودة يف السياق الحايل؟ 

امليزات: ما هي ميزات هذه االسرتاتيجيّة )الكلفة، الجدوى، القيمة مقابل املال، فرص التعزيز، الحجم . 3

مقابل املدى، االستدامة، إلخ(؟

السيئات: ما هي سيئات هذه االسرتاتيجيّة )مثأُل الكلفة، الجدوى، القيمة مقابل املال، فرص التعزيز، . 4

الحجم مقابل املدى، االستدامة، إلخ(؟

االفرتاضات: ما هي االفرتاضات التي تقوم بها االسرتاتيجيّة بشأن مصالح املشاركني يف املرشوع واملستفيدين . 5

وتأثريهم؟ عىل سبيل املثال، هل من االفرتاضات أن يتطوع أعضاء الجامعة مجانًا؟ وأن يؤّمن القادة 

الروحيّون الدعم الكامل؟ ما هي األجوبة السلبيّة التي ميكن استباقها بناء عىل هذه املصالح والتأثريات؟ 

ما هي االفرتاضات التي تضعها االسرتاتيجيّة بشأن العنارص األخرى يف البيئة )مثاًل الفاعليات األخرى، 

الحكومة، الخ(؟ 

املخاطر: ما هي املخاطر املرتبطة بخيار االسرتاتيجية هذا )مثاًل اعتبارات السلطة والنوع االجتامعي، . 6

قدرات CRS والرشيك الحالية واملحتملة، الخ(؟ كيف ميكن السرتاتيجيّة املرشوع أن تخّفف من هذه 

املخاطر؟ 

إحتاملّية الوقع يف سياق هذا املرشوع: عىل ضوء نتائج التقييم، إىل أّي مدى ميكن االسرتاتيجيّة أن تعالج . 7

املشاكل وتعّزز الفرص وتؤّدي إىل التغيري املطلوب )الهدف االسرتاتيجي( بالشكل نفسه يف سياق هذا 

املرشوع؟ 

2.3 أجِر املزيد من التحليل والتقييم
يف حال كانت نتائج التقييم ال تؤّمن املستوى املطلوب من التفصيل يف التحليل ومقارنة خيارات االسرتاتيجيّة، 

قد تحتاج إىل جمع املزيد من املعلومات هذه املرّة، مثاًل من خالل إجراء تقييم للسوق أو تحليل للعوائق أو 

مراجعة لتوفّر مزّودي الخدمات وتقييم مقبوليّة خيارات االسرتاتيجيّة من قبل املستفيدين املستهدفني، الخ...

تغيري السلوكيات وتحليل للعوائق: تعالج مشاريع عديدة مشكلة ما وهي تضع نصب عينها تغيري السلوكيّات 

دون املثىل وتعزيز السلوكيّات أو املامرسات »املحّسنة«. من أجل تصميم اسرتاتيجيّة مناسبة، تحتاج إىل فهم ما 

يقوم به الناس وملاذا وما املطلوب منهم العتامد هذا السلوك. قد تحتاج إىل استكامل نتائج التقييم من خالل 

إجراء تحليل للعوائق. فتحليل العوائق أو تحليل أقرص ملا يجب القيام به/ ما يجب عدم القيام به )حيث كان 

ذلك مناسبًا( هي منهجيات ملسح مربهن ميكن أن تساعد يف بلورة اسرتاتيجيّات املشاريع الفّعالة وتطبّق نظريّة 

التغيري املناسبة لتغيري يف السلوكيّات. اجمع البيانات وحلّلها حتى تفهم من الذي يجب أن يغرّي سلوكياته ومن 

الذي له تأثري عىل املجموعة وما هي محّددات سلوكيّات املجموعة وما هي املحّددات األقوى. 

عندما يكون الوقت ضيًّقا، إعمل عىل تقريب هذا الجهد من خالل جمع البيانات الثانويّة ذات الصلة وإجراء 

مقابالت مع عدد محدود من األرس وإجراء مترين »مدار النفوذ« الرسيع )راجع الرسم(. يف حال كان الوقت غري 

كاف ٍعىل مستوى تصميم املرشوع ويف حال مل تكن الجهة املانحة تطلب هذا املستوى من التفصيل يف االقرتاح، 

ميكنك أيًضا أن تحّدد جدواًل زمنيًا وميزانيّة لتحليل العوائق عىل مستوى بدء املرشوع. 
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الرسم 5.6: مدار النفوذ

األبالعامل يف الشأن الصّحي يف الجامعة

القابلة التقليدية
الجدة

   األم
ترضع الرضيع 

بشكل حرصي حتى 
عمر الـ6 أشهر

ا، إمعل 
ً
  عندما يكون الوقت ضّيق

هد من خالل  عىل تقريب هذا الب
ت الثانوّية ذات الصلت  ع البيا�خ �ب
وإجراء مقابالت مع عدد مدود 

خ "مدار  ر�ي
ت
� وإجراء �

أ
من ال

النفوذ" ال�يع

2.4 أجِر تحلياًل للقدرات
أجِر تحلياًل للقدرات باستخدام النتائج القامئة واملعرفة بقدرات CRS ورشكائها لجهة أهداف املرشوع املقرتح 

وخيارات االسرتاتيجيّة التي اعتمدها. يعترب تحليل القدرات مفيًدا من أجل تحديد السبب )األسباب( الذي 

ميكن معالجته بشكل ذي جدوى والعودة إىل القرارات املرتبطة بحجم املرشوع ومداه ومساعدتك يف اختيار 

اسرتاتيجيّة مناسبة للمرشوع. 

راجع القدرات اإلداريّة واملاديّة واملاليّة والبرشيّة لـCRS ورشكائها ال سيام لجهة القطاع )القطاعات( املقرتحة 

والتي تستكمل االهداف االسرتاتيجيّة كام والخيارات املختلفة التي اعتمدتها االسرتاتيجيّة. ما هي تبعات كّل من 

االسرتاتيجيّات املحتملة عىل قدرات CRS  والرشكاء الفنيّة واإلداريّة؟ 

ولكّل من الخيارات التي اعتمدتها االسرتاتيجيّة، إطرح السؤال التايل: 

هل أّن القدرات القامئة كافية، يف ظّل الرتكيز الفني املقرتح )حجم الخربة وعمقها(، وقرارات االستهداف األوليّة 	 

واملدى املتوقّع؟ 

هل أّن أيًّا من القدرات ستحتاج إىل تعزيز قبل بدء املرشوع أو خالله من أجل ضامن تحقيق النوعية؟ 	 

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
، إرشادات مفّصلة حول كيفيّة أجراء مراجعة أدبيّة. قامئة شاملة لقواعد البيانات، 	  إرشادات مراجعة األدبيّات )داميت وهاغنز 2014( 

ومحرّكات البحوث ومصادر البيانات )الصفحات 9-6(

دليل عميل إلجراء تحليل للعوائق )كيتل 2013( منهاج التدريب الذي يهدف إىل بناء املهارات من أجل التخطيط ملسح تحليل العوائق وإجرائه. 	 
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https://global.crs.org/worldwide/ESA/PQ/Regional%20Project%20Review%20Guidance%20and%20tools/Literature%20review%20guidance.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pa00jmzw.pdf
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الحجم

املدىالنوعية 

امليزانية  
 +

الوقت

وع ونّمقها اتيجّية الم�ش القسم الثالث: اخ�ت اس�ت

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد تحديد الخيارات التي اعتمدتها االسرتاتيجيّة وتحليلها. قد تحتاج إىل تكرار هذه الخطوات لكّل من 	 

األهداف االسرتاتيجيّة

الخطوات واألدوات	 

3.1 نظّم الخيارات التي تعتمدها االسرتاتيجيّة يف املرشوع	 

إلغِ كافة االسرتاتيجيّات من الالئحة )يف الجدول 5 ب( التي تبدو وبشكل واضح غري مناسبة وغري ذي جدوى أو 

التي ال احتامل وقع لها يف سياق املرشوع. من ثّم أعد جمع االسرتاتيجيات املحتملة ضمن خيارات اسرتاتيجيّة 

املرشوع الحرصيّة املتبادلة من خالل التفكري ما إذا كان بعض االسرتاتيجيّات املتعرّف عليها ميكن أيًضا أن تدخل 

ضمن اسرتاتيجيّة مرشوع أكرث تكاماًل. فعىل سبيل املثال، يف بنغالدش، وردت ثالث اسرتاتيجيات تدّخل محتملة 

ملرشوع أمن غذايئ، كام ييل: 

االسرتاتيجيّة 1: مامرسات محّسنة ملحاصيل أرز إضافيّة	 

االسرتاتيجية 2: اعتامد تنّوع من بذور األرز املقاومة للفيضانات	 

االسرتاتيجيّة 3: سالمة حيوانيّة ومامرسات غذائيّة أفضل	 

إذا ما أخذنا كاّل من االسرتاتيجيأّت عىل حدة أو ضمن تركيبة ما، تتبلور سبع خيارات حرصيّة متبادلة كام ييل: 

الخيار 1: االسرتاتيجية 1

الخيار 2: االسرتاتيجية 2

الخيار 3: االسرتاتيجيّة 3

الخيار 4: االسرتاتيجيتان 2+1

الخيار 5: االسرتاتيجيتان 3+1

الخيار 6: االسرتاتيجيّتان 3+2

الخيار 7: االسرتاتيجيات 3+2+1

عند اتخاذ القرار بشأن الخيار، فلتكن اعتباراتك توازن بني الحجم واملدى عىل أساس الوقت وامليزانية املطلوبني 

باإلضافة إىل عنارص أخرى مثل القدرة. 

اتيجّيات من  إلِغ اكفة الس�ت
 

خ
ي تبدو وبشلك وا�

ة ال�ت
أ

الال�
غ�ي مناسبة وغ�ي ذي جدوى أو 
ي سياق 

خ
ل وقع هلا � ي ل اح�ت

ال�ت
وع امل�ش

فّكر برزمة الحّد األدىن من التدّخالت املطلوبة لتحقيق الهدف االسرتاتيجي. يف املثال أعاله، قد يكون من األمثل 

تطبيق االسرتاتيجيتني 1 و2 مًعا مبا أّن الواحدة تقّوي األخرى. من جهة أخرى، تركّز االسرتاتيجية 3 عىل أهداف 

مختلفة لسبل العيش ونوع آخر من األرس أو املشاركني مثل  األرس التي ال أرض لها والتي ال تشارك يف زراعة 

األرز ولكن لديها بعض رؤوس الحيوانات أو النساء من غري الرجال. فّكر بالتبعات عىل واحدة أوكلتا املجموعتني 

املختارتني لسبل عيشهام إثر الرتكيز عىل قدرة املرشوع عىل تأمني نتائج جيّدة وبحجم كبري. 

فّكر مبثال آخر: يف مرشوع الحّد من املالريا، قد يسمح توزيع الناموسيّات املعالجة باملبيدات للمرشوع بالوصول 

إىل عدد كبري من الناس يف منطقة جغرافيّة واسعة. مع ذلك، وبحسب الوضع، قد ال يكون توزيع الناموسيات 

وحده كافيًا إلثارة تغيري إيجايب يف الحّد من املالريا. إذا ما أظهرت نتائج التقييم أن الناموسيّات تستخدم ألهداف 

أخرى غري حامية األطفال يف الليل، قد تحتاج أيًضا إىل العمل عىل تغيري السلوكيّات املرتبطة باستخدامها. 

وتكون زيادة الحجم هذه الزمة لتأمني الوقع املطلوب إال أّن هذا األمر سيكون له تبعاته عىل مدى املرشوع. 

ومن غري الوارد أن يكون للمرشوع القدرة عىل تأمني تغيري يف السلوكيات يف البالد برمتها. 
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3.2 تعرّف إىل معايري التقييم من أجل مقارنة خيارات اسرتاتيجية املرشوع
اتفق عىل مجموعة من املعايري املحّددة للمقارنة والرتتيب ووضع األولويات يف الخيارات التي اعتمدتها 

اسرتاتيجيّة املرشوع. ويؤّمن الجدول 5 ج )يف نهاية هذا الفصل( قامئة بالفئات )العمود 1(، ومعايري النامذج ذات 

الصلة )العمود 2( ومدى التقييم )العمود 3(. كيّف هذا الجدول مع سياق املرشوع. فقد ترغب يف: 

تقليص قامئة املعايري األساسيّة وذات الصلة	 

أضف معايري أخرى ذات صلة بسياق املرشوع	 

كيّف مدى املرشوع بحسب الحاجة	 

يف حال كان األمر مناسبًا، أدرس أهمية املعايري. فعىل سبيل املثال، إّن بعض املعايري )التي تعالج متطلبات الجهة 

املانحة وأولويّاتها أو االستجابة عىل مستوى النوع االجتامعي( قد تكون من األهميّة مبكان أّن أّي خيار تعتمده 

االسرتاتيجيّة يحرز عالمة دون الـ4 )يستويف غالبيّة التوقّعات( لهذه املعايري، سيوضع جانبًا تلقائيًا. 

3.3 قّيم خيارات اسرتاتيجّية املرشوع كلّها

راجع نتائج التقييم وال سيّام تلك الواردة من تحليل الثغرات والقدرات وأي معلومات إضافيّة جرى جمعها بشأن 

االسواق وأفضليات املستفيدين والعوائق أمام  تغيري السلوكيّات إلخ حتى يكون تسجيل العالمات مبنيًا عىل 

دليل. وكام تدعو الحاجة، حّدث تحليل الثغرات طاملا أّن الخيارات التي اعتمدتها اسرتاتيجيّة املرشوع محّددة 

بشكل افضل. 

استخدم الجدول 5ج، وقارن الخيارات التي اعتمدتها االسرتاتيجيّة كافة وضعها بالرتتيب. يشمل الجدول 5ج 

قامئة باملعايري التي تأيت منتظمة ضمن 9 فئات كام ييل: 

االستجابة إىل نتائج التقييم وأصوات املستفيدين	 

إمكانيّة إثارة وقع	 

اعتبارات الجهات املانحة 	 

اعتبارات الحكومة	 

الجدوى	 

القيمة مقابل املال	 

االستدامة 	 

 قدرات CRS والرشيك	 

االعتبارات املتقاطعة مبا يف ذلك النوع االجتامعي والحوكمة وبناء السالم 	 

يقيّم املشاركون يف ورشة العمل كاّل من  الخيارات التي اعتمدتها اسرتاتيجيّة املرشوع مقابل كّل من الفئات 

املختارة. فعىل سبيل املثال، تكون إحدى الفئات »اعتبارات الحكومة« وأحد معايريها ذات الصلة »إىل اي مدى 

يصطّف الخيار الذي اعتمدته اسرتاتيجية املرشوع مع سياسات الحكومة ذات الصلة«. يقيّم املشاركون يف ورشة 

العمل كّل اسرتاتيجية من اسرتاتيجيات املرشوع مقابل معيارها. يف حال كانت اسرتاتيجية املرشوع رقم 1 ال 

تصطّف أبًدا مع سياسات الحكومة ذات الصلة، قد تكون النتيجة التي تسّجلها »1« )ال تلبّي التوقّعات(. يف حال 

كان الخيار الذي اعتمدته اسرتاتيجيّة املرشوع رقم 2 يصطف بشكل ممتاز مع سياسات الحكومة، تكون النتيجة 

التي يسّجلها »4« أو »5« )يلبّي غالبيّة التوقّعات(. 

استخدم املجموعات الصغرية مع خليط من املنظورات والخربات وقارن النتائج يف كّل من املجموعات لتساعد يف 

معالجة االنحياز. 

3.4 قارن الخيارات التي اعتمدتها اسرتاتيجية املرشوع وقّرر بشأن اسرتاتيجّية أولّية للمرشوع

ناقش إجاميل النتائج الواردة يف الصف األخري من الجدول 5ج وقارن بينها كام والنتائج املتعلّقة مبعايري محّددة. 

إلغِ خيارات اعتمدتها االسرتاتيجيات إن سّجلت نتيجة متدنّية يف بعض املعايري مثل متطلبات الجهة املانحة. 

لكن ال تأخذ باالعتبار النتائج الرقميّة بشكل أعًمى. يهدف التمرين إىل الكشف عن مناظري وافرتاضات بشأن 

االسرتاتيجيّات املختلفة وإىل تسهيل تحليل أهداف الخيارات التي اعتمدتها اسرتاتيجية املرشوع املتنافسة. فّكر 

باالستنتاجات واملعاين العميقة الناتجة عن النقاش. 

نصيحة عملّية : 

تجري هذه الخطوات بشكل 

أسايس يف سياق ورشة عمل. 

تأكّد أّن املشاركني كافة لديهم 

فهم مشرتك للخيارين اللذين 

اعتمدتهام االسرتاتيجيّة واملعيار 

املقرتح قبل البدء بالتمرين. 

ة  موعات الصغ�ي استخدم املب
مع خليط من املنظورات 
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يف هذه الخطوة... 

قد تقّرر أن تعّدل اسرتاتيجية 

مرشوع مختار أو تتخلّص منها 

إن مل تدعمها نظرية تغيري صلبة

ركّز عىل املجاالت التي فيها اتفاق وحاول الوصول إىل توافق آراء وقّرر بشأن خيار تعتمده اسرتاتيجية املرشوع. 

يكون هذا القرار طبًعا أوليًا ويتوقّف عىل مراجعة النبذة عن املفهوم. 

3.5 منّق اسرتاتيجّية املرشوع وبلورها بشكل أعمق

منّق اسرتاتيجيّة املرشوع وبلورها بشكل أعمق. استخدم قوائم التحّقق من الفصل الثاين لتنّمق اسرتاتيجيّة 

املرشوع عىل ضوء االعتبارات املتقاطعة. فعىل سبيل املثال، ال بّد السرتاتيجيّة املرشوع أن تستجيب للنوع 

االجتامعي وأن تكون مراعية للنزاعات. ميكن أن تقّرر أّن تعزيز القدرات سيكون عنرًصا متقاطًعا مع اسرتاتيجية 

املرشوع. وّضح مخاوف االستدامة بشأن كيفيّة الحفاظ عىل منافع املرشوع بعد انتهائه. قد تشمل االستدامة 

األبعاد الفنيّة والتنظيميّة والتمويليّة وتلك املرتبطة بالسياسات. قد تتطلّب بعض الجهات املانحة اسرتاتيجيّة 

خروج رصيحة. 

فّكر بشكل نقدي باسرتاتيجية املرشوع املختارة وباعتبارات االستهداف، مبا يف ذلك املستفيدين املستهدفني 

والناس أو املجموعات التي يتوقّع أن يشاركوا كعنارص فاعلة أو عنارص للتغيري )مثاًل مزّودو الخدمات الصحيّة 

واملدرّسون والعاملون عىل التوسيع الزراعي ومزارعون رياديون وأولياء أمر( واملوقع الجغرايف. ميكن أن يكون 

لخيارات اسرتاتيجية املرشوع بشأن املحاصيل وأنشطة كسب العيش األخرى تبعات مهّمة عىل النوع االجتامعي. 

ولخيارات موقع املرشوع تبعات معّمقة عىل اإلنصاف والنزاع. 

تأكّد من كتابة اسرتاتيجيّة املرشوع. ما الذي يتوقع من املشاركني يف املرشوع أن يقوموا به بشكل مختلف نتيجة 

ألنشطة املرشوع وأين ومع أي نتائج ومع أي افرتاضات بشأن دور العوامل والتفاصيل األخرى. وثّق املنطق 

الكامن خلف اختيار هذه االسرتاتيجيّة. للمرحلة الحالية، تعترب قامئة من النقاط كافية. 

ا  ي ف�ي
الت ال�ت ز عىل املب

ّ
رك

اتفاق وحاول الوصول إىل توافق 
آراء وقّرر بشأن خيار تعتمده 

وع اتيجية امل�ش اس�ت

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
دليل املستخدم إىل التنمية البرشية املتكاملة: إرشادات عمليّة ملوظّفي CRS ورشكائها )هايرنيش وآخرون( مجموعة شاملة من األسئلة ملراجعة 	 

اسرتاتيجية املرشوع من وجهة نظر التنمية البرشية املتكاملة )الصفحات 15-14(. 

ها  القسم الرابع: صغ نظرية التغي�ي واخت�ب

متى تستخدم هذا القسم؟ 
يف الوقت نفسه الذي تحلّل فيه خيارات اسرتاتيجية املرشوع 	 

4.1 ناقش نظرية التغيري وصغها
يف هذه الخطوة، متارس التفكري التقييمي وتستخدم أطر العمل املفهومّية للتحّقق من صالحّية اسرتاتيجّية 

املرشوع وكيف أنّه سوف يولّد النتائج املطلوبة والوقع عىل مستوى الهدف االسرتاتيجي. سوف تعمل عىل 

صياغة نظرية تغيري صلبة توّضح ملاذا تعترب أنت واآلخرون أّن اسرتاتيجية املرشوع املختارة ستنجح يف سياق 

مرشوع محّدد.

اواًل، ناقش االفرتاضات. هذه عوامل ال ميكن منّفذو املرشوع  )أو قد يقررون عدم ذلك( أن يضبطوها لكنها 

قد تعرّض للخطر نجاح املرشوع يف حال كانت االفرتاضات غري صحيحة. فاالفرتاضات توّقعات أساسّية من أجل 

نجاح تراتبيّة أهداف إطار عمل النتائج. قد تشتمل عىل: 

املخاطر املمكنة لكن ليس املحتملة و/أو	 

القرارات بشأن ما لن يقوم به املرشوع والتي تؤثر عىل نتائج املرشوع )مثأُل، األنشطة التي يقوم بها عنرص 	 

آخر(. استخدم نتائج التقييم وال سيام تحاليل الثغرات والقدرات من أجل بلورة االفرتاضات.
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الصفحة 
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االفرتاضات الحّساسة

عنارص أو رشوط خارجة عن 

سيطرة فريق تصميم املرشوع 

إال أن وجودها أسايس ليسمح 

للمرشوع بتحقيق هدفه الواقع 

عىل املستوى األعىل التايل. 

وبينام تعترب االفرتاضات خاصة بالسياق، تعنى االفرتاضات العامة بالتايل: 

الخطط الحكوميّة أو خطط الهيئات التجارية وسياساتها وأعاملها	 

الخطط واألعامل الخاصة باملنظامت األخرى )األمم املتحدة، املنظامت غري الحكوميّة الدوليّة، الخ...( التي 	 

تعمل يف منطقة املرشوع

امليول يف األسواق الوطنيّة والدوليّة	 

موارد الجامعة واملستفيدين )املصالح، الحوافز، الوقت، الخ(	 

مخاطر من صنع اإلنسان أو الكوارث الطبيعيّة مثل الحروب والعصيان املدين أو الفياضانات أو الجفاف	 

استخدم شجرة القرار )الرسم 5.7( لرتى إذا كانت االفرتاضات خارجة متاًما عن سيطرة املرشوع أو إذا كنت 

بحاجة إىل تعديل اسرتاتيجيّة املرشوع للتخفيف من الخطر عليه. 

الرسم 5.7: شجرة القرار لالفرتاضات الحاسمة 

هل أّن العنرص الخارجي مهم؟

نعم

نعم

هل سيتحقق؟

تقريًبا بشكل مؤكد

عىل األرجح

عىل األرجح ال

ى إذا  رة القرار ل�ت ب
ش

استخدم �
اًما 

ت
اضات خارجة � اكنت الف�ت

وع عن سيطرة امل�ش

ال يشمل أطار عمل املرشوع

يشمله كافرتاض

ال يشمل أطار عمل املرشوع

أعد تصميم املرشوع
ليس املرشوع ذي 

جدوى فني

ال

ال

مثال عن كيفية استخدام شجرة القرار
ملرشوع حول صّحة الطفل هدف اسرتاتيجي وهو تلقيح كامل األطفال دون السنتني يف املناطق النائية 

يف شامل نيجرييا. وقد خّفضت الشائعات وسوء املعلومات من تغطية التلقيح خالل السنوات القليلة 

املنرصمة. وتركّز اسرتتيجيّة املرشوع عىل تعبئة الجامعة املحليّة وإرشاك القادة الدينيني النافذين من 

أجل املطالبة بالتلقيح. أما االفرتاض األسايس من أجل تحقيق النتائج الوسطى فهو »أّن الخدمات الصّحية 

الحكوميّة سوف تؤّمن اللقاحات يف الوقت املطلوب«. 

الوضع أ: هل أّن هذا العامل الخارجي مهّم؟ نعم، ألن زيادة الطلب وحدها ال تزيد من مناعة األطفال. 

هل سيتحّقق؟ عىل األرجح ألن الحكومة قد أّمنت اللقاحات والخدمات بشكل مقبول يف السابق يف هذا 

الجزء من البالد. ومع ذلك، ال يزال يف بعض األحيان مخزون اللقاحات ينفذ بسبب سلسلة التوريد غري 

املثاليّة. لذلك، من الحكمة أن نأخذ باالعتبار هذا االفرتاض ليتّم تحقيق األهداف االسرتاتيجيّة. 

الوضع ب: لألسباب نفسها الواردة يف الوضع أ، يعترب هذا العنرص مهاًم. لكن من غري املرجح أن يتحّقق ألن 

نزاًعا أخريًا ترك الخدمات الصحية الحكوميّة يف حالة من الفوىض والنقص يف التموين. هل ميكن مراجعة 

اسرتاتيجيّة املرشوع إلدخال هذا العامل الخارجي؟ نعم، يف هذه الحالة، يراجع فريق تصميم املرشوع 

اسرتاتيجيّة املرشوع حتى تشمل رشاكة مع اليونيسف من أجل تأمني اللقاحات وإدارة سلسلة التربيد.  
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نصيحة عملّية : 

يف عدد من املشاريع، ترشك 

األهداف القامئة عىل مستوى 

النتائج الوسطى تغيريًا اجتامعيّا 

وسلوكيّا. بلور نظريّة التغيري 

خاصتك حتى تكون اسرتاتيجيّة 

املرشوع وإطار عمل النتائج 

مبنيني عىل أمناط تغيري سلويك 

واجتامعي صلبة وأطر عمل 

ونظريات. 

التعلّم االجتامعي

فكرة أن سلوك الناس مدعومة 

بعنارص خارجيّة وأّن الناس 

يتعلّمون من مراقبة اآلخرين. 

سّجل هذه االفرتاضات وراجع األهداف أو اسرتاتيجيّة املرشوع كام ترى ذلك مناسبًا. سوف تراجع هذه 

االفرتاضات وتنّمقها عندما تبني إطار عمل املرشوع يف الفصل السابع. 

4.2 إعمل عىل صياغة بيان نظريّة التغيري
راجع الهدف العام واألهداف االسرتاتيجيّة واسرتاتيجيّة املرشوع. أربط هذه العنارص من خالل بلورة  بيان نظريّة 

تغيري واضح ورصيح باستخدام طريقة "إذا،عندئذ، ألن". أدناه بعض األمثلة الصغرية: 

بيان نظريّة التغيري ملرشوع يرّوج لتوظيف شباب من املحاربني القدامى
إذا جرى تأمني الوظائف للشباب من املحاربني القدامى، عندئذ، ترتاجع إمكانيّة العنف ما بني الجامعات، ألّن 

الشباب العاطل عن العمل قد يستدعون عىل األرجح إىل القتال من جديد بينام الشباب العامل يخرج من 
 .)USAID 20132d( هيكليّات القيادة وهم أقل قابليّة للتعبئة ألّن خسارتهم تكون أكرب

بيان نظريّة التغيري ملرشوع من أجل إعادة إدماج العائدين إىل أوروبا الرشقية
تظهر الخربة السابقة التايل: إذا عاشت األرس العائدة يف مساكن مناسبة ومالمئة، وكسبت املداخيل واستخدمت 

الخدمات العامة واالجتامعيّة يف املجتمع الذي تعيش فيه وطاملا للحكومة إطار عمل قانوين داعم، عندئِذ، 
يندمج العائدون اجتامعيًا واقتصاديًا يف املجتمعات التي يقيمون فيها2. كان من املتوقّع أن يعمل آخرون عىل 

تأمني حاجة املسكن، لذا ركّزت CRS عىل عنارص املرشوع األخرى. 

بيان نظريّة التغيري ملرشوع تعزيز الرضاعة الحرصيّة 
إذا فهمت املرأة الحامل والجّدة والقابلة التقليديّة منافع الرضاعة الحرصيّة وإذا شاركت املرأة الحامل يف 

مجموعات دعم الرضاعة، عندئِذ، سوف يلجأ املزيد من السيدات إىل الرضاعة، ألّن: 

نتائج تقييم املرشوع ودراسات بالد اخرى قد أظهرت األثر الضخم للنساء املسنات عىل القرارات التي تتخذها 	 
املرأة التي هي يف سّن اإلنجاب وزوجها يف املجتمعات العامة )حيث يجري املرشوع(

نظرية التعليم االجتامعي التي أطلقها بندورا )غروسيك 1992( والدروس املستقاة من مشاريع مشابهة قد 	 
أظهرت أّن الدعم املستمّر من األقران من أجل تخطي مشاكل الرضاعة الحرصيّة فّعال بشكل كبري من أجل 

تغيري املعايري االجتامعيّة والسلوكيّات من حول الرتضيع الحرصي. 

4.3 راجع نظرية التغيري 
استخدم قامئة التحّقق يف الجدول 5أ )أدناه( ملراجعة صالحيّة كل من العمليّة التي من خاللها بلورت نظريّة 

التغيري وبيان نظرية التغيري املبني عىل »إذا، عندئِذ، ألن« وتقييمهام. ناقش األسئلة التي كان الجواب عليها »ال« 
وراجع نظرية التغيري كام تدعو الحاجة. 

شجع عىل النقاش وليتحّد كل واحد رأي اآلخر. فّكر باالفرتاضات التي جرى التعرّف إليها يف وقت سابق. بحسب 
نتيجة هذه النقاشات، راجع اسرتاتيجيّة املرشوع أو حتى أعد مراجعة القرار املتعلق باسرتاتيجيّة املرشوع 

األنسب.

الجدول 5 أ: قامئة التحّقق من أجل مراجعة صالحّية نظريّة التغيري وتقييمها

نعم/ الصفات نظريّة تغيري صلبة 

إن التغيريات املنوي تحقيقها نتيجة للجهود رصيحة 

طريق التغيري واضح ومفهوم ويعكس إطار عمل مفهومي ذي صلة

تتوافر روابط واضحة مع الدوافع واملحّددات األساسيّة من التقييم

يشري البيان إىل املنطق والعقالنية و/أو يعكس نتائج البحث

سوف تؤّدي الجهود إىل النتائج املطلوبة من دون قفزات أو ثغرات 

جرت بلورة املعتقدات واالفرتاضات بشأن كيفيّة تأثري مستًوى من التغيري عىل اآلخر وكيفيّة نقض ذلك

إن نظرية التغيري مرتّسخة يف السياق وتعكس واقع عمليات التغيري يف سياق محّدد 

نظريّة التغيري محّددة وميكن اختبار صالحيتها مع الوقت

 لك واحد 
ّ

ع عىل النقاش ليتحد ب
ش

�
خر

آ
رأي ال

)USAID 2015d بترصف عن( 

2. مقتبس من مقرتح دعم اعادة اإلدماج املستدام للعائدين يف البوسنة والهرسك. املقدم من CRS /البوسنة والهرسك ) )CRS/BiHاىل مكتب السكان والالجئون 

والهجرة التابع لوزارة الخارجية األمريكية  )BPRM(   عام 2013
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4.4 فكّر بأسئلة البحث كام يكون ذلك مناسًبا
بينام تبلور نظريّة التغيري، قد تربز أسئلة بحوث محتملة ميكن أن تربط مرشوعك ببلد أكرب أو أجندة تعلّمية 

تابعة لوكالة ما. قد تكون أسئلة البحوث مرتبطة بتحسني التنفيذ وإبراز دليل الوقع واملنارصة مع الجهات 

املانحة وصانعي السياسات والحكومات النافذة أو أّي مامرسني آخرين، الخ... 

كن  وث متملت �ي ز أسئلت �ب قد ت�ب
ك�ب أو  وعك ببلد أ بط م�ش أن �ت

بعة لواكلت ما ية �ت
ّ

أجندة تعمل

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
مقاربة باين الجامعة لنظرية التغيري: دليل عميل لبلورة النظريّة )أندرسون 2005(	 

 	 CRS يحّدد مكتب األغذية من أجل السالم التابع لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية نظرية التغيري عىل أنها سريورة )إيضاح طريقة تفكري

بشأن وضع قائم أو مشكلة ما، وأسبابها الضمنية، والتغيري الطويل األمد املطلوب وما يجب أن يحصل من أجل أن يحصل التغيري( وكمنتج 

)مجموعة من النظريات واملخرجات واالفرتاضات ومؤرشات تجعل طرق التغيري الالزمة هدفًا عاًما طويل األمد مرغوب به(. ميكن إيجاد املزيد من 

FANTA املعلومات يف مرشوع

 	 .)2013d  نطريات التغيري ومؤرشاته: مفاهيم وأسباب أساسية إلدارة النزاع والتخفيف منه )وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية آذار

القسم الخامس: حّد النتائج الوسطى واعمل عىل صياغة إطار عمل النتائج 

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد اختيار اسرتاتيجية مرشوع مناسبة وصياغة أهداف عىل مستوى أعىل )أهداف اسرتاتيجيّة وهدف عام(؛ 	 

يجري ذلك لّكل من االهداف االسرتاتيجيّة 

الخطوات واألدوات

5.1 ترجم اسرتاتيجّية املرشوع إىل نتائج وسطى
بلور بيان الننائج الوسطى السرتاتيجية املرشوع. تبنّي النتائج الوسطى التغيريات املتوقّعة ضمن سلوكيّات ميكن 

التعرّف إليها ملجموعة محّددة أو تبنّي التغيريات املتوقعة يف أنظمة وسياسات أو مؤسسات يطلب منها أن تحّقق 

األهداف االسرتاتيجيّة )منافع نهاية املرشوع(. قد ترشك البيانات القامئة عىل مستوى النتائج الوسطى التغيريات 

يف معّدل اعتامد املشاركني يف املرشوع لسلوكيات جديدة أو توسيع ملدى املرشوع أو تغطيته الطرق الجديدة يف 

تنظيم األنظمة أو إدارتها أو التغيريات يف السياسة عىل سبيل املثال. 

أمثلة عن بيانات النتائج الوسطى

ملرشوع صحي لحديثي الوالدة ملرشوع بناء السالمملرشوع زراعي

تستخدم مزارعات األرز املستهدفات تقنيّات 

زراعة االرز املحّسنة

بدأت الطائفتان بتطبيق فعيل للنشاط املتفق عليه 

والتي فيها مصلحة مشرتكة

تلد الحوامل يف املناطق املستهدفة بإرشاف 

شخص يتمتّع باملهارة يف املجال. 

 إشارة إىل أّن النتائج الوسطى واألهداف االسرتاتيجيّة للمرشوع نفسه غالبًا ما ترشك مجموعات مستهدفة 

مختلفة. عىل سبيل املثال، إن املجموعة املستهدفة ألهداف اسرتاتيجيّة تتعلّق بتغذية األطفال هم األطفال دون 

الـ3 سنوات. بينام قد تكون املجموعات املستهدفة للنتائج الوسطى األمهات والجدات واآلباء ومؤمني الخدمات 

الصحيّة الذين تؤثّر مامرساتهم وسلوكيّاتهم بشكل مبارش عىل وضعيّة تغذية األطفال دون سّن الثالثة. 

5.2 قّرر عدد النتائج الوسطى الالزمة 
عىل غرار سريورة األهداف االسرتاتيجيّة، اتبع إرشادات الجهات املانحة املطلوبة بشأن النتائج الوسطى. يعني 

عدد أقّل من النتائج الوسطى مرشوًعا مركّزًا له نظريّة تغيري بسيطة. ومع ذلك، عىل مكّمالت النتائج الوسطى 

أن تعكس نظريّة التغيري لجهة عنارص التغيري األساسيّة والسلوكيّات املتغرّية والتغطية الالزمة من أجل توفري 

املخرجات املطلوبة، الخ... 

5.3 أدخل كافة مسوّدات بيانات األهداف ضمن إطار عمل النتائج
راجع منوذج الجهات املانحة إلطار عمل النتائج ولغته وكيّفه مع متطلّباتهم. راجع املرسد املقارن يف امللحق 1. 

ضع رساًم إلطار عمل النتائج وأدخل فيه الهدف العام واألهداف االسرتاتيجيّة والنتائج الوسطى التي تعرّفت 

إليها. 

النتائج الوسطى

 التغيريات املتوقعة يف 

سلوكيات مجموعة معيّنة 

ميكن التعرّف إليها أو 

التغيريات املتوقّعة يف األنظمة 

والسياسات أو املؤسسات 

املطلوبة لتحقيق األهداف 

االسرتاتيجيّة. 

ج الوسىط 
أ

 النتا�
ّ

إشارة إىل أن
وع  اتيجّية لمل�ش هداف الس�ت

أ
وال

موعات  ك مب نفسه غالًبا ما ت�ش
تلفة دفة مخ مس�ت

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت
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http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/TOC_fac_guide.pdf
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/food-for-peace-ffp-monitoring-evaluation-new-awardees
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/food-for-peace-ffp-monitoring-evaluation-new-awardees
http://www.fantaproject.org/monitoring-and-evaluation/food-for-peace-ffp-monitoring-evaluation-new-awardees
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الرسم 5.8 يعمل فريق املرشوع عىل إطار عمل النتائج

النتائج

هي السلع والخدمات واملعرفة 

والسلوكيّات والبيئة املالمئة 

التي تنتج عن مرشوع ما 

)نتيجة ألنشطة جرت(

بينام ال يشمل إطار عمل النتائج إال النتائج الوسطى واألهداف االسرتاتيجية والهدف العام، غالبًا ما يجد فريق 

تصميم املرشوع أنّه من املفيد "التفكري عىل األرض" باملخرجات واألنشطة التمثيليّة الواسعة باستخدام األلواح 

الورقية وامللصقات. تتجىّل األنشطة والنتائج بشكل كامل بعد مراجعة النبذة عن املفهوم )راجع الفصل السابع(

5.4 راجع إطار عمل النتائج 
راجع مسوّدة األهداف من خالل مناقشة هذه األسئلة:  

هل تصف األهداف االسرتاتيجيّة الغاية املركزيّة للمرشوع؟ 	 
هل أّن األهداف االسرتاتيجيّة خاّصة بسياق املرشوع؟ 	 
هل ميكن أن تتحّقق األهداف االسرتاتيجيّة بشكل واقعي بحلول نهاية املرشوع؟ 	 
هل تساهم األهداف االسرتاتيجيّة منطقيًا يف تحقيق الهدف العام؟	 
هل أن عدد األهداف االسرتاتيجيّة منطقي بناء عىل إطار املرشوع الزمني وامليزانية واعتبارات الحجم مقابل املدى؟ 	 
هل تعكس النتائج الوسطى اسرتاتيجية املرشوع ونظريّة التغيري؟ 	 
هل تعكس النتائج الوسطى عنارص التغيري والسلوكيات الصحيحة؟ 	 

هل أن مكّمالت النتائج الوسطى الزمة وكافية لتأمني التغيري عىل مستوى الهدف االسرتاتيجي؟ 	 

5.5 راجع تراتبّية األهداف )من النتائج الوسطى إىل األهداف االسرتاتيجّية إىل الهدف العام(
بقراءة إطار عمل النتائج نزواًل، يجب رشح كيفيّة تحقيق هدف ما من خالل الهدف الذي هو أدىن منه. بقراءة 

إطار عمل النتائج صعوًدا، يجب رشح سبب محاولة تحقيق هدف أدىن مستوى من خالل الهدف الذي هو فوقه. 
يرد هذا األمر يف الرسم 5.9. يف هذا املثال البسيط، يتوقّع فريق تصميم املرشوع أن: 

تتمتّع املزارعات مبحاصيل إضافية من زراعة األرز )الهدف االسرتاتيجي( نتيجة استخدامهّن لتقنيّات زراعة 	 
األرز املحّسنة )النتيجة الوسطى(

ستستخدم املزارعات تقنيات زراعة االرز )النتيجة الوسطى( من أجل تحقيق محاصيل زراعية لألرز أفضل 	 

)الهدف االسرتاتيجي(. 

الرسم 5.9: املستويات الثالثة ألهداف إطار عمل النتائج 

الهدف العام 

إّن أرس مزارعات االرز يف املناطق األضعف من البالد أكرث أمًنا عىل الصعيد الغذايئ

الهدف االسرتاتيجي

ملزارعات األرز محاصيل أعىل

النتيجة الوسطى

تستخدم املزارعات تقنيات زراعة األرز املحسنة

ملاذا؟

ف؟
كي

يدخل إطار عمل النتائج الكامل 
يف الرسم 5.11 يف الصفحة 80
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تعكس األهداف املوضوعيّة يف إطار عمل النتائج الرشوط الخاصة املرتبطة مبّدة املرشوع ومداه والتحّديات 
املرتبطة مبكان تطبيقه. يرشح هذا األمر ملاذا ميكن أن تختلف األمور من مرشوع إىل آخر. فعىل سبيل املثال، 

يف منطقة نائية، حيث الخدمات الزراعية الحكوميّة ضعيفة، وحيث ال تتواجد مجموعات املزارعني بعد، يكون 
الهدف االسرتاتيجي للمرشوع الزراعي الرائد املمتد عىل سنتني أن: تنتج مجموعات املزارعني يف منطقة ما مواد 

زراعة محّسنة للبقول الصعبة والقليلة العاملة.  عىل العكس، يف منطقة فيها طرقات جيّدة، قد تكون الخدمات 
الزراعيّة الحكوميّة الحسنة التشغيل ومجموعات املزارعني الجيّدة التنظيم والهدف االسرتاتيجي ملرشوع حسن 

التمويل عىل مدى 5 سنوات:  املزارعون القليلو املوارد يف أربع مناطق قد حّسنوا االنتاج املستدام للبقول. 

ي 
خ

هداف املوضوعّية �
أ
تعكس ال

اصة  وط الخ ج ال�ش
أ

إطار معل النتا�
وع ومداه  ة امل�ش

ّ
د املرتبطة �ب

اكن تطبيقه ت املرتبطة �ب �ي
ّ

والتحد

ك ستحفظ النبذات 
ّ
د من أن

ّ
ك

أ �ت
ي 

طوة ال�ت ئق من هذه الخ والو�ش
ت هذا املمّكل  ح ملاذا اخ�ت ست�ش

ج 
أ

اتيجّية والنتا� لالهداف الس�ت
يارات   من الخ

ً
الوسىط بدل

خرى
أ
ال

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
خدمات اإلغاثة الكاثوليكيّة: إرشادات لبلورة إطار عمل منطقي وإطار عمل للنتائج )ليفاين 2007(	 

4

 Sphere تأكّد من الرجوع إىل

كمصدر للخيارات واملعايري التي 

اعتمدتها االسرتاتيجية املبنية عىل 

األدلة لغايات املقارنة.

اح  القسم السادس: اربط بالق�ت

القسم السابع: كيف يختلف الأمر عن الستجابة الطارئة؟

يف الجوهر، يطلعنا إطار عمل النتائج عىل قّصة املرشوع. تأكّد من أنّك ستحفظ النبذات والوثائق من هذه 
الخطوة التي سترشح ملاذا اخرتت هذا املكّمل لألهداف االسرتاتيجيّة والنتائج الوسطى بداًل من الخيارات األخرى 

مع االفرتاضات التي جرى تحديدها وبيان نظريّة التغيري. سوف تساعدك كّل هذه األمور يف صياغة املنطوق 
امللزم والتربير السرتاتيجيّة املرشوع يف االقرتاح. 

ليست كّل الجهات املانحة تتطلّب إطار عمل للنتائج أو نتائج وسطى أو بيانات نظريّة التغيري الرصيحة )راجع 
املرسد املقارن يف امللحق 1(. مع ذلك، تستفيد االقرتاحات كلّها من الصياغة الواضحة السرتاتيجيّة املرشوع 

وافرتاضاته وكيفيّة تأمني النتائج الدنيا للتغيريات املنشودة. 

دّون كيف أّن اسرتاتيجيّة املرشوع تساهم يف النبذة عن املفهوم/ "املوضوع الرابح" يف االقرتاح. فعىل سبيل املثال، 
سّجل كيف أّن اسرتاتيجيّة املرشوع تصطّف مع اسرتاتيجيّة الجهة املانحة أو ملاذا تعترب اسرتاتيجيّة املرشوع 

مبتكرة وفّعالة وتحويليّة للنوع االجتامعي ومستدامة و/أو جاهزة للتطبيق يف اليوم األول. 

الجزء األول: حّدد الهدف العام من املرشوع واألهداف االسرتاتيجّية
غالبًا ما تعكس األهداف االسرتاتيجيّة معايري Sphere للقطاع. صغ الهدف االسرتاتيجي بشكل يركّز عىل النتيجة 
النهائيّة والهدف العام بشكل يركّز عىل املنفعة القصوى بطريقة تبقى صالحة من الجواب األسايس وطوال فرتة 

التعايف. 

القسامن الثاين والثالث: حّدد خيارات االسرتاتيجّية وحلّـّلها ومنّق اسرتاتيجّية املرشوع
يف سياق الطوارئ، تكون املشاريع مصّممة ملعالجة الحاجات املبارشة بينام يكون التفكري عىل املدى الطويل. يف 
البداية، تركّز االستجابة الطارئة عىل تأمني الخدمات من أجل معالجة الحاجات املبارشة. ويف الوقت نفسه، ال بّد 
السرتاتيجيّة املرشوع أن تعمل عىل بناء القدرات وآليات تأقلم املتأثرين بهدف العودة الرسيعة إىل أنشطة سبل 

العيش وزيادة مرونة األرس والجامعات ضّد الصدمات وتعزيز املجتمع املدين منذ البداية. استخدم إطار عمل التنمية 
البرشية املتكاملة من أجل تطوير إطار عمل النتائج واسرتاتيجيّة االستجابة الطارئة للمساعدة عىل التفكري بطريقة 

تحّد من هشاشة األرسة والجامعة املحليّة ضّد الصدمات املستقبليّة )هايرنيش وآخرون، 2008(. 

تأكّد من الرجوع إىل Sphere كمصدر للخيارات واملعايري التي اعتمدتها االسرتاتيجية املبنية عىل األدلة لغايات 
املقارنة.

مييل الجواب إىل التغرّي مع الوقت، وال سياّم يف املراحل األوىل من الطوارئ. قد يؤثّر هذا األمر عىل مكّمالت األهداف 
االسرتاتيجيّة املقرتحة أو االسرتاتيجيات اآليلة إىل تحقيق هذه األهداف االسرتاتيجيّة التي تنعكس يف نتائج املرشوع 
الوسطى. عىل سبيل املثال، قد تصبح عمليّة توزيع األغذية غري الزمة يف حال بدأت الحكومة تؤّمن الغذاء أو تؤّمن 

التحويالت النقديّة للمترّضرين. قد يبدأ مرشوع WASH من خالل تأمني شاحنات مياه الشفة للمترضرين ومن 
ثم التحّول إىل إعادة تأهيل اآلبار. ال بّد لالستجابة الطارئة أن تكون مرنة ليجري تكييفها مع الوقت. تتوقّع الجهات 

املانحة أن يكون التدّخل الطارئ مستجيبًا للحاجات واألوليات املتغرّية وتظهر هذه املرونة أنّك تفهم سياق الطوارئ. 
غالبًا ما يفضل مكتب املساعدة الخارجيّة يف حاالت الكوارث والجهات املانحة األخرى أن تبقى املواقع الجغرافيّة 

غامضة أو غري داخلة أبًدا يف صياغة األهداف االسرتاتيجيّة لتسمح بتغيري أسهل يف االستهداف مع تغرّي الوضع. 

عند مراجعة الخيارات التي اعتمدتها االسرتاتيجية، استخدم إطار عمل »عدم األذية« )CDA 2004( لتحليل الوقع 

املحتمل عىل النزاع ومقارنته. 
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اح  نموذج الق�ت
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نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 
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الفصل الحادي ع�ش  
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http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984696/1296501613320/dev_logical.pdf%3Ftoken%3DT2JTSJErCVfkAEcXAtrwpfcfZiA%253D
http://www.sphereproject.org/handbook/
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الصفحة 
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القسم الخامس: حّدد النتائج الوسطى واعمل عىل صياغة إطار عمل النتائج
يجري إعداد إطار عمل نتائج شامل واحد لالستجابة الطارئة. ثم يجري ترزميه يف مقرتحات متعددة ترفع إىل 

الجهات املانحة من أجل ضامن متويل مضمون كاٍف لتكون االستجابة بالحجم املقبول. يسمح إطار عمل النتائج 

للجهات املانحة بأن ترى كيف أن مرشوعها يساهم  يف استجابة املنظمة الشاملة. أدناه مثال عىل إطار عمل 

النتائج السرتاتيجيّة استجابة طارئة مع عنارص طلب جهة مانحة واحد محّدد أرشنا إليه باألحمر واألهداف 

االسرتاتيجيّة والنتائج الوسطى لصاحب املكان وذلك للحصول عىل عنارص االستجابة عىل املدى املتوسط. 

الرسم 5.10: كيف يدخل املرشوع يف إطار عمل النتائج الشامل السرتاتيجّية استجابة طارئة 

ج للجهات 
أ

يسمح إطار معل النتا�
وع  ى كيف يسامه امل�ش ة أن �ت

خ
املا�

ي الستجابة الشاملت
خ

�

مرشوع )باللون األحمر(

الهدف االسرتاتيجي 4:  
تلّبي األرس املتضرة من 
النزاع حاجاتها األساسّية

النتيجة الوسىك 
 :4.2

إعادة سبل العيش

يحّدد الحًقا

النتيجة الوسطى 
  :4.1

تستخدم األرس 
املهّجرة املنح 

النقديّة/ القسائم 
للحصول عىل املواد 

الغذائيّة وغري 
الغذائيّة األساسيّة

النتيجة الوسطى 
 :3.1

إعادة تأهيل/ 
تحسني أنظمة 

املياه يف الجامعة:  
يحّدد الحًقا

النتيجة الوسطى 
2.2

تستخدم األرس 
املهّجرة املنح 

النقديّة/القسائم 
من أجل الحصول 

عىل املواد غري 
الغذائية املالمئة 

للشتاء

النتيجة الوسطى 
 :2.1

يعمل املتهّعد 
املحيّل مع األرس 
املهّجرة من أحل 

استكامل  التحسني 
األسايس للملجأ

النتيجة الوسطى 
 :1.2

يشارك األطفال 
املترضرون من 
النزاع يف أنشطة 
نفسية اجتامعيّة 

مناسبة لسّنهم

النتيجة الوسطى 
 :1.1

يستأنف األطفال 
املترضرون من 
النزاع تعليمهم 

النظامي

الهدف االسرتاتيجي 3:
 لدى األرس املتضرة من 
النزاع ما يكفي من املاء 

لحاجات األرسة

الهدف االسرتاتيجي 2: 
تعيش األرس املهّجرة يف 
مالجئ مجّهزة للشتاء 
ومتامشية مع معايري 

 Sphere

الهدف االسرتاتيجي 1: 

يستفيد األطفال املتضرون 
من النزاعات من التعلّم 
النوعي والدعم النفيس 

االجتامعي

الهدف العام

األرس املهّجرة تعيد بناء حياتها يف مناطق اللجوء والعودة أو التوطني

يف حاالت الطوارئ، غالبًا ما تركّز النتائج الوسطى عىل استخدام املخرجات بحسب املستفيدين من املرشوع 

وليس بالرضورة التغيريات يف السلوكيّات التي ميكن التعرّف إليها. وكام تشري إليه النتائج الوسطى للهدف 

االسرتاتيجي 4 يف املثال أعاله، غالبًا ما تكون خاصة مبراحل مختلفة من االستجابة الطارئة مبا أنها تتطّور مع 

الوقت. أضف النتائج الوسطى واألهداف االسرتاتيجيّة إىل إطار عمل النتائج مع تطّور االستجابة. إنزع النتائج 

الوسطى )واألهداف االسرتاتيجيّة إذا أمكن( عند اكتاملها. 

إعمل عىل مامشاة أهداف النتائج الوسطى مع قطاعات مكتب املساعدات الخارجيّة يف حاالت الكوارث )مستوى 

األهداف االسرتاتيجيّة( والقطاعات الفرعيّة )مستوى النتائج الوسطى( عندما يكون ذلك ممكًنا، حتى ولو كان 

متويل مكتب املساعدات الخارجيّة يف حاالت الكوارث ليس مطلوبًا يف البداية. ال سيّام أن املكتب يعترب مصدًرا 

اساسيّا للتمويل العام املقدم لـCRS يف االستجابة الطارئة، لذلك سوف تكونون يف موقع يساعدكم عىل بلورة 

اقرتاح للمكتب يف حال توفر التمويل . 

نصائح ودروس مستقاة 
تدعو وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة والجهات املانحة األخرى إىل ربط قوّي بني االستجابة الطارئة 

والتعايف واألنشطة املرتبطة بالتنمية وتسلّط الضوء عىل أهميّة املرونة والحّد من الضعف أمام الكوارث 

املستقبليّة. خذ هذه األفكار باالعتبار عند بلورة جوابك. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
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قضايا متقاطعة

الفصل الأول
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الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 
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الفصل الخامس 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
 	)Sphere 2011 مرشوع( Sphere دليل

معايري الحّد األدىن من التعايف االقتصادي )شبكة SEEP 2010( معيار مرافق لدليل Sphere.  تحّدد معايري التعايف الحّد األدىن من املساعدة الفنيّة 	 

واملساعدات األخرى التي يجب تأمينها من أجل الرتويج لتعايف االقتصادات وسبل العيش التي تتأثر باألزمة. 

بناء املرونة من خالل األزمة املتكررة: سياسة وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية واإلرشاد للربنامج  )USAID 2012a(. معلومات حول سياسة 	 

الوكالة بشأن املرونة

رزمة املسح الطارئ لألسواق والتحليل )ألبو 2010(	 

إدخال بناء السالم ضمن الربمجة البرشيّة والتنمية )روجرز وآخرون 2010(	 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.seepnetwork.org/the-handbook-pages-20106.php
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAIDResiliencePolicyGuidanceDocument.pdf
http://emma-toolkit.org/
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/11179318/1299849866850/Integrating%2BPeacebuilding_forwb.pdf%3Ftoken%3DGQ9VqJvXHtH9nBdbjugJ0pfisIU%253D
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القسم الثامن: الجداول والأمثلة
رشوع 

ت اسرتاتيجّية امل
صة بخيارا

ب: قامئة ملّخ
الجدول 5 

ف )أدناه 
صي

رشوع/تو
خيار اسرتاتيجية امل

)W
A

SH
رشوع 

ن م
ترد أمثلة ع

شارك؟
ن امل

1.م
2.دليل األثر

ت
3.املّيزا

ئ
ساو

4.امل
ت

ضا
5.االفرتا

6.املخاطر
7.إمكانية إحراز أثر 

رشوع
ق امل

يف سيا

ت 
امعة بخدما

ط لجنة تطوير الج
رب

صابون 
ي ال

ّة  وموزع W الحكومي
A

SH

ني
ص

الخا

ىل 
يل ع

يف املجتمع املح
ن 

رسي
ب املي

تدري

يف اإلصحاح الكامل
ّة  االستجابة املجتمعي

ض الجاهزة واملغاسل. 
ني املراحي

تأم

ي(
ف االسرتاتيج

ى الهد
ستو

رشوع؟ )م
ن امل

ستفيد م
ن ي

ى( وم
ى النتيجة الوسط

ستو
رشوع هذه؟ )م

ّة امل ن تنجح اسرتاتيجي
شارك؟ مع م

ن امل
م

ن األخرى؟
يف األماك

رشوع تنجح 
ّة امل ي جعل اسرتاتيجي

ي(؟ ما الذ
ف االسرتاتيج

ب )الهد
ىل إنجاز التغيري املطلو

ّة ع شأن قدرة االسرتاتيجي
يب واملعايري ب

ي واألد
ى الفّن

ستو
ىل امل

ني ع
شاري

ي االست
دليل األثر: ما رأ

ى واالستدامة، الخ(؟ 
ص التعزيز والحجم مقابل املد

ى والقيمة مقابل املال وفر
رشوع )مثل الكلفة والجدو

ت خيار اسرتاتيجية امل
ي ميّزا

ت: ما ه
امليزا

ى واالستدامة، الخ(؟ 
ص التعزيز والحجم مقابل املد

ى والقيمة مقابل املال وفر
رشوع هذا )مثل الكلفة والجدو

ّة امل ئ خيار اسرتاتيجي
ساو

ي م
ئ: ما ه

ساو
امل

ين؟ وهل أّن 
شكل مّجا

يل ب
ضاء املجتمع املح

شارك أع
ض أن ي

ن املفرت
ن؟ مثال، هل م

ستفيدي
رشوع وامل

يف امل
ني 

شارك
صالح ونفوذ امل

شأن امل
رشوع ب

صل إليها اسرتاتيجية امل
ي ت

ت الت
ضا

ي االفرتا
ت: ما ه

ضا
االفرتا

يف البيئة )مثل 
رص االخرى 

شأن العنا
رشوع ب

ي تقوم بها اسرتاتيجية امل
ت الت

ضا
صالح والنفوذ؟ ما االفرتا

ىل هذه امل
ن توقّعها بناء ع

ي ميك
ّة الت سلبي

ي األجوبة ال
رشوع بالكامل؟ ما ه

ني سيدعمون امل
القادة الروحي

رص العاملة االخرى، الحكومة، الخ(؟
العنا

ف منها؟
رشوع أن تخّف

ن اسرتاتيجية امل
ف ميك

رشكاء، الخ(؟ كي
C وال

RS ي، قدرة
امع

ت النوع االجت
ّة اعتبارا رشوع )مثل أهمي

ي املخاطر املرتبطة بخيار اسرتاتيجية امل
املخاطر: ما ه

ًضا؟ 
رشوع أي

ق امل
يف سيا

ي( 
ف االسرتاتيج

ت املطلوبة )الهد
ىل التغيريا

ي إ
ص وتؤّد

شاكل وتعّزر الفر
رشوع أن تعالج امل

ن اسرتاتيجية امل
ى ميك

ّي مد
ىل أ

ضوء نتائج التقييم، إ
ىل 

رشوع: ع
ق امل

يف سيا
إمكانّية األثر 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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رشوع
ت اسرتاتيجية امل

ج: املعيار املحتمل لتقييم خيارا
 الجدول 5

الفئة
املعيار

ىل: 
رشوع ع

ى يعمل خيار اسرتاتيجّية امل
ّي مد

ىل أ
إ

خيار 

اسرتاتيجية 

رشوع 1
امل

خيار 

اسرتاتيجية 

رشوع 2
امل

خ
ال

ت 
صوا

ج التقييم وأ
ىل نتائ

االستجابة إ

ن
ستفيدي

امل

 	
شكلة؟

يف تحليل امل
ام هو وارد 

ت املجتمع ك
	 معالجة حاجا

ىص؟
ىل الحد األق

رس ومواردها ورفعها إ
صول األ

	 تعزيز أ
ص؟

ط القّوة والفر
ىل نقا

	 البناء ع
يف؟

ب الثقا
ستفيد والتناس

ّة املجتمع وامل 	 تلبية مقبولي
ّة؟ ط التعزيز األساسي

	 معالجة نقا
ّاة(؟ ّة )غري امللب سبي

شعور بها أو املعياريّة أو الن
ي جرى التعبري عنها أو ال

ت الت
	 االستجابة للحاجا

ًا ك مناسب
ّة والجذريّة، إذا كان ذل ب البديهي

معالجة األسبا

امل األثر
إحت

 	
رشوع؟

ق مكان تنفيذ امل
يف سيا

	 إبراز دليل األثر املحتمل 
شابهة؟

شاريع امل
ن امل

س التعلّم م
عك

ت املانحة
ت الجها

اعتبارا
 	

ت املانحة؟
صة بالجها

ت الخا
ت واألولويّا

	 معالجة املتطلّبا
ىل معايري اختيار الفرصة؟

االستجابة إ
ت الحكومة

اعتبارا
 	

صلة؟ 
ت ال

ت الحكومة ذا
ب مع سياسا

	 التناس
ت الحكومة للقطاع؟

س أولويّا
عك

ى
الجدو

 	
ّة املحدد؟ ف امليزاني

رشوع وسق
ي للم

ت الفرصة واإلطار الزمن
يش مع متطلّبا

ام
	 الت

ت(؟
ب تحليل القدرا

س
ضافة )بح

رشكائها واملوارد والقيمة امل
C و

RS ت
يش مع قدرا

ام
	 الت

ت؟
سلع والخدما

سليم ال
ق لت

سو
	 األخذ باالعتبار قدرة ال

رشوع؟
ق امل

يف سيا
ّة  ى الفني

إظهار الجدو
القيمة مقابل املال

 	
ت املطلوبة؟

ت النقديّة واملخرجا
ني املدخال

ي العالقة ب
ّة أ 	 إظهار الكلفة مقابل الفّعالي

ت(؟ 
يف تحليل الثغرا

ام هو وارد 
ي االزدواجية )ك

ت املهّمة وتفاد
	 ملء الثغرا

ت الزمة؟ 
ث الكلفة عالية والتبادال

ق املتأثّرة بالنزاع حي
ّشة واملناط

صعبة املنال أو اله
ت ال

ىل املجموعا
	 العمل ع

ىل القيمة؟ 
ف إ

ضي
ي ي

ف أو التعلّم الذ
ضاع

	 توليد األثر امل
ىل؟ 

ت كلفة أع
ي ذا

رشوع أخرى ه
ّة م ن اسرتاتيجي

ضل م
سها أو نتائج أف

ق النتائج نف
	 تحقي

شاريع األخرى؟ 
امل وامل

بناء التوازي مع األع
االستدامة 

 	
ت أخرى؟

ط أو آليا
ن خالل الرواب

رشوع م
ت بعد انتهاء امل

سلع والخدما
يف توفري ال

	 االستمرار 
يك؟

سلو
ي أو ال

امع
	 استثارة التغيري االجت

رشوع؟
سة عند انتهاء امل

امعة أو املؤّس
	 إدامة بنية الج

ّة؟  ساني
ّة أو اإلن ّة التنظيمي ك املحلي

رشي
تعزيز قدرة ال

ك
رشي

C وال
R

S قدرة
 	

ضافة؟
رشكائها وقيمتها امل

C  و
RS تعزيز خربة 	

التفكري بقدرة التنفيذ القامئة واملحتملة؟ 
ك النوع 

يف ذل
ت املتقاطعة، مبا 

االعتبارا

سالم
ي والحوكمة وبناء ال

امع
االجت

 	
ين

صل الثا
يف الف

ق 
راجع قوائم التحّق

ج
مجموع النتائ

ت
ي كافة التوقّعا

ّ ت 5= يلب
ّة التوقّعا ّي غالبي

ت 4= يلب
ض التوقّعا

ي بع
ّ ت. 3= يلب

ن التوقّعا
ي القليل م

ّ ت. 2=يلب
ي التوقّعا

ّ  سلّم/نتيجة التقييم: 1= ال يلب
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الرسم 5.11: إطار عمل النتائج: األمن الغذايئ للجميع يف بنغالدش )مثال(

النتيجة الوسطى 1.1

تطّبق األرس املستهدفة 
مامرسات االنتاج املحّسنة لألرز 

واملحاصيل األخرى

النتيجة الوسطى 1.2

تعتمد األرس املستهدفة 
أنواع املحاصيل التي تتحمل 

الفياضانات واألمالح

النتيجة الوسطى 1.3

تطّبق األرس املستهدفة 
مامرسات محّسنة لصحة 

الحيوانات وللتغذية

النتيجة الوسطى 2.1

تحمي األرس املستهدفة 
واملجتمعات اصول سبل العيش 

من آثار الكوارث

النتيجة الوسطى 2.2

تدخر األرس املستهدفة املال 
من أجل إدارة أفضل للحاجات 

طوال السنة

النتيجة الوسطى 3.1 و 4.1

تكّثف األرس املستهدفة االنتاج الزراعي املنزيل وتنّوعه

النتيجة الوسطى 3.2

تنطلق األرس املستهدفة يف 
مامرسات تسويق محّسنة

النتيجة الوسطى 4.2

متارس األرس املستهدفة 
سلوكّيات غذائّية محّسنة

الهدف العام

تتمّتع األرس الضعيفة يف املناطق الساحلّية يف بنغالدش بأمن غذايئ عىل مدى السنة

النتائج الوسطى املتقاطعة

تستطيع األرس والجامعات النفاذ إىل املدخالت والخدمات الحكومّية واملؤسسّية وتلك الخاصة باملنظامت غري الحكومّية والقطاع الخاص. 

الهدف االسرتاتيجي 1

زادت األرس التي تعاين من انعدام 
األمن الغذايئ من انتاجها بطرق مرنة 

ملواجهة مفاعيل التغيري املناخي

الهدف االسرتاتيجي 2

خّفضت األرس التي تعاين من انعدام 
لألمن الغذايئ من ضعفها أمام 

الصدمات

الهدف االسرتاتيجي 3

زادت األرس التي تعاين من انعدام 
األمن الغذايئ من مدخولها من 

األنشطة املتنّوعة يف املزرعة

الهدف االسرتاتيجي 4

للنساء واألطفال دون الخامسة من 
العمر حمية غذائّية متنّوعة ونوعية 

طوال السنة

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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املقدمة

الفصل السادس: نبذة عن المفهوم ومراجعتها 

يشمل الفصل  ثالثة أقسام: 

القسم األول: أكتب النبذة عن املفهوم
القسم الثاين: راجع النبذة عن املفهوم

القسم الثالث: كيف يختلف األمر يف حالة االستجابة الطارئة؟ 

معايري الجودة 
تجري بلورة النبذة عن املفهوم يف كّل حاالت تصميم املشاريع لضامن مدخالت آنيّة حول القرارات األساسيّة 	 

الخاصة بتصميم املرشوع التي يتخذها أصحاب الشأن املعنيون. 
ترشح النبذة عن املفهوم بشكل واضح ومخترص املنطق الكامن وراء األهداف االسرتاتيجية والنتائج الوسطى 	 

وترّبر ملاذا تعترب اسرتاتيجية املرشوع املختارة هي الخيار األفضل ملعالجة املشكلة الجوهريّة وأسبابها. 
 	 CRS تسلّط النبذة عن املفهوم الضوء عىل مواضيع املرشوع األساسيّة أي القيمة املضافة التي تقّدمها

ورشكاؤها وما الذي مييّز املرشوع عن غريه. 

ملاذا تعترب هذه الخطوة من تصميم املرشوع مهّمة؟ 
إّن النبذة عن املفهوم هي وثيقة قصرية )غالبًا ما تكون من 5 صفحات( تسلّط الضوء عىل قرارات املرشوع 

األساسيّة وتنقلها إىل املعنيني يف مراحل تصميم املرشوع األوىل. هي توثّق النتائج الرئيسة الواردة عن تحديد 

املشكلة وتحليلها وترّبر إطار عمل النتائج املقرتح واسرتاتيجيّة املرشوع ونظريّة التغيري الضمنيّة والحجم واملدى. 

كام تشري النبذة عن املفهوم إىل أنشطة املرشوع األوليّة واملستفيدين املستهدفني وامليزانيّة و/أو قرارات الرشاكة 

التي يجري اتخاذها حتى اآلن إىل حّد التعرّف إليها. 

تهدف النبذة عن املفهوم الداخليّة إىل رعاية الحوار والتفكري التقييمي ما بني أعضاء فريق التصميم وأصحاب 

الشأن اآلخرين واملستشارين الفنيني قبل استثامر الوقت واملوارد يف بلورة املقرتح الكامل. إنها الخطوة املؤقّتة 

باتجاه االقرتاح الكامل والفرصة القيّمة للجهات املعنيّة ذات الصلة بتأمني مراجعة مبكرة بّناءة بينام ال يزال 

الوقت يسمح بإجراء تغيريات مهّمة عىل اسرتاتيجيّة املرشوع املقرتحة أو إطار عمل النتائج أو أي عنارص أساسيّة 

أخرى. تجري مراجعة النبذة عن املفهوم عىل يد موظفني آخرين يف برنامج CRS  القطري و/أو إدارة الرشيك 

)يف حال يشارك يف فريق تصميم املرشوع( و/أو املنطقة و/أو املقر العام.  من الرضوري أن تجري املراجعة يف 

مرحلة مبكرة من تصميم املرشوع قبل أن يكون فريق تصميم املرشوع قد استثمر املوارد اإلضافيّة يف الخطوات 

التالية لتصميم املرشوع والتنمية املقرتحة. يف حال استثمر فريق تصميم املرشوع الوقت الكثري والجهود الحثيثة 

يف تطوير إطار عمل املرشوع، وامليزانيّة املفّصلة والجزء التحريري الكامل لالقرتاح/ ليعرف الحًقا أن املراجعني 

يقرتحون التغيريات الكثرية عىل إطار عمل النتائج أو أن الجهة املانحة غري مهتّمة كثريًا، قد يكون األمر محبطًا. 

نبذات عن املفهوم خاصة بالجهة املانحة: للنبذات عن املفهوم التي تجري بلورتها من أجل رفعها إىل الجهة 

املانحة غايات مختلفة. فالنبذة عن املفهوم غري املطلوبة تبحث بشكل عام عن قياس اهتامم الجهة املانحة 

مبرشوع مقرتح أو التأثري عىل اسرتاتيجية الجهة املانحة يف البالد أو عىل طلب اقرتاحات قادم. ال بّد للنبذات عن 

املفهوم هذه أن تكون مخترصة قدر املستطاع )من صفحة إىل ثالث صفحات( وتركّز عىل تربيرات عالية املستوى 

للمرشوع )أن تكون مبنية عىل أدلة للحاجة والحلول املقرتحة، ونظرية التغيري واملواضيع الرابحة( وعىل موقع 

CRS والرشيك الفريد من نوعه لتحقيق األهداف املقرتحة. 

تستخدم النبذات عن املفهوم التي تجري بلورتها كاستجابة لطلب الجهة املانحة للتعبري عن اهتامم معنّي أو 

النبذات عن املفهوم عامة من قبل الجهة املانحة لوضع قامئة مخترصة باملرشحني املدعّوين إىل تقديم اقرتاح 

ا. بشكل عام، تتطلّب النامذج التي تطلبها الجهة املانحة املزيد من  كامل وميكن أن يكون ذلك تنافسيّا جدًّ

املعلومات باملقارنة مع النبذات عن املفهوم الداخليّة، مثل امليزانية املقرتحة والبنية اإلداريّة املرتقبة واملزيد من 

االنتباه لنمط الصياغة ونوعيّتها. حتى يف حال كان النموذج الذي تقّدمه الجهة املانحة ال يقتيض سوى ميزانية 

مخترصة، هو عادة يتطلّب بلورة ميزانيّة مفّصلة تتامىش مع الربنامج الزمني لألنشطة األوليّة للمرشوع للتأكّد 

من أّن ما يجري اقرتاحه ذي جدوى ضمن اإلطار الزمني املحدد  وبحسب امليزانيّة املرصودة. لذلك، قد تتطلّـّب 

صياغة نبذة عن املفهوم عماًل بقدر ما يتطلّبه االقرتاح. 

وم الداخلّية  دف النبذة عن امل�خ �ت
إىل رعاية الوار والتفك�ي 

يق  خ أعضاء فر التقييمي ما ب�ي
خ  خر�ي

آ
التصم�ي وأحصاب الشأن ال

ر  خ قبل است�ش خ الفني�ي واملستشار�ي
ح  ي بلورة املق�ت

خ
الوقت واملوارد �

الاكمل

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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ففكرة جيّدة أن تقّدم مسوّدة مبكرة للنبذات عن املفهوم التي تطلبها الجهات املانحة من أجل املراجعة 

الداخليّة التي تجريها قبل استثامر الكثري من الوقت يف برمجة األنشطة وبلورة امليزانيّة الستكامل النبذة عن 

املفهوم 

 يف كّل الحاالت، استخدم النبذة عن املفهوم هذه من أجل إيجاد تغذية راجعة فنيّة بشأن مسوّدة املواضيع 

الرابحة. هذه بيانات ملزمة تساعد يف إقناع الجهة املانحة بقيمة CRS ورشكائها الفريدة وقابليتها لتأمني العمل 

ونقل ما مييّز هذا املرشوع عن تلك التي يقّدمها اآلخرون. عىل املواضيع الرابحة أن تعكس التفكري املبتكر يف 

القطاع لذلك تأكّد أّن مسودة النبذة عن املفهوم يراجعها املستشارون الفنيّون ذوي الصلة عىل املستوى اإلقليمي 

واملقر الرئيس. ستجري بلورة املواضيع الرابحة بشكل أكرث تفصياًل يف االقرتاح. 

نصيحه عمليه:
إذا كنت تكتب مذكرة مفهوم 

اىل الجهة املانحة تأكد من 

مراجعة بروباك 1 الفصلني 

السابع والتاسع 

املوضوع الرابح:
عىل املوضوع الناجح أن ينقل 

 CRS االقرتاح القّيم” لـ“
ورشكائها: املنافع التي ميكن 

أن يؤّمنوها دون سواهم. 

القسم األول: أكتب النبذة عن املفهوم 

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد إعداد أهداف عىل مستوى أرفع، واختيار اسرتاتيجيّة املرشوع املناسبة وبلورة إطار عمل النتيجة	 

عادة، ومبارشة بعد ورشة عمل تصميم املرشوع التي تركّز عىل تفسري بيانات التقييم وإطار عمل النتائج 	 

واختيار االسرتاتيجيّة وبعد توثيق كافة قرارات ورشة العمل يف النبذة عن املفهوم. 

الخطوات واألدوات 

1.1 راجع مخاوف الجهات املانحة واعمل عىل صياغة مسوّدة موضوع ناجح 
خالل عمليّة التخطيط لتصميم املرشوع، لقد حّدد املسؤولني عن صياغة النبذة عن املفهوم. منذ البدء، عىل 

الجميع أن يكونوا متآلفني مع مخاوف الجهات املانحة مثل االبتكار والفّعاليّة واالستجابة والقيمة املثىل والقدرة 

عىل تكبري الحجم واالستدامة الخ... راجع وثائق فرصة التمويل مع اسرتاتيجية الجهات املانحة ذات الصلة )البالد 

و/أو القطاعات املحّددة( قبل صياغة النبذة عن املفهوم. 

لبلورة املوضوع الرابح، حّدد نقاط القوة وامليزات املقارنة الخاصة بـCRS و/أو رشكائها و/أو أعضاء التجّمع 

واسرتاتيجية املرشوع املقرتحة. أجب عىل األسئلة التالية: 

 	CRSما هي القيمة املضافة الفريدة لـ

ما الذي تستطيع CRS  ورشكاؤها وحدهم أن يفعلوه يف ما يتعلّق بالخربة واملقاربات والنتائج؟ مباذا تتفّوق 	 

عىل املرّشحني اآلخرين؟ 

قد تكون نقاط القّوة والقيمة املضافة الفريدة مرتبطة باألداء/سجل تقّفي األثر، واملعرفة املؤّسسيّة واالبتكار 

والسامت التنظيميّة وإدارة املخاطر والقدرات واملوارد البرشيّة والوجود عىل األرض واصطفاف االسرتاتيجيّة إلخ... 

عىل سبيل املثال، قد يسلّط املوضوع الرابح الضوء عىل اسرتاتيجيّة املرشوع املنخفضة الكلفة واملخاطر. أو قد 

تركّز عىل خربة CRS ورشكائها املثبتة وتجربتهم. ميكن  أن يساعد وضع ميزانيّة املرشوع األساسية يف معرفة ملاذا 

يربز املرشوع قيمة مقابل الكلفة. 

أكتب النبذة عن املفهوم   1.2
استخدم منوذج النبذة عن املفهوم الخاصة بالجهة املانحة أو األقسام ذات الصلة من منوذج اقرتاح الجهة املانحة. 

يف حال مل يكن لدى الجهة املانحة نسًقا مفّضاًل، استخدم النموذج املقرتح يف الجدول 6أ. إعمل مع أعضاء فريق 

تصميم املرشوع كافة عىل بلورة النبذة عن املفهوم مبا يف ذلك مع مدير امليزانية أو مدير املالية من أجل الوصول 

إىل مسودة للميزانيّة. يف حال كانت النبذة عن املفهوم لالستخدام الداخيل، استخدم اللغة املخترصة وقوائم 

النقاط بداًل من النصوص الطويلة. لتبق النبذة عن املفهوم قصرية، عادة حواىل 5 صفحات، واستخدم االقرتاحات 

الواردة يف الجدول 6أ.  

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
101 موضوع رابح للمناسبة كافة )ديكسون، بال تاريخ(	 

استعد )pREPARE( )CRS 2015f(  القسم الثالث	 
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القسم الثاين: راجع النبذة عن املفهوم 

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد صياغة النبذة عن املفهوم، ,بعد مراجعتها ومقارنتها مع معايري الجودة. 	 

الخطوات واألدوات 

2.1 أجِر مراجعة داخلّية ملسوّدة النبذة عن املفهوم
استخدام قامئة التحّقق يف الجدول 6 ب، أرشك الجهات املعنيّة ذات الصلة ملراجعة النبذة عن املفهوم ومناقشتها. 

تشمل الجهات املعنيّة عىل مستوى الربنامج القطري، باإلضافة إىل فريق تصميم املرشوع، رئيس الربامج ورئيس 

العمليّات واملمثّل القطري، واملدير املايل وموظفو الربنامج القطري من القطاعات واألقسام األخرى باإلضافة إىل 

املوظفني املقابلني لدى الرشيك. تأكّد من تكييف قامئة التحقق من أجل إدخال أي معايري تقييم إضافيّة تطلبها 

الجهة املانحة. 

أرشك فريق تقييم املرشوع واملراجعني الداخليني ذوي الصلة يف مناقشة نتائج املراجعة وناقش النبذة عن 

املفهوم. ألّي سؤال أجاب عليه املراجعون »نوًعا ما« أو »ال«، حلّل السبب واتخذ التدابري التصحيحيّة بحسب ما 

تراه مناسبًا. ليس  من الرضوري معالجة األسئلة برّمتها عند مرحلة النبذة عن املفهوم وال سياّم يف حال كانت 

املخاطر التي تؤّخر املراجعة اإلقليميّة أو مراجعة املقّر العام للنبذة عن املفهوم. لكن عىل الفريق أن يضع 

مخطّطاته ضمن الخّط الزمني لتصميم املرشوع. 

2.2 نّقح النبذة عن املفهوم ومنّقها وقّدمها
نّقح النبذة عن املفهوم ومنّقها عىل ضوء تعليقات املراجعة الداخليّة والتوصيات بشأنها. وثّق قرارات تصميم 

املرشوع األساسيّة التي قد ال تزال معلّقة والخيارات التي تجري دراستها. وباتباع االجراءات املناسبة، قّدم النبذة 

عن املفهوم وانقلها إىل املستوى األعىل من املراجعة الفنيّة، وبشكل عام إىل املستوى اإلقليمي و/أو مستوى املقر 

الرئيس. 

نصيحة عملّية 

ذكّر املراجعني أن يركّزوا عىل 

األفكار واملنطق وليس عىل 

التنقيحات الصغرية وأسلوب 

الكتابة. 

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
استعد )pREPARE( )CRS 2015f(  القسم الثالث	 

القسم الثالث: كيف يختلف األمر يف حالة االستجابة الطارئة؟ 

القسم األول: كتابة النبذة عن املفهوم 
يف املراحل االوليّة من االستجابة الطارئة، )-1 2 أسابيع بعد بداية الكارثة(، ال تُطلب أي نبذة عن املفهوم وال 

يكون االقرتاح بحّد ذاته إال من صفحة أو صفحتني وقد صيغ يف الوقت نفسه الذي تجري فيه األنشطة األساسيّة 

)مثاًل الطعام البسيط أو توزيع األغراض الخاصة باألرس(. بداًل من ذلك، ناقش القرارات األساسيّة مع املنطقة قبل 

التطبيق. يفيد هذا التواصل اللفظي الغاية نفسها كمراجعة النبذة عن املفهوم. 

حاملا يسمح الوقت بذلك، أو ليجري رفع التدخالت األكرث تعقيًدا من أجل الحصول عىل متويل خارجي، اتبع 

السريورة العاديّة لنبذة عن املفهوم تكون داخليّة ومن ثم االقرتاح بكامله. 

تختلف مناذج الجهات املانحة وتوقعاتها عن تلك التي تكون يف حاالت غري الطوارئ: يتوقّع فيها تفاصيل 

أقل ومستًوى من الشك يكون مقبواًل. تطلب بعض الجهات املعنيّة أن تكون النبذة عن املفهوم من صفحتني 

وحسب. بالنسبة إىل مكتب املساعدة الخارجيّة يف حاالت الكوارث. تراجع النبذات عن املفهوم بشكل عام عىل 

يد املوظفني داخل البلد قبل رفع الطلب الكامل إىل وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية/ مكتب املساعدات 

الخارجيّة يف حاالت الكوارث يف واشنطن العاصمة. يفيد هذا األمر يف تأمني التغذية الراجعة لـ CRS بشأن 

الحجم واملدى املقرتحني للجواب )مثاًل القطاعات أو االسرتاتيجيّات أو االستهداف الجغرايف ومبلغ امليزانيّة العام( 

قبل بلورة االقرتاح كاماًل. 
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قد يكون من املناسب االستجابة غري الرسميّة واملؤقّتة لعقود الجهات املانحة املحليّة )اللفظيّة أو بالربيد 

اإللكرتوين( قبل تقديم نبذة عن املفهوم من أجل اختبار اهتاممهم بتمويل جزء منها. ال تضع وقتك يف صياغة 

النبذات عن املفهوم غري املطلوبة )أو االقرتاحات( إال إذا كنت مدعّوا للقيام بذلك. 

تقيّم الجهات املانحة النبذة عن املفهوم من ناحية النوعيّة والصلة )كام والسمعة واألحاديث خالل اجتامعات 

املجموعات  ونوعيّة التقييامت األساسيّة واألجوبة( وقلاّم تكون غري معنيّة بنوعيّة الصياغة أو الرتزيم . ركّز عىل 

العرض الواضح وتربير القرارات األساسيّة ونفاَد التفاصيل غري الرضوريّة. 

قد يكون من املناسب الستجابة 
هات  تة لعقود الب

ّ
غ�ي الرمسّية واملؤق

ة امللّية قبل تقد�ي نبذة عن 
خ

املا�
همم  وم من أجل اختبار اه�ت امل�خ

ا. بتمويل جزء م�خ

املوراد واألدوات والروابط اإلضافّية
استعد! pREPARE! )CRS 2015f(  نصائح لصياغة جدول الدفق والنبذة عن املفهوم لحاالت الطوارئ، ومنوذج االقرتاح يف حاالت 	   	

الطوارئ، الفسم الخامس.  
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الجدول 6أ: منوذج النبذة عن املفهوم 

الربنامج القطري: 

عنوان املرشوع املقرتح: 

تاريخ التقديم: 

اإلطار الزمني للمرشوع )تاريخ البداية والنهاية(: 

أوالً- بيان املشكلة وتحليلها )صفحتان(
أعرض املشكلة والفرص التي يهدف هذا املرشوع إىل معالجتها )بيان املشكلة( مبا يف ذلك )املجموعات . 1

واملجموعات الفرعية، الخ( التي تأثّرت وكيف تأثّرت وأين، باستخدام البيانات الداعمة من التقييم. 

ناقش بشكل مخترص األسباب األساسيّة املبارشة والضمنيّة باستخدام البيانات الداعمة من التقييم والنتائج الرئيسة . 2

املنعكسة خالل تحليل البيانات وتفسريها. ناقش باختصار نقاط القّوة واألهميّة النسبيّة لألسباب املختلفة.

ناقش باختصار االعتبارات املتعلّقة بالنوع االجتامعي )األدوار والحاجات ، الخ( إن مل يجِر ذلك يف الرقم 1 أو الرقم . 3

2 أعاله. 

)راجع الفصل الرابع للمزيد من املعلومات بشأن الخطوات التي تساهم  بهذا القسم(

  ثانًيا-  أهداف املرشوع، إطار عمل النتائج، اسرتاتيجّية املرشوع ونظريّة التغيري )صفحتان(
أدخل إطار عمل النتائج بعد ذكر هدف املرشوع بشكل واضح واألهداف االسرتاتيجيّة والنتائج الوسطى. . 1

إرشح املنطق من وراء اختيار مكّمل األهداف االسرتاتيجيّة تلك. إرشح كيف ميكن األهداف االسرتاتيجيّة ان . 2

تعالج املشكلة الجوهريّة واملحّددات األساسيّة الواردة خالل التقييم وملاذا جرى اختيار األهداف االسرتاتيجيّة 

هذه بداًل من غريها )مثاًل النتائج الواردة من الثغرات والقدرة/ تحليل املامرسات الفضىل(

وثّق قرارات املرشوع باالستهداف )عدد الناس أو االرس ونوعها واملنطقة الجغرافيّة إلخ( يف حال كان ذلك . 3

معلوًما. أعِط فكرة عن الحجم حتى ولو مل تكن األرقام الدقيقة واضحة بعد. 

صف اسرتاتيجيّة املرشوع وأدخل فيها مسوّدة عن بيان نظريّة التغيري. إرشح كيف تؤّدي النتائج الوسطى إىل . 4

األهداف االسرتاتيجيّة ووثّق افرتاضات املرشوع األساسيّة. صغ املواضيع الرابحة وصف املنطوق واملنطق الكامن 

خلف اسرتاتيجيّة املرشوع )مبا يف ذلك الدروس املستقاة واملامرسات املبنيّة عىل األدلة والقيمة مقابل املال، 

الخ(

إذا كان ذلك مناسبًا، ناقش استدامة املرشوع. 5

حّدد بشكل مخترص أنشطة املرشوع الواسعة النطاق والتصويريّة أو املخرجات املؤقّتة تحت كّل من النتائج . 6

الوسطى يف حال جرى تحديدها. 

)راجع الفصل الخامس للمزيد من املعلومات حول الخطوات التي تساهم يف هذا القسم( 

ثالًثا- الرشاكة واإلدارة وامليزانّية ضمن املرشوع )صفحة(
اعمل عىل التحديد والتربير الختيار الرشكاء وتدابري الرشاكة املقرتحة بقدر ما جرى اتخاذ قرار بشأنها. سلّط . 1

الضوء عىل قدراتCRS  ورشكائها وخرباتهم السابقة. حّدد حاجات تعزيز القدرات املحتملة لتطبيق املرشوع 

وإدارته وللرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم. 

صف باختصار القرارات املتعلّقة باإلدارة والقرارات املتعلّقة بامليزانية حتى تاريخه، بحسب الطريقة املناسبة. . 2

حّدد القرارات األوليّة يف بنية التوظيف يف املرشوع والبنية اإلداريّة وال سيّام تلك التي لها تبعات مهّمة 	 

عىل الربنامج القطري )زيادة عدد املوظّفني واملكاتب امليدانيّة الجديدة والرشكاء الجدد الخ( وميزانيّة 

املرشوع.

أدخل مسوّدة مخطّط امليزانيّة األويل أو عىل األقّل رقاًم تقريبيًا للميزانية اإلجامليّة. 	 

)راجع الفصل الثاين، القسم 1، الفصل الخامس والفصلني الثامن والتاسع إذا دعت الحاجة ملعرفة الخطوات الداخلة 

يف هذا الجزء(

القسم الرابع: الجداول واألمثلة 
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الجدول 6ب : قامئة التحّقق ملراجعة النبذة عن املفهوم

النوًعا مانعماألسئلة 

وصف املشكلة وتحليلها

هل ينّص القسم الخاص بتحليل املشكلة بشكل واضح عىل جوهر املشكلة التي يجب معالجتها 

ويؤّمن األدلّة الداعمة من البيانات الثانويّة والتقييامت امليدانيّة؟ 

هل أّن األسباب املبارشة الجوهريّة والضمنيّة محللة بشكل واضح ومدعومة بأدلة من التقييم مع 

إطار العمل املفهومي ذي الصلة؟ 

هل يحّدد تحليل املشكلة نقاط القّوة الرئيسة و/أو يعطي فكرة عن األوليّة النسبيّة للمسائل 

املختلفة أو أسباب املشكلة؟ 

هل تشمل النبذة عن املفهوم تحلياًل للنوع االجتامعي واضًحا و/أو هل يفّصل تحليل املشكلة 

بالشكل املناسب املعلومات بحسب النوع االجتامعي ويناقش اعتبارات النوع االجتامعي؟ 

هل أن وصف املشكلة يفصل بالشكل املناسب بني املجموعات ذات الصلة واملجموعات الفرعيّة يف 

الجامعة )أو أنواع األشخاص؟ الوضعيّات يف الكيان ذي الصلة(؟

هل تشمل النبذة عن املفهوم تحلياًل لجهود مشابهة تقوم بها عنارص فاعلة أخرى، مبا يف ذلك 

حكومة البلد املضيف؟ 

إطار عمل النتائج، اسرتاتيجّية املرشوع ونظريّة التغيري

هل يشمل إطار عمل النتائج بيانات األهداف املكتوبة )النتائج الوسطى، األهداف االسرتاتيجيّة 

والهدف العام( التي تعكس تراتبيّة منطقيّة لالنتهاء من املرشوع؟ 

هل يأيت وصف اسرتاتيجيّة املرشوع بشكل واضح ومرّبر لجهة سبب اختيارها من دون اسرتاتيجيّات 

أخرى؟

هل أّن إطار عمل النتائج واسرتاتيجيّة املرشوع  يعالجان بشكل واضح جوهر املشكلة واملحّددات 

الرئيسة ونتائج التقييم األخرى؟ 

هل تجري صياغة نظريّة التغيري يف املرشوع بشكل رصيح، باستخدام البيانات املنطقيّة بحسب 

صيغة "إذا، عندئذ، ألّن؟ 

ملشاريع املتابعة، هل تعكس اسرتاتيجيّة املرشوع النتائج والدروس املستقاة من املشاريع الحاليّة/ 

السابقة؟ 

هل تعكس اسرتاتيجيّة املرشوع املامرسات املبنيّة عىل األدلة للقطاع؟

هل قد تنتج االسرتاتيجيّة املقرتحة مخرجات وسلوكيّات أو خدمات مستدامة عند انتهاء املرشوع؟ 

هل أّن قرارات االستهداف األوليّة )الجغرافيّة واألرسيّة والفرديّة( موصوفة ومرّبرة؟ 

هل أّن قرارات االستهداف األوليّة مناسبة بناء عىل النتائج الرئيسة املندرجة من تحليل املشاكل 

والنوع االجتامعي واعتبارات النزاع واإلنصاف؟ 

هل أّن حجم املرشوع ومداه واقعيني ومناسبني عىل ضوء اإلطار الزمني وامليزانيّة املتوقّعة؟ 

الرشاكة األولّية وقرارات اإلدارة

هل أّن الرشاكات املقرتحة اسرتاتيجيّة وذات صلة بناء عىل اسرتاتيجيّة املرشوع؟

امليزانّية العامة

هل أّن الرقم الوارد يف امليزانيّة مناسب وذي صلة بناء عىل حجم املرشوع ومداه؟

استجابة الجهة املانحة/الطالبة

هل أّن النبذة عن املفهوم تستجيب بالشكل املناسب ألولويات الجهة املانحة و/أو معايري تقييم 

الفرص )يف حال ذكرها(؟ 

هل أّن املواضيع الرابحة األوليّة وميزات CRS ورشكائها معرّب عنها

الرجاء التعليق عىل كافة األسئلة بتصنيفها تحت خانة “نوًعا ما” أو “ال”.

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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المقدمة

MEAL وع والتخطيط للرصد والتقييم والمساءلة والتعّلم الفصل السابع : إطار عمل الم�ش

يشمل هذا الفصل مثانية أقسام: 

القسم األول: حّدد األنشطة والنتاج 

القسم الثاين: إبِن إطار عمل املرشوع: العمودان 1 و 4

القسم الثالث: إبِن إطار عمل املرشوع: العمودان 2 و3

القسم الرابع: خطّط للرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم MEAL: جزء الرصد والتقييم 

القسم الخامس: خطّط للرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم: جزء املساءلة والتعلّم 

القسم السادس: اربط باالقرتاح

القسم السابع: بم يختلف األمر عن االستجابة الطارئة؟ 

القسم الثامن: جداول وأمثلة

معايري الجودة 
يشمل إطار عمل املرشوع دامئًا املؤرشات التي تطلبها الجهة املانحة ومؤرشات معايري القطاع، يف حال وجدت	 

يعكس إطار عمل املرشوع ومخططاته للـرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم سياسات MEAL وإجراءاته	 

تهدف مخططات MEAL إىل دعم التنفيذ النوعي يف الوقت املناسب وعىل أساس اتخاذ القرارات املبنية عىل 	 

األدلة واملساءلة أمام املستفيد والرشكاء والجهات املانحة 

يعود موظفو CRS إىل اختصاصيي MEAL للقرارات املتعلقة بتصميم املرشوع حول الرصد والتقييم 	 

واملساءلة والتعلّم. 

ملاذ تعترب هذه الخطوة من املرشوع مهّمة؟ 
يعتمد بناء إطار عمل املرشوع عىل العمل الذي انطلق عند بلورة إطار عمل النتائج الخاص باملرشوع ونظريّة 

التغيري. فإطار عمل املرشوع هو أداة التخطيط املنطقيّة من أجل توليد إطار عمل للمرشوع كام يرد ذلك يف 

الرسم 7.1

الرسم 7.1: مصفوفة إطار عمل املرشوع

ا  ً وع دا�أ يشمل إطار معل امل�ش
ة 

خ
هة املا� ا الب ي تطل�ب

ات ال�ت املؤ�ش
ي حال 

خ
ات معاي�ي القطاع، � ومؤ�ش

وجدت

ا  ً وع دا�أ يشمل إطار معل امل�ش
ة 

خ
هة املا� ا الب ي تطل�ب

ات ال�ت املؤ�ش
ي حال 

خ
ات معاي�ي القطاع، � ومؤ�ش

وجدت

رجات  ي خالل بلورة املخ
خ

�
يق تصم�ي  نشطة، يكون فر

أ
وال

وع  طط لتطبيق امل�ش خ وع �ي امل�ش
ج 

أ
ي نتا�

خ
نشطة �

أ
ن أن تسامه ال و�خ
عىل مستوى أعىل. 

بيانات مؤرش بيان األهداف

األداء

طرق القياس/ 

مصادر البيانات

افرتاضات 

حساسة

الهدف العام

األهداف االسرتاتيجّية

النتائج الوسطى

النتاجات

األنشطة 

 
ّ

التقي�ي والتعل

ّ
الرصد والتعل

يؤّمن إطار عمل املرشوع املعلومات بشأن األهداف التي هي أعىل مستًوى )النتائج الوسطى واألهداف 

االسرتاتيجيّة والهدف العام( كام والنتاج واألنشطة عىل مستوى األهداف. يف خالل بلورة النتاجات واألنشطة، 

يكون فريق تصميم املرشوع يخطط لتطبيق املرشوع وضامن أن تساهم األنشطة يف نتائج عىل مستوى أعىل. 

قد يكون للجهات املانحة واملنظامت مصطلحات تختلف قلياًل ملستويات أهداف إطار عمل النتائج. راجع املرسد 

املقارن الوارد يف امللحق 1 إلجراء مقارنة ما بني تلك املصطلحات. 

لقد جرت مناقشة االفرتاضات عند بلورة نظريّة التغيري يف مرشوع ما. ويف هذه الخطوة، تؤكّد هذه االفرتاضات 

وتضع الئحة بها يف خانة االفرتاضات األساسّية يف إطار عمل املرشوع )بروفرايم( )العمود 4(. بهذه الطريقة، 

تستطيع أن تستخدم بروفرايم من أجل اختبار منطقة الـ" إذا، عندئذ" الداخلة يف نظريّة التغيري من جديد 

منطلًقا من مستوى كّل من األهداف إىل اآلخر متأكًّدا أّن للمرشوع هرميّة أهداف صلبة ونظرييّة تغيري. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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5

يساعد عمود االفرتاضات الحّساسة يف بروفرايم عىل برهنة املعرفة الصلبة بسياق املرشوع للجهة املانحة. ميكن 

االفرتاضات هذه أن تكون أساًسا إلعادة التفاوض يف أهداف املرشوع األساسيّة ومؤرّشاته مع الجهات املانحة يف 

حال أظهرت بيانات الرصد أّن هذه االفرتاضات ال تتحّقق يف املامرسة. 

تربط مستويات بروفرايم الخمسة لبيانات األهداف إطار عمل النتائج بروزنامة األنشطة وبدورها بامليزانيّة. 

ومن خالل رصف عنارص تصميم املرشوع، يساعد إطار عمل مرشوع صلب يف ضامن أن تكون خطوات تصميم 

املرشوع  كلّها متناغمة وأّن أقسام االقرتاح كلّها )األهداف واألنشطة وامليزانيّة( "تخرب القّصة نفسها". 

كام يلتقط بروفرايم املعلومات بشأن مؤرشات األداء )العمود 2( وطرق قياسها املرتبطة بها ومصادر البيانات 

)العمود 3(. تؤّمن بيانات مؤرّش األداء عنارص SMART املكّملة ) أي املحّدد والقابل للقياس والقابل للتحقيق 

وذي الصلة واملرتبط بالزمن( لكّل من بيانات االهداف التي تهدف إىل جمع األدلّة حول كميّة األهداف أو كيفيّة 

تحقيقها. يساعد العمودان 2 و 3 يف بروفرايم يف ضامن أن تكون مؤرّشات األداء غري مبلورة من عدم، من دون 

السؤال كيف ميكن، من الناحية الواقعيّة، قياسها. إّن الخّط املنّقط بني هذين العمودين يشري إىل مدى ارتباطهام 

بشكل وثيق. 

يأيت تحديد األهداف املوسميّة أو السنويّة )رمبا باستخدام جدول تعّقب أداء املؤرّش( ليساعد يف توضيح الخدمات 

أو مستوى التغيري الذي يهدف املرشوع إىل تأمينه مع الوقت. ويساعد هذا األمر يف وضع  روزنامة أنشطة دقيقة 

وميزانيّة تتامىش مع األطر الزمنيّة التي وضعتها الجهات املانحة وسقوف امليزانيّة. 

يساعد التخطيط لرصد الجودة وتقييمها واملساءلة والتعلّم عىل الرتويج لجمع البيانات املتعّمد والذي يأيت يف 

الوقت املناسب وعىل التحليل واالستخدام والتواصل املتبادل والشفاف مع الجامعات والجهات املعنيّة األخرى 

وعىل توليد التعلّم واستخدامه ضمن املرشوع وما وراءه مبا يف ذلك نرشه عىل صّناع السياسات واملجتمع التنموي 

بشكل أوسع. كام تشمل تخطيطات MEAL االستخدام األمثل للتكنولوجيا من أجل جمع املعلومات والتحليل 

للرصد والتقييم. 

تؤّمن خطة الرصد والتقييم املزيد من التفاصيل بشأن مؤرشات بروفرايم وطرق القياس املرتبطة بها/ مصادر 

البيانات مع املزيد من املعلومات التي يجري تأمينها بشأن تواتر جمع البيانات وطريقة جمعها وتواتر تحليل 

البيانات واستخدامها واألدوار واملسؤوليات لكّل من خطوات العمليّة. تهدف الخطة إىل أن تكون اختباًرا للنوعيّة 

وتضمن أن تكون املؤرشات املقرتحة وبيانات األهداف املرتبطة بها يف إطار عمل املرشوع قابلة للتحقيق ومفيدة 

وتساهم يف إدارة أفضل لألداء ويف شفافية أفضل ومساءلة أفضل داخل CRS وخارجها. 

 أما املساءلة فهي كيف تستجيب CRS مع حاجات الجهات املانحة كافة وتوازن بينها )مبا يف ذلك املستفيدين 

وغري املستفيدين والجهات املانحة والحكومة والرشكاء وCRS بنفسها( يف تواصلها واتخاذها للقرار وهي تفي 

 .)ECB 2010( بالتزاماتها

فالتعلّم سريورة مستمرّة من التحليل وتفسري املعلومات واملعرفة )نتائج التقييم وبيانات الرصد واالبتكار 

والقصص والتبادل بني األشخاص والتعلّم الجديد( الذي يولّد املامرسات الواعدة أو يعيد النظر بالحكمة 

املوروثة. فتؤّدي الحكمة إىل اعتامد اسرتاتيجيّة املرشوع و/أو األنشطة من اجل إدامة الطريق األكرث فاعليّة 

ونجاعة لتحقيق نجاح املرشوع كام والتعرّف إىل نقاط قوة املرشوع واملامرسات الواعدة التي يجب أن تُستنسخ 

وتستخدم ضمن املرشوع وما وراءه. يف بعض االحيان، تساهم املشاريع يف جداول أعامل عىل وسع الوكالة أو 

الربنامج القطري. وكام يرد ذلك يف الرسم 7.2 )عىل طول الصفحة(، فيعمل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم مًعا 

لتأمني املعلومات للمرشوع وتيسري صنع القرار لدى إدارته بناء عىل األدلة. 

مسة  وفرا�ي الخ ت �ب بط مستو�ي �ت
هداف إطار معل 

أ
ت ال لبيا�خ

نشطة وبدورها 
أ
مة ال وز�خ ج �ب

أ
النتا�

انّية. خ مل�ي �ب

املؤرشات

عنارص كّميّة ونوعيّة أو متغرّيات 

تؤّمن سباًل بسيطة وموثوقة 

لقياس اإلنجاز لتعكس التغريات 

املرتبطة بتدّخل ما أو للمساعدة 

يف تقييم أداء عنرص تطويري 

)منظّمة التنمية والتعاون يف 

امليدان االقتصاد 2010(.

خطة الرصد والتقييم 

هي جدول يبني عىل إطار عمل 

املرشوع )بروفرايم( ويفّصل 

متطلبات الرصد والتقييم 

االساسيّة لكّل من املؤرّشات 

واالفرتاضات، وبذلك ميّكن 

املشاريع من جمع البيانات 

املقارنة مع الوقت. 
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الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت
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الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
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دارة  وخطط الإ
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أنشطة ما بعد التصميم
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الرسم 7.2: الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم

KNOWLEDGE
MANAGEMENT

يظهر هذا الرسم الطرق الرئيسة التي من خاللها يعمل الرصد والتقييم من جهة واملساءلة والتعلّم من جهة أخرى مًعا يف 

MEAL نظام

الـرصـــد
التقييــــم

التعلّماملساءلة

املشاركة

التغذية الراجعة +
االستجابة

شفافية النتائج

التفكري النقدي

التكييف

املامرسات الجيدة 

التوجهات االسرتاتيجيّة 

 
ّ

ات الرصد والتعل تعت�ب مؤ�ش
والتكييف أساسّية لنجاح 

وع.  امل�ش

 CRS تعترب مؤرشات الرصد والتعلّم والتكييف أساسيّة لنجاح املرشوع. فحاملا تبدأ عمليّة التنفيذ، تتعّقب

ورشكاؤها األنشطة بشك وثيق وتبدأ برصد املؤرشات عىل مستوى املخرجات لضامن نتاج مستهدف ذي نوعيّة 

من األنشطة.  ورسعان ما يبدأ رصد املؤرشات عىل مستوى النتائج الوسطى ملعرفة ما إذا كانت نظريّة التغيري 

تربرها األدلة ما يفيد أّن املرشوع عىل الخط الصحيح لتحقيق األهداف االسرتاتيجيّة ذات الصلة. 

الرسم 7.3: تساعد النتائج الوسطى املدراء عىل إدارة النتائج 

يساعد بروفرايم والخطط األخرى لـMEAL يف توضيح قدرات املرشوع عىل مستوى الرصد والتقييم واملساءلة 

والتعلّم )التي تعترب جزًءا من إدارة املرشوع وخطط التوظيف( كام واألنشطة وامليزانيّة الخاصة بـMEAL. وبعد 

متويل املرشوع، تكون إحدى أهّم مهام فريق التنفيذ تحويل هذه الخطط كافة إىل نظام MEAL  شّغال وعمالين 

)راجع  رزمة املشاريع الثانية ورزمة املشاريع الثالثة(. 
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قصة حميدة 

تدير حميدة مرشوًعا صحيّا لـCRS وأحد أهدافه االسرتاتيجيّة أن يصبح إلسهال األطفال الحاد وقع أقل. للمرشوع نظام بروفرايم 

وMEAL شّغالني. حرضت حميدة مؤّخرًا تدريبًا حول MEAL ولذلك هي حاليًا تفهم الخطوات التي تساعدها يف ضامن نجاح 

املرشوع. يف هذه الحالة، يقاس النجاح من خالل حاالت أقل من إسهال األطفال شهدتها عيادة املنطقة. لقد اختارت حميدة 

وفريقها نتيجة وسطى للهدف االسرتاتيجي هذا وهو تعّقب التغيري يف تعامل األهل مع إسهال األطفال. 

بعد مرور ستة أشهر عىل املرشوع، راجعت حميدة وفريقها النتائج الوسطى ورأت أن عىل الرغم من أّن التدريب جاء يف الوقت 

املناسب وبالشكل الصحيح، مل يكن املتدربون يستخدمون العالج باإلمهاء الفموي الذي تعلّموه من أجل معالجة األطفال 

املصابني باإلسهال.. وبعد سؤال املشاركني يف املرشوع، اكتشفت أن التدريب ركّز يف رسالته عىل العالج لكّنه مل يعِط أّي مترين 

عميل لألهل بنفسهم عىل خلط السائل وإعطائه للطفل باستخدام املستوعبات واملقاييس املحليّة. 

ساعدت حميدة املدّربني عىل مراجعة املنهاج بحسب تلك النتائج. لقد تّم ذلك بدون كلفة إضافيّة. ويف املراجعة التالية، أظهرت 

مؤرشات النتائج الوسطى مستويات أعىل من استخدام العالج من قبل األهل. أصبحت حميدة وفريقها اآلن عىل ثقة أّن تقييم 

منتصف املدة سيظهر أّن أهداف املرشوع االسرتاتيجيّة اآليلة إىل الحّد من إسهال األطفال الحاد ستكون مستوفاة بال شك. 

القسم الأول: حّدد الأنشطة والنتاج

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد بلورة التغذية الراجعة بشأن النبذة عن املفهوم ومراجعتها 	 

راجع إطار عمل النتائج واسرتاتيجّية املرشوع  1.1
يف الفصل الخامس، طّورت إطار عمل للنتائج واسرتاتيجيّة للمرشوع ونظريّة تغيري. أوضحت كيف أّن النتائج 

الوسطى قادت إىل األهداف االسرتاتيجيّة  التي بدورها ساهمت باتجاه الهدف العام. لقد سلّطت الضوء عىل 

االفرتاضات الضمنيّة وقاعدة األدلة السرتاتيجيّة املرشوع يف نظرية التغيري. ويف تطوير إطار عمل النتائج، حّددت 

األنشطة الواسعة والتي ترشح املطلوب والناتج املحتمل عىل الرغم من أّن إطار عمل ناتج النبذة عن املفهوم ال 

يشمل إال الهدف العام واألهداف االسرتاتيجيّة والنتائج الوسطى. 

ونتيجة لعمليّة املراجعة، )الفصل السادس(، تكون قد حصلت عىل تغذية راجعة بشان النبذة عن املفهوم، مبا يف 

ذلك إطار عمل النتائج. يف هذا الوقت، ناقش التعليقات املتعلّقة باملراجعة واالقرتاحات مع باقي فريق تصميم 

املرشوع والجهات املعنيّة ذات الصلة وعّدل إطار عمل النتائج واسرتاتيجيّة املرشوع  ونظريّة التغيري، عىل ضوء 

هذه التغذية الراجعة. 

تجري هذه الخطوات، باإلضافة إىل خطوات أخرى واردة يف هذا الفصل، ضمن ورشة عمل ، كام هو وراد يف 

امللحق 2. راجع تحليل نتائج الجهات املانحة لتكتشف من يجب إرشاكه يف بناء إطار عمل املرشوع وتطوير 

 .MEAL خطط

طّور منطق النشاط باتجاه الناتج   1.2
اآلن، راجع األنشطة التي تكون قد صغتها سابًقا بينام كنت تعمل عىل إطار عمل النتائج ومنّقها هي والناتج. 

إستخدم منوذج إطار عمل النتائج لهذا التمرين األويل وأنرش النتاجات ذي الصلة واألنشطة املرتبطة بها تحت 

كّل من النتائج الوسطى. يسّهل منوذج إطار عمل النتائج "بلمحة صغرية" فهم منطق األنشطة الهادفة إىل إيصال 

املرشوع ومن ثم إىل النتاج والنتائج الوسطى قبل معالجة بناء الربوفرايم )إطار عمل النتائج(. 

ملراجعة  قة �ب
ّ
قش التعليقات املتعل �خ

يق تصم�ي  ي فر
ت

� احات مع �ب والق�ت
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ج 

أ
ل إطار معل النتا�

ّ
الصلت وعد

ّية  وع  ونظر اتيجّية امل�ش واس�ت
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الرسم 7.4: راجع األنشطة ومنّقها

ناقش كيف أّن األنشطة تؤدي إىل نتاجات )وبدورها إىل النتائج الوسطى املرتبطة بها(. ركّز عىل األنشطة الكربى 

والتصويريّة أو فئات األنشطة. ال تتلهَّ بالتفاصيل: ركّز عىل توضيح الـ "كيف". فعىل سبيل املثال، إن مرشوًعا  

مدعوًما من CRS حول النفوذ واملنارصة يف املكسيك يبحث عن التغيري يف تنفيذ سياسات التنمية الريفيّة يف 

املناطق الناقصة الخدمات. يسمح القانون الفدرايل املكسييك بإنشاء مجالس تنمية ريفيّة بلديّة مبشاركة املواطن 

يف صنع القرار. ومتّر املوارد العامة والتخطيط للتنمية الريفيّة من خالل املجالس البلديّة هذه. لكّن هذا القانون 

مل يجر تطبيقه بعد يف خمس من البلديّات الريفيّة التي تخدمها CRS ورشكاؤها. ويكون أحد نتائج املرشوع 

الوسطى إنشاء مجالس تنمية ريفيّة بلديّة مع مجلس صغري للمزارعني يف تلك البلديات الخمس. ويف ما ييل 

نشاطان  كمثال ونتاجات عدة خاصة بالنتيجة الوسطى هذه:

يدرّب معبئو املجتمع الرشكاء من قادة املزارع من خالل اآلليات التشاركيّة عىل املستوى البلدي )النشاط( 	 

حتى يكون لديهم ما يكفي من املهارات واملعرفة من أجل أن ميثلوا بطريقة فّعالة الرشكاء يف املرشوع يف 

مجالس التنمية الريفية البلدية )الناتج(. 

ينظّم مسؤولو املشاريع قادة املزارع من أجل املنارصة مع السلطات البلديّة )النشاط( حتى تسمح تلك 	 

األخرية بدورها بإنشاء مجالس تنمية ريفيّة يف البلديات الخمس )نتاج(

وبينام تناقش هذه األنشطة والنتاجات، وكيف تؤّدي إىل إنجاز النتائج الوسطى املرتبطة بها، فّكر مسبُقا وادرس 

ما هو ذي جدوى بناء عىل ميزانية املرشوع والجدول الزمني وقدرات CRS  ورشكائها واملوارد البرشيّة.  فتطوير 

أنشطة املشاريع سريورة متنّقلة. وبينام تؤّمن املزيد من التفاصيل يف روزنامة األنشطة وميزانيتها، سيكون لديك 

فكرة أفضل عن كلفة الوحدة وسيسمح لك هذا األمر بتكييف غايات املرشوع عىل هذا األساس. 

ى  نشطة الك�ب
أ
ز عىل ال

ّ
رك

نشطة ول 
أ
ّية أو فئات ال والتصو�ي

لتفاصيل  تتلَّ �ب

ICT 4D إن كنت تنوي استخدام تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية

فّكر إن كنت تنوي استخدام تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية للتخفيف من الكلفة وتحسني املخرجات. تشمل األمثلة استخدام كومبيوترات 

Netbook للتعليم عن بعد يستخدمها املوظفون  العاملون يف امليدان الزراعي ، والهواتف النّقالة للمزارعني حتى يكون لهم ولوج إىل املعلومات 

بشأن الطقس وأسعار السوق، والهواتف التي تتقبّل نظام جافا للوحدات التعليميّة املتعلّقة بالحمل ومتالزمة ما بعد الوالدة وإشارات الخطر عىل 

األطفال الحديثي الوالدة واملال النّقال يف مشاريع الغذاء مقابل  العمل الخ. وقبل اتخاذ قرار بشأن حلول تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية، 

عليك بداية أن تقيّم وضعيّة تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية يف منطقة املرشوع والبلد مبا يف ذلك اخرتاق الهاتف الخلوي وامليول والقيود عىل 

االسترياد. راجع )CRS 2015c(  Getting started with ICT 4D solution design )بدء العمل بتصميم حلول تكنولوجيا املعلومات والتواصل 

للتنمية(  للتفاصيل، وراجع اختصاصيي MEAL وتكنولوجيا املعلومات يف بداية سريورة تصميم املرشوع. 
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https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%20documents/Getting%20started%20with%20ICT4D%20solution%20design.pdf
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1.3 أكتب النشاط وبيانات الناتج ومنّقها 
حّول النقاش املتعلّق النشاط املؤّدي إىل نتاج يف الخطوة 1.2 إىل بيانات حول األهداف. يف ما ييل متابعة ألمثلة 

الفصل الخامس )للنتائج الوسطى واألهداف االسرتاتيجيّة وبيانات األهداف العامة(. 

إّن النتاجات هي السلع والخدمات واملعرفة واملهارات والسلوكيّات والبيئة املالمئة التي يوفّرها املرشوع كنتيجة 

لألنشطة التي تجري. فالنتاج هو ما يناله املستفيدون من املرشوع بشكل واضح وفّعال. 

أمثلة عىل بيانات حول النتاج 

للتدّخل بشأن صّحة حديثي الوالدة للتدّخل من أجل بناء السالملتدّخل يف امليدان الزراعي

لقد زادت مزارعات األرز من معرفتهّن ومهاراتهّن 

يف تقنيّات زراعة األرز

لقد وافقت املجموعتان االثنيتان بشكل رسمي 

عىل خطّة من أجل تطبيق نشاط ملموس 

ملصلحة متبادلة

تحّدد املرأة الحامل ورشيكها مًعا املكان 

الذي ستلد فيه املرأة 

تصف األنشطة الوظائف التي يجب القيام بها وإدارتها )ما العمل الذي ستقوم CRS ورشكائها به( من أجل 

تأمني نتاجات من املرشوع تعود للمستفيدين من هذا املرشوع.   

أمثلة عن البيانات عىل مستوى النشاط

لتدّخل بشأن صّحة حديثي الوالدة لتدخل من أجل بناء السالملتدّخل يف امليدان زراعي

ينظّم الرشكاء العاملون يف التوسيع الزراعي تدريبًا 

ملزارعات األرز يعطي املزارعني املزيد من التقنيّات 

السليمة بيئيًا لزراعة األرز

تنظّم CRS  ومدراء املشاريع لدى الرشكاء 

ورشة عمل تجمع مجموعتني دينيتني متنازعتني 

للتعرّف إىل نشاط ملموس ذي مصلحة متبادلة. 

تدرّب الفرق املجتمعيّة التي تجمع 

الذكور واإلناث والعاملة يف املجال 

الصّحي الحوامل ورشكائهّن وأفراد العائلة 

اآلخرين ليرشحوا لهم أهميّة والدة 

األطفال عىل يد شخص ماهر. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافية 
 	 )CRS 2015c( وموظّفي تكنولوجيا املعلومات CRS بدء العمل بتصميم حلول تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية: أسئلة اساسيّة لربنامج

 يساعد املوظفني عىل االطالع عىل القرارات املتعلّقة باالستثامر أو عدمه يف تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية ملرشوع أو برنامج 

ما. امللحقان 1 و 2 يشمالن تسع أسئلة تقود املوظفني من خالل بلورة مفهوم تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية وهي أداة لتحليل دمج 

تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية. 

كتيب التكنولوجية النّقالة )PACT 2014(  إرشادات عمليّة بشأن كيفيّة تصميم حلول جمع البيانات النّقالة من مرحلة التصميم وبشكل شامل. 	 

 	)NetHope 2014( دليل تنظيمي لتكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية: تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية الدوليّة

وع: العمودان 1 و 4 : إبِن إطار عمل الم�ش ي
القسم الثا�ن
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نتيجة وسطى. 
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وّجه فريق تصميم املرشوع والجهات املعنيّة األخرى املشاركة يف هذه الخطوة من تصميم املرشوع باتجاه 

خارطة طريق بناء بروفرايم للعمود 1 )بيانات األهداف( والعمود 4 )االفرتاضات الحّساسة( باستخدام الرسم 

7.5. ذكّرهم اّن "التخطيط باتجاه األسفل والتفكري باتجاه األعىل" يتحّقق من منطق "إذا، و، عندئذ" ويؤكّد 

نظريّة التغيري واالفرتاضات الحّساسة. إرشح أن خارطة الطريق تبدأ بالعمودين 1 و 4 من بروفرايم لكسب 

الوقت. تحّقق بداية أّن أهداف املسوّدة منطقيّة قبل االنطالق يف عمل متطلّب يتعلّق باملؤرشات املرتبطة بها 

وطرق القياس/ مصادر البيانات. تنبّه إىل أّن بروفرايم ال يشمل مؤرّشات ألهداف عىل مستوى النشاط. فيجري 

رصد هذه األخرية من خالل روزنامة األنشطة )راجع الفصل الثامن(. وال يشمل بروفرايم االفرتاضات الحّساسة 

للبيانات عىل مستوى الهدف العام أيًضا مبا أنّه املستوى األعىل يف بروفرايم. 

اّن "التخطيط باتجاه األسفل والتفكري باتجاه األعىل" يتحّقق من منطق "إذا، ثّم، عندئذ" ويؤكّد نظريّة التغيري 

واالفرتاضات الحّساسة.

الرسم 7.5: خارطة طريق بروفرايم: التخطيط إىل أسفل والتفكري إىل أعىل
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2 إمأل العمود 1 )بيانات األهداف(
باستخدام إطار عمل النتائج، إنسخ الهدف العام والهدف االسرتاتيجي والنتيجة الوسطى إىل الخاليا 1 و 2 و 3 

من بروفرايم. وباستخدام العمل الذي قمت به يف القسم 1 أعاله، أضف األهداف التي هي عىل مستوى النتاج 

والنشاط لكّل من النتائج الوسطى يف الخليّتني 4 و5. 

تذكّر أّن مستويات األهداف املختلفة ليس لديها بالرضورة مجموعة املستفيدين نفسها. فعىل سبيل املثال، 

إن نشاط مرشوع تثقيفي ومستويات النتاجات والنتيجة الوسطى تشمل املعلّمني واألهل، بينام يرشك الهدف 

االسرتاتيجي التغيري املرتبط باألطفال الذين هم يف سّن املدرسة. تأكّد من أن عنرص التغيريذي الصلة محّدد 

وبوضوح يف كّل  من املستويات. 

2.3 منّق بيانات األهداف 
راجع بيانات األهداف ومنّقها باستخدام قامئة التحّقق أدناه.

أدخل غاية واحدة فقط، أو هدفًا واحًدا أو منتًجا نهائيًا واحًدا أو نتيجة واحدة لكّل من بيانات األهداف. 	 

تفاَد البيانات املركّبة )... و ...( والجمل املعّقدة )مثل تلك التي تبدأ بـ" من خالل"، "عرب" ، "عن طريق"(. فهذا 	 

النوع من الجمل مرتبط باملستوى التايل إىل أدىن يف تراتبيّة األهداف. 

أكتب كّل بيانات األهداف )عدا األنشطة( يف جمل كاملة، وكأّن الهدف قد تحّقق. أّما النشاطات، 	   	

فاكتبها بصيغة الجملة الفعلية يف الحارض. 

استخدم املعلوم وأعِط االسم الكامل والدقيق للمجموعة أو املجموعة الفرعيّة التي يتوقّع أن تستلم كاًل من 	 

مستويات األهداف  لتنّفذها أو تستفيد منها. بالنسبة لالنشطة، فإّن موضوع الجملة هو CRS  أو العاملني 

لدى الرشكاء )دوره  يف  املرشوع أو منصبه( الذي سيطبّق النشاط. 
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استخدم األفعال القويّة التي تحمل الحركة من أجل أن تصف السلوكيّات التي ميكن مالحظتها أو قياسها مثل 	 

"زد" بداًل من "عّزز" او "أنتج" بداًل من "رّوج"، إلخ. 

تأكّد من أّن بيانات األهداف واضحة ومحّددة  ومن أنها ميكن أن تنطبق وتقاس وتتحّقق. 	 

تحّقق من األرقام املثىل لألهداف. راجع الفصل الخامس للتوصيات املتعلّقة بعدد األهداف االسرتاتيجيّة 	 

والنتائج الوسطى. فال بّد لكّل من النتائج الوسطى أن يكون لها عىل األقل نتاج واحد مساهم ويف بعض 

األحيان ثالثة أو أربعة. ال تحُش بروفرايم بالكثري من النتاجات واألنشطة. أدخل فقط األنشطة األساسيّة 

والتصويريّة أو فئات األنشطة. 

تأكّد من أّن تراتبيّة األهداف تظهر وبوضوح كيف أّن الهدف االسرتاتيجي سيتحّقق )أي األنشطة التي تؤدي 	 

إىل نتاجات مرتبطة باملرشوع ونتاجات تؤّدي إىل نتائج وسطى مرتبطة بها وهي بدورها تؤدي إىل أهداف 

اسرتاتيجيّة(

2.4 إمأل العمود 4 )االفرتاضات الحّساسة(
تذكّر من الفصل الخامس أّن االفرتاضات الحّساسة هي عنارص ال ميكن لفريق املرشوع- أو قّرر الفريق عدم- 

ضبطها لكّنها قد تعرّض نجاح املرشوع إىل الخطر يف حال مل تكن صحيحة. 

هي توقّعات اساسيّة لعمل تراتبيّة األهداف وقد تشمل )أ( املخاطر املمكنة لكّن ليس املرّجحة و/أو )ب( 

القرارات بشأن ما يختار املرشوع أاّل يقوم به ويؤثّر عىل نتائجه )مثاًل، األنشطة التي يقوم بها عنرص آخر(. 

بدًءا مبستوى النشاط، إسأل ما هي الظروف )الداخليّة أو الخارجيّة بشكل خاص( التي يجب أن تتوفّر لتحقيق 

املستوى التايل إىل أعىل ضمن تراتبيّة األهداف. قم بذلك لألنشطة املؤديّة إىل نتاجات )املربع 6( والنتاجات 

املؤدية إىل نتائج وسطى )املربع 7(. اكتب االفرتاضات الحّساسة بجمل كاملة، والرشوط اإليجابيّة التي يجب 

تلبيتها يف حال كان للمرشوع أن يبقى قامئًا باتجاه تحقيق املستوى التايل باتجاه األهداف. 

فعىل سبيل املثال، تسمح وزارة الرتبية ملعلّمي املدارس االبتدائيّة يف املناطق املستهدفة أن تشارك يف التدريبات 

املنظّمة ضمن املشاريع. تأكّد من أنك واثق من أّن تلك الرشوط سوف تتحّقق وأّن بإمكان مدراء املشاريع 

رصدها. 

سبق وتعرّفت إىل االفرتاضات لألهداف االعىل عند بلورتك إلطار عمل النتائج واسرتاتيجيّة املرشوع ونظريّة 

التغيري. راجعها واكتب االفرتاضات الحّساسة للنتائج الوسطى املؤدية إىل الهدف االسرتاتيجي )املربع 8( باتجاه 

الهدف العام )املربع 9( يف إطار عمل املرشوع )بروفرايم(. 

الرسم 7.6: تطبيق منطق »إذا،و، عندئذ« لصياغة االفرتاضات الحّساسة
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مثال عىل افرتاض قاتل

ملرشوع نتاجه املقرتح إنشاء حدائق للمدارس، حّدد الفريق افرتاًضا هو “أن الحكومة ستؤّمن املياه باألنابيب إىل املدارس املستهدفة”. ويف سياق 

حيث غالبية املدارس تفتقر إىل املياه املارّة باألنابيب ولوزارة الرتبية ميزانية صغرية جًدا قلاّم يعترب هذا االفرتاض قاباًل للتطبيق – وهو سوف “يقتل” 

املرشوع مهام كان تطبيق األنشطة األخرى جيًدا )تطوير منهاج لزراعة الحدائق، تدريب املعلّمني، تأمني البذور(. قد يحتاج املرشوع إىل التخيّل عن 

ا لتحقيق النتيجة الوسطى أو يضيف أنشطة تهدف إىل تأمني املياه لحدائق املدارس، مثل تأمني املعدات للمدارس التي  هذا النتاج إن مل يكن أساسيًّ

لديها خزانات لجمع مياه األمطار. 

2.6 اخترب الـ" إذا ،و، عندئذ، ألن" يف العمودين 1 و 4
انتقل يف العمودين 1 و 4 من بروفرايم كام ييل: 

إذا جرت األنشطة كام هو مخطّط لها، يف وقتها، وضمن امليزانيّة وبنوعيّة عالية و بقيت االفرتاضات الحّساسة 	 

كام هي عىل التوايل، عندئٍذ سوف يجري تأمني النتاجات. 

إذا كان األمر مناسبًا وجرى تأمني النتاجات يف وقتها و بقيت االفرتاضات الحّساسة، عندئٍذ سيجري تحقيق 	 

النتائج الوسطى. 

إذا جرى تحقيق النتائج الوسطى و بقيت االفرتاضات الحّساسة، عندئذ تتحّقق األهداف االسرتاتيجيّة ألّن 	 

)إقرأ عاليًا بيان نظريّة التغيري(

إذا تحّققت األهداف االسرتاتيجيّة وبقيت االفرتاضات الحّساسة، عندئذ سيساهم املرشوع باتجاه الهدف العام. 	 

الرسم 7.7: منوذج اختبار إذا،و، عندئذ ملرشوع بناء السالم
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وع: العمودان 2 و3 القسم الثالث: إبِن إطار عمل الم�ش

متى تسخدم هذا القسم؟ 
بعد استكامل العمودين 1 و4 من إطار عمل النتائج )بروفرايم(	 

الخطوات واألدوات 

3.1 استعّد للتعرّف إىل املؤرشات وطرق القياس /مصادر البيانات 
كام يرد األمر يف الرسم 7.5 )ص. 93( حّدد املؤرّشات وطرق القياس / مصادر البيانات لكّل من بيانات األهداف. 

تأكّد من إرشاك مدير MEAL )وموظفي الرصد والتقييم لدى الرشكاء بالشكل املناسب( عند ملء هذين 

العمودين. 

إبدأ من أعىل )الهدف العام ومؤرشات مستوى الهدف االسرتاتيجي وطرق القياس( وجد طريقك إىل أسفل باتجاه 

النتائج الوسطى ومستويات النتاج )املربعات 10-13(. يف العديد من املشاريع، ال يجري القياس عىل مستوى 

الهدف العام مبا أّن االهداف االسرتاتيجيّة للمرشوع تساهم فقط يف الهدف العام األعىل مستًوى. يف هذه الحالة، 

إبدأ العمليّة عىل مستوى الهدف االسرتاتيجي فقط. تذكّر أّن روزنامة األنشطة هي التي تُستخدم لرصد البيانات 

عىل مستوى النشاط، لذلك لن تعمل أنت عىل بلورة املؤرشات عىل هذا املستوى أيًضا. 

3.2 تعرّف إىل املؤرشات
إّن املؤرّش هو عامل كّمي أو نوعي أو متغرّية تقّدم طريقة بسيطة وموثوقة لقياس اإلنجاز، من أجل عكس 

التغرّيات املرتبطة بتدّخل ما أو للمساعدة يف تقييم أداء عنرص تطّور ما )منظمة التنمية والتعاون يف امليدان 

االقتصادي 2010(. 

تحّقق دوًما من متطلّبات الجهة املانحة للمؤرشات. يف حال مل يكن لدى الجهة املانحة مؤرشات محّددة، تحّقق 

إذا كان معرتف بها عامليًا، أي  أنها مؤرشات معياريّة )ترافق طرق القياس( تكون ذات صلة مبرشوعك. تتعلّق 

هذه املؤرشات بشكل عام بالهدف العام والهدف االسرتاتيجي ومستويات النتيجة الوسطى. راجع املوارد اإلضافية 

أدناه لروابط تطلبها الجهة املانحة أو ملؤرشات موىص بها كام ولروابط ملؤرشات صناعة مقبولة عموًما للقطاع.

عند استخدام املؤرّشات املعياريّة، عّدلها بالشكل املناسب مع وضع مرشوعك. راجع الجدول 7أ أدناه للحصول 

عىل مثال عن التعديل املناسب والتعديل غري املناسب ملؤرّش معياري. 

 الجدول 7 أ: التعديالت املناسبة وغري املناسبة للمؤرّشات املعياريّة 

التعديل غري املناسبالتعديل املناسباملؤرش املعياري للغذاء من أجل السالم

عدد األفراد الذين حصلوا عىل دعم الحكومة 

األمرييكية ىل املدى القصري إلنتاجية القطاع 

الزراعي أو تدريب عىل األمن الغذايئ

عدد الذكور واإلناث من املزارعني والراعويني 

الذين حصلوا عىل دعم الحكومة األمريكية 

عىل املدى القصري إلنتاجية القطاع الزراعي أو 

تدريب عىل األمن الغذايئ

عدد اإلناث من املجموعات املنتجة الذي 

حصل عىل دعم الحكومة األمريكيّة عىل املدى 

القصري إلنتاجية القطاع الزراعي أو تدريب 

عىل األمن الغذايئ

يتطلّب مؤرّش األغذية من أجل السالم 	 

املعياري قياسات خاصة بأفراد ولذلك يكون 

تركيز املؤرّش عىل املجموعات املنتجة غري 

مناسب

عند بلورة مؤرّش ما، تأكّد من أنّه SMART: محّدد، قابل للقياس، قابل للتحقيق وذي صلة ومحدد بالوقت. 

إليك مثال عن مؤرش SMART لهدف اسرتاتيجي ينص عىل التايل: “تعيش األرس التي تأثّرت بالفيضانات يف 

مالجئ مناسبة ثقافيّا تحميها من طقس الشتاء القايس”: بحلول 15 كانون األول )ديسمرب(، %75 من األرس التي 

تأثّرت بالفيضانات يف القرى املستهدفة يف املنطقة الرشقيّة تعيش يف مالجئ تتامىش مع معايري Sphere لجهة 

الحميميّة والحامية من الربد. يعترب هذا املؤرّش محّدًدا )يصف الظروف املستقبليّة، واملجموعة املستهدفة واملكان 
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الذي تتواجد فيه املجموعة املستهدفة والرشوط التي يجب تلبيتها(. قابل للقياس )من املمكن مالحظة ما إذا 

كانت األرس تعيش يف مالجئ ومن املمكن تقييم متايش املالجئ مع معايري Sphere املحّددة املقرتحة من خالل 

مسح و/أو مالحظة مبارشة(، قابل للتحقيق )بعد النقاش مع غالبيّة املعنيني، من املتوقّع أن يتمّكن املرشوع من 

تحقيق هذه النتيجة يف الوقت املحّدد ومع املوارد املطلوبة(، ذي صلة )تعكس النتيجة الحاجات التي عرّبت عنها 

املجتمعات املحليّة لجهة امللجأ وتقيس مبارشة التغيريات الجوهريّة التي يوّد الهدف االسرتتيجي تأمينها( ومحّدد 

بالوقت )له تاريخ استحقاق، ويف هذه الحالة يف بداية الشتاء(. 

ضع نصب عينيك مجموعة محدودة من املؤرّشات املتّسقة واملختارة بشكل حذر والتي تستجيب ملتطلّبات 

الجهات املانحة وهي مًعا تلتقط العنارص الجوهريّة لبيان األهداف الذي ترغب بقياسه. ويف غالبيّة الحاالت، 

ال يتعّدى هذا األمر املؤرشين أو الثالثة  للهدف االسرتاتيجي أو النتيجة الوسطى أو النتاج. ويف غالبيّة الحاالت، 

يكون لدينا واحد فقط. تأكّد أن النتاج- واملؤرشات عىل مستوى النتيجة الوسطى سهلة القياس من أجل تأمني 

معلومات يف الوقت املناسب إلدارة صنع القرار يف املرشوع تلبية الحاجة إىل املعلومات املطلوبة من الجهات 

املعنية الرئيسة )الجهات املانحة، CRS ، الرشكاء، الحكومة، املجموعات يف الجامعة، إلخ(. 

فّكر مليًا بتفصيل املؤرشات وكيفيّة القيام بذلك وليكن ذلك واضًحا بشكل رصيح يف بروفرايم )إطار عمل 

النتائج(. راجع قوائم التحّقق يف الفصل الثاين ملتابعة دمج النوع االجتامعي. 

3.3 حّدد طرق القياس/ مصادر البيانات
يصف بروفرايم )إطار عمل النتائج( يف العمود الثالث طريق القياس التي سيستخدمها املرشوع لتعّقب كّل 

من مؤرشات األداء يف العمود 2، أو مصدر البيانات الدقيقة غري التابع للمرشوع الذي سيجري استخدامه؛ مثًل 

املسوحات املنتظمة التي تقوم بها منظّمة أخرى. تأكّد أّن املؤرشات التي جرى اختيارها هي ذات جدوى وفعالة 

مقابل الكلفة لقياس وضع محّدد وسياق محّدد للمرشوع. لطرق جمع البيانات األكرث تعقيًدا )املسوحات ذات 

العيّنات العشوائيّة(  كلفة أعىل وهي تتطلّب املزيد من الوقت واملوارد البرشيّة. تأكّد من أنّها متامشية بالحجم 

مع حجم مرشوعك وميزانيّته. أما الطرق األبسط، مثل استخدام السجالت القامئة )مثل الحضور إىل عيادات ما 

قبل الوالدة( واالختبارات السابقة والالحقة للتدريب، واملراقبة املبارشة أو املقابالت مع مجموعات صغرية من 

املشاركني فقد جرى اختيارها لهذا الهدف، يجب أن تستخدم للمؤرشات املستخدمة عىل مستوى الناتج )وعندما 

يكون ذلك ممكًنا عىل مستوى النتيجة الوسطى أو عىل مستوى الهدف االسرتاتيجي( للتأكّد من توفّر البيانات يف 

الوقت املناسب لصنع القرار من أجل املرشوع. 

الرسم 7.8: الكلفة وتعّقد األمور يف جمع البيانات 

موعة مدودة  ضع نصب عينيك مب
تارة  ات املتّسقة واملخ

من املؤ�شّ
ي تستجيب 

بشلك حذر وال�ت
ة وهي مًعا 

خ
هات املا� بات الب

ّ
ملتلك

ّية لبيان  وهر تلتقط العنارص الب
غب بقياسه. هداف الذي �ت

أ
ال

ف
التكـــــالـــــي

التعقيـــــــد

املراقبة

إحصاءات 

روتينيّة

نقاش

 مجموعات تركيز

دراسات خاصة أو 

»ملوضع محدد«

السجالت املتوفرة 
)مثأُل قامئة باألرس(

ال بّد للجهود القامئة أن 
تتامىش مع التحسينات يف 

صنع القرار

مقابالت مع املخربين 
األساسيني

مسوحات 
لعيّنات بسيطة

تكنولوجيا 

املعلومات والتواصل 

للتنمية 

فّكر إذا كانت أنظمة جمع 

البيانات ستستخدم تكنولوجيات 

مثل جمع البيانات النّقالة أو 

التخزين الغيمي لتسهيل رفع 

التقارير بشأن MEAL. ويف 
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يؤّمن استخدام الطرق النوعيّة 

)مثل نقاش املجموعات( 

البيانات الكميّة.

اخرت الطريقة )الطرق( األنسب واألنجع لقياس املؤرّش، واضمن يف الوقت نفسه أن تؤّمن مؤرشات بروفرايم 

)إطار عمل النتائج( وطرق القياس املالزمة مًعا توازنًا بني البيانات النوعيّة والكميّة. فالبيانات الكمية هي 

البيانات التي ميكن عّدها أو ترميزها أو متثيلها بشكل رقمي. إّن البيانات  النوعيّة هي البيانات املفتوحة واملبنية 

عىل نص أو هي بيانات رسدية تؤّمن الوصف املفّصل للسياقات والتحّديات والفّعاليات وأنواع األشخاص واألرس 

والسلوكيّات املراقبة. توثّق البيانات الكميّة الـ "ماذا" والـ"كم"، بينام ترشح البيانات النوعيّة الـ "ملاذا" )أو الـ "ملَ 

ال"( والـ "كيف". يجري جمع البيانات النوعيّة والكميّة وتحليلها باستخدام طرق مختلفة. راجع الجدول 7 ب 

للمقارنة. 

الجدول 7 ب: جمع البيانات النوعّية والكمّية وتحليلها

طرق التحليلطرق الجمعطبيعة البيانات

املسوحات/ املقابالت املهيكلة، قياسات املوقع، رسم الخرائط، البيانات الكمّية
املالحظة املبارشة باستخدام قوائم التحّقق

املقارنة بني الخط القاعدي والخط الحايل مقابل 
الهدف، بني الفرتات/ التحليل الطويل.

مقارنة بني الفئات املنفصلة/ مجموعات املقارنة؛ 
تحليل الرتابط املتعدد املتغرّيات؛ مقارنة بني 

املجموعة الهدف ومجموعة الضبط )تحليل مضاد 
للوقائع(

املخرب األسايس واملقابالت األخرى شبه املهيكلة، نقاشات البيانات النوعّية
مجموعات الرتكيز، املالحظات غري املهيكلة، والصور 

وتسجيالت الفيديو

تحليل املضمون اليدوي أو املبني عىل الكمبيوتر 
)حّدد وصّنف املواضيع الناشئة(، مقارنة بني الفئات 
املنفصلة، تحليل مجموعات األقران /املرجع، وطرق 

التحليل شبه اإلحصايئ، الخ. 

راجع الجدول 7 ج لنصائح حول بيانات مؤرّش األداء وطرق القياس / مصادر البيانات. تؤّمن خطّة الرصد 

والتقييم )راجع الخطوة 3.4( اإلرشاد اإلضايف لصياغة طرق القياس لكّل من املؤرّشات. 

الجدول ج: نصائح بشأن بيانات مؤرّش األداء وطرق قياسها/مصادر البيانات املرتبطة لكّل من 

املؤرّشات. 

يف العديد من الحاالت، ال يجري رصد الهدف العام أو تقييمه. ففي املشاريع التي تقيّم الهدف العام، تكون بيانات مؤرّش األداء 	 الهدف العام
والبيانات املرتبطة مأخوذة من املصادر املوجودة املناسبة مثل منظمة العفو الدولية والفاو وفريدوم هاوس واملعهد الدويل 
لبحوث سياسات األغذية ومنظمة الشفافية الدولية والبنك الدويل ووكاالت األمم املتحدة والتقارير الوطنيّة الحكوميّة، الخ.

األهداف 

االسرتاتيجّية

تعكس األهداف االسرتاتيجيّة املنفعة )املنافع( التي يتوقّع أن تحصل عليها املجموعات الفرعيّة للمستفيدين بحلول نهاية 	 
املرشوع كنتيجة للتغيري)ات( السلويكّ )ة( عىل مستوى النتيجة الوسطى، يدفعها تسليم ناجح لنتاجات املرشوع واستالمها. 

من أجل قياس هذه املنافع مقابل األهداف، غالبًا ما تجري مقارنة نتائج نهاية املرشوع مع نتائج خط القاعدة املناسب )أكان 	 
ذلك من طرق القياس األوليّة أو أّي مصادر بيانات أخرى يف وقت تقييم املرشوع النهايئ.

النتائج 

الوسطى 

تركّز النتائج الوسطى عىل الدليل الحيّس لتغطية التغيري السلويك )مثل االعتامد أو االمتصاص( أو مدى نفاذ الخدمات أو استخدام 	 
النتاجات

بشكل عام، ميكن جمع مؤرشات النتائج الوسطى خالل املرشوع بحّد ذاته فقط مبا أنها خاصة بالتغيريات السلوكيّة /أو يجري 	 
استخدام النتاجات كجواب عىل التدخالت القامئة/الواقعة ضمن املرشوع املحدد وموقعه. أما مصادره الثانوية املحليّة فقلاّم 

تكون متوفّرة عىل هذا املستوى. 
تبدأ عمليّة رصد مؤرشات النتائج الوسطى رسيًعا بعد أن تكون النتاجات قد بدأت بالوصول، وعندما ميكن التوقّع بشكل منطقي 	 

أن تبدأ بالدخول حيز التنفيذ ويجري تقييمها يف منتصف املدة.

 تسمح مؤرشات النتاجات بإدارة املرشوع من أجل رصد فعيل ويف الوقت املناسب ومن أجل تأمني نوعي النشطة املرشوع. يتّم 	 النتاجات
بشكل عام جمعها كجزء من رصد املرشوع الروتيني، ويجري استخدامها يف اجتامعات مشاريع فصليّة ويف التقارير التي توثّق 

النتائج وتعّدل األنشطة كام تدعو الحاجة من أجل تحسني التنفيذ. 
غالبًا ما يجري قياس مؤرشات النتاجات عىل اساس اآلثار املبارشة للسلع والخدمات التي يجري تأمينها، واألمثلة عىل ذلك هي 	 

النتائج املسجلة قبل/بعد التدريب، والتقييامت العمليّة والهيكليّات الجديدة والوثائق أو األنظمة وأعداد املدارس التي أعيد 
تأهيلها، الخ...
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4 تطوير خطة رصد وتقييم 
إن خطة الرصد والتقييم هي جدول يفّصل متطلّبات الرصد والتقييم لكّل من مؤرشات بروفرايم )إطار عمل 

املرشوع( وافرتاضاته، ما يسمح للمشاريع بأن تجمع البيانات القابلة للمقارنة مع الوقت. وتحّدد خطّة الرصد 

والتقييم املؤرّشات وتلّخص املعلومات بشأن جمع البيانات لجهة الكيفية والزمن وبشأن تحليلها ورفعها 

وتخصيص املسؤوليات لكّل منها عىل التوايل. غالبًا ما يكون هذا النوع من أوراق العمل الخاصة باملؤرشات 

مطلوبًا من الجهات املانحة التي قد يكون لها شكلها الخاص املحّدد الذي يجب تقدميه مع اقرتاح املرشوع. فعىل 

سبيل املثال تسّمى خطّة الرصد والتقييم الخاصة بوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة "خطة إدارة األداء" 

)PMP( وتستخدم منوذًجا يكون نوًعا ما مختلًفا عن منوذج CRS. راجع نصائح حول رصد األداء وتقييمه: إعداد 

خطة إدارة األداء )USAID 2010b( للمزيد من املعلومات.

إمأل منوذج خطة الرصد والتقييم )هو منوذج فارغ ميكن تفريغه من هنا(، متبًعا التعليامت الواردة يف املرجع 

السهل لخطّة الرصد والتقييم الوارد يف نهاية هذا الفصل )الجدول 7هـ(. تأكّد أن خطة الرصد والتقييم تعكس 

سياسات MEAL املحّدثة الخاصة بCRS، مثل االجتامعات الفصليّة مع الرشكاء من أجل التحليل املشرتك وفّكر 

ببيانات رصد املرشوع، التقارير الفصليّة، الخ. 

)IPTT( 3.5 طّور جدول تعّقب أداء املؤرش
يساعد تحديد األهداف )باستخدام جدول تعّقب أداء املؤرش( يف توضيح عدد الخدمات أو مستوى التغيري مع 

الوقت. إن األهداف الواضحة مهّمة من أجل الوصول إىل روزنامة أنشطة دقيقة وميزانيّة مرتبطة بها، وال سيام 

لالقرتاحات املتعددة السنوات. أما جدول تعّقب أداء املؤرّش IPTT فهو أداة يجري استخدامها لتوثيق األهداف 

السنوية وأهداف منتصف املرشوع ونهايته لكّل من املؤرشات ومن ثّم من أجل متابعة التقّدم مع الوقت خالل 

التنفيذ. 

يف ما يتعلّق بأرقام الخط القاعدي واألهداف املحّددة فهي غالبًا ما تقّدر خالل تصميم املرشوع ومن ثّم تجري 

مراجعتها بعد انتهاء مسح الخط القاعدي خالل انطالقة املرشوع )وبعد ذلك يجري تحديثها(. وتعترب جداول 

تعّقب أداء املؤرش )أو أي منوذج مشابه( مفيدة بشكل خاص للمشاريع الكربى املتعددة السنوات وقد تطلبها 

بعض الجهات املانحة. 

من أجل تطوير IPTT جدول من هذا القبيل، راجع إرشادات الجهة املانحة واستخدم الرصد والتقييم: توجيهات 

جدول تعّقب أداء املؤرش؛ توجيهات وأدوات إلعداد جداول تعّقب أداء املؤرش واستخدامها )ماك ميالتن وآخرون 

2008) التي تشمل منوذج IPTT، ومناذج IPTT املستكملة ونصائح مفيدة لها. 

3.6 راجع بروفرايم وصّحح إطار عمل النتائج بالشكل املناسب
راجع بروفرايم من جديد مستخدًما مساعد العمل عىل بروفرايم يف نهاية هذا الفصل )الجدول 7 د(. 

إطرح األسئلة التالية للتحّقق من نوعيّة العمودين 2 و 3 الخاصني بربوفرايم: 

هل تؤّمن املؤرشات املعلومات املفيدة لصنع القرار وتعّقب التقّدم؟ 	 

هل أّن املؤرّشات محّددة بالشكل املناسب؟ 	 

هل أّن الكثافة وتواتر أنشطة الرصد مناسبة لحجم املرشوع؟ هل يجري أخذ القضايا املوسميّة باالعتبار؟ 	 

هل أّن املنهجية النموذجيّة مناسبة ملرشوعك؟ 	 

هل أّن CRS ورشكاءها يتمتّعون باملهارات وامليزانيّة املطلوبة من أجل جمع البيانات ذات الصلة؟ 	 

هل من توازن جيّد بني املؤرشات النوعيّة والكميّة وطرق القياس؟ 	 

قد يكون العمل عىل بروفرايم أّدى إىل تعديالت عىل النتيجة الوسطى واألهداف االسرتاتيجية وبيانات األهداف 

املحددة عىل مستوى الهدف العام. تحّقق من التاميش بني  إطار عمل النتائج والعمود 1 من بروفرايم )الصفوف 

الخاصة بالنتيجة الوسطى والهدف االسرتاتيجي والهدف العام(. 

نصيحة عملّية: 

بعد متويل مرشوع ما، يطور 

موظفو CRS دليأًل تشغيليًا 

ملرشوع نظام MEAL )إجراء 

MEAL1.2(. وكام ترى ذلك 

مناسبًا، ميكنك أن تعّد بعض 

عنارص الدليل التشغييل 

خالل تصميم املرشوع. راجع  

اإلرشادات بشأن الرصد والتقييم 

و رزمة املشاريع الثالثة، للمزيد 

من املعلومات. 

من أجل تطوير IPTT جدول 

من هذا القبيل، راجع إرشادات 

الجهة املانحة واستخدم الرصد 

والتقييم: توجيهات جدول تعّقب 

أداء املؤرش؛ توجيهات وأدوات 

إلعداد جداول تعّقب أداء 

املؤرش واستخدامها )ماك ميالتن 

وآخرون 2008) التي تشمل 

 IPTT ومناذج ،IPTT منوذج

املستكملة ونصائح مفيدة لها. 
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http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadw107.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadw107.pdf
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%2520documents/ProPack%2520I%2520-%2520ME%2520plan%2520template.doc
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
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الدروس املستقاة 
تذكّر أّن األجوبة غري املتوقّعة )أكانت إيجابية أو سلبيّة( عىل التدخالت يف املرشوع غالبًا ما تحصل. تأكّد من أّن 

خطط MEAL تساعد يف استشعار التغيري غري املستبق وتوثيقه باإلضافة إىل التقدم مقابل مؤرشات املرشوع. 

تأكّد أن بيانات األهداف واملؤرشات يف الوثائق كافة )إطار عمل النتائج وبروفرايم وخطة الرصد والتقييم و

IPTT يف حال استخدامها( تأيت بالصياغة نفسها. و يف حال أجريت تغيريًا عىل وثيقة ما، تأكّد من أن ذلك 

ينسحب عىل الوثائق كافة. 

ا عىل وثيقة  ً ي حال أجريت تغي�ي
خ

�
د من أن ذلك ينسحب 

ّ
ك

أ ما، �ت
ئق اكفة.  عىل الو�ش

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
روابط للمؤرشات املعياريّة بحسب القطاع: 

الزراعة وسبل العيش
 	)Feed the Future 2014( دليل مؤرش تغذية املستقبل

األغذية من أجل السالم. تحّقق من قامئة USAID للمؤرشات املعيارية األحدث يف برنامج األغذية من أجل السالم. 	 

االستجابة الطارئة 
دليل Sphere )مرشوع Sphere 2011( ويشمل مؤرشات معيارية حول WASH، واملالجئ واملخيّامت واملواد غري الغذائيّة، واألمن الغذايئ 	 

والتغذية واألعامل الصحيّة. 

التوجيهات من أجل االقرتاحات USAID 2012d( USAID OFDA( الصفحة 18 والصفحات التالية وتشمل مؤرشات معياريّة بحسب 	 

 .OFDAالقطاع يجب استخدامها يف غالبيّة ما يجب تقدميه للـ

الصّحة
 	)Measure Evaluation 2014( ملحق األدوات ملسح األيتام واألطفال املستضعفني :PEPFAT MER مؤرشات املسح األسايس لجمع

مؤرشات مرشوع FANTA التنوع الغذايئ األرسي، الجوع لدى األرسة، الخ. 	 

قامئة املراجع العامليّة لـ100 مؤرش صحة جوهري )منظّمة الصّحة العامليّة(	 

مؤرشات من أجل تقييم مامرسات تغذية الرّضع واألطفال الصغار: األجزاء 1 و2 و3 )منظمة الصحة العامليّة 2010/2008(	 

الرصد والتقييم: مذكرات وأدوات توجيهيّة؛ قامئة جوهريّة من املؤرّشات: )الصندوق العاملي 2015(	 

العنف ضّد املرأة والفتاة: مجموعة مؤرشات رصد وتقييم )بلوم 2008(	 

الدميقراطّية والحوكمة وبناء السالم 
 	)CRS 2010b( لبناء السالم GAIN مؤرشات

 	)USAIDd 2013( نظريّات التغيري ومؤرشاته يف إدارة النزاع والحّد منه

موارد وروابط أخرى
 	POL- الخاصة بالوكالة MEAL مبا يف ذلك الروابط مع سياسة ،MEAL إجراءاته، موارد الوكالة األكرث حداثة بشأن  MEAL موقع سياسات

OOD-PRG-008، أجوبة عىل األسئلة املطروحة بشكل متكرر )FAQ(؛ eValuate وهي أداة تقييم ذايت وموارد كثرية أخرى. 

إرشادات بشأن الرصد والتقييم )هاغنز وآخرون 2012(، راجع بشكل خاص إنشاء خطة رصد وتقييم )الصفحات 33-38( وأسئلة مراجعة خطة 	 

الرصد والتقييم يف امللحق الثاين، الخطوة األوىل )صفحة 120(. 

 	)USAID 2010a( العدد 7. إعداد خطة إدارة األداء )نصائح لرصد األداء وتقييمه )النسخة الثانية

 	)DFID 2011b( نبذة عن الكيفيّة: ورقة حول املامرسات من وزارة التنمية الدوليّة؛ إرشادات حول استخدام إطار العمل املنطقي

USAID OFDA
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http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/ftf_handbook_indicators_october2014.pdf
http://www.spherehandbook.org/
http://www.spherehandbook.org/
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/guidelines_for_proposals_2012.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/guidelines_for_proposals_2012.pdf
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-14-90
http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/ms-14-90
http://fantaproject.org/monitoring-and-evaluation
http://fantaproject.org/monitoring-and-evaluation
http://who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/documentation/en/
http://who.int/healthinfo/country_monitoring_evaluation/documentation/en/
http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/
http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/
http://www.theglobalfund.org/en/me/documents/
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/gender/violence-against-women-and-girls-compendium-of-indicators
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/gain-peacebuilding-indicators
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/gain-peacebuilding-indicators
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAED180.pdf
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared%20Documents/POL-OOD-PRG-008%20%255bEN%255d.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared%20Documents/POL-OOD-PRG-008%20%255bEN%255d.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared%20Documents/POL-OOD-PRG-008%20%255bEN%255d.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared%20Documents/POL-OOD-PRG-008%20%255bEN%255d.aspx
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadw107.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/253889/using-revised-logical-framework-external.pdf
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

القسم الرابع: خطّط للرصد والتقييم والمساءلة والتعّلم: جزء الرصد والتقييم

متى تستخدم هذا القسم؟ 
عندما تناقش قسم الرصد والتقييم يف MEAL من أجل بلورة أنشطة وميزانية مرتبطة به ومن أجل 	   	

صياغة القسم التحريري الخاص بـMEAL  يف االقرتاح. 

الخطوات واألدوات 

4.1 تطوير خطط من أجل رصد املرشوع 
إن الرصد هو جمع املعلومات وتحليلها وتوثيقها املمنهج وال سيام املعلومات املتعلّقة بالتقدم باتجاه تحقيق 

أهداف املرشوع والتغيريات يف السياقات التشغيليّة من أجل أن تكون القرارات املتخذة يف الوقت املطلوب 

مبنيّة عىل معلومات أكيدة ومن أجل املساهمة يف مساءلة املرشوع ويف التعلـّم منه. يعمل موظـّفو CRS مع 

الرشكاء عىل الجمع والتحليل والتفكري برصد البيانات الدقيق واستخدامها وذلك بشكل منتظم من أجل أن يكون 

مستجيبًا للتغذية الراجعة من املجتمع املحلـّي وذلك تلبية ملتطلّبات الجهات املانحة ومن أجل الحفاظ عىل 

جودة عالية للربنامج )سياسة MEAL  التابعة لـ CRS الرقم 2(. 

خطّط لرصد اهداف عىل مستوى األنشطة والنتاج والنتيجة الوسطى. وبينام يجري تقييم األهداف عىل مستوى 

النتيجة الوسطى يف منتصف املرشوع أو نهايته، يجب أيًضا أن يجري رصدها فور تسليم النتاجات. فرصد النتيجة 

الوسطى يف وقت مبكر يساعد يف حّل املشاكل أو العقد ويضمن أن يكون املرشوع عىل الخط السليم من أجل 

تحقيق األهداف االسرتاتيجيّة. باإلضافة إىل ذلك، خطّط لرصد افرتاضات بروفرايم الحّساسة مع التغيريات غري 

املتوقّعة يف السياق الذي قد يؤثّر عىل مخرجات املرشوع واآلثار اإليجابيّة أو السلبيّة للمرشوع. 

ال بّد لخطة الرصد أن تشتمل عىل ما ال يقل عن  إجراءات MEAL  التابعة لـCRS التالية. خطط كيف أّن 

موظفي املرشوع سوف: 

يلتقون مع الرشكاء عىل أساس موسمي من أجل أن يحلّلوا بيانات رصد املرشوع بشكل مشرتك ويفّكروا بها 	 

 .)MEAL من أجل انتاج مواد للعمل تُخصص لها مسؤوليات )إجراء 2.1  من

يلتقطون وينقلون بيانات املستفيدين ويوفّرون الخدمات لهم بشكل سنوي عىل أساس معايري الوكالة 	 

)MEAL وتحديداتها وعمليّاتها )إجراء 2.3 من

يقودون ويوثّقون النتائج الواردة عن تقييم جودة البيانات السنويّة لكّل من املشاريع املمتدة عىل سنتني أو 	 

 .)MEAL أكرث ) إجراء 2.4 من

فّكر بتبعات أنشطة الرصد املخطّط لها عىل املوارد البرشيّة والقدرات والكلفة. ال بّد أن ترد غالبيّة األنشطة يف 

روزنامة األنشطة وأن ترد يف امليزانيّة )راجع منوذج ميزانيّة MEAL الوارد يف الفصل التاسع(. 

4.2 طّور  خططّا لتقييامت املشاريع
إن التقييم هو تخمني دوري وممنهج ملدى صلة  مرشوع ما وفّعاليّته وفاعليّته وأثره واستدامته عىل شعب 

محّدد. هو يبني عىل البيانات التي جرى جمعها خالل الرصد باإلضافة إىل البيانات اإلضافيّة التي جرى جمعها 

من أجل فهم أوجه محّددة من املرشوع بعمق أكرب. 

تعمل CRS مع رشكائها عىل إجراء تقييامت ترتكز إىل االستخدام. وتحّسن هذه املقاربة لتصميم التقييامت 

وقيادتها إمكانيّة تطبيق التعلّم من قبل املستخدمني املحتملني للنتائج التي جرى التوّصل إليها )باتون 2008(.  

كام تتامىش تقييامت CRS مع أّي من متطلّبات الجهات املانحة املحّددة. فال بّد لتقييامت CRS أن تطبّق 

السياسات األخالقيّة ذات الصلة وأن تظهر االحرتام للناس وترّوج للمشاركة املجتمعيّة. 

يجري تقييم األهداف العالية املستوى ضمن بروفرايم )النتائج الوسطى، واألهداف االسرتاتيجيّة ويف بعض 

الحاالت الهدف العام(. فبناء عىل حجم املرشوع واإلطار الزمني الخاص به، تختلف متطلّبات CRS  لتصميم 

تقييم املرشوع. تذكّر أن تراجع طلب االقرتاح أو إرشادات الجهة املانحة مبا أّن متطلّبات الجهة املانحة قد تكون 

 .CRS أكرث رصامة من سياسات

الرصد

جمع املعلومات وتحليلها 

وتوثيقها املمنهج وال سيام 

املعلومات املتعلّقة بالتقدم 

باتجاه تحقيق أهداف املرشوع 

والتغيريات يف السياقات 

التشغيليّة من أجل أن تكون 

القرارات املتخذة يف الوقت 

املطلوب مبنيّة عىل معلومات 

أكيدة ومن أجل املساهمة يف 

مساءلة املرشوع ويف التعلّم منه.

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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املشاريع ذات القيمة اإلجامليّة دون 1مليون $ أو دون السنة عىل املستوى الزمني ال تتطلّب تقيياًم، لكّنها 	 

تشكل خططًا ملراجعة ما بعد العمل يف نهاية املرشوع )راجع القسم املتعلّق بالتعلّم أدناه(

مرشوع بني 1 مليون $ و 5 مليون $ بالقيمة اإلجامليّة وميتّد عىل سنة أو أطول، يجب أن يشتمل عىل تقييم 	 

نهايئ داخيل. 

مرشوع من 5 مليون $ كقيمة إجامليّة يجب أن يطلب تقيياًم نهائيًا خارجيًّا. 	 

يتوقع من مرشوع ممتد عىل ثالث سنوات أو أكرث أن يشتمل عىل تقييم الخط القاعدي يوثّق القيم للنتاجات 	 

والنتائج الوسطى ومؤرشات األهداف االسرتاتيجيّة واملراجعة الداخليّة التكوينيّة ملنتصف املدة )أو، يف حال 

 MEAL طلبت الجهة املانحة ذلك، تقييم منتصف املدة الخارجي( باإلضافة إىل التقييم النهايئ )إجراءات

التابعة لـ CRS  )3.1، 3.4 و 3.6(

)ترد متطلبات التقييم لالستجابة الطارئة يف القسم 7(

متيّز بعض الجهات املانحة بني تقييامت األداء )التي يجري من خاللها مقارنة البيانات الواردة عن املؤرشات يف 

منتصف مدة املرشوع ونهايتها مع قيم الخط القاعدي( وتقييامت لألثر تجري بشكل عام بعد املرشوع وتهدف 

إىل قياس التغيريات لدى األفراد واألرس والجامعات أو املؤسسات التي ميكن نسبها إىل مرشوع )مثاًل عىل مستوى 

الهدف العام(. وغالبًا ما يكون ذلك بحسب تصميم تجريبي أو شبه تجريبي. وتسّمي الجهات املانحة األخرى 

التغيري عىل مستوى الهدف االسرتاتيجي »األثر«. تنبّه بشكل جيّد إىل متطلّبات الجهات املانحة للتقييامت 

الخارجيّة أو تقييامت األثر مع تقّدم هذه األخرية. راجع مدير قسم MEAL لديك للحصول عىل نصائح بشأن 

تبعات امليزانيّة لتصميم تقييم املرشوع. 

يفرتض بخطط التقييم أن تشتمل، أقلّه، عىل األنشطة التي لديها مورد برشي، ووقت و/أو تبعات عىل امليزانيّة. 

بشكل خاص، خطّط كيف أّن موظفي املرشوع سوف: 

يجمعون بيانات الخط القاعدي ذات الصلة والوقت املطلوب لذلك. فّكر كيف أّن ذلك سوف يؤثّر عىل 	 

توقيت انطالق األنشطة 

أجِر مراجعة منتصف مّدة و/أو مراجعة نهائيّة أو تقييم. فّكر متى يفرتض بذلك أن يحصل وما هو الوقت 	 

املطلوب إلجرائها

أقم الفعاليات التشاركيّة مع الرشكاء من أجل التفكري بنتائج التقييم. 	 

MEAL 4.3 صغ الخطط والقرارات من أجل القسم التحريري يف

تأكّد من أنّك تلتقط الخطط والقرارات األساسيّة للرصد والتقييم التي يجب أن تدخل يف القسم التحريري لـ

MEAL. راجع القسم 6 أدناه لتفاصيل إضافيّة. 

مراجعة ما بعد العمل

هو خيار بسيط ورسيع ومتقلّب 

لتسهيل التقييم املستمّر لألداء 

التنظيمي الذي يتطلّع اىل النجاحات 

والفشل ويتأكّد أّن التعلّم يجري 

لدعم التحّسن املستمّر. 

تقييم األداء 

تقييم يقارن البيانات الناتجة عن 

املؤرشات مع الوقت )بشكل عام 

يف منتصف املرشوع أو يف نهايته( 

مقابل قيم الخط القاعدي. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
إرشادات بشأن الرصد والتقييم )هاغنز وآخرون 2012( راجع معايري الرصد والتقييم الجوهريّة والنوع االجتامعي يف الرصد والتقييم ورصد 	 

املشاريع واملشاركة املجتمعّية  يف الرصد والتقييم )الصفحات 19-3(

موقع السياسات واإلجراءات املتعلقة بـMEAL ضمن CRS موارد الوكالة األحدث بشأن الرصد والتقييم 	 

رزمة املشاريع الثانية )CRS 2007 a( راجع بشكل خاص الفصل السادس، القسم الثالث بشأن اجتامعات مراجعة املرشوع والفصل السابع، 	 

القسامن األول والثاين بشأن التقييامت، مبا يف ذلك التقييامت املرتكزة إىل االستخدام. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/propackII.pdf
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القسم الخامس: خطّط للرصد والتقييم والمساءلة والتعّلم: جزء المساءلة والتعّلم

التغذية الراجعة

متى تستخدم هذا القسم؟ 
 	 MEALوذلك لبلورة األنشطة وامليزانيّة املرتبطة بـ MEAL عند مناقشة الجزء املتعلّق باملساءلة والتعلم من

ولصياغة القسم التحريري من االقرتاح. 

5.1 بلور الخطط من أجل املساءلة 
خالل تصميم املرشوع، ناقش خطط املساءلة الخاصة باملستفيد والتي لها موارد برشية وتبعات عىل امليزانية. 

فهي تشمل، كحّد أدىن: 

توجيه موظفي املرشوع الجدد بشأن املساءلة أمام املستفيد	 

التشاور مع املستفيدين واملستفيدات يف جامعة محليّة واحدة أو أكرث لتحديد املؤرشات من أجل نجاح 	 

املرشوع

إنشاء آليات تواصل ذهابًا وإيابًا تعكس الظروف املحليّة وأفضليّات الجامعة املحليّة. قد يشمل هذا األمر نرش 	 

املعلومات املتعلّقة باملرشوع ومعايري االستهداف و)إذا ما وجدت( معلومات الخط الساخن. 

استالم خطط الجمع والتوثيق واإلستجابة للتغذية الراجعة الواردة بشكل منتظم )السياسة رقم 6 واإلجراءات 	 

 .CRSوالتابعة لـ  MEAL6.1-6.4 الخاصة بـ

تعترب مشاريع CRS أيًضا مسؤولة أمام الجهات املانحة والجهات املعنيّة األخرى لجهة تلبية متطلبات الجهات 

املانحة عىل مستوى MEAL وتشارك النجاحات والتحديات والدروس املستقاة من خالل التأمني املوقوت 

للتقارير وطرق التواصل املرافقة. عىل أألقل، ال بّد ملوظفي CRS  أن: 

يتأكّدوا أّن أنظمة مرشوع MEAL تستويف متطلبّات MEAL التي وضعتها الجهة املانحة 	 

ينقلوا نتائج التقييم إىل الجهات املعنيّة األساسيّة	 

5.2 بلور خطًطا للتعلّم 
خالل تصميم املرشوع، ناقش الخطط من أجل توجيه موظفي املرشوع الجدد باتجاه املبادئ األساسيّة ومامرسات 

التعلّم. ناقش أيًضا كيف أّن التعلّم عىل مستوى املرشوع سيتّم وتجري مشاركته وكيف أنّه سيساهم يف أجندة 

التعلّم لدى CRS  أو الربنامج القطري و/أو فّعالية التعلّم السنويّة ) سياسة MEAL التابعة لـCRS رقم 8(. 

ناقش كيف أّن التعلّم يفرتض به أن يطلع صنع القرار الداخيل للمرشوع مبا يف ذلك التكييفات املحتملة ألنشطة 

املرشوع أو اسرتاتيجيّته كام واالستخدامات الخارجيّة املمكنة )النفوذ أو غايات املنارصة(. يف حال كان مرشوعك 

يشمل البحوث املتعلقة بالعمليّأت، ناقش التبعات عىل املوارد البرشيّة للمرشوع وميزانيّته مبا يف ذلك استخدام 

االستشاريني أو الباحثني الجامعيني والحاجة إىل قواعد تنظيميّة للمهمة مع الرشيك يف البحث. 

عىل خطط التعلّم املرتبطة باملرشوع أن تشمل األنشطة التعلّمية التي فيها موارد برشيّة ووقت محّدد و/أو 

تبعات لجهة امليزانيّة: 

خطط الجتامعات فصليّة مع الرشكاء من أجل العمل املشرتك عىل تحليل البيانات املتعلّقة بالرصد واملساءلة 	 

ضمن املرشوع والتفكري بها وذلك من أجل الوصول إىل مواد خاصة بالعمل مع مسؤوليات محّددة ) اإلجراء 

 .)CRSالتابع لـ  MEAL2.1 الخاص بـ

خطط لتفسري تشاريك لننتائج التقييم مع الرشكاء )والجهات املعنيّة األخرى إذا وجدت( من أجل تكييف 	 

أنشطة املرشوع ملا تبّقى منه )يف حال تقييامت منتصف املدة( و/أو الوصول إىل دروس للمشاريع املستقبليّة. 

يف الحاالت التي ليس فيها من تقييم مخطّط له، أدخل الخطط ملراجعة ما بعد العمل عند نهاية املرشوع 	 

 .)CRSالتابع لـ MEALاإلجراء 3.1 الخاص بـ(

خطّط لنقل نتائج التقييم ونرشها كام يلزم لحجم املرشوع ومداه واألجندة التعلّميّة فيه )إجراء 7.2 الخاص بـ	 

 .)CRS والتابع لـ  MEAL

راجع تحليل الجهة املعنية لتقّرر من هو الطرف الذي يجب إرشاكه يف األنشطة التعلّميّة ومن الذي يجب إبالغه 

بالنتائج، مثاًل الحصول عىل نسخة عن التقييم النهايئ. 
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MEAL 5.3 صغ الخطط والقرارات للقسم التحريري من اقرتاح
تأكّد من التقاط الخطط والقرارات املتعلّقة باملساءلة والتعلّم والتي ستدخل يف القسم التحريري من اقرتاح 

MEAL. راجع القسم 6 أدناه: 

الدروس املستقاة 
عىل بناء إطار عمل املرشوع )بروفرايم( ومناقشة الخطط من أجل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم أن يجري 

قبل صياغة القسم التحريري الفني من االقرتاح. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
موقع سياسات وإجراءات MEAL التابعة لـCRS  موارد الوكالة األحدث بشأن املساءلة والتعلّم 	 

علبة أدوات التواصل: إرشادات عمليّة ملدراء الربامج لتحسني التواصل مع الرشكاء وأعضاء الجامعة املحليّة )CRS 2013c( يصف كيفيّة العمل 	 

عىل خطة تواصل ممنهجة وتحسني املساءلة يف حاالت الطوارئ وسياقات التنمية. 

قياس األثر واملساءلة يف حاالت الطوارئ: دليل جيّد مبا يكفي )بناء القدرات  لحاالت الطوارئ  2007( أدوات بسيطة لفرق ذات خربة مسبقة 	 

محدودة. 

إطار عمل مساءلة هاييتي )CRS 2012b( مثال صلب وعميل لدمج مساءلة املستفيد. جرى تطويرها لالستجابة الطارئة، وينطبق إطار العمل 	 

أيًضا يف سياق التنمية. 

أجندة تغذية التعلّم املستقبيل )تغذية املستقبل 2012( منوذج أجندة التعلّم للجهات املانحة. 	 

اح  القسم السادس: أربط بالق�ت

أدخل بروفرايم يف اقرتاح املرشوع )أو كيّفه مع منوذج إطار العمل املنطقي للجهة املانحة ولغته(. تأكّد دامئًا أّن 

القسم املتعلّق بـMEAL  يعالج متطلّبات الجهة املانحة واألوليّات وأّي معايري MEAL قّدموها. تتطلّب بعض 

الجهات املانحة تقديم خطة رصد وتقييم عىل مستوى االقرتاح. 

 :MEAL أدخل املعلومات والقرارات الواردة يف هذا الفصل إىل القسم التحريري من

توصيف ألنشطة الرصد )مبا فيها الطرق األوليّة لجمع البيانات النوعيّة والكميّة عىل مستويات النتاجات 	 

والنتيجة الوسطى، واجتامعات التأمل والتفكري الفصليّة مع الرشكاء واستكامل التقييامت النوعيّة للبيانات 

السنويّة(

توصيف ألنشطة التقييم )خطط جمع بيانات الخط القاعدي، مراجعة أو تقييم منتصف املدة واملراجعة 	 

النهائيّة أو التقييم بحسب ما ينطبق(. 

توصيف لفّعاليّات التعلّم التشاركيّة مع الرشكاء مثل تلك التي تجري بعد مراجعة األعامل وورشات عمل 	 

الدروس املستقاة والتفكري التشاريك بشأن نتائج التقييم. 

توصيف ألنشطة املساءلة، وبشكل خاص املؤرشات املمكنة التي تّم تحديدها يف الجامعة املحليّة لنجاح 	 

املرشوع وآليات التغذية الراجعة املجتمعيّة املقرتحة )مبا يف ذلك كيف ستجري االستجابة مع التغذية الراجعة(

توصيف لكيفيّة التعلّم عىل مستوى املرشوع وكيفيّة مشاركته وكيف يساهم بأجندة تعلّمية أوسع ضمن 	 

CRS وخارجها. 

)ميكن أن تضيف عنارص أخرى إىل القسم التحريري من MEAL يف الخطوات الالحقة عندما تستكمل خطط 

التوظيف واإلدارة وروزنامة االنشطة وامليزانيّة(. 

يتطلّب بعض الجهات املانحة خطة رصد وتقييم مكتملة أو جدول تعّقب أداء املؤرش مع اقرتاح املرشوع. بأّي 

حالة، عىل االقرتاحات كافة أن تشمل نقاًشا حول الغايات يف القسم التحريري من MEAL. عىل الغايات أن 

تكون متامسكة عىل طول القسم التحريري من MEAL، وضمن بروفرايم و/أو أدوات MEAL  األخرى وروزنامة 

األنشطة وامليزانيّة. 

  )CRS 2015 a( MEAL أهم النصائح لصياغة قسم تحريري يف :MEAL بشأن CRS راجع إرشادات

للمزيد من املعلومات.
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https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/Main.aspx
http://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/communication-toolbox
http://www.ecbproject.org/resources/library/44-the-good-enough-guide-to-impact-measurement-and-accountability-in-emergencies
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/Haiti_accountability_framework_English.pdf
http://agrilinks.org/ftflearningagenda
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%20documents/Top%20tips%20for%20writing%20a%20MEAL%20narrative.docx
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%20documents/Top%20tips%20for%20writing%20a%20MEAL%20narrative.docx
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ي حالة الستجابة الطارئة؟ 
القسم السابع: كيف يختلف الأمر �ن

الجزءان 2 و3: إبِن إطار عمل املرشوع، العمودان 1 و4، ثّم 2 و3
يف سياق تطوير إطار عمل نتائج واحد، طّور إطار عمل مرشوع )بروفرايم( واحد لالستجابة الطارئة برّمتها، 

واستخدم ذلك من أجل أن تكون الطلبات إىل الجهات املانحة كلها مطّلعة ومن أجل ضامن التامسك. )قد تحتاج 

إىل تعديل اللغة أو إىل زيادة بعض املؤرّشات التي تطلبها الجهات املانحة، إال أّن بيانات األهداف واملؤرشات، 

ال بّد أن تصطّف بعضها مع بعض(. تعترب بعض العنارص يف بروفرايم )مثل تلك املرتبطة بالتعايف عىل املدى 

املتوّسط( مؤقّتة يف املراحل املبكرة من االستجابة بينام قد ميحى بعض العنارص األخرى عند انتهاء االستجابة 

املبارشة. 

تكون االفرتاضات الحّساسة، عىل الرغم من أهّميّتها ألّي من املشاريع، حيويّة يف االستجابة الطارئة بفضل القدرة 

عىل إجراء التغيريات الرسيعة. قد تكون االفرتاضات بشأن طول مّدة بقاء الناس مهّجرين واملطلوب حتى يعودوا 

ويعيدوا البناء مستحيلة يف البداية. كن صادقًا واعرتف مبا تعرفه وما ال تعرفه. ميكن أن يزيد هذا األمر من ثقة 

الجهات املانحة ويضعك يف موقف التفاوض الناجح بشأن التغيريات عىل مستوى املرشوع. 

عند اختيار املؤرّشات، استخدم املؤرشات املطلوبة من مكتب املساعدة الخارجيّة للقطاع أو للقطاع الفرعي. 

يضعك هذا األمر يف موقع التمويل املحتمل من مكتب املساعدة الخارجيّة حتى لو مل تكن متوفّرة أو مل تطلبها 

يف البداية. إضافة إىل ذلك، راجع مؤرشات Sphere  للمجال الفني املقرتح، وال سيام عىل مستوى مؤرشات الهدف 

االسرتاتيجي. 

من أجل بلورة كّل من طرق قياس املؤرشات/ مصادر البيانات )بروفرايم، العمود 3(، طبّق مقاربة »جيّد مبا 

يكفي« لضامن أن تكون طرق جمع البيانات تسّهل التحليل يف الوقت املناسب وصنع القرار. راجع الرصد 

والتقييم واملساءلة والتعلّم يف حاالت الطوارئ: رزمة موارد لـMEAL بسيط وقوي )موريد وهاغنز 2012( 

وجدول دفق طرق الرصد للتفاصيل. 

الجزءان 4 و5: خطة MEAL: الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم
يف حاالت الطوارئ، إّن MEAL هي بادئ ذي بدء مرتكزة إىل االستخدام. فوصول البيانات يف الوقت املناسب 

ومدى صلتها أهم من مستوى الدقّة أو األهميّة اإلحصائيّة: يف بيئة سلسة، ما يصلح اليوم قد ال يصلح يف الغد. 

تأكّد أّن التخطيط من أجل تحليل البيانات واستخدامها يتم منذ البدء، مبا يف ذلك جلسات اإلبالغ اليوميّة ضمن 

الفريق والفرص املنتظمة )األسبوعيّة ثّم الشهريّة( لتنعكس عىل الرصد وبيانات املساءلة والعمل عىل املوضوع 

يف الوقت املناسب. 

خطّط لرصد افرتاضات بروفرايم والسياق املتغرّي منذ البداية وخطط لالستمرار بالقيام بذلك إىل أن تستقّر 

حالة الطوارئ. يف بعض الحاالت، قد تقّرر أن تُدخل مؤرشات االنطالق املحّددة مثل أسعار السوق أو تدابري 

أقلمة األرس. تعكس مؤرشات االنطالق العتبة التي عندها عىل املرشوع أن يعلّق أنشطة ما أو يبدأها أو يغرّيها 

كاستجابة للتغيريات يف البيئة. فهي ذات صلة بشكل عام يف البيئة التشغيليّة غري املتوقّعة والديناميّة )ماتيس 

2007(. يف الحاالت األخرى، قد يكون الرصد غري النظامي )لكن املتعّمد( لسياق املرشوع كافيًا. 

تشري إرشادات مكتب املساعدة الخارجيّة إىل أّن الخطوط القاعديّة مطلوبة للمقرتاحات كافة، ما يعترب صعبًا يف 

  )CRS 2014a( سياق الطوارئ. راجع اإلرشاد: تلبية متطلّبات الخط القاعدي لـمكتب املساعدة الخارجيّة

للمعلومات بشأن كيفيّة تلبية هذا املطلب من دون عبء غري الزم. 

عىل االستجابة للطوارئ  التي تصل قيمتها اإلجامليّة إىل مليون دوالر أمرييك أو أكرث ومّدة سنة أو أكرث أن تعتمد 

 .)CRS لدى MEAL خططّا لتقييم يف الوقت الحقيقي ضمن األيام الـ90 األوىل لالستجابة  )إجراء رقم 3.5 من

ميكن تكرار التقييم بالوقت الفعيل يف حال التغيريات املهّمة يف البيئة واسرتاتيجيّة االستجابة املرتبطة بها. 
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https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html%26sa%3DU%26ved%3D0CAUQFjAAahUKEwib-bS_m_TGAhXifnIKHR9lCbA%26client%3Dinternal-uds-cse%26usg%3DAFQjCNE_jmBKgAiYXHDkIfY10JEsb3M58g
https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html%26sa%3DU%26ved%3D0CAUQFjAAahUKEwib-bS_m_TGAhXifnIKHR9lCbA%26client%3Dinternal-uds-cse%26usg%3DAFQjCNE_jmBKgAiYXHDkIfY10JEsb3M58g
https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html%26sa%3DU%26ved%3D0CAUQFjAAahUKEwib-bS_m_TGAhXifnIKHR9lCbA%26client%3Dinternal-uds-cse%26usg%3DAFQjCNE_jmBKgAiYXHDkIfY10JEsb3M58g
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%20documents/Guidance%20-%20meeting%20ofda%20baseline%20requirement.pdf
https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html%26sa%3DU%26ved%3D0CAUQFjAAahUKEwib-bS_m_TGAhXifnIKHR9lCbA%26client%3Dinternal-uds-cse%26usg%3DAFQjCNE_jmBKgAiYXHDkIfY10JEsb3M58g
https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html%26sa%3DU%26ved%3D0CAUQFjAAahUKEwib-bS_m_TGAhXifnIKHR9lCbA%26client%3Dinternal-uds-cse%26usg%3DAFQjCNE_jmBKgAiYXHDkIfY10JEsb3M58g
https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html%26sa%3DU%26ved%3D0CAUQFjAAahUKEwib-bS_m_TGAhXifnIKHR9lCbA%26client%3Dinternal-uds-cse%26usg%3DAFQjCNE_jmBKgAiYXHDkIfY10JEsb3M58g
https://www.google.com/url%3Fq%3Dhttp://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html%26sa%3DU%26ved%3D0CAUQFjAAahUKEwib-bS_m_TGAhXifnIKHR9lCbA%26client%3Dinternal-uds-cse%26usg%3DAFQjCNE_jmBKgAiYXHDkIfY10JEsb3M58g
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
  الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم يف حاالت الطوارئ: رزمة موارد لـMEAL بسيط وقوي )موريل وهاغنز 2012(	 

إرشادات بشأن إجراء تقييم يف الوقت الفعيل يف حاالت الطوارئ )إيشيدا وويلسون 2010(	 

 	)Sphere 2011 مرشوع(  Sphere دليل

إرشادات وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية/ مكتب املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث لالقرتاحات )USAID 2012( القطاع والقطاع 	 

الفرعي وجدول املؤرش، الصفحات 25-18

اإلرشاد: تلبية متطلّبات الخط القاعدي ملكتب املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث  )CRS 2014a(  يناقش الخيارات ويساعد 	 

املوظّفني عىل اتخاذ قرارات مناسبة مع السياق بشأن كيفيّة تلبية متطلبات الخط القاعدي ملكتب املساعدة الخارجية يف حاالت الكوارث

إغالق الحلقة: تغذية راجعة فّعالة يف سياقات الطوارئ؛ دليل املامرس  )بونينو 2014(. يساعد هذا األمر املوظفني عىل تصميم آليات التغذية 	 

الراجعة وتطبيقها، ال سيام يف الربامج اإلنسانيّة. 

القسم الثامن: الجداول والأمثلة 

الجدول 7 د: مساعد العمل يف بروفرايم )إطار عمل املشاريع(

افرتاضات حّساسةطرق القياس/ مصادر البياناتبيانات مؤرش األداءبيانات األهداف 

الهدف العام: 

هو التغيري الطويل األمد والواسع يف حياة 

الناس أو سبل عيشهم الذي سيساهم 

املرشوع فيها. فّكر بالهدف العام عىل أنه 

أمل أو طموح عىل املدى الطويل. 

كيفيّة الصياغة: أكتب جملة كاملة، 

وكأن األمر تّم. لتكن املجموعات العامة 

للمستفيدين املنوي الوصول إليهم فاعل 

الجملة. 

بيانات مؤرّشاألداء )يف 

حال استخدامها( تعكس 

التغيريات 

تأيت البيانات املرتبطة من مصادر 

قامئة ومناسبة مثل البنك الدويل 

واألمم املتحدة والتقارير الحكوميّة 

الوطنيّة ومنظّمة الشفافية الدولية 

و املعهد الدويل لبحوث سياسات 

IFPRI األغذية

ليس من الرضوري ملء هذه 

الخانة

األهداف االسرتاتيجّية

هذا يصف املنافع املالحظة أو املهّمة 

التي جرى تحقيقها والتمتع بها من قبل 

املجموعات املستهدفة يف نهاية املرشوع. 

يعرّب كّل من األهداف االسرتاتيجيّة عن 

هدف واقعي ومحّدد للمرشوع ويكون 

قاباًل للقياس. 

إّن األهداف االسرتاتيجيّة هي الغاية 

املركزيّة للمرشوع

كيفيّة الصياغة: أكتب جملة كاملة وكأن 

األمر تّم. لتكن املجموعات املستفيدة

تعكس مؤرشات األهداف 

االسرتاتيجيّة املنافع 

املتوقّع أن تحصل عليها 

مجموعات املستفيدين 

يف نهاية املرشوع كنتيجة 

للتغيريات السلوكيّة عىل 

مستوى النتيجة الوسطى 

يدفعها تأمني ناجح واستالم 

لنتاجات املرشوع.

يجري تقييم مؤرشات األهداف 

االسرتاتيجيّة بشكل عام من خالل 

تقييامت منتصف املدة والتقييامت 

النهائيّة. 

لقياس هذه املنافع مقابل الغايات 

املحّددة، غالبًا ما تكون نتائج نهاية 

املرشوع مقارنة مع نتائج الخط 

القاعدي

االهداف االسرتاتيجّية املؤدية 

إىل الهدف العام 

افرتاضات سوف تؤثر عىل 

تحقيق مخاوف الهدف العام: 

أ - استدامة املرشوع عىل األمد 

الطويل

ب -  املساهامت يف الحكومات 

الوطنيّة أو يف منظامت أخرى 

قد تكون حاسمة لتحقيق 

الهدف العام 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html
http://www.crsprogramquality.org/publications/2013/2/16/monitoring-evaluation-accountability-and-learning-in-emergen.html
https://global.crs.org/communities/EmergencyResponse/Emergency%20Community%20Documents/crs_rte_guidance_april2010.docx
http://www.spherehandbook.org/
http://www.spherehandbook.org/
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/guidelines_for_proposals_2012.pdf
https://global.crs.org/worldwide/US/Headquarters/PQSD/ProPack/Final%20documents/Guidance%20-%20meeting%20ofda%20baseline%20requirement.pdf
http://www.alnap.org/resource/10676.aspx
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

النتائج الوسطى 

تبنّي التغيريات املتوقّعة يف السلوكيّات التي 
تعرّف إليها املشاركون كجواب عىل التأمني 

الناجح لنتاجات وتسليمها. قد تظهر 
االستجابة عىل مستوى النتيجة الوسطى 

من خالل: املستفيدين من املرشوع الذين 
يعتمدون سلوكيات جديدة أو مهارات 

يرّوج لها املرشوع.؛ توسيع مجال املرشوع 
أو تغطيته؛ الطرق الجديدة ألنظمة 

التنظيم أو اإلدارة؛ التغيريات الطارئة عىل 
السياسة أو أّي يشء آخر يعرض نتاجات 

املرشوع التي يستخدمها املستفيدون 
املستهدفون. 

تسّمى »وسطى« ألّن التقّدم عىل هذا 
املستوى خطوة أساسيّة باتجاه تحقيق 

األهداف االسرتاتيجيّة. 

قد يكون لدينا أكرث من نتيجة وسطى لكل 
من األهداف االسرتاتيجيّة

كيفية الصياغة: أكتب جملة مكتملة، 
وكأّن األمر تحّقق. ليكن الفرد املحّدد أو 

املجموعات املحّددة الذين يتوقّع أن يتغرّي 
سلوكهم فاعل الجملة.  

تركّز النتائج الوسطى عىل 
الدليل الحيّس للتغيري 

السلويك مثل معّدل 
االعتامد  واالستيعاب 

أو التغطية أو النفاذ إىل 
النتاجات. 

غالبًا ما تكون مؤرشات النتائج 
الوسطى مرصودة من خالل جمع 

البيانات املستمر، كام يجري 
تقييمها بشكل صارم أكرث )الخط 
القاعدي+ منتصف املّدة+ نهايئ(

ميكن املرشوع وحده أن  يجمع 
مؤرشات النتائج الوسطى بشكل 

عام ألنها خاصة بالتغيريات 
السلوكيّة كنتيجة لألنشطة يف 

مرشوع محدد ومنطقة جغرافيّة 
محّددة. 

إبدأ برصد »خفيف«. وبحسب 
النتائج، قد تدعو الحاجة للمزيد 
من الرصد املعّمق أو الدراسات 

املتخّصصة. 

عند منتصف املّدة، يجري تقييم 
رسمي للنتائج الوسطى وتطبيق 

املرشوع أو اسرتاتيجيات املرشوع 
التي جرى تكييفها بحسب الحاجة. 

النتائج الوسطى املؤدية إىل 
األهداف االسرتاتيجيّة

غالبًا ما تأيت االفرتاضات عىل 
هذا املستوى من نتائج التقييم

النتاجات

هي السلع والخدمات واملعرفة واملهارات 
والسلوكيات والبيئة املؤاتية التي أمنها 

املرشوع نتيجة األنشطة.

قد يكون لدينا أكرث من نتاج واحد لكّل   
من النتائج الوسطى 

كيفيّة الصياغة: أكتب جملة كاملة وكأن 
األمر قد تحّقق. لتكن املجموعة املحددة 

التي تنال النتاج هي فاعل الجملة 

تذكر مؤرشات النتاج إدارة 
املرشوع باملطلوب من 

املرشوع تأمينه وتوقيت 
ذلك بحسب رشوع التعاقد

تسمح مؤرشات النتاجات 
إلدارة املرشوع بأن ترصد 

ما يجب توفريه ومتى 
واألهم السبب وراء ذلك. 

غالبًا ما تقاس عىل مستوى األثر 
املبارش للسلع والخدمات التي 

يجب تأمينها مثل نتائج ما قبل 
التدريب وما بعده والتقييامت 

العمليّة وإنشاء بعض الهيكليات 
والوثائق واألنظمة وعدد املدارس 

املعاد تأهيلها

النتاجات املؤدية إىل نتائج 
وسطى 

إن االفرتاضات عىل هذا املستوى  
هي تلك التي تؤثر عىل عملية 
االستيعاب /االعتامد للنتاجات 
التي هي خارج سيطرة إدارة 

املرشوع. 

األنشطة: 

هي تصف الوظائف التي يجب القيام بها 
وإدارتها من أجل تسليم نتاجات املرشوع 

للمستفيدين املستهدفني أو للمشاركني. 

من املمكن العمل عىل أكرث من نشاط لكّل 
من النتاجات. وتفاديًا للحشو الكثري يف 

بروفرايم، يجري ذكر الفئات األساسيّة من 
األنشطة فقط.

يتّم وضع روزنامة أنشطة كاملة بشكل 
منفصل )راجع الفصل التاسع(

كيفيّة الصياغة: استخدم فعل حركة 
يف الجملة وليكن بزمن الحارض. يف كّل 

الحاالت، ال بّد ملوظّف CRS أو الرشيك 
املسؤول عن النشاط أن يكون الفاعل 

يف الجملة مثل: يقوم موظف الرشيك بـ 
»كذا«.  

ال متأل هذه الخانة. مالحظة: ال متأل هذه الخانة
تقاس األنشطة من خالل األنظمة 

اإلدارية واملاليّة، مبا يف ذلك 
روزنامة األنشطة وخطط العمل 
املناسبة وتقارير التقّدم ونفقات 

امليزانيّة، الخ... 

تقاس األنشطة عىل مستوى 
استكاملها كام هو مخطّط له إىل 

حّد الجودة املقبولة. 

األنشطة املؤّدية إىل النتاجات

تعنى االفرتاضات عىل هذا 
املستوى بالظروف الخارجة عن 
سيطرة إدارة املرشوع لكن التي 

تجري تلبيتها من أجل تأمني 
النتاجات. 

ال يفرتض باملرشوع نفسه أن 
ينفق األموال من أجل تحقيق 

أّي من تلك الرشوط الخارجيّة. 
يف حال تخصيص أموال ملرشوع 

ما من أجل معالجته، يجب 
إدخالها يف األنشطة. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

سهل لخطة الرصد والتقييم
الجدول هـ: املرجع ال

ّة.  ّة واملدني سياسي
ّن ال

ن أجل املطالبة بحقوقه
ن م

رصّف
ساء )حّدد املكان( يت

ي: الن
ف االسرتاتيج

ىل سبيل املثال، الهد
رشوع(. ع

ت يف إطار عمل النتائج و/أو إطار عمل امل
ام ورد

ف: )ك
بيان األهدا

سّجلة لالقرتاع بحلول )التاريخ(
ستهدفة( م

ساحة امل
ن )املنطقة أو امل

ىل سبيل املثال، 20.000 امرأة م
رشوع(. ع

ن إطار عمل امل
ام ورد يف العمود 2 م

رش األداء: )ك
بيان مؤ

رش
تحديد املؤ

ت
جمع البيانا

ت
تحليل البيانا

ت
استخدام البيانا

ت
صادر البيانا

س وم
ت القيا

آليا
تواتر التجميع

سؤولية
امل

ت
كيفّية تحليل البيانا

تواتر التحليل

ت 
صطلحا

ّصل للم
تحديد مف

ب 
ي يج

ّة واألوجه الت األساسي

ن، ماذا، 
ك م

يف ذل
قياسها مبا 

ف 
رش؛ كي

ق املؤ
ن ينطب

وأي

رش 
ب املؤ

سا
يجري احت

رش 
صيل املؤ

ّة تف وكيفي

ي 
امع

ب النوع االجت
س

بح

امن 
ض

ت األخرى( ل
)واملتغريا

أن يكون الجميع يفهمه 

سها. أما الخطأ 
بالطريقة نف

شائع فهو بعدم تحديد 
ال

ّة” أو “االستخدام  “النوعي

ن”. 
ّس

املح

ي 
املثال: التعداد الرقم

ط
سي

الب

ن 
ت م

صدر بيانا
طريقة وم

ت مقابل 
أجل جمع البيانا

يف 
ن العمود 3 

رش. م
املؤ

س 
بروفرايم، طرق القيا

ت مع 
صادر البيانا

وم

شمل 
ضافة. ت

صيل م
تفا

س 
ن طرق القيا

األمثلة ع

ت 
ت البيانا

صادر البيانا
وم

صاء واملراقبة 
الثانويّة واإلح

ّة  ت امليداني
سوحا

امل

ن 
ت مع املخربي

واملقابال

ت 
ني ونقاشا

األساسي

ب 
ت الرتكيز والرتتي

مجموعا

ت الـتأشري 
ّا والنتائج أو تقني

ت 
سجال

ت ال
ومراجعا

سابقة 
ت ال

واالختبارا

ب والالحقة له. 
للتدري

ني، 
ت قيد الناخب

مثال: سجال

رشوع/ 
رس امل

ت مي
سجال

ت 
سوحا

ك وتقاريره؛ امل
رشي

ال

)تقارير ذاتية(

ت 
ت  جمع البيانا

عدد مرا

ت، مثال 
رشا

ن املؤ
لكّل م

ًا، سنويًا، عند  صلي
شهريًا، ف

يف النهاية. 
ي/

ط القاعد
الخ

ق 
ضع الئحة بتواريخ االنطال

وتواريخ االنتهاء لجمع 

رص مثل 
ت. فّكر بالعنا

البيانا

ت 
ي وروزناما

الطابع املوسم

س والعطل واألعياد 
املدار

ت 
ط التوقي

ّة. أرب الديني

ت 
يف جمع البيانا

والتواتر 

رشوع املرتبطة 
مبراحل امل

ن 
ف. تأكّد م

ببيان الهد

ي يجري الرصد 
ى الذ

ستو
امل

ي 
ى الذ

ستو
ىل أساسه وامل

ع

ىل أساسه. ال 
يجري التقييم ع

ت 
ى نهاية التوقي

تنتظر حت

ن التقدم باتجاه 
ق م

للتحق

ف االسرتاتيجية وارصد 
األهدا

ى. 
دامئاً النتائج الوسط

يف نهاية فرتة 
مثال:  شهريًا، 

ت 
ني لالنتخابا

سجيل املقرتع
ت

البلدية املقبلة

ن لديهم 
ضع الئحة بالذي

سؤولية أوليّة لجهة 
م

ت الحالية 
جمع البيانا

ب 
وحّدد املنظمة ولق

ن 
سؤول ع

ص امل
شخ

ال

ت مثال : 
تجميع البيانا

امعة، 
يف الج

املتطّوعون 

C  أو 
RS موظفو

يف امليدان، مدراء 
ك 

رشي
ال

شاريون 
الربامج واالست

الخارجيون. 

سؤول الرصد 
مثال: م

ك، 
رشي

ى ال
والتقييم لد

رشوع 
ساعده مدير امل

ي

 C
RS ى

لد

ت 
ّة تجميع البيانا عملي

رش 
س تلبية املؤ

وتحليلها لقيا

ب نوع 
س

أو عدمها. حّدد أن

رش. أ( 
ن التحاليل للمؤ

م

ب 
سا

ّة: احت ت النوعي
البيانا
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دارة   الفصل الثامن: القدرة التنظيمّية وخطط الإ

المقّدمة

أنظمة التسليم

كّل ما تقوم به CRS ورشكاؤها 

من أجل تأمني أنشطة املشاريع 

التي هي بدورها تؤّدي إىل نتائج 

عالية املستوى. تشمل أنظمة 

التسليم مدخالت املشاريع 

)املوظفون، السلع والخدمات( 

وكيف ترتبط هذه النتاجات بأمر 

شامل متامسك لتأمني النتائج.

يشمل هذا الفصل األقسام السبعة التالية: 

القسم األول: قّرر بشأن بنى الحوكمة وإدارة الرشاكة 

القسم الثاين: خطـّط ألنظمة التسليم: خطط التوظيف واإلدارة 

القسم الثالث: خطـّط ألنظمة التسليم: السلع والخدمات 

القسم الرابع: خطـّط إلدارة املخاطر

القسم الخامس: أربط باالقرتاح 

القسم السادس: كيف يختلف األمر يف حاالت الطوارئ؟ 

القسم السابع: الجداول واألمثلة

معايري الجودة 
تدير مبادئ الرشاكة العمليّات والبنى الخاصة برقابة الرشكاء وحوكمة املشاريع مبا يف ذلك التبعيّة والرعاية 	 

والشفافية. 

يعترب اختيار اسرتاتيجية املرشوع )راجع الفصل الخامس( مبنيًا عىل أساس الكلفة / تحليل األثر لخيارات خطة 	 

اإلدارة والتسليم املرتبطة بها. 

تكون خطط إدارة اقرتاح املرشوع ذات جدوى وواقعيّة ومبنيّة عىل تحليل صارم يشمل كبار فريق إدارة 	 

الربنامج. 

جرت مناقشة خطط الحّد من املخاطر عند تصميم املشاريع كافة. يف حال طلبت الجهة املانحة ذلك/ تجري 	 

صياغة خطّة للحد من املخاطر. 

ملاذا  تعترب هذه الخطوة من تصميم املرشوع مهّمة؟ 
إّن القضايا املرتبطة بالقدرة التنظيميّة وخطط اإلدارة أمور تُدرس خالل تصميم املرشوع برّمته وال سيّام 

عند اختيار اسرتاتيجيّة املرشوع وأنشطة التخطيط وتطوير امليزانيّة. وغالبًا ما ال يجري التفكري بقضايا اإلدارة 

والعمليّات بشكل متساٍو مع القضايا الربمجيّة يف اتخاذ قرارات لتصميم املرشوع. فجودة بنى اإلدارة وفعاليتها 

مقابل الكلفة وخطط التوظيف هي بأهميّة أهداف املرشوع واسرتاتيجية التغيري ونظريّته. ورسعان ما تستطلع 

الجهات املانحة االهتامم غري الكايف ملسائل اإلدارة والعمليات يف مقرتاحات املشاريع وغالبًا ما تشري إىل أّن 

االقرتاح ينقل ما سيجري تحقيقه ولكن ليس كيفيّة القيام باألمر. عند متويل هذا النوع من املشاريع، قد تكون 

مكلفة وغري مستدامة أو صعبة اإلطالق واإلدارة واإلغالق، ما يؤّدي إىل مخاطر غري مقبولة. 

إّن إطار عمل اصطفاف التجّمع من أجل التميّز )CRS 2008 a( )CAFE( يركّز عىل أهميّة إنشاء بنى حوكمة 

خالل تصميم املرشوع وتطوير االقرتاح. وعىل الرغم من أّن تفاصيل هذه البنى ستُستكمل بعد متويل املرشوع 

)خالل انطالق املرشوع(، تسمح النقاشات املبكرة بتأمني امليزانيّة للكلفة املرتبطة. 

تعترب خطط التوظيف أساسيّة من أجل تحقيق نتائج للمرشوع بطريقة فّعالة مقابل الكلفة. ففي بعض 

املشاريع، إّن طريقة  تأمني السلع والخدمات إىل املستفيدين سيكون لها تبعات مهّمة عىل امليزانيّة. ويف هذه 

الحاالت، ال بّد من إلقاء نظرة إىل أنظمة التسليم يف خالل تصميم املرشوع، مبا أّن لقراراتك تبعات محتملة  عىل 

روزنامة األنشطة وامليزانيّة وخطة اإلدارة والتوظيف. 

تبنى كّل املشاريع عىل افرتاضات ومخاطر ضمنيّة بشأن املرشوع والبيئة التشغيليّة. ميكن هذه املخاطر أن 

تؤثر بشكل كبري عىل قدرة CRS عىل الوصول بشكل ناجح إىل أهداف املرشوع ودعمها. تشمل خطّة الحّد من 

املخاطر التدابري التي تساعد عىل رصد املخاطر األساسيّة التي هي خارج سيطرة CRS والحّد منها. يف بعض 

األوضاع، تتبلور خطط الحّد من املخاطر خالل تصميم املرشوع عىل سبيل املثال، عندما يجري رصد املشاريع عن 

بعد بسبب النفاذ أو االعتبارات األمنيّة. يركّز هذا الفصل عىل الحّد من املخاطر املرتبطة بأنظمة التسليم مبا يف 

ذلك للرشكاء. 
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مالحظة: يناقش كّل من الفصل 

الثاين يف قسمه األول والفصل 

الثالث عملية اختيار الرشكاء 

يف التجّمع وتعزيز القدرات. 

راجع  هذين الفصلني للحصول 

عىل معلومات حول كيفّية 

تقييم قدرات الرشيك وبلورة 

اسرتاتيجية مرشوع مناسبة 

لتعزيز القدرات.

اكة القسم الأول: قّرر بشأن ب�ن الحوكمة وإدارة ال�ش

متى تستخدم هذا القسم؟ 
عند اتخاذ القرار بشأن اسرتاتيجيّة املرشوع وخطط التوظيف والحوكمة، وال سيّام عند تصميم مجموعة 	 

مشاريع كبرية ومعّقدة. 

الخطوات واألدوات 

حدد العملّيات والهيكلّيات األنسب  لحوكمة املرشوع  1.1
عندما تكون CRS املنظمة القائدة لتجّمع ما، حّدد حوكمة املرشوع عامة كام ترى األمر مناسبًا لهذه املرحلة من 

تصميم املرشوع.  ال ميكن وضع اللمسات األخرية عىل بعض ترتيبات حوكمة املرشوع اال بعد كسب العطاء. تشري 

حوكمة املرشوع إىل إطار عمل اإلدارة حيث تتخذ القرارات املتعلقة باملرشوع. هي توّضح من املسؤول عن نجاح 

املرشوع )PM4NGOs, 2011(. وال بّد لهيكليات حوكمة املرشوع أن تشتمل عىل عالقات فّعالة مقابل الكلفة يف 

ما يتعلّق بتحقيق نتائج املرشوع. عىل سبيل املثال: 

 تؤّمن القيادة واإلدارة للمرشوع واملساءلة املشرتكة لألداء 	 
3
يف املشاريع الكربى، قد يكون لدينا لجنة توجيهّية

وتنشئ منتًدى للتعلّم والبناء عىل نقاط القّوة لعنارص الرشاكة عىل التوايل. عىل اللجنة التوجيهيّة أن تشمل 

من لديهم سلطة التخاذ قرارات اسرتاتيجيّة بشأن املرشوع. 

عندما يتشارك أعضاء التجّمع املسؤوليات يف مضامري تقنيّة محّددة، تؤّمن مجموعات العمل الفنّية منتًدى من 	 

أجل وضع معايري تقنيّة وإرشاد متامسك بشأن املقاربات واالسرتاتيجيات للرشكاء كافة. كام تجمع املجموعات 

العاملة الدروس املستقاة واملامرسات الفضىل وتتشاركها طوال حياة املرشوع. 

عندما يدير عدد من أعضاء التجّمع أوجًها مختلفة من املرشوع، تساعد مجموعات العمل عىل إدارة املرشوع 	 

عىل تأمني قرارات متامسكة ومنّسقة بشأن خطط العمل. وبناء عىل دور هذه البنى، أي إذا كان دورها 

تنسيقيّا أو إداريًا للمرشوع، تسّمى أيًضا يف بعض األحيان وحدات تنسيق التجّمع أو وحدات إدارة املرشوع 

 .)PMU(

يف غالبيّة األحيان، تجري بلورة رشوط العمل لهذا النوع من بنى الحوكمة بعد متويل املرشوع وخالل انطالقه. 

مع ذلك، إن التفكري املسبق ببنى الحوكمة خالل تصميم املرشوع أمر مهّم من أجل التخطيط ألنشطة املشاريع 

املرتبطة والكلفة املحتملة للميزانيّة. 

إّن التفكري الدقيق بحوكمة املرشوع والقدرة التنظيميّة وأنظمة التسليم واملخاطر خالل تصميم املرشوع سيزيد 

من إمكانيّة نجاح املرشوع. سوف: 

يضمن تنفيًذا سلًسا للمرشوع، ألّن اإلدارة والتوظيف واملشرتيات قد جرى التخطيط لها ورصد التمويل 	 

والتنظيم بشكل دقيق عىل مدى حياة املرشوع، مبا يف ذلك يف املراحل االنتقاليّة عند االنطالق واإلغالق. 

الحّد من الضعف حيال املخاطر مثل انعدام األمن وتحويل البيئة التنظيميّة وكرس سلسلة التموين ومسائل 	 

إدارة الرشيك. يجري ذلك ألنه خالل تصميم املرشوع، تّم التعرّف إىل هذه املخاطر وإىل الخطط القامئة للحّد 

منها. 

يزيد من تنافسيّة اقرتاح املرشوع ويظهر رعاية ممتازة للموارد ألن مسؤوليات املرشوع توّضحت وجرى 	 

االتفاق عليها من أجل دعم نقاط القوة عىل التوايل لدى CRS ورشكائها. باإلضافة إىل ذلك، ومبا أّن مسّوقات 

التوظيف قد ُحلّلت بطريقة واضحة، تستطيع خطط التوظيف والنبذات عن امليزانيّة أن ترّبر الحاجة إىل 

موظفني للمرشوع بشكل يتمتّع باملصداقيّة. 

 3  إن مرشوع PM4NGOs, 2011( PMD pro( يسّمي اللجنة التوجيهيّة "مجلس املرشوع"
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1.2 حّدد البنية األنسب ملراقبة الرشيك
قد تعمل بعض املنظامت غري الحكوميّة الدوليّة كمتعاقد أو كمستلم فرعي. راجع تحليل البائع املتلّقي الفرعي 

ليساعدك عىل التمييز بني املتعاقد )الذي يتقاىض أتعابًا من أجل تأمني نشاط مرشوع ما أو خدمة( واملتلّقي 

الفرعي ) الذي له دور يف صنع القرار(. بالنسبة للرشكاء الذين يعتربون متلقيًا فرعيًا، حّدد مستوى الخطر، يف 

حال مل يكن معروفًا. سّجل أّن الرشيك "الجديد" يف سياقك قد ال يكون رشيًكا جديًدا بالرضورة لCRS بشكل 

عام. لذلك، راجع نظام إدارة معلومات املشاريع عىل الشبكة للحصول عىل بيانات عن املنظّمة. 

راجع تدقيقات A-133 للمنظامت غري الحكوميّة األمريكيّة كمرجع لألوليات والحاجات يف مراقبة الرشكاء. 	 

Pre-Teaming Risk Assessment for Potential A-133 Filing Sub-Recipients راجع

حيث يكون األمر مناسبًا وممكًنا )مثاًل عندما تكون العالقة مع رشيك قامئة أصاًل، أو عندما يكون الرشيك 	 

مسؤواًل عن عنرص أسايس من عنارص املرشوع مثل املشرتيات(، إحصل عىل بيانات سياسة اإلدارة املاليّة 

للمتلقي الفرعي من Gateway أو من  مسؤول العمليات لديك. 

إجمع مراجع األداء السابقة التي يؤمنها الرشكاء وتحّقق منها وأدخل فيها املعلومات الخاصة بالجهة املانحة 	 

أو بنقطة االتصال األوىل. ميكن ذكر املرجعيّات اإليجابيّة يف خطة إدارة االقرتاح من أجل تسليط الضوء عىل 

نقاط قوة الرشيك وتربير اختياره. إن انعدام القدرة عىل إنتاج املراجع أمر يشري إىل ضعف الرشيك وهي 

مسالة ال بّد من استباقها. 

يف حال تخطّت منافع العمل مع املنظامت الرشيكة التي ال قدرة إداريّة لها الكلفة، عىل CRS أن تعالج الحاجة 

إىل برنامج قوّي ورقابة عىل العمليّات يف خطّة املرشوع للتوظيف وخطة اإلدارة وامليزانية. قد يحتاج املرشوع 

إىل زيادة عدد املوظّفني يف املرشوع، مثل املحاسب أو مدير املنح من أجل متويل العطاء الفرعي للرشكاء ذوي 

املخاطر العليا. يف حالة املتعاقدين، تكون CRS املسؤول الوحيد عن الدفع مقابل ما جرى تسليمه بالفعل. مع 

ذلك، للعمل مع املتعاقدين كلفة إضافيّة )مثل التعرفات( التي يجب تأمني امليزانية لها. 

باستخدام البيانات أعاله، أرسم صورة للجانبيّة الواقعيّة أو املفرتضة للمتلقي الفرعي للمرشوع. سيسمح هذا 

األمر لك بتقدير موارد الرقابة لدى الرشيك بناء عىل بعض االفرتاضات بشأن عدد املوظفني الالزمني للرشيك 

الواحد. مثاًل: 

عدد عاميل الرصد الالزمنيعدد الزيارات يف السنةعدد الرشكاءفئة الخطر

ضوابط داخلّية قويّة

ضوابط داخلّية كافية

ضوابط داخلّية غري مناسبة

عىل الرغم من أّن االستثامر يف كلفة الرقابة قد تنتج تغيريات يف قدرات الرشيك، إن الغاية من هذه االستثامرات 

هي التخفيف من املخاطر عىل نتائج هذا املرشوع املحدد. يف حال توقّع تغيريات محددة عىل جانبيّة الرشيك 

عىل طول حياة املرشوع بسبب هذه االستثامرات األخرى )مثل العطاء الذي يجري استباقه واملتعلق مبنحة تعزيز 

القدرات(، ميكن استباق التغيريات عىل طول فرتة املرشوع.

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
 إطار عمل اصطفاف التجّمع من أجل التميّز )CRS 2008a( )CAFE( مورد حيوي لتشكيل التجّمعات وتشغيلها. يشمل املعايري الواضحة 	 

واملخترصة لتسعة مكّونات أو أوجه لتجّمع ناجح )ص. 9( 

تقييم املخاطر قبل تشكيل فريق املتلقني الفرعيني املحتمل ملؤهم لـ A-133، سياسة PRO-OSD-PRO-017 )متوز/يوليو 2015(  	 

سياسة اإلدارة املالية للمتلقني الفرعيني. سياسة CRS  - POL-FIN-SFM-023 )كانون األول/ديسمرب 2013(  األدوات العمليّة املرتبطة 	 

 .CRSبها متوفّرة عىل موقع السياسة املالية العامليّة لـ

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/Legal/Agreement%2520Templates/Subrecipient%2520Contractor%2520Determination.pdf%20
https://global.crs.org/teams/EVPOverops/Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
https://global.crs.org/communities/FinancialManagement/Community%20Documents/Revised%20SFMP_Final%20Version.pdf
https://global.crs.org/communities/FinancialManagement/Community%20Documents/Revised%20SFMP_Final%20Version.pdf
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984868/1296501778990/PartnershipCAFE_lowres.pdf%3Ftoken%3DObxjzpgL7SVH7sZfQe%252By7HrpBFU%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984868/1296501778990/PartnershipCAFE_lowres.pdf%3Ftoken%3DObxjzpgL7SVH7sZfQe%252By7HrpBFU%253D
https://global.crs.org/teams/EVPOverops/Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
https://global.crs.org/teams/EVPOverops/Policies/PRO-OSD-PRO-017.docx
https://global.crs.org/communities/FinancialManagement/Community%20Documents/Revised%20SFMP_Final%20Version.pdf
https://global.crs.org/communities/FinancialManagement/Community%20Documents/Forms/PoliciesProcedures.aspx
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دارة : نظّم أنظمة التسليم: خطط التوظيف والإ ي
القسم الثا�ن

يساعد القسم 2 يف اتخاذ 

القرارات بشأن العدد واألدوار 

واملسؤولّيات وموقع املوظّفني 

وخطة اإلدارة املثىل )املساّمة 

أيًضا الهيكلّية التنظيمّية( 

املطلوبة من أجل تأمني نتائج 

املرشوع املتوّقعة الفعالة. 

مسّوقات الكلفة

عامل يتسبّب بتغيري يف كلفة 

نشاط ما. 

فصل الواجبات 

هو مفهوم أسايس للضبط 

الداخيل يكون مبوجبه الناس 

املختلفون مسؤولني عن السامح 

بالعمليّات وتسجيلها والحفاظ 

عىل رعاية األصول. 

راجع نتائج تحليل الجهات املعنيّة )الفصل الثالث( لتخطط ملن يجب إرشاكه يف القرارات املتعلّقة بخطط 

التوظيف واإلدارة. هذا األمر مهّم عند العمل مع رشكاء جدد.

متى تستخدم هذا القسم؟
عند تطوير اسرتاتيجية املرشوع، وإطار عمل النتائج وبروفرايم وروزنامة األنشطة وامليزانية وعند صياغة 	 

خطط إدارة االقرتاح واملوظفني فيه

مالحظة: عىل املصّممني استخدام عمليّة تنّقليّة من أجل مناغمة خطّة اإلدارة مع املوارد املتوفّرة للنفقات 
املبارشة. 

الخطوات واألدوات

 2.1 حّدد عدد موظّفي املشاريع وأنواعها
بداية، احتسب موظّفي املرشوع الذين يستخدمون روزنامة األنشطة. فّكر مبسّوقات الكلفة للمواقع املطلوبة. 

عىل سبيل املثال، إّن عدد املدّربني الالزم ملرشوع ما وقف عىل عدد املتعلّمني وعدد ورشات العمل املخطط 

لها. ويعتمد عدد مسؤويل املاليّة واالمتثال يف مرشوع ما عىل إجاميل عدد أيام العمل من أجل مراجعة التصفية 

املسبقة مع الرشكاء وتيسريها وعدد زيارات املوقع يف السنة وعدد األيام للزيارة الواحدة وعدد تقارير نفقات 

تصفية الرشكاء التي يجب رفعها كّل سنة، الخ. 

يعترب مستوى التوظيف املطلوب للمرشوع عىل صلة مبارشة باسرتاتيجيّة املرشوع وهيكليّة التسليم كام هو 

وارد يف مثال مجموعة الرعاية Care Group التي يناقشها الفصل التاسع. ويف مرشوع يؤّمن الخدمات، عليك 

أن تحتسب عدد موفّري الخدمات الالزم للناس الذين تخّدمونهم. قد يكون هذا األمر وارًدا يف سياسة وضعتها 

الحكومة أو معايري الصناعة أو املامرسات الفضىل املبنيّة عىل الخربات السابقة. عىل سبيل املثال، تظهر معايري 

القطاع الحاجة إىل مرشف ميداين ضمن مرشوع املدخرات واإلقراض الداخيل ضمن الجامعة )SILC( لكّل 

خمسة إىل سبعة وكالء. أّما املعايري املستخدمة يف مشاريع CRS  السابقة فكلّفت مستشاًرا واحًدا للعالج املضاد 

للفريوسات لكّل 300 مريض. 

ثم، فّكر إذا كانت روزنامة األنشطة تصف األنشطة كافة والدعم الالزم. تكلّم مع مسؤول العمليّات بشأن 

املطلوب لجهة الدعم والخدمات عىل مستوى املوارد البرشيّة واملاليّة واملشرتيات وتكنولوجيا املعلومات واإلدارة 

والوظائف األخرى. من خالل العمل مع مسؤول العمليات، فّكر مبسّوقات الكلفة ملوظفي العمليات الالزمني 

وبإجراءات الضبط الداخيل ذات الصلة، مبا يف ذلك فصل الواجبات. عىل سبيل املثال، إّن مسؤول مشرتيات 

يطلب ويشرتي البضاعة املطلوبة ال يستطيع أن يكون الشخص نفسه الذي يستلم البضاعة املطلوبة. من املهّم 

جًدأ أن نربط املوظفني يف املرشوع مبسّوقات الكلفة التي تساهم بشكل واضح يف تحقيق نتائج املرشوع. 

2.2 حّدد الوظائف املطلوبة واملهارات الالزمة والخربات
حّدد )أ( العدد و )ب( أنواع موظفي املشاريع املطلوبني. فّكر إذا كان من املناسب أكرث تجميع وظائف »الدوام 

الجزيئ« ملوظّف واحد أو، ألسباب جغرافيّة أو أسباب أخرى، يجب توزيع الوظائف عىل موظّفني عّدة بدوام 

جزيئ. عىل سبيل املثال، يفّضل بعض الجهات املانحة موظّفي مشاريع أقل ولكن ذوي خربات عالية. 

حّدد مجموعات املهارات والخربات املطلوبة لتأمني نتائج عالية الجودة. فّكر باملهارات املطلوبة والخربات الالزمة 

عىل ضوء اسرتاتيجيّة املرشوع. عىل سبيل املثال، قد يتطلّب مرشوع منارصة أن يكون لقائد املرشوع املهارات 

الهادفة إىل تيسري العالقات ورعايتها ما بني مجموعات املجتمع املدين والحكومة واملؤسسات األخرى. 

تحتاج املشاريع كافة إىل موظّفني ذوي معرفة ومهارات وسلوكيّات وخربات تكون الزمة من أجل تطبيق أنظمة  

MEALعالية الجودة ومرتكزة إىل االستخدام )سياسة MEAL لدى CRS رقم 5(. راجع قسم املوارد البرشيّة 

عىل موقع سياسات MEAL وإجراءاتها  لكفايات MEAL الالزمة داخل حلقة املرشوع. 

تكنولوجيا 
املعلومات 

االتصال للتنمية 

إذا كانت أنشطة املرشوع تشمل 

استخدام تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال باألبعاد والتنمية  تأكّد 

أن لديك العدد املناسب من 

موظفي MEAL  وتكنولوجيا 

املعلومات. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/hr.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/hr.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/SitePages/hr.aspx
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مالحظة: تتطلّب بعض الجهات 
املانحة تحديد املرّشحني 

للوظائف األساسيّة وتقديم السري 

الذاتيّة مع اقرتاح املرشوع.

وبحسب حجم املرشوع ومداه، والوظائف القياديّة يف املرشوع، قد تشمل األدوار واملسؤوليّات ما ييل: 

مدير مرشوع أو رئيس يكون مسؤواًل أمام الجهات املعنيّة باملرشوع )مبا يف ذلك املستفيدين والجهات املانحة( 	 

ملخرجات املرشوع. 

مديرًا فنيًا أو مساعًدا رئيًسا يكون مسؤواًلعن تأمني جودة األوجه الربمجيّة لتطبيق املرشوع	 

مدير عمليّات أو نائب رئيس يكون مسؤواًل عن تأمني خدمات الدعم التي تؤّمن بأعىل فّعاليّة مقابل الكلفة 	 

وعن تطبيق أنشطة الحّد من املخاطر. 

مدير املنح واالمتثال الذي يكون مسؤواًل أمام مدير العمليّات أو مسؤواًل عن التأكّد من امتثال أنشطة 	 

املشاريع مع االتفاق مع الجهة املانحة واملتطلبات التنظيميّة. 

2.3 حّدد توافر املوظفني املطلوبني
تعرّف إىل املوارد والثغرات املتعلّقة مبوظّفي املرشوع. ولتقوم بذلك، ضع الئحة مبكان تواجد مجموعات املهارات 

والخربات )يف CRS، عىل مستوى الرشيك و/أو الجامعة( وأي منهم سيكون متوفّرًا من أجل تنفيذ املرشوع. حّدد 

الثغرات التي تتطلّب الرشاكات اإلضافيّة واالسرتاتيجيّة و/أو خربات املوظّفني الجديدة. 

فّكر باإليجابيّات والسلبيّات من توظيف املوظفني الجدد أو من استخدام املوظّفني املوجودين. ال تفرتض أّن 

املوظّفني املوجودين لديهم املهارات املطلوبة أو الوقت من أجل إدارة املرشوع الجديد وتطبيقه. يف الوقت 

نفسه، فّكر بتبعات توظيف املوظفني الجدد عىل مستوى منحنيات التعلّم واإلدارة. حلّل وبدقّة الحاجات 

واملوارد املوجودة ومتطلّبات الجهات املانحة واتخذ القرارات املطّلعة والتي ميكن الدفاع عنها يف توظيف 

أشخاص جدد ضمن املرشوع. 

مبساعدة مدير العمليّات، حدد الكلفة والوفرة عىل مستوى السوق املحليّة واملوظّفني املطلوبني. تحّقق كيف 

سوف تستقطب املوظّفني املاهرين الذين سيساهمون بتنّوع املوظّفني عىل مستوى السّن  والنوع االجتامعي 

واإلثنيّة والعنارص األخرى. ففي بعض املشاريع، تبدأ عمليّة التوظيف خالل مرحلة تصميم املرشوع وبلورة 

االقرتاح. يف هذه الحاالت، قد تكون عمليّة التوظيف قد اكتملت تقريبًا )الطاقم الجاهز عند العطاء( عند تقديم 

املرشوع ما يسمح بانطالقة للمرشوع يف وقتها املحدد يف حال جرت املوافقة عليه. 

2.4 تعرّف إىل مواقع املوظّفني و، إذا كان األمر ذي صلة، إىل نقاط خدمتهم
حّدد أيًّا من موظّفي املرشوع سيكون مرتبطًا بـ CRS و/أو برشكائها وتأكد من غياب االزدواجيّة يف الجهود. 

عىل انتامء املوظّفني أن يعكس القرارات املتخذة خالل تشكيل التجّمع أو اختيار الرشكاء. عىل سبيل املثال، إّن 

 .MEAL سيوظف شخًصا يكون مسؤواًل عن أداء وظائف MEAL الرشيك املسؤول عن

قّرر بشأن موقع املوظّف آخًذا باالعتبار أولويّات الجهات املانحة وتسليم الخدمة الجيّدة والتبّعية ووفورات 

الحجم.  اتخذ القرارات التي ميكنك أن ترّبرها بشكل واضح للجهات املانحة واملتعلّقة باملنافع وكلفة موقع 

املوظف. فإسكان املوظف بالقرب من موقع املرشوع يسمح بتواصل أكرث تواترًا، ما يساهم يف تنفيذ ورقابة 

أفضل. فإيجاد موقع قريب من املرشوع أو نقطة الخدمة للعمليّات واملوظفني أمر يكون مرًبراً يف حال: 

وجود رشوط مستمرّة أو منتظمة من النفاذ املحدود إىل موقع املرشوع أو نقطة الخدمة بسبب انعدام األمان 	 

أو قضايا البنية التحتيّة أو البنى التحتيّة الضعيفة عىل مستوى تكنولوجيا املعلومات والتواصل.

 كانت املسافات وكلفة النقليّات تتخطى بشكل كبري كلفة إنشاء مكتب ال مركزي وصيانته	 

يف حال كان املوظّفون غري مركزيي املوقع، فّكر بطريقة للحّد من الكلفة. مثاًل، قد يجري إسكان موظّفي 	 

املرشوع ومكاتبهم لدى أحد الرشكاء. 

يف الحاالت األخرى، ترتاجع الفّعاليّة عند تشغيل مواقع تسليم خدمات مشاريع متعّددة بسبب ازدواجيّة 

الخدمات وكلفة التواصل والنقل. يف بعض املشاريع، يكون إضفاء الطابع املركزي عىل بعض الخدمات )مثل 

موظفي العمليّات( والطابع الالمركزي عىل الخدمات األخرى )مثل موظفي الربنامج( يقّدم منافع الخيارين. 

نصيحة عملّية: 

للمشاريع الكربى والتنافسيّة، 

فّكر بأن تسأل أحد موظفي 

املوارد البرشيّة يف املقر الرئيس 

عن تأمني التغذية الراجعة 

بشأن التوصيف الوظيفي، 

واسرتاتيجيات االستقطاب 

والتواصل من أجل إطالق 

اإلعالنات عن الوظائف. 
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2.5 بلور خطة إدارة املرشوع والجدول التنظيمي
فّكر كيف ميكن لإلدارة أن تدعم أهداف املرشوع. مثاًل، يف املشاريع املتكاملة، قد تظهر خطة اإلدارة أّن املوظفني 

القادمني من منظاّمت مختلفة يكونون كلّهم مسؤولني أمام مدير مرشوع واحد، ويتفادون العالقات ضمن 

القطاع. 

يحتاج الكالم عىل العالقات والدمج ضمن هيكليّات الربنامج القطري إىل اهتامم خاص يف مرشوع لديه رئيس 

فرقة . فّكر باإليجابيّات والسلبيّات لرئيس الفرقة الذي يكون مسؤواًل أمام رئيس الربامج أو املمثّل القطري. أما 

التنسيق الفّني، والدمج يف الربامج، والتناغم وفّعاليّة يف موارد الربنامج والتعلّم فقد تتزايد يف حال كان رئيس 

الفرقة مسؤواًل أمام رئيس الربامج. ويف غالب األحيان يكون رئيس الفرقة من كبار املوظفني ويفّضل أن يكون 

مسؤواًل أمام املمثل القطري. باإلضافة إىل ذلك، قد تتوقّع الجهة املانحة قناة مبارشة أكرث من التواصل مع رئيس 

الفرقة. ويف اتخاذ القرار، فّكر كيف أّن الكالم عىل العالقات أمر تراه الجهة املانحة مع حاجات للدمج عىل 

مستوى الربنامج والعمليات. 

بالعمل مع قيادة العمليّات والربامج يف منطقتك، راجع تقييامت منتصف املدة والتقييامت النهائيّة التابعة 

ملشاريع مشابهة سابقة حول نتائج  خطط اإلدارة وأثرها عىل تطبيق نشاط املرشوع. تكلّم مع مدراء املشاريع 

ذوي الصلة بشأن الجدول التنظيمي وكيفيّة عمله يف الحقيقة. 

طّور الجدول التنظيمي بنظرة من فوق تلقيها عىل موظفي املرشوع وانتامئهم )رشكاء أو CRS( ووظائفهم 

وعالقاتهم وتراتبية املسؤولية لديهم وخطوط التواصل ومواقعهم. راجع القسم السابع للحصول عىل أمثلة 

متعددة بشأن الجداول التنظيميّة للمرشوع. تتوافر أرشطة فيديو عديدة عىل االنرتنت تقّدم التعليامت خطوة 

 How to make  خطوة حول كيفيّة تطوير الجدول التنظيمي باستخدام الربمجيّات املتوفرة للعلن، مثل برمجية

 .)Thermometertemplate 2011( )كيفية تطوير جدول تنظيمي( an organizational chart

راجع الجدول التنظيمي الخاص بك لتتأكّد من االتساق والجودة من خالل طرح األسئلة التالية: 

هل أّن األدوار واملسؤوليات وتراتبية املسؤوليات واضحة؟ 	 

هل من ازدواجيّة أو تكرار ال بّد من الغائه؟ 	 

هل من ثغرات ال بد من ملئها؟ 	 

الدروس املستقاة 
راجع النتائج التي توصلت إليها من املراجعة اإلدارية األخرية )أداة تقييم جودة اإلدارة،  MQAT أو أمور 	 

أخرى( يف الربنامج القطري من أجل أن تفهم بشكل أفضل نقاط القوة ونقاط الضعف يف اإلدارة وتبعاتها عىل 

تصميم مرشوعك. 

يجب أن يكون لقيادة املرشوع املهارات الفنيّة واإلداريّة املطلوبة. وظّف مجموعة من املوظفني الكبار الذين 	 

يتمتّعون مبهارات مكّملة تلبي تلك املتطلّبات. 

دول التنظيمي بنظرة من  طّور الب
م  �أ وع وان�ت ي امل�ش

فوق عىل موظ�خ
م  اكء أو CRS( ووظائ�خ )�ش

م  اتبية املسؤولية لد�ي م و�ت وعالقا�ت
وخطوط التواصل ومواقهعم

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
إرشادات حول االستامرة املتعلقة بالشؤون الفنيّة )CRS 2007b(  خطة اإلدارة وإرشادات خطة التوظيف )الصفحات 49-45(	 

راجع املوقع املجتمعي لوحدة السلع وإدارة سلسلة التموين للحصول عىل موارد حول خطط اإلدارة لربامج السلع. 	 
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmDZrBxzfmOg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmDZrBxzfmOg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmDZrBxzfmOg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmDZrBxzfmOg
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
https://global.crs.org/communities/CommodityManagement
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القسم الثالث: خطط أنظمة التسليم: السلع والخدمات

ّية  امج القطر ب أن تصادق ال�ب ب �ي
سعار للسلع العامة 

أ
عىل ال

ر.  سّتة أهسش
ّ

دمات لك والخ

متى تستخدم هذا القسم؟ 
عندما يكون للقرارات املتعلّقة بالسلع والخدمات تبعات مهّمة عىل مستوى امليزانيّة و/أو أساسيّة للعنارص 	 

األخرى من تصميم املرشوع، مثاًل تطوير اسرتاتيجيّة املرشوع أو أنشطته. استخدم هذا القسم يف حال 

كان ملرشوعك نتاج يتعلّق بتسليم السلع والخدمات أو يف حال كان إطار عمل النتائج )بروفرايم( يشمل 

االفرتاضات الحّساسة املرتبطة بالتموين واملخزون والخدمات. 

الخطوات واألدوات 

3.1 حّدد السلع والخدمات الالزمة
تعرّف إىل املكان والزمان وكميّة السلع والخدمات العامة التي يجب تسليمها. راجع موظفي التمويل واملشرتيات 

للحصول عىل متوسط الوقت األسايس وتقديرات الكلفة للسلع والخدمات املطلوبة بناء عىل خربات الربنامج 

القطري السابقة والسوق الحايل. يجب أن تصادق الربامج القطريّة عىل األسعار للسلع العامة والخدمات كّل ستّة 

أشهر. إشارة إىل أّن املشاركني يف املرشوع والرشكاء املحليني غالبًا ما يتمتّعون مبعرفة قويّة بالسوق املحليّة وميكن 

أن يؤّمنوا املعلومات عندما ال يكون لدى CRS الخربة ذات الصلة. عندما ال تكون السلع والخدمات متوفّرة 

ضمن البالد، يستطيع املوظفون اإلقليميون وموظّفو املشرتيات يف املقّر الرئيس أن يساعدوا يف تأمني املعلومات. 

يف التعرّف إىل السلع والخدمات، تأكّد من التفكري بالكلفة التي ميكن تخصيصها )ال سيام يف حالة الجهات املانحة 

الجديدة(. راجع موظفي العمليّات الذين يعرفون متطلّبات الجهات املانحة لقياس تبعات تلك السياسات 

لتصميم املرشوع. 

3.2 قّيم القدرات من أجل تأمني السلع والخدمات
يف حال كانت خدمات التوريد أساسيّة لنشاط املرشوع، تأكّد من أّن  التقييم التنظيمي ل CRS وللرشيك 

)راجع الفصل الثاين، القسم األول( يقيس القدرة ضمن هذا الطيف. وتشمل القدرات طلب املناقصات وتقييم 

املشاركني يف املناقصات ومنح العطاءات واإلرشاف عىل العقود. يف حال مل تكن القدرة متوفّرة حاليًا، راجع مدير 

العمليّات بشأن تدابري تعزيز القدرات أو إمكانيّة اللجوء إىل التعاقد من الخارج بشأن وظيفة املشرتيات. 

3.3 ناقش كيفّية الحّد من املخاطر املرتبطة بتوريد السلع والخدمات
مبساعدة  مدير العمليّات ومساعد املدير اإلقليمي/وحدة جودة اإلدارة، قيّم املخاطر املرتبطة بالتوريد )التي 

تظهر من نتائج التقييم( وخطّط لكيفيّة الحّد منها أو تفاديها. ميكن معالجة الحّد من املخاطر أو دمجها يف 

اسرتاتيجيّة املرشوع، و/أو افرتاضات بروفرايم الحّساسة و/أو خطط التوظيف و/أو خطة اإلدارة. يؤمن الجدول 8أ 

أدناه بعض األمثلة. 

الجدول 8 أ: أمثلة عن مخاطر التوريد وتدابري الحّد منها 

تدابري الحّد من املخاطر املحتملة مخاطر التوريد العامة

األخذ باالعتبار وقت عازل عند احتساب توقّعات قنوات التسليمتسليم متأّخر

التخطيط للمشرتيات املحليّة أو خيارات التسليم املبنيّة عىل السوق حيث يكون األمر تنافس التوريد ضمن املرشوع مع الباعة املحليّني

مناسبًا )اسرتاتيجيّة املرشوع(

التخطّيط لتدابري رقابة إضافيّة )خطط التوظيف(الفساد
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*املقاربات املبنّية عىل 

السوق، لها منافع إضافية من 
خالل تأمني املزيد من الخيارات 

والتوكيل لألشخاص الذين 

تخدمهم CRS )املسؤولية أمام 

املستفيد( ودعم االقتصاد املحيل 

)راجع الفصل الخامس(.

*عدا للمنح الكربى، يعمل 

موظفو الدعم القطريني عىل 

تأمني وظائف املوارد البرشيّة 

والتوريد

3.4 طّور خطّة توريد املرشوع
راجع منوذج خطّة التوريد الخاصة بالجهة املانحة إذا كان متوفّرًا. ومبساعدة مدير العمليّات أو مسؤول التوريد، 

طّور ما تجده منطقيّا من التوريد والتوزيع والتخزين واعمل عىل التخطيط عىل أساس تحاليلك. ركّز عىل تبعات 

قرارات تصميم املرشوع )مثل اسرتاتيجيّة املرشوع وخطة التوظيف وروزنامة األنشطة وامليزانيّة( وما الذي تطلبه 

الجهات املانحة يف اقرتاح مرشوع ما. عىل سبيل املثال، خيارات التخزين والتسليم/التوزيع التي سيكون لها 

تبعات مهّمة عىل امليزانيّة. تأكّد من أّن خطط التوريد تحّد من كلفة تأمني أنشطة املشاريع والخدمات والسلع. 

عىل سبيل املثال، يف مرشوع للمعونة الغذائيّة، فّكر بالفّعاليّة مقابل الكلفة النسبيّة لآلليّات املرتكزة إىل السوق 

مثل القسائم التي ميكن استبدالها مبواد غذائيّة لدى التجار املحليني*، باملقارنة مع التوريد والنقل وتوزيع السلع 

بنفسك. 

الدروس املستقاة 
كلاّم كانت املواصفات مفّصلة لسلع املرشوع وخدماته، كلاّم كانت خطّة التوريد قابلة للعمل. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
دليل التوريد الخاص بـCRS )تجري مراجعته(	 

رزمة املشاريع الثانية )CRS 2007 a( الفصل الخامس، القسم الثالث، خطة املؤن واملواد، الصفحة 157-155	 

دارة المخاطر القسم الرابع: خطط لإ

اطر: انعدام  وتشمل أمثلت املخ
ا  اك�أ ي CRS و�ش

ر موظ�خ
ّ
من، توف

أ
ال

سواق املرتبطة 
أ
م وقدرة ال وقدر�ت

وع والغش والفساد يد لمل�ش لتور �ب

متى تستخدم هذا القسم؟ 
يف كافة مراحل تصميم املرشوع وتطوير االقرتاح عند بلورة القدرة التنظيميّة وخطط اإلدارة. 	 

الخطوات واألدوات 

4.1 راجع االفرتاضات الحّساسة يف بروفرايم )إطار عمل املرشوع(
يف خالل تطوير افرتاضات بروفرايم الحّساسة، فّكرت باملخاطر. تحّقق من أّن املخاطر املشرتكة املرتبطة بإدارة 

املرشوع قد أخذت هي أيًضا باالعتبار. قد تكون هذه املخاطر قد أدِمجت يف بروفرايم وأطلعت قرارات 

التوظيف ضمن املرشوع أو ال. وتشمل أمثلة املخاطر: انعدام األمن، توفّر موظفي CRS ورشكائها وقدرتهم 

وقدرة األسواف املرتبطة بالتوريد للمرشوع والغش والفساد. 

4.2 تحّقق من أّن أنظمة املرشوع  وبنيته وعملّياته تحّد من املخاطر املحتملة
راجع روزنامة األنشطة وامليزانيّة والبنى التوظيفيّة لتضمن الضوابط الداخليّة الصلبة والرقابة عىل االمتثال من 

أجل الحّد من املخاطر املحتملة. ركّز عىل ما هو ذي صلة مع تصميم املرشوع )أي ما له تبعات عىل اسرتاتيجيّة 

املرشوع وأنشطته واملوارد البرشيّة واملاليّة وطرق التفاعل من أجل الوصول إىل الحّد األمثل من النتائج(. ال تركّز 

عىل التفاصيل التي تجري معالجتها بطريقة أنسب خالل انطالقة املرشوع وعندما يجري متويل املرشوع. أرشك 

أحد كبار مستشاري العمليّات مثل مساعد املدير اإلقليمي /وحدة جودة اإلدارة من أجل التأكّد من أّن: 

 موظّفي العمليّات املرشكة* يستطيعون االمثال للسياسات واإلجراءات الداخليّة وتلك الخاصة بالجهات 	 

املانحة.  وبحسب ملّف الربنامج القطري وحجم املرشوع ومدى تعقيده، فّكر بالحاجة إىل وظيفة ّمدقق 

داخيل يف العمليّات. 

موظّفي املرشوع وبناه إداريّة وعمليّاته املختلفة تحّد من املخاطر التي ميكن تفاديها، مبا يف ذلك فقدان 	 

األصول بسبب العنارص التي ميكن السيطرة عليها وسوء فهم امتثال الجهات املانحة أو متطلّبات الوثائق 

والتطبيق غري املالئم للبدل اليومي أو بدالت السفر والتفسري الخاطئ ملواد بنود امليزانيّة وـ أو تخطي امليزانيّة 

متتثل بنى التوظيف يف عمليات املشاريع لسياسة CRS بشأن الضوابط الداخليّة مبا يف ذلك فصل الواجبات 	 

والتوثيق. عىل البنى أن تسمح بتقييم منتظم للضوابط الداخليّة وتطبيق لها. 

4.3 تطوير خطة الحّد من املخاطر لتصميم املرشوع 
ناقش كيف يحّد املرشوع من املخاطر. يف حال طلبت الجهة املانحة ذلك، ضع خطّة حّد من الخطر. يكون منوذج 

لخطة الحّد من الخطر داخاًل يف القسم السابع. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/PurchasingAcquisition/Global%2520Procurement%2520Manuals/Forms/AllItems.aspx
http://www.crsprogramquality.org/storage/pubs/me/propackII.pdf
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
 	     CRS # POL-FIN-ICS-024ـ )CRS 2007(سياسة الضبط الداخليّة ل

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
 	 )CRS 2015b( أقسام املوارد البرشية والتوريد، دليل العمليات امليدانيّة الطارئة

اح  القسم الخامس: أربط ببلورة الق�ت

ي حالة الطوارئ؟ 
القسم السادس: كيف يختلف الأمر �ن

 القدرة التنظيمّية 
ّ

د أن
ّ
ك

أ �ت
مج القطري  �خ لعتبار ال�ب خذ �ب

أ �ت
ي املقر 

خ وموظ�خ قليمي�ي خ الإ ف�ي
ّ

واملوظ
وع خ سيدمعون امل�ش الرئيس الذ�ي

يف غالبيّة الحاالت، يجري توثيق املوارد البرشيّة والقرارات اإلدارية وقرارات الرشاكة يف إدارة االقرتاح وخطة 

التوظيف و/أو أقسام القدرات التنظيميّة. 

القدرة التنظيمّية قد تسّمى أيًضا القدرة املؤسسيّة أو قدرة الرشكات أو األداء املايض	 

خطط اإلدارة قد تسّمى أيًضا اسرتاتيجيّة أو بنية تنظيميّة	 

خطط التوظيف قد تسّمى أيًضا املوظفني األساسيني أو خطط املوظفني أو خطة اإلدارة. 	 

تأكّد أّن القدرة التنظيميّة تأخذ باالعتبار الربنامج القطري واملوظّفني اإلقليميني وموظفي املقر الرئيس الذين 

سيدعمون املرشوع. إّن توصيف خربات أولئك األشخاص وخربتهم وأدوارهم املقرتحة دعاًم للمرشوع قد تساعد 

يف جعل االقرتاح أكرث تنافسيّة. 

قد يؤّمن هذا الفصل بعض التربير السرتاتيجيّة املرشوع وتوصيف أنشطة املرشوع واالفرتاضات الرئيسة وروزنامة 

األنشطة وامليزانيّة والنبذات عن امليزانيّة. 

أكتب خطة التوريد بحسب منوذج الجهة املانحة. 

القسم الثاين: تطوير خطط التوظيف وخطط اإلدارة 
ليس لالستجابة الطارئة منفعة يف مرحلة "االنطالق". إنها تتطلّب توظيف أو تعبئة الكثري من املوظّفني وذلك من 

أجل رفع رسيع لحّدة األنشطة وغالبًا ما يدخل ذلك حجاًم كبريًا من التوريد وعمليّات ماليّة واسعة النطاق وهي 

ا لتأمني  تعمل يف بيئة عالية املخاطر. يعترب تصميم الخطّة الكفوءة والفّعالة واملستجيبة والخطة اإلداريّة اساسيًّ

النتائج يف الوقت املناسب والنوعيّة مع تأمني االمتثال لسياسات CRS والجهات املانحة. عند اتخاذ القرار بشأن 

العدد واملكان وهيكليّة موظفي املرشوع املطلوبني لتأمني نتائج للمرشوع يف سياق الحاالت الطارئة فّكر بالنقاط 

التالية: 

إّن املدراء ذوي الخربة أساسيني وال سيام يف بداية االستجابة. والقيادة أساسيّة من أجل التطبيق الرسيع واتخاذ 	 

القرارات العمالنيّة يف أماكن متعددة وذلك من أجل توجيه املوظفني الجدد والرشكاء ومرافقتهم. 

غالبًا ما يكون موظفو الربنامج القطري أول من ينترشون خالل االستجابة الطارئة وال سيام يف العمليات. 	 

انتقل من الواجب املؤقت إىل املوظفني الدامئني يف أرسع ما ميكن لتأمني استمراريّة املرشوع ولتفادي أن يقوم 

أحدهم بوظيفتني يف وقت واحد عىل  فرتة مطّولة. 

خطّط وارصد امليزانيّة لعدد مناسب وأنواع محددة من املوظّفني يف املراحل األوىل من االستجابة معتربًا أن 	 

املوظفني قد ينتقلون مداورة يف الداخل والخارج ويحتاجون إىل االسرتاحة واالسرتخاء. خطط للنرش املبكر 

للموارد البرشية HRD واملوظفني اإلقليميني وموظفي املقر العام باإلضافة إىل موظفي الواجبات املؤقتة من 

برامج قطرية أخرى. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/FinancialManagement/Community%20Documents/Training/POL_FIN_ICS_024___Internal_Controls_Policy_Released.doc
http://www.efom.crs.org/efom
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

القسم السابع: الجداول والأمثلة

الرسم 8.1: أمثلة عن الجداول التنظيمّية

املمثل القطري

رئيس الفرقة

نائب رئيس الفرقة: 
برمجة   

عامل ارتباط مع 
الرشكاء

مستشارون يف 
املواضيع املحددة

ممثل قطري

نائب رئيس الفرقة: 
عمليات

مدير 
سلسلة 
التوريد

املالية

MEAL

عامل رصد ميداين

رشكاء

رشكاء

رئيس الربنامج    

مدراء آخرون للربامج، 
مدير رصد وتقييم 
ومساءلة وتعلّم، 

مستشارون فنيون 
وموظفو ارتباط رشكاء

رئيس العمليات

موظفو دعم مشرتك، 
موارد برشية، مالية، 
تكنولوجيا املعلومات

بناء القدرات و/أو عالقات الرقابة

بناء القدرات و/أو عالقات الرقابة

عالقات إرشافية 

عالقات إرشافية 

مدير عمليات مدير برنامج 

MEAL  مدير
  %50 وقت

مدير برنامج مبوضوع 
محدد )100%(

موظفو دعم مشرتك: 
موارد برشية، مالية 
تكنولوجيا معلومات 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الخطوط التوجيهّية وأمثلة عن منوذج خطة الحّد من املخاطر
استخدم النموذج يف الجدول 8 ب )أدناه(، إمأل العمود 1 )فئات املخاطر( والعمود 2 )مخاطر أساسيّة مرتبطة 

باملوضوع(. ثّم امأل العواميد املتبّقية كام ييل: 

العمود 3: أعِط معداًل لكّل من مستويات الخطر الرئيسة باستخدام األحمر )الخطر العايل، القلق الواضح(، 	 

األصفر )القلق املتوسط الذي يجب رصده( أو األخرض )ضمن هامش التسامح للخطر يف املشاريع(

العمود 4: صف موارد CRS أو رشكائها املتوفّرين أو املوارد واألعامل املقرتحة للحّد من كّل من املخاطر 	 

األساسيّة

العمود 5: أعد تقييم تصنيف املخاطر عىل ضوء تدابري الحّد من املخاطر – عىل هذا األمر أن يحّد من الخطر 	 

ويخّفضه من األصفر إىل األخرض.

العمود 6: تعرّف إىل التدابري التي يجب اتخاذها يف السنة 1 من املرشوع من أجل ضامن أن تكون االستجابة 	 

للحّد من املخاطر قامئة وتعمل بفّعاليّة. 

الجدول 8 ب: منوذج خطة الحّد من املخاطر 

استجابة الحّد من مستوى الخطر الخطر األساسفئة الخطر
الخطر

مستوى الخطر 
الباقي

خطة العمل للسنة 
20xx املالية

1.1 تكون الرشاوى 1 الفساد

مطلوبة للحصول 

عىل مواقع 

املشاريع

تشمل روزنامة األنشطة 

املنارصة والتفاوض مع 

الحكومة والرسميني 

املحليني

خطّط ألن يرافق 

 CRS  موظفو مرشوع

عاّمل النقليّات 

 PMD Pro Risk Register in Gude to the PMD Pro: Project Management for Development جرى تكييفه عن(

)Professionals )PM4NGOs 2011

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

المقدمة

انّية  ن الفصل التاسع: روزنامة الأنشطة والم�ي

يشمل هذا الفصل ستة أقسام: 

القسم األول: أرشك الجهات املعنيّة ذات الصلة وأعد امليزانية

القسم الثاين: طّور روزنامة األنشطة 

القسم الثالث: طّور ميزانيّة املرشوع

القسم الرابع: أربط باالقرتاح

القسم الخامس: كيف تختلف األمور يف حالة الطوارئ

القسم السادس: جداول وأمثلة

معايري الجودة 
يطّور فريق تصميم املرشوع روزنامة أنشطة ونبذات عن امليزانيّة لكّل من اقرتاحات املشاريع، أطلبتها الجهة 	 

املانحة أم مل تطلبها. 

تظهر روزنامات األنشطة كلّها االهتامم املوىل إىل مراحل املرشوع االنتقاليّة: االنطالق واإلغالق	 

تتالقى امليزانية والنبذة عن امليزانية و"تخربان القصة نفسها". 	 

 تجري بلورة ميزانية مفّصلة ألنشطة MEAL  املختلفة، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية يف 	 

حال كان ذلك مناسبًا. 

يعمل املوظّفون الفّنيون واملاليّون والجهات املعنيّة مًعا عىل روزنامة األنشطة ومسوّدات امليزانيّة 	 

الرسم 9.1: أمر صياغة سريورة االقرتاح 

انية  خ انية والنبذة عن امل�ي خ  امل�ي
ت

تتال�
ان القصة نفهسا �ب خ و"�ت

4

4

4

444

إطار 

عمل النتائج

إطار 

عمل املرشوع
امليزانية خطة التنفيذ

خطة التوظيف

خطة اإلدارة 

ملاذا تعترب هذه الخطوة من تصميم  املرشوع مهمة؟ 
إّن التنبّه لجدولة األنشطة أمر حاسم لتفادي املشاكل الجدية خالل انطالق املرشوع وتنفيذه. يف غالب األحيان، 

تكون جدولة األنشطة فائقة الطموح. إليكم بعض االمثلة: 

يحّدد فريق تصميم املرشوع روزنامة األنشطة املرتكزة إىل املجتمع املحيل من الشهر الثاين وينىس تخصيص 	 

الوقت لتوقيع العطاء الفرعي، والتوظيف لدى CRS والرشكاء والتدريب عىل التوجهات

يكون الوقت املطلوب لتوريد السلع املؤون قليل التقدير	 

يتغاىض فريق تصميم املرشوع عن متطلّبات الجهة املانحة للموافقة عىل املوظّفني األساسيني وخطة التنفيذ 	 

املفّصلة وخطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم عىل مستوى انطالقة املرشوع وال يأخذ باالعتبار الوقت 

املطلوب للمصادقة عليها ضمن روزنامة األنشطة 

ينىس فريق تصميم املرشوع أن يخّصص الوقت إلجراء مسح الخط القاعدي قبل انطالقة األنشطة 	 

نتيجة لذلك، يُفرط املرشوع يف الوعود ويقلّل من النتيجة للمستفيدين والجهات املانحة عىل حد سواء. وقد 

أبرزت الخربة أّن نجاح املرشوع يتعّزز عندما تكون الفرتات االنتقاليّة األساسيّة يف املرشوع )مبا يف ذلك االنطالقة 

واإلغالق( مدروسة بشكل رصيح ومحّددة املوارد. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

روزنامة األنشطة

إّن التنبّه لجدولة األنشطة أمر حاسم لتفادي املشاكل الجدية خالل انطالق املرشوع وتنفيذه

تعترب األهداف التي هي عىل مستوى النشاط والداخلة يف إطار عمل املرشوع القاعدة األساسيّة لتطوير روزنامة 

أنشطة  )املساّمة أيَضا خطة التفيذ، أو خطة العمل أو الجدول الزمني(. من أجل إنشاء روزنامة لالنشطة، يجب 

تفصيل أهداف بروفرايم عىل مستوى النشاط الواسع ليصبح أعاماًل محّددة أكرث. ترد قامئة هذه األعامل يف 

روزنامة األنشطة ويف جدول بعواميد يشمل اإلطار الزمني واسم الشخص املسؤول أو املنظمة املسؤولة. 

من جهة أخرى، تكون روزنامة األنشطة هي القاعدة لبناء مرشوع دقيق مبنّي عىل تفاصيل محّددة. عند 

التخطيط لتصميم املرشوع )الفصل الثالث(، تكون قد أجريت تقديرًا عاًما للميزانيّة املتوفّرة لكلفة املرشوع 

املبارشة وقّدرت ما الذي جرى استخدامه للقرارات املتعلّقة باسرتاتيجيّة املرشوع وحجمه ومداه. أما اآلن، فتبلور 

ميزانيّة مفّصلة للمرشوع من خالل تحويل أنشطة املرشوع إىل قيم ماليّة. يتّم هذا األمر من خالل التعرّف إىل 

كلفة الوحدة ومسّوقات الكلفة  لألنشطة كافة. وكام تذكر من الفصل الثامن، تعترب "مسّوقات الكلفة" عنارص 

تؤثّر بالتغيري بشكل كبري عىل مستوى كلفة النشاط، مثاًل، عدد املستفيدين أو املجموعات التي تخدمها أو عدد 

العامل اإلضافيني أو العيادات املستهدفة. يعترب تحديد مسّوقات الكلفة لكّل من األنشطة يف روزنامة األنشطة 

أمرًا مهاّم ألسباب مختلفة. فهو يسّهل تكييف بنود امليزانيّة  لجهة التغيريات يف حجم املشاريع املقرتحة وغاياتها. 

يساعد أيًضا يف التفاوض يف امليزانيات مع الرشكاء ألنه يعطي الجميع بيانات واضحة وشّفافة حول كيفيّة 

تخصيص موارد امليزانيّة. 

إّن العمل عىل روزنامة منفصلة ألنشطة MEAL )وامليزانيّة(، حتى ولو مل يكن ذلك مطلوبًا من الجهة املانحة، 

أمر يساعدك عىل اتخاذ القرارات املنطقيّة بشأن MEAL. يف حال تغريت محفظة امليزانيّة خالل تصميم املرشوع، 

 .MEAL يكون من األسهل تكييف أنشطة

ترتابط عمليّة تطوير روزنامة األنشطة وامليزانيّة: يجب أن تحصل العمليّتان يف الوقت نفسه، وغالبًا ما يجب أن 

يكون ذلك يف سياق ورشة عمل عىل أن تشمل موظفي الربمجة والتشغيل، وال سيام املال الذين يعملون ضمن 

فريق. ففي القيام بذلك بشكل مشرتك ستتمكن من تكييف الغايات بشكل متنّقل ضمن روزنامة األنشطة وبنود 

امليزانيّة املرتبطة بها وستتمكن من التخطيط بشكل أدّق عىل مستوى حجم املرشوع ومداه. أما القرارات التي 

تتّم عند بلورة روزنامة األنشطة وامليزانيّة فتكون مرتبطة هي أيًضا بخطوات أخرى من تصميم املرشوع وال سيّام 

يف القرارات الخاصة املتعلّقة بالتوظيف وخطط اإلدارة )التي جرت مناقشتها يف الفصل الثامن(. 

عند تأمني التمويل، يجري تحديث األنشطة وتفصيلها بشكل أكرب خالل انطالقة املرشوع، كجزء من التخطيط 

املفّصل للتنفيذ. 

نشطة هي القاعدة 
أ
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أ
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خ
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الميزانّية

انّية ن ك الجهات المعنّية ذات الصلة وأعد الم�ي القسم الأول: أ�ش

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد صياغة إطار عمل املرشوع وخطط التوظيف واإلدارة	 

أرشك الجهات املعنّية ذات الصلة يف جدولة األنشطة ورصد امليزانّية لها  1.1
راجع تحليل الجهة املعنية لرتى من الذي يجب إرشاكه بشكل فاعل يف هذه الخطوة. بينام يفرتض مبسؤويل 

امليزانية أن يكونوا جزًءا من فريق تصميم املرشوع منذ البدء، إال أّن هذه الخطوة قد تتطلّب إرشاك املزيد من 

موظفي CRS واملنظمة الرشيكة الذين قد ال يكونون قد شاركوا يف الخطوات السابقة لتصميم املرشوع. فعىل 

موظفي الربنامج والعمليات واملالية واملوارد البرشيّة أن يعملوا مًعا من أجل تطوير روزنامة األنشطة وامليزانيّة 

عىل حّد سواء. ويعترب إرشاك مدير املالية يف الربنامج القطري مهاّم جًدا ألنه قد يؤّمن املعرفة بشأن كلفة 

الوحدات من مشاريع مشابهة. يورد الجدول 9أ أدناه أنواع املوظفني الذين يجب إرشاكهم يف تطوير روزنامة 

األنشطة وامليزانيّة. 
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

*    إن الجهات املعنّية املذكورة 

هنا هي فقط عىل سبيل 

الذكر ال الحرص- قد ميأل 

بعض الوظائف أكرث من 

منصب كام أّن هذه 

املناصب بالذات قد ال تكون 

متوّفرة يف الربامج القطرية 

كافة

**  هي مقاربة معياريّة لتوزيع 

التكاليف بشكل متامسك 

عىل مستوى البلد كاماًل 

وذلك بحسب ميزانيات 

املشاريع بناء عىل املنفعة 

التي ينالها كّل من تلك 

املشاريع من تلك التكاليف

الجدول 9 أ: األدوار واملسؤوليات يف جدولة األنشطة ورصد امليزانّية*

الدور/ املسؤولياتالجهة املعنّية

CRS القّيم عىل  امليزانية يف 	يعّد امليزانيّة والنبذة عن امليزانيّة واألقسام األخرى الخاصة بامليزانيّة 
بحسب االقتضاء

يضمن رصد امليزانيّة الستعادة الكلفة غري املبارشة 	 
يضمن االمتثال إىل منوذج ميزانيّة الجهة املانحة ومتطلباتها	 

مدير املال يف CRS )إذا كان 

مختلًفا عن القّيم عىل امليزانّية(

يؤّمن تقديرات الكلفة املشرتكة األساسيّة )3 مجّمعات(	 
يشّغل آلة احتساب الكلفة املشرتكة **	 
يؤمن املعلومات حول كلفة الوحدة متى يكون ذلك ممكًنا بناء عىل 	 

خربة الربنامج القطري

مسؤول امليزانية لدى الرشيك 

والجهات املعنّية األخرى 

يعّد امليزانيّة والنبذة عن امليزانيّة للكلفة التنظيميّة	 

مسؤول العملّيات أو مدير 

العملّيات

يساعد عىل احتساب مجّمعات الدعم للمرشوع )تقدير مساحة 	 
املكتب، استخدام اآللية، الخ(

يضمن أن يعكس تخطيط امليزانيّة لقرارات التوظيف واإلدارة 	 
ويضمن تكييفها لتعكس األهداف املتغرّية كام يلزم

يؤمن كلفة الوحدات باالرتكاز إىل السوق حيث ال تتكبّد املشاريع 	 
الحاليّة تكاليف مشابه

القّيم الفني )لكّل من األهداف 

القطاعّية أو القطاعات(

يربط القرارات املتعلّقة بإطار عمل املشاريع وقرارات تصميم 	 
املرشوع املبكر بروزنامة االنشطة وامليزانيّة

يساعد عىل تحديد مسّوقات الكلفة بناء عىل الخربات املاضية	 
يعمل مع القيّمني عىل امليزانيّة للمساعدة عىل نقل األنشطة من 	 

روزنامة األنشطة إىل بنود يف امليزانيّة

كبري مدراء الربامج أو موظف يف 

القسم الفني 

يؤّمن التقديرات الواقعيّة بشأن الوقت املطلوب لكّل من األنشطة 	 
التي تكون منظمته مسؤولة عنها

يؤكّد حجم النشاط الذي ميكن تأمينه عىل مستوى التوظيف املقرتح	 
يضمن أن تكون األنشطة األساسيّة معكوسة يف روزنامة األنشطة	 

MEAL مستشار 	MEAL يساعد عىل بلورة روزنامة ألنشطة
 	 MEAL راجع سياسات(  MEAL يساعد عىل رصد امليزانيّة ألنشطة

وإجراءاتها 4.1(

املمثل القطري، مسؤول الربنامج 

و/أو مسؤول العمليات 

يراجع الحجم املقرتح من األنشطة وامليزانيّة املرتبطة بها لتكون 	 
واقعية مبنية عىل التجارب السابقة 

يؤّمن اصطفاف خطة التوظيف واإلدارة مع روزنامة األنشطة 	 
وامليزانيّة املقرتحة والعكس صحيح

للجهات املانحة التي ليس لديها معدالت ثابتة الستعادة الكلفة غري 	 
املبارشة، يناقش املعدالت غري املبارشة ويتفاوض بشأنها بالتنسيق مع 

املقر الرئيس
يضمن االمتثال إىل أنظمة الجهة املانحة وسياسة الوكالة 	 

ضع خطّـّة روزنامة املشاريع وورشة عمل امليزانية وأعّد الرشكاء  1.2

حرّض املعلومات الالزمة لجدولة االنشطة والتخطيط للميزانيّة. يشمل هذا األمر تلخيص املعلومات وقرارات 

تصميم املشاريع السابقة مثل عدد الرشكاء وإذا كانوا كيانًا كاماًل أو متلٍق فرعي أو متعاقدين ونقاط الخدمة 

وعدد املوظفني الالزم وموقع املوظّفني، إلخ... )راجع الفصل الثامن( 

راحع الخطوات يف القسمني 2 و 3 أدناه وكّيفها مع الجهات املعنّية التي ستكون مشاركة يف ورشة العمل. أعّد 

النامذج واالستامرات مبا يف ذلك تلك الخاصة بروزنامة األنشطة وامليزانّية. راجع الخطوط التوجيهّية للنبذات 

عن امليزانّية وأعّدها وذلك ليتمكّن الرشكاء والحارضون يف ورشة العمل من استخدامها. راجع منوذج النبذة عن 
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الصفحة 
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القرارات االساسّية: 

يف هذه الخطوة، سوف تقّرر 

)أ( إذا كانت األهداف والغايات 

بحاجة إىل تكييف و)ب( 

تخصيص ميزانية الرشيك بناء 

عىل من هو املسؤول عن أي 

نشاط. 

امليزانّية يف اإلرشادات حول الطلب املتعلق بالكلفة CRS 2013 a(  CAG(  الصفحة 40. وّفر اإلرشادات 

بشأن كلفة الوحدة لألنشطة التي ستعرض يف ميزانّيات الرشيك وCRS )مثاًل كلفة التدريب التي ستعرض عىل 

أنها “كلفة للمشارك لليوم الواحد”(.

خطّط دامئًا الستخدام منوذج ميزانيّة الجهة املانحة ألهداف رصد امليزانيّة. هو يختلف بشكل كبري عن منوذج 

امليزانيّة العادي الخاص بـCRS. ثم راجع املدير املايل ومسؤول االرتباط مع الجهة املانحة من أجل الحصول عىل 

نصائح لتوضيح مدى متايش فئة الكلفة مع املطلوب. 

تأكّد إذا كان الرشكاء يفهمون: 

فئات الكلفة يف امليزانيّة 	 

سريورة استخدام روزنامة األنشطة التي تساعد يف فهم كلفة األنشطة الواردة يف امليزانيّة 	 

أّن كاّل من توصيفات البنود والنبذات عن امليزانيّة املرافقة لها يربط بني الكلفة وإنجازات نتائج املرشوع. 	 

أهميّة عرض احتساب الكلفة بطريقة شفافة. 	 

وإال، خطّط إلجراء تدريب مصّغر قبل ورشة العمل حول التصميم أو كجزء منها لتتأكد من الفهم املشرتك. 

يف حال كان التمويل من الحكومة األمريكيّة، تأكّد إذا أّن الرشكاء يرفعون منوذج A133 للتدقيق ويف حال كانوا 

 .NICRA يفعلون ذلك، أطلب رسائل  اتفاقية معدالت الكلفة غري املبارشة املتفاوض عليها

: طّور روزنامة الأنشطة  ي
القسم الثا�ن

متى تستخدم هذا القسم؟
عند اإلعداد لورشة عمل الجهات املعنيّة أو خالل االجتامعات لتفصيل روزنامة االنشطة وامليزانيّة 	 

الخطوات واألدوات

2.1 حّدد األنشطة لكّل من النتاجات واألهداف عىل مستوى النشاط وفّصلها 
باستخدام اللوح الورقي، ضع الئحة بكّل من األهداف عىل مستوى النتاج من بروفرايم وضع تحت كل منها 

أهداف بروفرايم املرتبطة بها عىل مستوى النشاط. فّصل كّل بيان هدف عىل مستوى النشاط إىل أنشطة مختلفة 

أو مهام واكتب كالً منها عىل ورقة صغرية الصقة. مثاًل: 

إن هدف بروفرايم عىل مستوى النتاج هو التايل: تضع جمعيّات األهل واملعلّمني خططًا إلنشاء بيئة صديقة 	 

للفتيات يف املدرسة

إن هدف بروفرايم عىل مستوى النشاط لهذا النتاج هو التايل: يدرّب كبار املدّربني القادمني من املنظامت  	 

الرشيكة جمعيّات األهل واملعلّمني يف منطقة كاوالك عىل أفضل املامرسات من أجل بناء مساحات صديقة 

للفتاة يف املدارس. 

ميكن األنشطة األكرث تفصياًل لهذا الهدف عىل مستوى النشاط أن تكون كالتايل: 

يطّور موظفو CRS  الفنيّون وحدة تدريب للمدربني	 

يجري أحد خرباء CRS ستة تدريبات للمدربني متتد عىل 3 أيام لـ15 مدرّب اسايس من املنظاّمت الرشيكة ملا 	 

مجموعه 90 مدّربًا أساسيّا

ا ورشة عمل من يوم واحد طويل مع كّل من جمعيّات األهل واملعلّمني الـ20  يف 	  يجري 90 مدّربًا أساسيًّ

املنطقة 

يجري  كل من الـ90 مدّربًا أساسيًا  من املنظامت الرشيكة زياريت متابعة )بعد شهر وبعد 3 اشهر من 	 

التدريب( لكّل  من جمعيّات األهل واملعلّمني الـ20 يف املنطقة وذلك لرصد تطبيق التدريب وتطوير خطط 

جمعيّات األهل واملعلّمني  من أجل إنشاء املدارس الصديقة لألطفال. 
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نصيحة عملّية: 

يف ورشة عمل روزنامة األنشطة، 

استخدم امللصقات لتضع الئحة 

باألنشطة وبتسلسلها. يساعد 

هذا األمر يف إرشاك الجميع 

بصنع القرار

نصيحة عملّية: 

يعترب مّعدل الوقت املعتمد 

يف CRS من أجل استقطاب 

موظّف دويل 60 يوًما بدًءا من 

اإلعالن حتى قبول املوظّف 

وتعطي وقًتا إضافّيا ليصل 

املوظّف ويستلم منصبه. تحّقق 

من النمط املعتمد يف البالد 

لتوظيف اشخاص محليني. 

2.2 الوقت وتسلسل األنشطة 
قّدر الوقت املطلوب لتطبيق كّل من األنشطة وأجِر تقديرًا مبنيًا عىل معلومات وعىل التجربة السابقة. إّن 

الوقت املطلوب سيتغرّي بحسب حجم النشاط وقرارات التوظيف التي اتخذت يف الفصل الثامن. يف املثال أعاله، 

قد يساعد استخدام مدّربنَي خبرَيين بداًل من واحد يف تقليص نصف الوقت الالزم لتوفري ستة تدريبات للمدّربني. 

حّكم عقلك للموازنة بني الكلفة )املزيد من املدخالت( والتسليم يف الوقت املناسب. فّكر باملعّوقات النمطيّة أو 

األنشطة املوسميّة )عطل املدارس، العمل يف املزرعة، الحفالت الثقافيّة( باإلضافة إىل االفرتاضات الحّساسة من 

بروفرايم )إطار عمل املشاريع( من أجل أن تقّرر متى يجب جدولة األنشطة وكم منها ميكن تأمينه بطريقة 

فّعالة ضمن إطار زمني محّدد. 

ضع األنشطة بحسب ترتيب منطقي. فّكر باألنشطة التي هي مرتبطة بأنشطة أخرى وبرضورة أن تتّم يف البداية 

)تسلسل( وأي أنشطة ميكن أن تتّم يف الوقت نفسه )توازي(. يف املثال أعاله، يعترب تطوير وحدات تدريب 

للمدّربني وإجراء ورشات عمل لتدريب املدّربني تسلسليّا. ثم، تعرّف إىل تواريخ البداية والنهاية لكّل من 

األنشطة. 

2.3 حّدد أنشطة MEAL وضع الئحة بها وبتسلسلها
 MEAL مثأل، تطوير نظام MEAL ضع الئحة باألنشطة املرتبطة بخطط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم

ودليل التشغيل وتوجيه موظفي CRS والرشكاء  عىل املتطلّبات واألدوات وإجراء مسح أسايس الخ. راجع الفصل 

 .MEAL السابع للحصول عىل الئحة مفّصلة بأنشطة

2.4 ضع منطًا لبدء األنشطة وختامها
تحّقق من أنك وضعت الئحة بأنشطة انطالق املرشوع وخططت لها بالشكل املناسب، مثل استقطاب املوظفني 

واستخدامهم وتوجيههم وتوقيع اتفاقيات العطاءات الفرعيّة وعقد ورشة عمل إلطالق املرشوع وتخطيط التنفيذ 

املفصل واختيار الجامعة املستهدفة وتعبئتها إلخ. راجع بدقة األشهر الـ3 أو الـ6 من األنشطة لتفادي تضخيم ما 

ميكن القيام به يف بداية املرشوع. تذكّر ان املوظفني الجدد يحتاجون إىل بضعة أشهر يف الوظيفة قبل أن يتمّكنوا 

من تأمني األداء األمثل. 

بالنسبة للمشاريع الكربى واملتعددة السنوات، تسمح بعض الجهات املانحة اليوم بـ«سنة الصفر« للعمل عىل 

التخطيط املكثّف للتنفيذ ودراسات التقييم اإلضافيّة ومسوحات الخط القاعدي واالستقطاب والتوريد. ال 

تستخدم مصطلح »سنة الصفر« إال إذا كانت الجهة املانحة تستخدمه ولكن بكّل الحاالت، حّدد منط أنشطة 

االنطالق لتتامىش مع الواقع، وإال سوف تخاطر باإلفراط يف االلتزام وتنتهي بأهداف ال يستطيع فريق املرشوع أن 

يلبّيها. 

تحّقق من أنّك سّجلت أنشطة اختتام املرشوع وخّصصت لها الوقت، وتشمل االنشطة عىل سبيل املثال إجراء 

التقييم النهايئ والعمل مع الرشكاء عىل االتفاقيات الفرعيّة والتخلّص من األصول ونقل املوظفني وإجراء التدقيق 

الداخيل )إذا كان مطلوبًا(. فّكر بتخصيص وقت عازل إلنهاء األنشطة التي تأخرت. تويص CRS  بأن تنتهي 

أنشطة تنفيذ املرشوع بني شهر إىل 3 أشهر قبل نهاية املرشوع من أجل إجراء التقييم النهايئ وأنشطة اإلغالق 

األخرى. 

2.5 استكمل منوذج روزنامة األنشطة
عندما يجري تسجيل األنشطة وإيراد تسلسلها ومناقشة املخاوف األخرى، أدخل هذه املعلومات يف العمود 1 

من روزنامة االنشطة باستخدام الجدول 9ب أو النموذج املطلوب من الجهة املانحة.  تجد مثااًل يف القسم الرابع 

وميكن أن تفّرغ منوذًجا فارًغا هنا  . إشارة إىل أّن بعض الجهات املانحة تتطلّب إيراد األنشطة الشهريّة للسنة 

األوىل فقط ومن ثم بحسب الفصل لسنوات املرشوع املتبقية. 

ثم، إمأل العواميد األخرى من روزنامة األنشطة. ظلّل الخاليا التي تربز الشهر أو الفصل املعني بتنفيذ النشاط 

ضمن روزنامة األنشطة. عندما يكون النشاط يحتوي عىل كميّة واضحة من أمر ما يجب تسليمه )مثأل عدد 

التدريبات وعدد الرزم التي يجب توفريها(، سّجل الكّمية يف تلك الخاليا املظلّلة. سوف تستخدم هذه املعلومات 

عندما تطّور امليزانيّة. حّدد املسؤوليات لكّل من األنشطة وحاول أن تكون محّدًدا قدر املستطاع. سّجل أسم 

املنظّمة )CRS أو الرشيك املتعاون( واسم الشخص املعني أو منصبه وعدد املوظفني املطلوب لتنفيذ النشاط. 
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2.6 راجع روزنامة األنشطة وإطار عمل املشاريع واألهداف 
اآلن وبعد تفصيل األنشطة، وترتيب تسلسلها مع الوقت وتعيينها، قارن روزنامة األنشطة مع االهداف عىل 

مستوى النتاج )من بروفرايم، خطة الرصد والتقييم وIPTT( وقدرات األشخاص أو املنظّمة. يكون هذا األمر 

أشبه بالتحقق من الواقع ويضمن أن تكون روزنامة األنشطة ذات جدوى. قد تحتاج إىل إجراء تعديالت عىل 

وثيقة أو أكرث. عىل سبيل املثال، قد ترّسع األنشطة من خالل توظيف املزيد من الناس أو تغيري األهداف لتعكس 

القيود املوسميّة. تذكّر أن لهذه التعديالت تبعات محتملة عىل امليزانيّة. تأكّد أن روزنامة األنشطة وأهداف 

املرشوع متامشية بعضها مع بعض. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
 	 )IDEA( إسأل زمالءك يف فريق إرشاك الجهة املانحة والتقدم .)2014( CRS قامئة التحقق الواردة يف دليل سريورة االتفاقات الفرعيّة التابع لـ

CRSعن أحدث قامئة تحقق للمتلقني الفرعيني التابعة لـ

رزمة املشاريع الثانية )CRS 2007 a( القسم الثالث: منوذج جدولة األنشطة )الصفحات 82-74(	 

إرشادات حول الطلب املتعلق بالشؤون الفنية )TAG( )CRS 2007b(  خطة التطبيق )صفحة 42( 	 

وع  انّية الم�ش ن القسم الثالث: طّور م�ي

التكاليف الثابتة
يجري تكبّدها بشكل متكّرر مع 

الوقت ولكّنها ال تختلف بناءاً عىل 

حجم النشاط، مثل إيجار املكتب 

أو أجور كبار موظفي اإلدارة.

التكاليف املتغرّية
تحتسب بشكل تناسبي مع حجم 

األنشطة، مثل املواد أو العمل. 

التكاليف شبه املتغرّية أو 

التدريجّية
تتغرّي بشكل تدريجي مرتبط 

بالحجم: تبقى ثابتة ضمن سلسلة 

معيّنة من حجم النشاط إال 

أنها تزداد أو ترتاجع متى يجري 

تخطّي عتبة معيّنة. غالبًا ما 

تكون هذه هي الحالة للموظّفني 

امليدانيني أو للمركبات مثاًل. 

متى تستخدم هذا القسم؟ 
عند بلورة إطار عمل املشاريع )بروفرايم(، وعند تطوير امليزانيّة املفّصلة بالتاميش مع روزنامة األنظمة، وغالبًا 	 

يف سياق ورشة عمل. 

إشارة إىل أّن اعتبارات امليزانيّة يجب أن تقود تصميم املرشوع منذ البداية. يتنّقل مصّممو املشاريع الجيّدين 	 

بني تخطيط األنشطة وتخطيط اإلنفاق مع نظرة واقعيّة إىل املوارد املتوفّرة. 

الخطوات واألدوات 

3.1 حّدد مسّوقات الكلفة لألنشطة لدى CRS ورشكائها 
تذكّر تقديراتك السابقة لجهة تكاليف الربمجة املبارشة )سقف ميزانيّة الجهة املانحة، ناقص استعادة الكلفة غري 

املبارشة والرواتب واملنافع التقريبيّة(. إرجع إىل هذه املعلومات كام تراه مناسبًا. 

راجع روزنامة األنشطة ولكّل من األنشطة، حّدد مسّوقات الكلفة. تعترب مسّوقات الكلفة العنارص أو الوحدات 

التي تؤثّر بشكل كبري يف أنشطتك والتي تقود التغيريات يف الكلفة عندما يتغرّي حجم النشاط. تنطبق هذه عىل 

الكلفة املتغرّية وشبه املتغرّية وقد يتواجد أكرث من مسّوق كلفة لكّل من تكاليف النشاط. 

تعترب مسّوقات كلفة النشاط مرتبطة باالسرتاتيجيّة املختارة للمرشوع ولطرق التسليم املرتبطة بها. عىل سبيل 

املثال، تكون مسّوقات الكلفة يف مرشوع )SILC( املّدخرات واإلقراض الداخيل ضمن الجامعة، عدد املجموعات 

واملسافة بني تلك املجموعات )التي تحّدد عدد املجموعات التي ميكن ملدرّب SILC أن يرشف عليها( وليس عدد 

األفراد األعضاء يف SILC. إذا كنت تعرف إجاميل امليزانيّة املتوفّرة وقمت باحتساب رسيع "عىل ظهر املغلّف" 

لتكاليفك اإلداريّة والثابتة، عندما تكون قد حّددت مسّوق كلفة النشاط وكلفة الوحدة لذلك النشاط، ميكنك أن 

تقّدر إجاميل عدد األشخاص أو املجموعات التي ميكن أن تستهدفهم. 
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مثال عن مسّوق الكلفة يف مرشوع صّحي 

يف منوذج مجموعة الرعاية Care Group، اختارت 10 أمهات إحدى الزميالت لتكون هي األم القيّمة. تشّكل 10 أمهات قيّامت )وهّن ميثّلن 100 
أم/10 مجموعات( مجموعة رعاية يكون أعضاؤها قد تدربوا عىل يد مسؤول صّحي وحصلوا عىل دعمه. ميكن هذا املسؤول أن يدرّب ويدعم 10 
مجموعات رعاية )متثل 100 أم قيّمة/ 1000 أم(. لذلك، فإن مسؤواًل واحًدا )كلفة( الزم لكّل 1000 أم )مسّوق الكلفة( مستهدفة من خالل عنرص 

هذا املرشوع. 

عند تطوير ميزانية مرشوع ما، ناقش األمور التالية مع االختصاصيني: هل ميكن مسؤول أن يدعم 12 مجموعة رعاية )بداًل من 10( وهو ال يزال 
يحافظ عىل معايري الجودة؟  هل ميكن لـ12 أم قيّمة )بدأًل من 10( أن يشّكلن مجموعة الرعاية؟ يف هذه الحالة ميكن ملسّوقات الكلفة )عدد 

األمهات يف املجموعة واملجموعات للمسؤول( أن يكون لها تبعات عىل امليزانيّة يف املشاريع الواسعة النطاق. 

تأكّد من متايش روزنامة املشاريع وهيكليّة املوظفني وامليزانيّة: ما الذي يحصل يف حال كان هدف املرشوع 8600 امرأة؟ أن يكون لدينا 9 مسؤولني 
غري فّعال ولكن أن يكون لدينا مثانية فقط قد يؤثّر عىل نوعية التطبيق. هل ميكن أن تعّدل األهداف بداًل من ذلك وتصل إىل املزيد من األمهات 

بالعدد نفسه من املسؤولني؟ 

هداف 
أ
ل ال

ّ
كن أن تعد هل �ي

يد   من ذلك وتصل إىل املز
ً

بدل
لعدد نفسه من  همات �ب

أ
من ال

خ املسؤول�ي

الرسم 9.2: منوذج مجموعة الرعاية

اختارت عرش أمهات واحدة منهّن لتكون 
األم القيّمة 

تشّكل 10 أمهات قيّامت 
)وهّن ميثّلن 100 أم/10 

مجموعات( مجموعة 
رعاية يكون أعضاؤها قد 

تدربوا عىل يد مسؤول 
صّحي وحصلوا عىل 

دعمه.

ميكن هذا املسؤول 
أن يدرّب ويدعم 10 

مجموعات رعاية )متثل 
100 أم قيّمة/ 1000 أم(

عند تحديد مسّوقات الكلفة، أدرس الخربات السابقة. تكلّم مع املدراء اآلخرين بشأن التكاليف لتسليم وحدة 

من أنشطة املرشوع وإىل كم وحدة تحتاج بشكل عام. يف مرشوع يؤّمن الخدمات، مثاًل، ميكنك أن تحتسب عدد 

موفّري الخدمات الالزم للناس الذين تخدمونهم. قد يكون هذا األمر وارد يف سياسة وضعتها الحكومة أو معايري 

الصناعة أو املامرسات الفضىل املبنيّة عىل الخربات السابقة. عىل سبيل املثال، تظهر معايري القطاع الحاجة إل 

مرشف يف امليدان يف SILC لكّل خمسة إىل سبعة وكالء. أّما املعايري املستخدمة يف مشاريع CRS  السابقة كلّفت 

مستشار واحد للعالج املضاد للفريوسات لكّل 300 مريض. 
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3.2 حّدد تكاليف الوحدة واحتسب إجاميل التكاليف
حّدد فئات امليزانيّة الكربى التي تطلبها الجهة املانحة، مثل املوظفني والسفر واملؤن واملعدات، الخ ... واملكان 

املناسب لبنود امليزانيّة ضمن هذه الفئات. حّدد التكاليف لكّل من بنود امليزانيّة باستخدام تكاليف الوحدة 

املبنية إىل األدلة ومسّوقات الكلفة. 

حّدد كلفة الوحدة لكّل من بنود امليزانيّة أو راجعها. ميكن الحصول عىل معلومات بشأن الكلفة ذات الصلة من 

موظّف املالية أو موظّف التوريد بناء عىل مشاريع مشابهة قامئة. حّدث املعلومات الداخليّة واستكملها:  يف حال 

سمح لك الوقت بذلك إسأل موظف التوريد أن يؤكّد أسعار املواد التي يجب رشاؤها للمرشوع؛ استرش الجهات 

املعنيّة املحليّة بشأن تسعرية الخدمات وتعرّف إىل العنارص الفّعالة يف هذا املجال. يف حال كان ذلك الزًما، 

استخدم األرقام التي أعطاك إياها املعني باألمر حاليًا بينام تستمّر يف جمع املزيد من املعلومات األدق بشأن 

الكلفة من مسؤول العمليّات ومدير املاليّة أو الجهات األخرى املعنيّة باملرشوع. 

عند تحديد تكاليف الربنامج املحّددة، يستطيع املسؤول املايل أن يحتسب الكلفة املبارشة املشرتكة باستخدام 

محتسب الكلفة املشرتك لدى CRS. تذكّر أن التكاليف املشرتكة يعاد احتسابها يف حال أجريت تغيريات عىل 

عنارص أخرى من امليزانيّة. 

حّدد املخاطر املرتبطة باملرشوع التي يجب معالجتها أو التي يجب تخفيفها من خالل امليزانيّة. إشارة إىل أّن 

بعض عقود الجهات املانحة املرتكزة إىل األداء أكرث خطورة من غريها من االتفاقيات التعاونيّة أو املنح. 

فّكر بالتكاليف الطارئة الرصيحة أو الضمنيّة إذا كنت تستطيع ذلك وتحافظ عىل التنافسية عىل مستوى 	 

الكلفة.

يف املشاريع التي تشمل مكّونات توريد كربى )ال سيام يف األسواق الجديدة عىل CRS( استرش مزّودين 	 

مختلفني وادرس بتأٍن األثر املوسمي  وأّي تقلّبات أخرى قد تطرأ عىل السوق. 

ناقش االعتبارات الخاصة بالقيمة مقابل املال

تأكّد من أّن االستهداف الجغرايف وخطط اإلدارة والتوظيف تسمح لك بتأمني أهداف املرشوع وغاياته 	 

بالطريقة األكرث فّعاليّة مقابل الكلفة. عىل سبيل املثال، ميكنك أن تصل إىل العدد نفسه من األرس بكلفة أقّل 

يف حال استهدفت قًرى يف مناطق أقّل مبا أّن هذا األمر سوف يخّفف من عدد الرشكاء و/أو املكاتب الفرعية 

الالزمة. تجري مناقشة هيكليّات إدارة املشاريع بتفصيل أكرب يف الفصل الثامن.  

احتسب للمرشوع الكلفة مقابل املستفيد وقارنها مع الخطوط التوجيهيّة الخاصة بكّل من القطاعات عندما 	 

يكون ذلك متوفّرًا. عىل سبيل املثال، يف مشاريع SILC، إّن الخطوط التوجيهيّة لوفورات الحجم تشري إىل أّن 

الكلفة لكّل من أعضاء SILC الذين نالوا مساعدة هي بني $15 )للمشاريع الكربى التي تستثمر 100.000$ 

حتى $150.000 للرشيك يف السنة( و $50 )للمشاريع الصغرى التي تستثمر $50.000 حتى 100.000$ 

للرشيك يف السنة(. 

عند تحديد الكلفة، ميكنك أن تجري تبديالت ليكون اقرتاحك تنافسيًّا. إن الطرق الوحيدة لزيادة القيمة مقابل 

املال هي بإلغاء األنشطة غري الفّعالة و/أو إيجاد طرق ألدائها بشكل أكرث فّعاليّة. ميكن أن تتحّدد هذه األمور 

من خالل مراجعة ما إذا كان باإلمكان تأمني النتائج أو بعضها بشكل أكرث فّعاليّة باستخدام اسرتاتيجية مختلفة 

للمرشوع وتأمني هيكليّة تسليم أو إدارة مختلفة )راجع الفصالن الخامس والثامن(. تنبّه إىل أّن هذا األمر 

يختلف عن الحّد من الكلفة بحّد ذاتها وهي التي ميكن أن تتّم من خالل الحّد من األنشطة الفّعالة وغري الفّعالة 

فقط لاللتزام بالقيود عىل مستوى املوارد. 

 CRS( CAG للحصول عىل إرشادات مفّصلة بشأن هذه الخطوة، راجع اإلرشادات حول الطلب املتعلق بالكلفة

2013a(  الصفحات 40-36

MEAL 3.3 حّدد تكاليف الرصد والتقييم واملساءلة والتعلّم
مبساعدة مستشارك لشؤون MEAL، إعمل عىل احتساب تكاليف لـMEAL باستخدام أنشطة MEAL يف 

روزنامة األنشطة ومنوذج ميزانيّة MEAL. أدرس املهارات الالزمة واملوارد البرشيّة لـMEAL مثل مستشاري 

MEAL يف املنطقة واملقر الرئيس واالستشاريني والوكاالت والفرق املعنيّة باملسوحات، ومدير البيانات الخ... 

أرصد ميزانيّة ملعّدات تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية والربمجيّات كام يلزم. 

نصيحة عملّية: 

سّجل القرارات واالفرتاضات 

واالحتسابات التي تكون متّت 

خالل بلورة امليزانّية. سوف 

تطلعك عىل النبذة عن امليزانّية. 

نصيحة عملّية: 

استخدم األموال الخاصة بشكل 

حكيم واسرتاتيجي من أجل 

تعزيز القدرات والبحوث 

العمالنّية والتعلّم يف حال كانت 

الجهات املانحة غري راغبة 

بتمويل تلك األنشطة ضمن 

مرشوع ما. 
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إن القاعدة األساسيّة هي أن تحتسب ميزانيّة MEAL بنسبة 5 إىل %10 من إجاميل ميزانيّة املرشوع. يف حال 

كان املرشوع يشمل البحوث العمالنيّة، سوف تتطلّب ميزانيّة MEAL نسبة مئويّة أكرب. ال تظهر تكاليف 

MEAL  كلّها بشكل منفصل يف ميزانيّة املرشوع. وبشكل خاص، تكون التكاليف املرتبطة باملوظفني واآلليات 

للرصد املنتظم وأنشطة املساءلة والتعلّم داخلة يف بنود امليزانيّة ذات الصلة. قّدر الكلفة الحقيقيّة ألنشطة 

MEAL حتى تتمّكن من تسليط الضوء عليها يف األدبيّات والنبذة عن امليزانيّة كام يلزم. 

3.4 أدخل املعلومات يف منوذج امليزانّية. 
أدخل التكاليف املفّصلة من الخطوة 3.2 ملّخص البنود لكّل من فئات الكلفة. عىل سبيل املثال، أدخل بنًدا يف 

امليزانيّة الخاصة بـ"التدريب"حتى وإن كان احتساب الكلفة يتطلّب منك أن تفّكر بتكاليف منشأة التدريب 

والوجبات والنقليّات، الخ... ميكن هذه التفاصيل )بل يجب( أن تكون مرشوحة يف النبدة عن امليزانيّة. يسّهل 

إدخال التفاصيل يف بنود ملّخص امليزانيّة )بحسب متطلّبات الجهة املانحة( العمل ويضمن أن تعكس بشكل 

أفضل روزنامة األنشطة. يعطيك هذا األمر املزيد من املرونة خالل تنفيذ املرشوع. 

عند رصد امليزانيّة ملوظفي املرشوع، استخدم مفهوم مكافئ الدوام الكامل )FTE( ملناصب الدوام الجزيئ كلّها. 

يحتسب مكافأ الدوام الكامل ملنصب يشغله شخص طوال السنة. والشخص العامل بدوام كامل هو "مكافأ بدوام 

كامل". يف حال احتجنا إىل ستة موظّفني لتأمني خدمة ما، يجري التعبري عن ذلك عىل أنه ستة مكافئني بدوام 

كامل. والشخص العامل عىل مرشوع ملدة 3 أشهر يف السنة هو 0.25 مكافأ بدوام كامل. ويكون موظفان يف 

القسم املايل يعمالن بنصف دوان عىل منحة معيّنة يوازيان مكافأ بدوام كامل واحد. إن استخدام مفهوم املكافأ 

بدوام كامل يسلّط الضوء عىل فّعاليّة مقاربة الكلفة املشرتكة لـCRS. فاملكافأ بدوام كامل يعترب أكرث فّعاليّة من 

أربعة موظّفني يعملون عىل مرشوع بنسبة %25 من الجهد. ميكن استخدام نسبة الجهد أن تجعل التخطيط 

للتوظيف يبدو ثقياًل وغري فّعال. 

بالنسبة للمشاريع املمتدة عىل سنوات عّدة، خذ باالعتبار احتامل ارتفاع الكلفة أو التضّخم. ال تنَس أن ترصد 

ميزانيّة للزيادات السنويّة عىل االستحقاق للموظفني. 

راجع أمناط اإلنفاق النطالقة املرشوع وإغالقه. تذكّر أن الخطأ الشائع هو بدمج ما سيتّم إنفاقه خالل األشهر 

األوىل من املرشوع الجديد وهذا أمر ينطبق أيًضا عىل الرشكاء. راجع بتأٍن ميزانيّة األشهر الستة لتتأكّد من أنّها 

تعكس بواقعيّة متى يجري التوظيف والتوريد ملعّدات املرشوع وأعدَّ البنية التحتيّة للمرشوع. إعمل أيًضا عىل 

مراجعة دقيقة للميزانيّة املخصصة ألنشطة إغالق املرشوع. قد تشمل هذه املسألة تعويضات الفصل واملحّفزات 

األخرى كام وردت بحسب خطة االستبقاء والسياسة املحلّيّة وتباطؤ اإلنفاق املخطط، الخ.. 

3.5 إعمل عىل صياغة النبذات عن امليزانّية
أكتب النبذات عن امليزانيّة باستخدام الحسابات واملعلومات التي جرى جمعها خالل الخطوات السابقة. عىل  

النبذات عن امليزانيّة – التي غالبًا ما تسّمى أيًضا أدبيّات امليزانيّة- أن تصف كيفيّة مساهمة البنود الرئيسة 

يف تحقيق أهداف املرشوع كام وكيف أّن البنود املجّمعة قد احتسبت. راجع اإلرشادات حول الطلب املتعلق 

بالكلفة  CRS 2013 a( CAG(  للحصول عىل منوذج النبذة عن امليزانيّة. 

يف النبذة عن امليزانية، استبق األسئلة التي قد تطرحها الجهة املانحة. إرشح بشكل استباقي الكلفة وبّرر أنها فقد 

ال تكون واضحة أو قد تكون خارجة عن األمور املعياريّة. عىل سبيل املثال، إرشح قيمة املكاتب املشرتكة أو ملاذا 

يعترب مكتبًا ميدانيًا أغىل من غريه. 

استخدم النبذات عن امليزانيّة الخاصة مثاًل بـ "املواضيع الرابحة" املرتبطة بامليزانيّة العتبارات ماليّة. قد تكون 

املواضيع الرابحة معنيّة بالبنية التحتيّة األساسيّة  )التي يكون املرّشحون اآلخرون قد بنوها أو اكتسبوها( وتدابري 

االدخار من الكلفة املختربة واملجّربة، واستخدم منشآت الرشيك بداًل من الفنادق الغالية وتدابري ضبط الكلفة. 

عىل سبيل املثال، قد ترشح النبذات عن امليزانيّة أّن CRS ستوفّر $15000 عىل الجهة املانحة خالل حياة 

املرشوع من خالل االستثامر يف أدوات عمل معياريّة للمسؤولني )قوائم تحقق مجموعات الرعاية ومذكرات 

لنقاشات( التي تلغي كلفة زيارات اإلرشاف والتدريبات التذكرييّة. 

استخدم خطّة ضبط الكلفة )Boilerplate(* ألمثلة حول تدابري ضبط الكلفة وكيف ميكن رشحها للجهات املانحة 

وكيفيّة توضيحها يف النبذة عن امليزانيّة. 
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ضع االفرتاضات املرتبطة باملخاطر التي تعرّفت إليها. فهي قد تشمل املساهامت املاليّة املتوقّعة من الرشكاء 

اآلخرين أو من الحكومة التي هي خارج سيطرة املرشوع. 

راجع امليزانيّة والنبذات عن امليزانيّة

ال بّد للقيّمني عىل الشؤون الفنيّة وعىل املوازنة يف فريق تصميم املرشوع أن يراجعوا امليزانيّة والنبذات عن 

امليزانيّة مًعا للتأكّد من أّن كليهام واضح ومتامٍش وأن التكاليف كلّها داخلة كام وإضافة املزيد من التربيرات 

للتكاليف بحسب الحاجة. 

تأكّد من أّن امليزانيّة والنبذات عن امليزانيّة تورد بكّل وضوح ما يهدف املرشوع إىل تحقيقه وأنّها »تخرب القصة 

نفسها« كام يرد األمر يف األدبيات الفنيّة لالقرتاح. تأكّد أن امليزانيّة وروزنامة األنشطة مطابقان عىل مستوى 

الحجم املقرتح لألنشطة و)للمشاريع املمتدة عىل سنوات عدة( وعىل مستوى التوقيت. 

راجع اإلرشادات حول الطلب املتعلق بالكلفة  CRS 2013 a( CAG(  قامئة تحقق مراجعة امليزانيّة 

)الصفحات 41-38(

الدروس املستقاة 
ألن تقديرات امليزانيّة املبكرة تؤثّر عىل قرارات تصميم املرشوع األساسيّة، يعترب التواصل الجيّد املستمّر أساسيّا 	 

لتفادي مفاجآت الدقيقة االخرية. إّن أّي تغيريات تجري عىل اسرتاتيجيّة املرشوع وإطار عمل النتائج وبروفرايم 

و/أو روزنامة األنشطة يجب أن يتّم التواصل بها بشكل واضح ومبارش مع القيّم عىل تصميم امليزانيّة للتأكّد 

من اصطفافها مع املطلوب. 

عند مواجهة القيود عىل مستوى الصفحات خالل صياغة األدبيات املتعلّقة بالشؤون الفنيّة، استخدم النبذات 	 

عن امليزانية لتؤّمن تفاصيل إضافيّة حول األنشطة املقرتحة مثل كلفة الوحدة وتواتر األنشطة، الخ... 

لتكن مسّوقات الكلفة وكلفة الوحدة واضحة متاًما. كلاّم اتضحت الحسابات، كلاّم اتضح تخصيص املوارد 	 

)وكلام كان شّفافًا( لكّل من الرشكاء. 

عّدل مستوى التفصيل لتوقّعات الجهات املانحة. لكن حافظ عىل الحسابات املفّصلة كاملة وعىل مصادر 	 

الكلفة واالفرتاضات لغايات داخليّة. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
 	  )CRS 2013 a( CAG  إرشادات حول الطلب املتعلق بالكلفة

راجع الخطوط التوجيهيّة للقطاع حول رصد امليزانيّة. مثاًل، الحّد األدىن من املتطلّبات لتصميم مشاريع SILC وتنفيذها )فامنينن 2011( يؤمن 	 

منوذًجا مفّصال عن امليزانيّة.

اح القسم الرابع: اربط بالق�ت

تعترب روزنامة األنشطة وامليزانيّة والنبذة عن امليزانية عنارص مهّمة من االقرتاح. فتسلسل تطوير هذه العنارص 

)الذي يربط أهداف بروفرايم عىل مستوى األنشطة والبنية اإلدارية الخاصة به وهيكليّة التوظيف( تساعد يف 

التأكّد من أن امليزانيّة متناغمة مع القسم التحريري املقرتح. مًعا، سوف "تخرب القصة نفسها". عىل سبيل املثال، 

ميكن أن تفصل بنًدا من بنود امليزانيّة خاًصا بالتدريب إىل تدريبات خاصة بالنشاطات )مثاًل تدريب األمهات 

القيّامت، تدريب العاملني عىل إطالة الصحة، تدريب مجموعات مشاريع SILC، الخ..(. مع ذلك، ال تفّصل بنود 

امليزانيّة بحسب كلفة املكّونات )النقل، املنشأة، البدل اليومي، املواد، الخ(. أترك هذه املعلومات للنبذة عن 

امليزانيّة. 

بالطريقة نفسها، عىل القسم التحريري من MEAL أن يتامىش مع ميزانيّة MEAL  وخطط التوظيف. 

استخدم منوذج الجهة املانحة وتفاصيل امليزانيّة منذ البداية وراجع مستشارك لتطوير األعامل ومسؤول االرتباط  

مع الجهات املانحة العامة. تتطلّب الجهات املانحة املختلفة تفصياًل مختلًفا للميزانيّة ومناذج مختلفة، مثل: 

رصد للميزانية مبني عىل معامل )البنك الدويل والحكومة األمرييكيّة( 	 

رصد للميزانيّة عىل أساس األهداف )األغذية من أجل السالم( أو رصد للميزانيّة عىل األساس القطاعي )مكتب 	 

املساعدة الخارجيّة يف حاالت الكوارث(
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التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
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الفصل الأول
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الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت
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الفصل التاسع
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الفصل الخامس 
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https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Cost%20Application%20Guidance%20%28CAG%29.pdf
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Cost%20Application%20Guidance%20%28CAG%29.pdf
https://global.crs.org/worldwide/EARO/propak1/Document%20Library1/1/SILC%20project%20design%20and%20implementation%20Minimum%20requirements%20for.docx
https://global.crs.org/worldwide/EARO/propak1/Document%20Library1/1/SILC%20project%20design%20and%20implementation%20Minimum%20requirements%20for.docx
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الصفحة 
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راجع اإلرشادات حول الطلب املتعلق بالكلفة  CRS 2013 a( CAG(  للمزيد من املعلومات بشأن ميزانيّة 

العرض والرتزيم والنبذات عن امليزانيّة، والنصائح بشأن التمويل املمتد عىل سنوات عديدة. 

ي حالة الستجابة الطارئة؟ 
القسم الخامس: كيف يختلف الأمر �ن

الجزء الثاين: طّور روزنامة األنشطة 
يف سياقات الطوارئ السلسة، غالبًا ما تسمح الجهات املانحة مبرونة مهّمة يف األنشطة وعىل مستوى الخطوط 

الزمنيّة من أجل السامح باالستجابة للحاجات األولويّة غري امللبّاة لألشخاص املترّضرين عندما يتغرّيون مع الوقت. 

حّدد الوقت يف روزنامة األنشطة لتكون رائًدا يف التدّخالت، ضع األنظمة يف مكانها، وظّف األشخاص ودّربهم 

واحصل عىل التغذية الراجعة من املستفيدين بشأن االستجابة؛ بعد ذلك، يجري رفع حجم األنشطة لتزداد رسعة 

الخدمات. 

الجزء الثالث: طّور ميزانّية املرشوع 
يف املراحل األوىل لالستجابة، قد تقبل الجهات املانحة ميزانيّات "broad –stroke" ببنود  ومرونة إلعادة 

االصطفاف مبا أّن الجميع يعملون مبعرفة محدودة. فعىل سبيل املثال، يسمح مكتب املساعدة الخارجيّة يف 

حاالت الكوارث ب %100 من املرونة عىل مستوى البنود. بينام تتطلّب الجهات املانحة األخرى تقديم تعديل 

ألي تغيري يف امليزانيّة. راجع اختصايص تطوير األعامل لديك أو مسؤول االرتباط مع الجهات املانحة العامة لتفهم 

خصوصيّات كّل من الجهات املانحة. 

قد يكون لحاالت الطوارئ الواسعة النطاق أثرًا مهاّم عىل بعض تكاليف الوحدات. فعىل سبيل املثال، قد تكون 

أسعار املؤن الطارئة وكلفة املوظّفني واآلليّات أعىل من العادة. وبشكل معاكس، قد تكون كلفة الدعم املشرتك 

أدىن بسبب املشرتيات الكربى التي تجري يف أطر زمنيّة قصرية. 

تأكّد أّن امليزانيّة تغطي ما يكفي من املوظّفني عىل مستوى العدد والنوعيّة والتكلفة والرعاية للموظّفني والراحة 

واالسرتخاء وبدل املشّقة حيث ينطبق األمر وبدالت األمن والدعم اللوجستي الكايف. 

يف النبذات عن امليزانيّة، إرشح كيف تصطّف قيمة الخدمات أو رزم بنود اإلغاثة مع ما اقرتحته العنارص األخرى 

العاملة يف االستجابة الطارئة أو ما تكون املجموعات ذات الصلة قد دعمته. 

قد يكون لالت الطوارئ الواسعة 
ا همّما عىل بعض  ً النطاق أ�ش

تاكليف الوحدات
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نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 
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الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
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أنشطة ما بعد التصميم
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https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Cost%20Application%20Guidance%20%28CAG%29.pdf
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القسم السادس: الجداول والأمثلة 

شطة 
ج روزنامة األن

ب: منوذ
الجدول 9

شطة 
األن

سنة املالّية 2016
ال

سنة املالية 2017
ال

سنة املالّية 018
ال

ص( 
ص )األشخا

شخ
املنظّمة/ ال

سؤولون(
سؤول )امل

امل

صول
األشهر/الف

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
2

3
4

1
2

3
4

ق
شطة االنطال

أن

ستهدفة
ت امل

حدد املجتمعا
رشوع

س، م. أوور، مدير امل
كاريتا

ي مع 
ق الفرع

توقيع االتفا

ك
رشي

ال

6
رشوع

يت، مدير امل
ام

ج. كي
 ،C

RS

ق
إدارة ورشة عمل االنطال

1
رشوع
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RS

إلخ

M
E

A
L

ي
ط القاعد

ت الخ
سوحا

إجراء م
1

الخ

ي 1
ف االسرتاتيج

الهد

ى 1.1
النتيجة الوسط

ط
شا

الن

ط
شا

الن

الخ

ى 1.2
النتيجة الوسط

ط
شا

الن

ط
شا

الن

الخ

ق
شطة اإلغال

أن

ف
ك التكالي

ن تل
رشوع م

ي ينالها كّل م
ىل املنفعة الت

ى البالد بناء ع
ستو

ىل م
شاريع ع

ّة  امل ىل ميزاني
ف ع

يف توزيع التكالي
ك 

ىل متاس
 مقاربة معياريّة للبقاء ع
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اقرتاح املرشوع: 

وثيقة مهيكلة غايتها األوىل 

الحصول عىل املوافقة 

والتمويل من جهة مانحة 

ملرشوع مقرتح. 

المقدمة

اح ومراجعته : نموذج الق�ت الفصل العا�ش

يشمل هذا القسم ثالثة أقسام: 

القسم األول: أكتب اقرتاح املرشوع 

القسم الثاين: راجع اقرتاح املرشوع

القسم الثالث: كيف يختلف األمر يف حالة االستجابة الطارئة

معايري الجودة 
إّن عنارص االقرتاح كلّها  - أي الجزء التحريري الفنّي وإطار عمل النتائج وإطار عمل املرشوع وروزنامة 	 

األنشطة وامليزانيّة والنبذة عن امليزانيّة- "تخرب القصة نفسها" بطريقة منطقيّة ومخترصة. 

 	 MEAL يتامىش مع سياسات MEALيشمل كّل اقرتاح مرشوع جزًءا تحريريًا عن إطار عمل املرشوع و

واجراءاتها.

تجري مراجعة االقرتاحات كافة داخليّا للتأكّد من الجودة قبل االنتقال إىل مستوى املراجعة التايل. 	 

ملاذا تعترب هذه الخطوة مهّمة؟ 
إّن اقرتاح املرشوع وثيقة مهيكلة غايتها األساسيّة الحصول عىل املوافقة والتمويل من قبل الجهة املانحة ملرشوع 

مقرتح. يتوقّف االقرتاح عند  قرارات تصميم املرشوع األساسيّة ويعمل عىل الرتويج لفهم مشرتك لتلك القرارات  

 CRS ما بني الجهات املعنيّة ذات الصلة باملرشوع. غالبًا ما يرفق اقرتاح املرشوع مع اتفاقيات املرشوع بني

والجهات املانحة والرشكاء. 

تجري بداية مراجعة اقرتاح املرشوع داخليًا. يف غالبيّة الحاالت، تشمل هذه املراجعة ليس فقط فريق تصميم 

املرشوع بل موظفي الربنامج القطري من خارج فريق تصميم املرشوع  مثل األشخاص من املناطق األخرى أو 

املكاتب األخرى كام وكبار موظفي CRS والرشكاء. غالبًا ما يقود املرشوع رئيس الربامج. من ثّم تُرَسل نسخة 

مراجعة عن االقرتاح إىل املقر اإلقليمي واملقر العام إذا امكن ملراجعة إضافية. أّما بشأن رفع االقرتاح إىل الجهة 

املانحة، يراجع خبري تطوير األعامل و/أو مسؤول االرتباط مع الجهات املانحة العامة االقرتاح للتأكد مع استجابته 

ملتطّلبات الجهة املانحة وامتثاله لها. أما يف ما يتعلّق باإلجراء 1.3 من MEAL، عىل مستشاري MEAL أن 

يراجعوا وثائق MEAL األساسيّة للمشاريع واالستجابة الطارئة مبيزانيّة عامة بقيمة مليون $ وما فوق قبل رفعها 

إىل الجهة املانحة. 

يهدف هذا الفصل إىل إنتاج مسوّدة اقرتاح ذات جوة تقنيّة عالية، ويشمل الفصل منوذًجا مخترًصا عن االقرتاح 

وقامئة تحقق للمراجعة الداخليّة. تكون بعض عنارص االقرتاح قد صيغت ضمن النبذة عن املفهوم. وترّوج 

املراجعة الداخليّة للتفكري التقييمي بحسب فريق تصميم املرشوع من أجل وضع اللمسات األخرية عىل مسودة 

االقرتاح قبل إرساله إىل املستوى التايل من املراجعة. 

 CRS( TAG األخرى مثل اإلرشادات حول االستامرة املتعلّقة بالشؤون الفنيّة CRS يربط هذا الفصل مبوارد

. راجع TAG إلرشادات مفّصلة حول الجهات املانحة العامة واالقرتاحات التنافسيّة. لإلرشادات   )2007b

والنصائح بشأن الرتزيم وصياغة االقرتاحات، راجع امللحق األول من TAG: الرتزيم ورفع املرشوع، وامللحق ز: 

صياغة االقرتاح الصحيح. 
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https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
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وع  اح الم�ش القسم الأول: أكتب اق�ت

متى تستخدم هذا القسم ؟ 

باالرتباط مع خطوات تصميم املرشوع كلها بدًءا بالتقييم والتحليل والتفسري. 	 

الخطوات واألدوات

راجع منوذج االقرتاح   1.1
استخدم دامئًا منوذج االقرتاح الخاص بالجهة املانحة عندما يكون لديها واحًدا. إقرا بتأٍن التعليامت الخاصة بطلب 

االقرتاح أو إرشادات الجهات املانحة واتبعها ال سيام يف ما يتعلق بعدد الصفحات والشكل واملتطلّبات األخرى. يف 

خالل االقرتاح كلّه، أعكس مصطلحات الجهة املانحة. يف حال اعرتاك الشك، راجع اختصايص تطوير األعامل لديك. 

عندما ال يكون للجهة املانحة منوذًجا مطلوبًا، ويف حال مل تكن تستخدم الخطوط التوجيهيّة القرتاح إرشادات 

حول االستامرة املتعلّقة بالشؤون الفنيّة TAG للجهات املانحة العامة، استخدم منوذج االقرتاح التايل: 

1.2 حّض لصياغة االقرتاح 
يف بداية تصميم املرشوع، تكون قد تعرّفت إىل القيّم عىل صياغة االقرتاح الذي تكون لديه مهارات مثبتة 

وممتازة عىل مستوى الصياغة والتنقيح. إجمع نتاجات تصميم املرشوع التي جرت بلورتها حتى تاريخه. تشمل 

النبذة عن املفهوم نسخة أوىل عن تحديد املشكلة والتحليل باإلضافة إىل مسوّدة إطار عمل النتائج، وكالهام تتّم 

مراجعتهام بناء عىل التعليقات بشأن النبذة عن املفهوم . وتكون أنت قد راجعت إطار عمل املرشوع والخطط 

لـMEAL وروزنامة األنشطة وامليزانيّة والنبذة عن امليزانيّة. قد تكون النبذة عن املفهوم تشمل االقرتاحات ذات 

الصلة باالقرتاح الكامل. كام يكون لديك تقرير تقييمي ونبذات عن االجتامعات وتقارير عن ورش العمل وكلّها 

تؤّمن املعلومات القيّمة للقسم التحريري من االقرتاح الكامل. 

بشكل عام، استخدم إطار عمل النتائج وإطار عمل املرشوع من أجل هيكلة القسم التحريري من إنجازات 

املرشوع املرتقبة. تؤّمن أطر العمل هذه تصمياّم جاهزّا ميكن صياغة االقرتاح من حوله. استخدم الوقائع بعد أن 

تكون قد بنيت عىل قاعدة األدلّة التي تكون قد جمعتها )نتائج التقييم، مراجعة األدبيّات، الدروس املستقاة، 

الخ( وذلك لترشح املنطق من خلف قرارات تصميم املرشوع. سلّط الضوء عىل ما سيحّققه املرشوع وكيف، 

وليس ما الذي كان يجب أن يتّم بشكل عام وذلك من أجل معالجة املشاكل التي تّم التعرّف إليها. 

يف خالل االقرتاح، سلّط الضوء عىل املواضيع الرابحة – ما الذي يجعل من CRS ورشكائها مختلفني عن املرّشحني 

اآلخرين وأفضل منهم. 

ركّز عىل التناغم والتامسك ضمن االقرتاح. تأكّد من الدفق املنطقي الناتج عن تحليل املشكلة وصواًل إىل إطار 

عمل النتائج واسرتاتيجيّة املرشوع، وإطار عمل املرشوع وروزنامة األنشطة وامليزانيّة والنبذة عن امليزانية، وأنّها 

كلّها تخرب القّصة نفسها. أبِق القسم التحريري قصريًا ومبارًشا. 

الرجاء العودة إىل إرشادات حول االستامرة املتعلّقة بالشؤون الفنيّة CRS 2007b( TAG(  للمزيد من 

التوجيهات بشأن صياغة االقرتاح ومنوذج االقرتاح املعروض يف حال مل يكن لدى الجهة املانحة واحًدا خاًصا بها. 

متى تستخدم هذا القسم؟ 

عندما يراجع فريق تصميم املرشوع والجهات املعنيّة األخرى عىل مستوى الربنامج القطري االقرتاح   	

قبل إرساله إىل املستوى التايل من املراجعني. 

الخطوات واألدوات
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خطة التنفيذ وروزنامة األنشطة. 6

القسم التحريري لـMEAL  )مبا يف ذلك إطار عمل املرشوع(. 7
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

2.1 استخدم قامئة تحّقق ملراجعة االقرتاح 
إّن قامئة التحّقق )الجدول 10أ( أدناه هو أداة مفيدة لفريق تصميم املرشوع وموظفي الربنامج القطري اآلخرين 

والرشكاء األساسيني من أجل مراجعة مسوّدة االقرتاح قبل رفعها إىل املستوى التايل من املراجعني اإلقليميني و/أو 

املقر العام. يعكس هذا األمر معايري الجودة املشار إليها يف هذا الدليل وميكن أن يساعد يف تحديد نقاط الضعف 

يف منطق تصميم املرشوع أو كيفيّة رشحه يف االقرتاح. أضف إليها معايري تقييم اقرتاح الجهات املانحة )إذا 

وجدت( عىل قامئة التحّقق وراجع اقرتاحك باملقارنة مع تلك املعايري أيًضا. 

إقرأ أو أعد قراءة مسوّدة االقرتاح واملالحق األخرى املقرتحة وأجب عىل كّل من األسئلة. ولكافّة األسئلة التي 

أجبت عليها بـ«ال« أو بـ«نوًعا ما«، إرشح باملخترص إجاباتك أدناه تحت الجدول. 

فّكر أيًضا باالعتبارات املتقاطعة ذات الصلة باستخدام املزيد من قوائم التحّقق املعّمقة املتوفّرة يف الفصل الثاين. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
تصميم برامج الدعم املمتدة عىل عّدة سنوات عديدة تحت العنوان الثاين: مورد لربامج CRS القطريّة )CRS 2008b( يستهدف هذا الدليل 	 

العاملني امليدانيني يف CRS وموظفي الرشكاء واملقر العام الداخلني يف اقرتاحات التصميم والتطوير والتنفيذ لربامج الدعم املمتدة عىل سنوات 

عديدة تحت العنوان الثاين، املساّمة حاليًا برنامج املعونة الغذائية التنموي )DFAP(. تعترب برامج املعونة الغذائيّة التنمويّة واحّدا من النوعني 

االساسيني من املعونة الغذائيّة تحت العنوان الثاين التي يؤمنها مكتب األغذية من أجل السالم يف وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية. 

استامرات الطلبات والجهات املانحة العامة:  إرشادات حول االستامرة املتعلّقة بالشؤون الفنيّة CRS 2007b( TAG(  تساعدك عىل 	 

إعداد االقرتاحات العالية الجودة والرابحة للجهات املانحة العامة. إنها تشمل اإلرشادات املفّصلة بشأن عمليّة االستجابة الستامرات الطلب 

مبا يف ذلك التخطيط وأدوار الفرق ومسؤولياتها وتطوير التجّمعات عندما تكون CRS املرّشح األسايس. كام أنها تؤّمن اإلرشادات املفّصلة 

  )CRS 2013a( حول أقسام االقرتاح ومالحقه املطلوبة يف طلب استامرة منوذجي. أما اإلرشادات حول الطلب املتعلق بالكلفة املرافقة

فستساعدك يف إعداد امليزانيّة والنبذات عن امليزانيّة التي متتثل ملتطلّبات الحكومة األمريكيّة والتي تتامىش مع الطلب املتعلّق بالشؤون الفّنيّة
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الجدول 10 أ: اقرتاح قامئة التحّقق للمراجعة الداخلّية 

نعم/ ال/ نوًعا ما أسئلة تستدعي التفكري

التعرّف إىل املشكلة وتحليلها

1.  هل يفيد القسم الخاص بتحليل املشكلة بجوهر املشكلة التي يجب معالجتها ويؤّمن الدليل الداعم املناسب من 
البيانات الثانويّة والتقييامت امليدانيّة؟ 

2.  هل أن األسباب املبارشة الكامنة خلف املشكلة الجوهريّة تحلّلها وتدعمها أدلّة من التقييم مع إطار العمل املفهومي 
ذي الصلة؟ 

3.  هل أّن تحليل املشكلة يحّدد نقاط القّوة و/أو يعطي معًنى لألولويّات ذات الصلة للقضايا املختلفة أو أسباب 
املشكلة؟ 

4.  هل تشمل النبذة عن املفهوم تحلياًل للنوع االجتامعي واضًحا و/أو هل أّن تحليل املشكلة يفّصل بالشكل املناسب 
املعلومات بحسب النوع االجتامعي ويناقش االعتبارات الجندريّة؟ 

5.  هل أّن توصيف املشكلة بالشكل املناسب يفصل بني املجموعات ذات الصلة واملجموعات الفرعيّة يف الجامعة املحليّة 
)أو أنواع األشخاص/ مناصبهم يف الكيانات ذات الصلة(؟ 

6.  هل أّن النبذة عن املفهوم تشمل تحلياًل لجهود مامثلة تقوم بها العنارص األخرى، مبا يف ذلك حكومة البلد املضيف؟ 

إطار عمل النتائج ونظريّة التغيري 

1.  هل أّن تراتبيّة أهداف إطار عمل النتائج واضحة املعامل، مبا يف ذلك عىل مستوى ماذا يهدف املرشوع إىل تحقيقه 
)الهدف العام والهدف االسرتاتيجي( وكيف )مستوى النتائج الوسطى(؟

2. هل من دفق واضح ومنطقي بني املشكلة وتحليل الثغرات واألهداف عىل املستوى األعىل إلطار عمل النتائج؟ 

3. هل أّن نظرية التغيري الضمنيّة أو الرصيحة يف املرشوع واضحة وترّبرها األدلة ذات الصلة )نتائج التقييامت وتحليل 
الثغرات/االفرتاضات األساسيّة والدروس املستقاة وأفضل املامرسات(؟ 

4. هل جرت مناقشة االفرتاضات األساسيّة واملخاطر؟ 

اسرتاتيجية املرشوع 

هل أن اسرتتيجية املرشوع موصوفة بشكل واضح ومرّبرة عىل مستوى سبب اختيارها من دون الخيارات األخرى؟. 1

هل أن اسرتاتيجية املرشوع تعكس التعلّم من املشاريع السابقة املشابهة أو أفضل املامرسات اإلقليمية/ العامليّة/يف . 2
الصناعة نفسها ذات الصلة؟ 

هل أن اسرتاتيجية املرشوع تعكس اعتبارات االستدامة، ويف حال انطباق األمر، هل أنها تشمل اسرتاتيجية خروج؟ . 3

هل من رابط منطقي واضح بني االستهداف املقرتح للمرشوع )عىل املستوى الجغرايف، املستفيدين( والدليل من . 4
التقييم والنوع االجتامعي والتحاليل األخرى؟ 

هل ان حجم املرشوع ومداه مناسبان عىل ضوء اإلطار الزمني للمرشوع وقدرات CRS والرشيك؟ . 5

هل أّن اسرتاتيجيّة املرشوع تساهم يف املوضوع الرابح؟. 6

خطّة التطبيق وروزنامة األنشطة 

1. هل يشمل االقرتاح توصيًفا محدوًدا لكن محّدًدا لألنشطة املقرتحة لكّل من النتاجات؟ 

2. هل من الواضح كيف تساهم األنشطة يف أهداف ذات مستًوى أعىل )نتاجات ونتائج وسطى(؟

3. هل من الواضح كيف تساهم األنشطة بشكل دقيق يف تحديد منط انطالق املرشوع وإغالقه؟

4. هل أن روزنامة األنشطة متامشية بشكل واضح مع امليزانيّة؟
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

نعم/ ال/ نوًعا ما أسئلة تستدعي التفكري

إطار عمل النتائج، القسم التحريري من MEAL ومالحقه

1.  هل يشمل االقرتاح إطار عمل للمرشوع، وإطاًرا منطقيًا خاًصأ بالجهة املانحة أو خطة رصد وتقييم؟ )يف حال مل يكن 
ذلك من متطلّبات الجهة املانحة، هل أّن “إطار عمل للنتائج داخيل” مرفق باالقرتاح من أجل املراجعة؟(

2. هل أّن املؤرشات املقرتحة املكّملة مناسبة للوصول إىل النتائج عىل مستوى األثر وتقّدم املرشوع؟

3. هل أن مؤرشات املرشوع هي محددة وقابلة للقايس ومناسبة وواقعيّة وموقوتة(؟ 

4. هل تعكس طرق التحقق خليطًا مناسبًا من طرق القياس النوعيّة والكميّة عىل مستويات بروفرايم املختلفة؟ 

5.  هل أّن اعتبارات املساءلة أمام املستفيد معكوسة يف خطة الرصد والتقييم أو يف الجزء التحريري مثاًل خطط إلرشاك 
الجامعات يف الرصد والتقييم أو إلعداد آليات التغذية الراجعة؟ 

6.  هل أّن الجزء التحريري من MEAL يعكس بشكل مناسب العنارص الرئيسة لخطة الرصد والتقييم مبا يف ذلك طرق 
الرصد: التقييامت )مثأًل الخط القاعدي، منتصف املدة و/أو النهايئ( وهل من آليات مناسبة تستخدمها خطط الرصد 

والتقييم واملعلومات املتعلقة باملساءلة يف صنع القرار ضمن املرشوع والتعلّم؟ 

7.  هل أّن الجزء التحريري من MEAL يناقش كيف ستتحّول خطة الرصد والتقييم إىل نظام للرصد والتقييم )مثاًل 
العودة إىل سريورة SMILER التشاركيّة واستخدام تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية إذا أمكن(؟

اإلدارة وخطط التوظيف والقدرة التنظيمّية

1. هل يفّصل االقرتاح بوضوح األدوار والقيم املضافة عىل التوايل لكّل من الرشكاء، مبا يف ذلك CRS؟

2. هل أّن مواقع املكاتب ونقاط الخدمة مرّبرة بشكل واضح عىل مستوى الفّعاليّة مقابل الكلفة ونوعية الربامج، الخ؟

3. هل أّن اإلدارة وخطط التوظيف املقرتحة متوازية مع حجم املرشوع ومداه؟

4. هل تشمل القدرة التنظيميّة املعلومات ذات الصلة بشأن القدرة اإلقليميّة والقدرة يف املقر الرئيس والدعم للمرشوع؟

امليزانّية والنبذات عن امليزانّية 

1. هل تتامىش امليزانيّة مع روزنامة األنشطة واألهداف واسرتاتيجيّة املرشوع وأهدافه؟

2. هل ترشح النبذات بشكل وقايئ الكلفة وترّبرها لتفادي أسئلة الجهات املانحة؟

3. هل من بيان واضح حول كيفيّة دعم امليزانيّة للمواضيع الرابحة )أي القيمة مقابل املال، وتدابري ضبط الكلفة(

4. هل جرت مراجعة امليزانيّة باستخدام قامئة تحّقق اإلرشادات حول طلب الكلفة  CAG   أو ما شابه؟

استجابة الجهات املانحة واالمتثال

1.  هل تعالج وثائق االقرتاح بالشكل املناسب التعليقات الناتجة عن املراجعة التي جرى استالمها عىل أثر النبذة عن 
املفهوم أو نسخة االقرتاح السابقة؟

2.  هل أّن الطلبات املتعلقة بالشؤون الفنيّة وتلك املتعلّقة بالكلفة تستجيب بالشكل املناسب إىل مجال تركيز الجهة 
املانحة/طلبات االستامرات وأولويّاتها؟

3.  هل أّن الطلبات املتعلّقة بالشؤون الفنيّة وتلك املتعلقة بالكلفة تستجيب ملعايري تقييم طلب االستامرة؟ )ضع الئحة 
بأي معايري إضافيّة للجهات املانحة ال تكون داخلة يف قامئة التحقق(

4.  هل متتثل عنارص االقرتاح لنامذج طلب االستامرة/ الجهة املانحة ومتطلباتها )مبا يف ذلك الخط/ الهوامش، النامذج، 
حدود الصفحة، املالحق املطلوبة، الخ(؟

https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public Proposal Toolbox/Cost Application Guidance (CAG).pdf
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2.2 عالج نقاط الضعف التي وجدتها يف االقرتاح 
إجمع أجوبة املراجعني كافة وقارن بينها. ركّز عىل أسئلة قامئة التحّقق التي كانت اإلجابة عليها "ال" أو "نوًعا ما" 

وحلّل السبب. ناقش القضايا التي توّصلت إليها وعالجها  ضمن الفريق. يف بعض الحاالت، قد يتطلّب هذا األمر 

تغيريات يف بعض قرارات تصميم املرشوع ويف هذه الحالة سوف تحتاج إىل إرشاك الجهات املعنيّة باملرشوع بالشكل 

املناسب. يف بعض الحاالت األخرى، قد يتطلّب األمر وبكّل بساطة توضيحات أو تحسينات لوثيقة االقرتاح، مثل 

تحسني الدفق املنطقي أو التامسك بني األقسام. 

باتباع اإلجراءات ذات الصلة، إرفع االقرتاح إىل مستوى املراجعة التايل. 

ي 
ق ال�ت

ّ
ة التحق

أ
ز عىل أسئلت قا�

ّ
رك

ا "ل" أو "نوًعا  جابة عل�ي اكنت الإ
ل السبب

ّ
ما" وحل

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
استعد! CRS 2015f( !pREPARE(  راجع بشكل خاص اإلرشادات والنصائح الخاصة باملراجعني، والجدول الذي يقارن تركيز 	 

املراجعات الداخليّة واإلقليميّة عىل مستوى النبذة عن املفهوم ومراحل االقرتاح الكاملة، يف القسم 1. 

دليل املستخدم إىل التنمية اإلنسانيّة املتكاملة: إرشادات عمليّة ملوظّفي CRS ورشكائها )هايرنيش وآخرون 2008( مجموعة شاملة من األسئلة 	 

من أجل مراجعة اسرتاتيجيّة املرشوع باإلضافة إىل عنارص االقرتاح األخرى )الصفحات 15-14(

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
استعد! CRS 2015f( !pREPARE(  القسم الخامس امللحق -14 منوذج االقرتاحات يف حاالت الطوارئ، امللحق -15 قامئة التحقق 	 

ملراجعة االقرتاحات يف حاالت الطوارئ وامللحق -16 منوذج مراجعة االقرتاحات يف حاالت الطوارئ

الخطوط التوجيهيّة لالقرتاحات التي وضعتها وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية/ مكتب املساعدات الخارجية يف حاالت الكوارث 	 

 .)USAID 2012d(

ي حالة الستجابة الطارئة
القسم الثالث: كيف يختلف الأمر �ن

القسم األول: أكتب اقرتاًحا للمرشوع
بسبب الحاجة إىل العمل الرسيع من أجل الوصول إىل املستفيدين وإنقاذ أرواحهم، ركّز عىل توثيق قرارات 

التصميم املرشوع االساسيّة بداًل من بلورة الصياغة والرتزيم. تهتّم الجهات املانحة العاملة عىل االستجابة الطارئة 

برفع االقرتاحات يف وقتها وبانطالقة املرشوع. هي تثّمن االقرتاحات املخترصة وتتفادى التفاصيل غري الالزمة. تويل 

الجهات املانحة لالستجابة الطارئة أهميّة لـ: 

مساءلة املستفيدين، اعتبارات النوع االجتامعي والحامية 	 

التنسيق مع عنارص أخرى )مبا يف ذلك مجموعة األمم املتحدة ومجموعات العمل القطاعيّة(، وال سيّام خالل 	 

مرحلة اإلغاثة املبارشة. 

يتّم بشكل عام متويل االستجابة الطارئة بحسب تخصيصات القطر او املنطقة أو من عمليّات ما وراء البحار أو 

التمويل املخّصص للطوارئ. استخدم النموذج من امللحق 14 يف pREPARE! )استعد!( لالقرتاحات التي متّولها 

CRS )والعديد من رشكاء كاريتاس الدوليّة( يف املراحل األوىل لالستجابة الطارئة، إال يف حال نصحتك املنطقة أو 

املقر العام بغري ذلك. يتامىش هذا النموذج مع مناذج اقرتاح االستجابة الطارئة التي استخدمتها الجهات املانحة 

الخاصة لـCRS مثل احتياطي O’Neil  والعمليات ما وراء البحار 

القسم الثاين: راجع االقرتاح
عّمم سريورة مراجعة االقرتاح؛ يف غالبيّة الحاالت، تكون عمليّتي التنقيح والراجعة أخّف. استخدم قامئة تحّقق 

 Sphere امللحق 15، الذي يعكس معايري )CRS 2015f( )!استعد( !pREPARE مراجعة اقرتاحات الطوارئ يف

الجوهرية والفنيّة. 

ت�ة  احات املخ هي تثّمن الق�ت
وتتفادى التفاصيل غ�ي الالزمة

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/752898/9984341/1296500654847/IHD_userguide.pdf%3Ftoken%3DvfeuVrPnibwIPOmtmg86zKCbyL8%253D
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/guidelines_for_proposals_2012.pdf
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: أنشطة ما بعد التصميم الفصل الحادي ع�ش

المقّدمة

يشمل هذا الفصل ثالثة أقسام

القسم األول: أجِر مراجعة ما بعد العمل 

القسم الثاين: نظّم وثائق تصميم املرشوع لفريق التنفيذ

القسم الثالث: كيف يختلف األمر يف حالة االستجابة الطارئة؟ 

معايري الجودة 
يجري موظّفو CRS مراجعة ما بعد العمل لتصميم املرشوع وتطوير االقرتاح بعد تقديم اقرتاح املرشوع أو 	 

النبذة عن املفهوم إىل الجهة املانحة. 

تشمل مراجعات ما بعد العمل صناع القرار األساسيني، مبا يف ذلك املمثل القطري ورئيس الربامج واملوظفني 	 

اإلقليميني حسب الحاجة 

توثّق CRS النتائج وخالصات املراجعة 	 

يجري توثيق املنطق املفّصل وراء قرارات تصميم املرشوع )مبا يف ذلك امليزانيّة( من أجل تسليمها لفريق 	 

تنفيذ املرشوع

الرسم  11.1 : حلقة املرشوع التي تظهر التعلّم

تنفيذ املرشوع 

انطالقة املرشوع 

تصميم املرشوع

تشجيع التعلّم خالل 

العمل

التعرف عىل 

الحاجات والفرص

إدارة املرشوع 

تقديم املرشوع 

وضامن متويله

إغالق املرشوع 

تشجيع التعليم بعد

تشجيع التعليم بعد تشجيع التعليم قبل

تشجيع التعليم قبل

تشجيع التعلّم خالل

خ التعل�ي قبل املراحل  ري تعز�ي ب �ي
 CRS وع تلفة من حلقة م�ش املخ
ا تصم�ي  ا ف�ي وخالهلا وبعدها، �ب

وع  امل�ش

ملاذا تعترب هذه الخطوة من تصميم املرشوع مهّمة؟ 
يجري تعزيز التعليم قبل املراحل املختلفة من حلقة مرشوع CRS وخاللها وبعدها، مبا فيها مرحلة تصميم 

املرشوع. تعترب مراجعة ما بعد العمل نقاًشا لفّعاليّة ما باملقارنة مع معايري األداء بهدف التعلّم. إنّها عمليّة 

بسيطة ورسيعة ومتعددة االستعامالت للتعرف إىل الدروس واملعرفة وتسجيلها. تساعد املراجعة فريق تصميم 

املرشوع )وCRS  بشكل عام( عىل التعلّم بشأن ما الذي ينجح وما ال ينجح. وهي تسمح للجهات املعنيّة يف 

املرشوع بأن تفّكر مبا حصل وتحليله، ومعرفة ملاذا حصل وكيفيّة دعم نقاط القوة وكيفيّة معالجة نقاط الضعف. 

التعلم

هي عمليّة مستمرّة تقيض 

بتحليل مجموعة من مصادر 

املعلومات واملعرفة التي تظهر 

مامرسات فضىىل جديدة أو 

تعيد النظر بالحكمة املكتسبة. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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القسم الأول: أجر مراجعة ما بعد العمل

تجرى مراجعات ما بعد العمل بشكل عام لتصاميم املشاريع ولجهود تطوير املقرتحات الكربى والتنافسيّة و/أو 

التابعة للامنحني الجدد. تستكمل املراجعات: 

 	 CRSالتحاليل بشأن جهود تصميم املشاريع املتعددة التي تتّم دوريًا ضمن الربنامج القطري واملنطقة و

بشكل عام من أجل تحسني مستمّر ملامرسات الوكالة وأدائها

اجتامعات استخالص املعلومات الخاصة بالجهة املانحة التي تعقد عندما ترفض االقرتاحات أو تُكتسب لسامع 	 

 )CRS 2007b( TAG ما لدى الجهة املانحة لتقوله. راجع اإلرشادات حول االستامرة املتعلّقة بالشؤون الفنيّة

، القسم ي، أنشطة ما بعد االقرتاح. 

خالل املّدة املمتّدة بني تصميم املرشوع وتطويره وانطالقة املرشوع، قد يضيع الكثري من املعرفة. ويف أغلب 

األحيان يكون الناس املختلفون مشاركني يف مراحل حلقة املرشوع تلك. قد ال تلتقط اقرتاحات املشاريع املعرفة 

املفّصلة واملنطق من خلق قرارات تصميم املرشوع. يساعد رفع تقارير تصميم املرشوع والنبذات بطريقة منظّمة 

من أجل تسليمها فريق تنفيذ املرشوع عىل فهم املنطق من خلف قرارات املرشوع الضمنيّة. 

متى تستخدم هذا القسم؟ 
عند التخطيط ملراجعة ما بعد العمل وإجرائها والتواصل بشأنها بعد رفع االقرتاح؟ 	 

الخطوات واألدوات

خطط ملراجعة ما بعد العمل   1.1
قّرر من الذي سيشارك يف مراجعة ما بعد العمل، بعد رفع االقرتاح. عادة، يشمل املشاركون فريق تصميم 

املرشوع وفريق تطوير االقرتاح والرشكاء املتعاونني/ أعضاء التجّمع وممثل املنطقة ونائب املدير اإلقليمي/ مدير 

وحدة جودة الربامج الذين يستطيعون أن ينقلوا نتائج املراجعة إىل الربامج القطريّة األخرى واملوظفني املناسبني 

يف املقر العام. من املهّم إرشاك صّناع القرار الذين يستطيعون أن يستخدموا النتائج ويجروا التغيريات. 

أكتب بيان الغاية من املراجعة. ولتفعل ذلك، أجب عىل هذا السؤال: كيف تنوي تطبيق التعلّم الناتج عن 

مراجعة ما بعد العمل؟ 

صّمم أنشطة املراجعة وحّدد تسلسلها )جمع املعلومات واملنظورات املختلفة( ال سيّام التي يجب تقييمها 

وتحليلها وتفسريها )وافق عىل النتائج واالستنتاجات(. استخدم الطرق والتسلسل الذي يرّوج للتغذية الراجعة 

الصادقة والربيئة وارَع الحوار وتخطَّ ديناميّة السلطة. لقد برهنت سلسلة املراجعة التالية الذكر أنها مفيدة: 

مسح مجهول االسم ورّسي عرب شبكة االنرتنت حيث يستطيع الناس أن يأخذوا الوقت ليفّكروا فرديًا ويتشاركوا 	 

بشكل منفتح آراءهم ومنظوراتهم

اجتامعات وجاهيّة أو مؤمترات عن بعد لتشارك نتائج املسح وجمع التعليقات اإلضافيّة والتغذية الراجعة 	 

وتحليل املعلومات واالتفاق عىل النتائج والخالصات. 

قرّب املراجعة )مثاًل، اجتامع من ساعة، ورشة عمل من يوم واحد، الخ( بحسب سياق املرشوع. 

عنّي ميرّسًا ومدّونًأ لرؤوس األقالم يف االجتامعات الوجاهية أو يف املؤمترات عن بعد. بالنسبة للميرّس، إذا كان 

شخًصا له منظور من الخارج، يكون األمر أفضل. ميكن أن يكون امليرّس رئيس الربامج أو املمثل القطري أو 

اختصايص تطوير األعامل أو نائب املدير اإلقليمي/ مدير وحدة جودة الربامج. خطّط من الذي سوف يكتب 

تقرير املراجعة وكيف سيجري نقله )راجع الخطوة 1.3 أدناه للمزيد من التفاصيل(. تداول املعلومات بشأن 

املراجعة مع املشاركني وتكلّم عىل غايتها والخطط من أجل املسح وجدول أعامل االجتامع. 

تداول املعلومات بشأن املراجعة 
ا   عىل غاي�ت

ّ
خ وتلك مع املشارك�ي

والخطط من أجل املسح وجدول 
ع أمعال الج�ت

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

نصيحة عملّية: 

يف حال املؤمتر عن بعد، أطلب 

من كّل من املشاركني اإلجابة

أجِر مراجعة ما بعد العمل   1.2
يف حال استخدامك ملسح عرب شبكة اإلنرتنت، طّور األداة من خالل تكييف االسئلة أدناه. 

1 .CRS الرجاء أن تراجع الخط الزمني لتصميم املرشوع: هذا ما حّددته

يف الواقع، ما الذي فعلته CRS )عىل مستوى خطوات تصميم املرشوع والتسلسل والتوقيت؟(. 2

الرجاء أن تراجع تحليل الجهات املعنيّة لتصميم املرشوع: هل هم من خطّطت CRS إلرشاكهم وكيف. من . 3

الذي شارك يف تصميم املرشوع وكيف؟ 

ما الذي برأيك جرى بطريقة جيدة جًدا؟ ملاذا؟. 4

ما الذي برأيك كان بإمكانه أن يسري بشكل أفضل؟ ملاذا؟. 5

ما الذي تستطيع CRS أن تتعلّمه من النجاحات والفشل واألخطاء؟ . 6

كيف ميكن CRS أن تحّسن تصميم املرشوع التايل وجهود تطوير االقرتاح؟ الرجاء أن تعطي توصيات . 7

محّددة. 

 .PowerPointلّخص نتائج املسح وحلّلها وصغ تقريرًا قصريًا أو عرًضا بالـ

يف حال استخدام االجتامعات الوجاهيّة أو املؤمترات عن بعد، كن عىل اطالع بالسياسات والديناميّات املحتملة. 

جد بيئة آمنة من خالل وضع القواعد األساسيّة وتنظيم النقاشات ضمن ثنائيات أو مجموعات صغرية. يشعر 

الكثري من الناس بالراحة يف تشارك آرائهم ضمن مجموعات أصغر. ميكن املجموعات الصغرية أن تعرض نتائج 

عملها يف الجلسة العامة. 

يف بداية االجتامع، حّدد غاية املراجعة وجدول أعامل االجتامع. إرشح أن مراجعة ما بعد العمل تنوي إىل 

التحسني وليس اللوم. 

يف حال استخدام أداة للمسح، تشارك نتائج املسح. ناقش النتائج وصادق عليها وأضف إليها. حلّل النتائج بشكل 

أعمق لتتعرّف إىل نقاط القوة والضعف. قد تساعد هذه األمور يف: 

األمور التي جرت بشكل جيد، وملاذا؟	 

األمور التي كان باإلمكان أن تكون أفضل وملاذا؟ 	 

يساعد امليرّس  بعد ذلك املجموعة عىل االتفاق عىل الخالصات األساسيّة والدروس املستقاة والتوصيات. ميكن أن 

تساعد األسئلة يف معرفة: 

ما الذي ميكن CRS أن تتعلّمه من هذا األمر؟ 

كيف ميكن CRS أن تحّسن عملها يف املرّة التالية؟ 

يف حال كان األمر مناسبًا، ضع خطة عمل من أجل تحسني تصميم املرشوع يف املرة املقبلة مع توصيات 

ومسؤوليات محّددة. 

صغ تقرير مراجعة ما بعد العمل  1.3
وثّق عمليّة املراجعة والنتائج األساسيّة والدروس والتوصيات يف تقرير قصري. ويف التقرير: 

وثّق بشكل مخترص منهّجية املراجعة واملشاركني/ ومؤلّف تقرير املراجعة ودوره )إن وجد( يف سريورة تصميم 	 

املرشوع. 

وثّق بشكل مخترص املعلومات األساسيّة بشأن تصميم املرشوع وسريورة تطوير االقرتاح	 

توّصل إىل استنتاجات املراجعة بشأن ما نجح وملاذا وما الذي ميكن تحسينه وملاذا. سلط الضوء عىل أّي آراء 	 

متضاربة أو ناشذة.

لّخص الدروس األساسيّة والتوصيات امللموسة التي ميكن العمل عليها. 	 

ليبَق التقرير قصريًا؛ حاول أال تتخطّى معّدل الثالث صفحات. 
ا؛ حاول أل  ً  التقر�ي قص�ي

َ
ليبق

ل الثالث صفحات
ّ

 معد
ّ

تتخىط

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 
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أنرش تقرير مراجعة ما بعد العمل  1.4

تشارك التقرير ونتائجه مع من شاركوا يف املراجعة. ميكن املدير القطري ونائب املدير اإلقليمي/ ومدير وحدة 

جودة الربامج أن ينرشوه عىل الربامج القطريّة األخرى واملقرات العامة. وإال، ضع تقرير املراجعة بشكل بساطة 

عىل موقع Gateway الخاص باملرشوع. 

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
 	)USAID 2006( إرشادات ما بعد العمل

تشارك املعرفة والتعلّم: مراجعات بعد العمل ونظرة رجعيّة  )ODI 2009( خطّط مفاهيم مراجعة ما قبل العمل األساسيّة مبا فيها مثال عن 	 

استجابة التسونامي 2004

إرشادات حول االستامرة املتعلقة بالشؤون الفنيّة CRS 2007b( TAG(  الئحة بأسئلة تستدعي التفكري حول الدروس املستقاة خاّصة 	 

باستامرات الطلبات )ص. 27(

وع للتنفيذ : نظّم وثائق تصميم الم�ش ي
القسم الثا�ن

ي حالة الستجابة الطارئة 
القسم الثالث: كيف يختلف الأمر �ن

متى تستخدم هذا القسم؟ 
بعد انتهاء تصميم املرشوع	 

الخطوات واألدوات

2.1 إجمع وثائق تصميم املرشوع ونظّمه
أرشف الربيد اإللكرتوين ذي الصلة ونظّمه. اجمع الوثائق األخرى ونظّمها، مبا يف ذلك الخط الزمني لتصميم 

املرشوع وجدول تحليل الجهة املانحة وتقرير التقييم واملالحظات الواردة عن ورشات العمل واالجتامعات اآليلة 

إىل تطوير إطار عمل النتائج واسرتاتيجيّة املرشوع ونظريّة التغيري والنبذة عن املفهوم ومالحظات املراجعة 

والنقاط املدّونة املتعلّقة بورشات العمل واالجتامعات الهادفة إىل تطوير إطار عمل للمشاريع وخطة الرصد 

والتقييم وجدول تعّقب أداء املؤرشات وخطة إدارة األداء )يف حال متّت( وخطّة اإلدارة والتوظيف وروزنامة 

األنشطة وامليزانيّة والنبذة عن امليزانية واقرتاح املرشوع والتعليقات حول املراجعة وتقرير مراجعة العمل. 

2.2 تواصل مع فريق تطبيق املرشوع 
عنّي مهّمة للشخص املناسب/ األشخاص املناسبني من خالل نقل املعلومات إليه وتسليم الوثائق إىل فريق تنفيذ 

املرشوع. خطّط الجتامع انتقايل أو فّعاليّة تسليم مع الفريق التنفيذي. فّكر بتسمية مدير انتقايل ليكون مسؤواًل 

عن تلك األنشطة. 

ع انتقاىلي أو فّعالّية  ط لج�ت
ّ
خط

يق التنفيذي تسل�ي مع الفر

الجزء األول: أجِر مراجعة ما بعد العمل 
بسبب حجم عمل تصميم املرشوع وعمل تطوير االقرتاح خالل االستجابة الطارئة، قد ال يكون من املمكن 

استكامل مراجعة ما بعد العمل يف نهاية طرح كّل اقرتاح. عندما يكون األمر ممكًنا، أجِر مراجعة مقّربة، مثاًل، 

خالل اجتامع لفريق تصميم املرشوع ملّدة ساعة. 

القسم الثاين: نظّم وثائق املرشوع 
يعترب توثيق قرارات تصميم املرشوع واالفرتاضات الضمنيّة حساًسا بشكل خاص يف برامج االستجابة لحالة طوارئ 

بسبب معّدالت تغرّي املوظفني العاليّة واالعتامد الكبري عىل االنتشار املؤقّت )TDYEers( وال سياّم لتصميم 

املرشوع وصياغة االقرتاح. حتى يف حال سمحت الجهات املانحة يف حاالت الطوارئ مبرونة مهّمة يف األنشطة 

وبنود املوازنة، يضمن توثيق املنطق الكامن وراء قرارات املشاريع- مبا يف ذلك التواصل املحتمل مع الجهات 

املانحة أو الجهات املعنيّة االخرى التي قد يكون لديها قرارات مطّلعة عن املرشوع- االستمراريّة ويحّد من 

ازدواجيّة الجهود عند دخول مدراء جدد. يف حاالت الطوارئ، تنطلق التدخالت بشكل خاص عىل مستوى موارد 

CRS  الخاصة أو مصادر متويل أخرى. ومع ذلك، قد تكون الدروس األساسيّة الناتجة عن التجربة قد أمثرت عن 

تعديل يف األنشطة وطرق تسليم معيّنة أو قرارات استهداف يف مرحلة التدّخل، وكلّها تحتاج إىل توثيق مشابه 

من أجل دعم انطالقة املرشوع السلسة. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

http://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/AfterActionReviewGuidanceMarch2013.pdf
http://www.odi.org.uk/publications/5241-after-action-review-retrospect
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Public%20Proposal%20Toolbox/Technical%20Application%20Guidance%20%28TAG%29.doc
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مســـــــــرد

Accountability املساءلة كيفّية استجابة المنّظمة لحاجات الجهات 
كاء وخدمات  ي ذلك المستفيدين والجهات المانحة وال�ش

المعنّية وموازنتها لها )بما �ن
ي صنع القرار والأنشطة وكيفّية التلبية مقابل هذا 

غاثة الكاثوليكّية نفسها( �ن الإ
ام )بناء القدرات الطارئة 2010( ن الل�ت

ن  ي يجب القيام بها وإدارتها من أجل تأم�ي
Activities األنشطة الوظائف ال�ت

وع ي الم�ش
ن �ن وع إل المستفيدين المستهدف�ي نتاجات الم�ش

Activities schedule روزنامة األنشطة )تسّمى أيًضا خطة التنفيذ، 
(. هي روزنامة تفّصل الأهداف الواسعة عىل مستوى  ي

خطة العمل أو الجدول الزم�ن
الأنشطة إل أعمال أك�ش تحديًدا فتوردها ضمن جدول غانت )جدول أعمدة( يشمل 

إطاًرا زمنًيا وأسماء الأشخاص أو المنظمة المسؤولة .

After action review مراجعة ما بعد العمل خيار بسيط و�يع 
ومتعدد الستعمالت  لتيس�ي التقييم المتواصل لأداء المنّظمة، والنظر إل مكامن 
ن المستمر. ينجح  النجاح والفشل والتأكد اّن التعّلم يجري من أجل دعم التحس�ي

وع انتهى  ة أو فّعالّية أو نشاط أو م�ش الأمر من خالل جمع فريق لمناقشة َمهمَّ
مؤّخًرا بطريقة مفتوحة وصادقة. بترّصف عن رامالينغام 2006، ص. 64

Analysis التحليل عملّية الختبار والتحقيق بالأجزاء المكّونة والعالقات  
ن الجزاء عىل مستوى الأسباب والنتائج الضمنّية للقضايا المختارة من أجل  ما ب�ي

ي تحويل البيانات والأشكال الأخرى من الأدّلة 
كسب نظرة أعمق. يساعد التحليل �ن

. للتحليل مستًوى نوعي )ما هو  إل معلومات قابلة لالستخدام تدعم التفس�ي
وع، يجري  ي تصميم الم�ش

ء المتوّفرة(. �ن ي
الأمر عليه( ومستًوى  كّمي )كمّية ال�ش
تحليل بيانات التقييم عىل أساس: 

المقارنات	 
تيب والأولويّة	  مسائل ال�ت
تحديد نقاط الشبه، والفوارق والميول والثغرات وعالقات السبب والنتيجة	 

ي منظمة تعّلمّية. بترّصف عن 
أما عكس التحليل فالستخالص. كالهما مهّم �ن

ماتيسون 2005

Assessment التقييم تمرين وغالًبا ما يستخدم خليًطـًا من طرق جمع 
البيانات النوعّية والكمّية لجمع البيانات المتعّلقة بالحاجات الأولويّة والسياقة 

وع مطلًعا.  ي منطقة محّددة ليكون تصميم الم�ش
الجاري �ن

Baseline survey مسح الخط القاعدي هو جمع ممنهج للبيانات 
وع ضمن نموذج )يمثل بشكل نموذجي(  ات الم�ش المطلوبة من أجل قياس مؤ�ش

وع ن والماكن المستهدفة عند انطالقة الم�ش ن المستهدف�ي المستجيب�ي

Beneficiary املستفيد فرد أو مجموعة أو منظمة مستهدفة كانت أم ل، 
تستفيد بشكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش من التدخل الآيل إل التطوير أو من الستجابة  

ن المستفيد المبا�ش وغ�ي المبا�ش والممتد.  ن CRS ب�ي
ّ ي حالت الطوارئ. تم�ي

�ن

Direct beneficiary املستفيد املبارش فرد معدود ويمكن التعرف • 
ي أنشطته

وع ويشارك �ن إليه يتلّقى بشكل مبا�ش خدمات الم�ش

Indirect beneficiary املستفيد غري املبارش فرد أو مجموعة أفراد • 
يمكن عّده)هم( ولكن ل يمكن التعرّف إليه)هم( يستفيد )ون( من خدمات 

ي أنشطته )مثاًل أعضاء 
وع  أيًضا ولكنه)م( ل يشارك)ون( بشكل مبا�ش �ن الم�ش

) الأ�ة او المجتمع المحىلي

Extended beneficiaries املستفيدون املمتدون خاص • 
يكة  ، وهي تهدف إل قياس نمو قدرة المؤسسة ال�ش بمشاريع التعزيز المؤس�ي

كاء آخرين )من غ�ي تمويل  من خالل تعّقب المستفيد المبا�ش من مشاريع �ش
CRS( أو من خدماتهم. 

Capacity Strengthening تعزيز القدرات  عملّية طوعّية ومستمرّة 
تشمل:

ن المعرفة والمهارات 	  Capacity Building بناء القدرات تحس�ي
ي يتمّتع بها الفرد أو المجموعة للعمل بشكل أك�ش فّعالّية

والسلوكّيات ال�ت

Accompaniment املرافقة توجيه وإرشاد بالتعاون مع ورشات عمل 	 
ي أو طرق أخرى

تدريبّية ومؤتمرات وتعّلم ميدا�ن

ن أنظمة 	  Institutional Strengthening تعزيز مؤسيس تحس�ي
المنظمات وهيكلّياتها للعمل بشكل فّعال والعمل باتجاه الستدامة وتحقيق 

نتائج أو أهداف محّددة.

Capture Planning تخطيط التحصيل  عملّية التعرّف إل فرص التمويل 
اتيجّيات الآيلة إل زيادة إمكانيات ربح فرصة  المحّددة وتقييم البيئة وتطبيق الس�ت

اتيجّية  ى والس�ت معّينة. من المفيد العمل عىل تخطيط التحصيل للفرص الك�ب
والعالية التنافسّية عىل مستوى التمويل. دعًما لهذه الجهود، يمكن إيجاد رزمة 

ي لـ BD Community تحت عنوان 
و�ن لك�ت التحصيل الخاصة بـ CRS عىل الموقع الإ

)Pre-positioning Resources(موارد التموضع المسبق

ي المشكلة 
ابطة تساهم �ن Causal Streaming الدفق السببي  عنارص م�ت

وهي عىل تناغم عاٍل مع الأسباب الأخرى )فورنوف 2014(

ي أهداف 
Complementary Funding التمويل التكمييل تمويل يساهم �ن

اح لكّنه ل يكون  ي القسم التحريري من الق�ت
وع العامة والخاصة وهو وارد �ن الم�ش

انّية عىل أنه حّصة من الكلفة ملزمة قانونًا ن ي الم�ي
معقوًدا �ن

ة تش�ي إل قرارات تصميم  Concept Note النبذة عن املفهوم وثيقة قص�ي
ي مرحلة مبكرة من عملية التصميم. تستخدم لنقل التفك�ي 

رها �ن ّ وع وت�ب الم�ش
الأمثل الجاري بشأن التصميم – بناء عىل النتائج الواردة من التقييم والتحليل 

 Donor(.ن وفريق التصميم ن المستشارين الفني�ي كقاعدة للمراجعة وحوار ب�ي
Concept Note( النبذة عن المفهوم الخاصة بالجهة المانحة قد تكون النبذة 
ي 

ورة التنافسّية لدى الجهة المانحة. �ن ي الس�ي
عن المفهوم مطلوبة رسمًيا كمرحلة �ن

وع الكامل  هذه الحالة، عىل النبذة عن المفهوم أن تعكس عملّية تصميم الم�ش
انّية( ح�ت ولو كان عدد من  ن دارة والم�ي ي ذلك جدولة الأنشطة، وتبعات الإ

)بما �ن
القرارات المحّددة أمر ل تتشاركه مع الجهة المانحة

Conceptual Framework إطار العمل املفهومي رسوم بيانّية تظهر 
ي المشكلة. غالًبا ما 

ي ظهرت خالل البحث للمساهمة �ن
العنارص )المحّددات( ال�ت

ن تلك العنارص. راجع الملحق 3  تظهر أطر العمل المفهومّية العالقة السببّية ب�ي
كة. للحصول عىل أمثلة تصويريّة لأطر العمل المفهومّية المش�ت

ي الأسباب والمسلك 
Conflict Analysis تحليل النزاع تحقيق مهيكل �ن

اع  ن اعات أو حّلها. يعت�ب تحليل ال�ن ن اع يتعرّف إل فرص إدارة ال�ن ن المحتمل لل�ن
اعات )ليفنجر 2013(. لقد فّضلت بعض الجهات  ن أساًسا لبناء السالم ومراعاة ال�ن

اعات الذي استخدمته وكالة الوليات  ن المانحة أطر العمل مثل إطار عمل تقييم ال�ن
ي تستخدمها 

اع والمقاربات ال�ت ن المتحدة للتنمية الدولّية. تتنّوع أطر عمل تحليل ال�ن
المنظمات غ�ي الحكومّية والآخرون. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

A

B

C

Beneficiary accountability املساءلة أمام املستفيد  مساءلة 
أمام جهات معنّية محّددة )النساء، الرجال، الفتيات، الفتيان(. هي عملّية تواصل 

ي صنع 
، تستخدم قنوات عديدة تعطي أولويّة لمشاركة المستفيدين �ن ن باتجاه�ي

وع ما. هي تشمل الستماع إل المستفيدين وبناء الثقة وفهم  القرار ضمن م�ش
وع وأنشطته  ي الم�ش

حاجاتهم وعكس تلك الحاجات ضمن عمليات صنع القرار �ن
)التحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهالل الأحمر، 2011(

https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Prepositioning/Forms/Prepositioning%20Resources.aspx
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Prepositioning/Forms/Prepositioning%20Resources.aspx
https://global.crs.org/communities/BusinessDevelopment/Prepositioning/Forms/Prepositioning%20Resources.aspx
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مجة وصنع  Conflict Sensitivity مراعاة النزاعات هي مقاربة لل�ب
اع وسياستها أو  ن ن السياقات المتأثرة بال�ن السياسات تتعرّف إل النفوذ المحتمل ب�ي

اع  ن ي السياق أو يؤثّر عليه. المشاريع المراعية لل�ن
وع الذي يجري �ن نامج أو الم�ش ال�ب

اع سوًءا أو  ن ي غ�ي المتعّمد الذي قد يزيد ال�ن تهدف )أ( إل الحّد من الأثر السل�ب
يقوده ويتسّبب بالمزيد من النقسامات الشعبية و)ب( يزيد إل الحّد الأقىص الأثر 
ش  اع ورأب الفوارق الجتماعّية )ش�ي ن ي عىل السياق من أجل التخفيف من ال�ن يجا�ب الإ

.)2013

اع تحاول أن تحّسن  ن Conflict Transformation تحويل النزاع مقاربة لل�ن
ي الوقت نفسه. قد يجري 

العالقات وتزيد من العدالة بينما تخّفف من العنف �ن
ي أو 

ات عىل المستوى الشخىصي أو الجتماعي أو الثقا�ن البحث عن هذه التغي�ي
البنيوي.

ي كلفة نشاط ما. 
Cost Driver مسّوقات الكلفة عامل يتسّبب بالتغي�ي �ن

أما الأمثلة فهي عدد المستفيدين أو عدد المجموعات المخدومة. يمكن أن يكون 
للنشاط الواحد أك�ش من مسّوق كلفة مرتبًط به

Cost Share الحصة من الكلفة تحّددها وكالة الوليات المتحدة للتنمية 
ي يساهم المتلّقي بها من إجمالي كلفة 

الجتماعّية)USAID( عىل أنها »الموارد ال�ت
نامج الذي ل تتحّمله الحكومة  وع أو ال�ب اتفاق ما«، أي الجزء من تكاليف الم�ش

يكّية. تعت�ب حصة الكلفة جزًءا من التفاقّية وتكون ملزمة قانونًا.  الفدرالّية الأم�ي
ي معاي�ي مبادئ  ّ لتكون قابلة للتخصيص، ل بّد لمساهمات حّصة الكلفة أن تل�ب

ي CFR  22 عىل أنها 226.23 و CFR 2 عىل أنها 230. يجب 
الكلفة المحددة �ن

وريّة ومنطقّية وقابلة  ض بالنفقات ان تكون رصن تعّقبها ونقل المعلومة بشأنها. يف�ت
وع آخر يجري  وع. ل يجب استخدامها كمساهمات لأي م�ش للتخصيص للم�ش

بمساعدة فدرالّية ) USAID 2015 و CRS 2013a، الصفحة 28(

وط خارجة عن  Critical Assumption االفرتاضات الحّساسة عنارص أو �ش
وع بتحقيق  وع إل أن وجودها أساسي ليسمح للم�ش سيطرة فريق تصميم الم�ش

هدفه الواقع عىل المستوى الأعىل التالي

D

F

G

E

اع ويحّلله.  ن Do NO Harm ال أذية إطار عمل يمسح أثر المساعدة عىل ال�ن
اع وتحليل المقّسمات والتوتّرات  ن ي تسمح بفهم سياق ال�ن

يشمل الخطوات ال�ت
اتيّجة  والروابط والقدرات المحلّية للسلم والمخرجات الممكنة لخيارات اس�ت

اع ضمن إطار العمل )التعاونية  ن وع بشأن تلك العوامل. يدخل تحليل ال�ن الم�ش
للعمل من أجل التنمية 2004(

Donor Concept Note النبذة عن املفهوم الخاصة بالجهة املانحة  
راجع النبذة عن المفهوم

. راجع تقييم الأثر  وع بعمق أك�ب المجموعة من أجل فهم الأوجه المحّددة للم�ش
وتقييم الأداء

Evaluative or Critical Thinking التفكري التقييمي )النقدي( 
عملّية إدراكّية مهّمة للرصد والتقييم والمساءلة والتعّلم )MEAL( تتطّلب سلوك 

اضات وطرح الأسئلة  التحقيق والقتناع بقيمة الدليل. يدخل فيها التعرّف إل الف�ت
ات البديلة ومتابعة الفهم الأعمق والتعّلم من  العميقة من أجل استخراج التفس�ي
عداد للتكييف  ي الإ

خالل التفك�ي واتخاذ منحى المنظور واتخاذ القرارات المّطلعة �ن
ي )Jones 2011 و  ي والستجا�ب ي نموذج التغي�ي الدينامي والتفك�ي

والعمل. تدخل �ن

)USAID 2013c

Experimental/quasi-experimental Design  التصميم 

 ) ي
ي أو اختبار الضبط العشوا�أ التجريبي/شبه التجريبي  إن التصميم التجري�ب

ن  ن أو مجموعت�ي ي من خاللها يجري اختيار عّينت�ي
هو نوع من طريقة تقييم الأثر ال�ت

. يجري التدّخل مع مجموعة بينما تبقى  ي
ن بشكل عشوا�أ من السكان المستهدف�ي

ي  ي التصميم شبه التجري�ب
المجموعة الأخرى بدون أي تدّخل )مجموعة الضبط(. �ن

يجري التعرّف إل مجموعة المقارنة بشكل يكون مناسًبا وليس عشوائًيا و بخاصة 
ي لن تلقى تدخاًل 

ن المجموعات ال�ت مكان أو ل يكون أخالقًيا تعي�ي عندما ل يكون بالإ
ن مع الوقت مع توّقع أن  ن المجموعت�ي ات ب�ي . تجري مقارنة التغي�ي ي

بشكل عشوا�أ
ي جرى التدّخل معها ويمكن 

يكون التغي�ي المطلوب أك�ش قّوة لدى المجموعة ال�ت

ي حال كان التدّخل فّعاًل.
استشعاره من خالل الطرق الإحصائية، �ن

Feedbak التغذية الراجعة معلومات حول رّدة فعل الجهات المعنّية حيال 
وع يجري استخدامها كقاعدة للتعاون  ن تدخالت عىل مستوى الم�ش المضمون وتأم�ي

والمساءلة والتعّلم والتحّسن.

Focus Group Discussions نقاشات مجموعات الرتكيز طريقة لجمع 
ك فيها 6 إل 12 شخصأ يكونون مدعّوين لمناقشة موضوع محّدد  البيانات يش�ت

ك.  كة أو وضع مش�ت بالتفصيل. يكون المشاركون مدعّوين عىل أساس سمات مش�ت
ه من أجل الحصول عىل الحد الأقىص من المشاركة  يجري التخطيط للنقاش وتيس�ي

ونقاش معّمق للموضوع المطروح.

دارة العادلة للمؤّسسات القتصاديّة والسياسّية وتوزيع  Equity اإلنصاف الإ
كة ووضع السياسة العامة وتنفيذها. يكون  الخدمات العامة والسلع المش�ت

ن مجموعات الهويّات الجتماعّية الثقافّية المختلفة( وعموديًا  نصاف أفقًيا )ب�ي الإ
ن الطبقات الجتماعّية القتصاديّة(. يعت�ب انعدام المساواة الأفقي سبًبا أساسّيا  )ب�ي

اع العنيف.  ن لل�ن

منصة eValuate منصة CRS الرقمّية لجمع البيانات وإدارتها وتحليلها بشأن 
الرصد والتقييم والمساءلة والتعّلم )MEAL(. تستخدم المنّصة أدوات تكنولوجيا 

ي ذلك الأجهزة النّقالة وجمع البيانات 
المعلومات والتواصل للتنمية )بما �ن

ونّية والتقارير الدامجة( لتحقيق MEAL  أفضل.  لك�ت الإ

وع وفّعالّيته وفاعلّيته  ن منتظم ومنهجي لصلة الم�ش Evaluation التقييم تخم�ي
ي التقيم عىل البيانات المجموعة من خالل 

وأثره واستدامته عىل جماعة محّددة. يب�ن
ضافّية(  نظام الرصد والبيانات المفّصلة الأخرى )مثاًل المسوحات أو الدراسات الإ

Gateway البوابة نظام CRS الرقمي لتعّقب المعلومات بشأن الجهات المانحة 
كاء والمشاريع. تستخدم Gateway منصة Salesforce )قّوة  وفرص التمويل وال�ش

المبيعات( لدمج المعلومات وتشاركها

ناث ضمن سياق  ، الذكور والإ ن ي الجنس�ي
Gender النوع االجتامعي  يع�ن

ثنّية والطبقة والعرق والسن والدين فيمكن أن تؤثّر  المجتمع. أما العنارص مثل الإ
ن  ن بشكل كب�ي ب�ي ن الجتماعي�ي عىل أدوار النوع الجتماعي. قد تختلف أدوار النوع�ي

الثقافات وغالًبا ما تتطّور مع الوقت. وتحّدد هذه السمات بشكل عام الهويّات 
ي المجتمع أو الثقافة. )مقتطف من كلمة ألقاها الأسقف فرانسيس شوليكات، 

�ن
ي الدورة الـ55 من لجنة 

المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة �ن
 :PBG ي تقييم

ي 18 آذار )مارس(2011. اقتباس ورد �ن
اليونسكو حول وضع المرأة، �ن

غاثة الكاثوليكّية، 2015( ي النشغال  )خدمات الإ ن الكث�ي دليل أساسي للممارس�ي
 )PBG Assessment: A basic guide for busy practitioners, CRS 2015(

ي حياة 
Gender Analysis تحليل النوع االجتامعي مراجعة الفوارق �ن

ن  ي تقود إل انعدام المساواة عىل المستوي�ي
ي ذلك تلك ال�ت

النساء والرجال بما �ن
وع، يشمل تحليل النوع الجتماعي  ي تصميم الم�ش

الجتماعي والقتصادي. �ن
الجمع والتحليل والتفس�ي للبيانات المتعّلقة بالمرأة والرجل عىل مستوى الأدوار 

والمسؤولّيات والسيطرة عىل الموارد وسلطة صنع السياسات والحاجات والمصالح 
والقيود والفرص. يشمل تحليل النوع الجتماعي تحديد الفوارق المبنّية عىل النوع 

. الجتماعي وسببها وأثر تلك الفوارق عىل حياة المرأة والرجل والفتاة والف�ت

https://global.crs.org/teams/GKIM/MEAL%20ICT%20Platform/Shared%20Documents/eValuate%20Brochure.pdf
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Gender Integration دمج النوع االجتامعي تحديد الفوارق عىل مستوى 
ي 

وع، بما �ن ي خالل حلقة الم�ش
النوع الجتماعي وانعدام المساوة بينهما ومعالجته �ن

وع. ذلك تصميم الم�ش

Gender Neutral Programing برمجة حياديّة عىل مستوى النوع 

ن  ن الحاجات والأدوار والمصالح المختلفة ب�ي ن ب�ي
ّ االجتامعي هي برمجة ل تم�ي

. درجت تسميتها بـ«العمى عىل مستوى النوع  الرجل والمرأة والفتاة والف�ت
الجتماعي«. فهي برمجة تتجاهل اعتبارات النوع الجتماعي من أصلها وقد تعّزز 

ن بشكل غ�ي مقصود. ن الجنس�ي النحياز وانعدام المساواة ب�ي

Gender Responsive Programing برمجة تستجيب للنوع 

االجتامعي برمجة تعالج الأدوار والعالقات والحاجات والمصالح الخاصة بالمرأة 
والرجل والف�ت والفتاة من أجل ضمان العالقات الصحيحة. فالمرأة والرجل 

ون البيئة المحيطة بهم بشكل مختلف بما أنّهم يضطلعون  والفتاة والف�ت يخت�ب
بمجموعات مختلفة من الأدوار ويواجهون مجموعات مختلفة من القواعد 

مجة المستجيبة  ي تتأثر بثقافتهم و سياقهم. تعكس ال�ب
والممارسات ال�ت والمعاي�ي

للنوع الجتماعي هذه الفوارق.  

Gender Transformative Programing برمجة تحويلّية للنوع 

االجتامعي برمجة تحاول أن تعالج أدوار النساء والرجال والحاجات العملّية كما 
ن  ي أدت إل عالقات قوة غ�ي متساوية ب�ي

القضايا الهيكلّية والممنهجة الضمنّية ال�ت
مجة أن يحّول أدوار النوع  المرأة والرجل وحافظت عليها. يحاول هذا النوع من ال�ب
ن  الجتماعي ويعّزز المزيد من العالقات المنصفة عىل مستوى النوع الجتماعي ب�ي

الرجال والنساء.

Go/No-go Decision قرار االنطالق /عدم االنطالق تسّمي بعض 
ي تخطيط 

ي CRS النقاط المتعّددة �ن
المنّظمات هذا القرار بـ«قرار المناقصة«. تب�ن

اح لتخاذ )مراجعة( قرار استثمار الوقت والموارد  التحصيل وعملّيات تطوير الق�ت
ي البحث عن فرصة للتمويل )»انطالق«( أو إيقاف الجهود وعدم 

ية والمالّية �ن الب�ش
السعي وراء فرصة التمويل )»عدم النطالق«(.

ي حياة الناس 
Goal الهدف العام التغي�ي الواسع النطاق عىل المدى الطويل �ن

وع. الهدف العام هو أمل أو طموح واسع  ي يساهم فيها الم�ش
وسبل عيشهم ال�ت

وطويل الأمد.

Governance الحوكمة قواعد وعملّيات تقود جهود المنظمات والمؤّسسات 
كة. دارة الحياة العامة للمصلحة المش�ت الحكومية وغ�ي الحكومّية لإ

I

K

ICT4D تكنولوجيا املعلومات والتواصل للتنمية تطبيق تكنولوجيات 

املعلومات والتواصل للتنمية الدوليّة 

 Impact Evaluation تقييم األثر يجري بشكل عام بعد املرشوع. 

يهدف هذا النوع من التقييم إىل قياس التغيريات )املقصودة وغري 

املقصودة( لدى األفراد واألرس والجامعات أو املؤسسات التي ميكن 

نسبها إىل مرشوع أو برنامج محّدد )بشكل عام عىل مستوى الهدف 

العام(. 

Indicator Performance Tracking Table جدول تعّقب  أداء 

املؤرّش طريقة بسيطة وموّحدة لعرض بيانات مرشوع الرصد والتقييم. 

هو جدول يُستخدم لتّقفي بيانات أداء املؤرّش وتوثيقها وعرضها. وعىل 

الرغم من أّن الجهات املانحة الفرديّة قد تحّدد نسًقا تريد من املشاريع 

اعتامده إال أّن غالبيّة جداول التعّقب تشمل قامئة مبؤرشات أداء 

املرشوع الرسميّة وقيم الخط القاعدي واملعامل القياسيّة لتلك املؤرّشات 

وأهداف كّل من املؤرّشات. تدخل البيانات التمثيليّة يف جدول تعّقب 

أداء املؤرّش خالل حياة املرشوع من أجل احتساب اإلنجازات مقابل 

األهداف األساسيّة )ماك ميالن وآخرون، 2008(

 Indicators املؤرشات عنارص كّميّة ونوعيّة أو متغرّيات تؤّمن سباًل 

بسيطة وموثوقة لقياس اإلنجاز حتى تعكس التغيريات املرتبطة بتدّخل 

ما أو للمساعدة يف تقييم أداء عنرص تطويري )منظّمة التنمية والتعاون 

يف امليدان االقتصاد 2010(.

Integral Human Development التنمية اإلنسانّية الدامجة املبدأ- 

املبني عليه عمل CRS- الذي يرّوج لخري اإلنسان برّمته وأّي إنسان كان. 

تأيت التنمية اإلنسانيّة الدامجة من تقليد النهج الكاثولييك االجتامعي 

وتعكس طموحات كّل من األفراد لتحقيق طاقاتهم البرشيّة الكاملة 

يف سياق العالقات العادلة والسلميّة وهي بيئة مزدهرة وتضامنيّة مع 

اآلخرين. هو هدف عام وعمليّة تسمح لألفراد والجامعات بحامية 

الخيارات التي لديهم لتحسني حياتهم وتوسيعها وتلبية حاجاتهم 

اإلنسانيّة األساسيّة وتحرير نفسهم من الظلم وتحقيق طاقاتهم اإلنسانيّة 

الكاملة. 

Intel/Intelligence إنتل/ االستخبارات معلومات حول فرص التمويل 

أو املبادرات التي قد تقود إىل برمجة الفرص أو املعلومات بشأن 

املرشحني املحتملني اآلخرين الذين قد يصبحون رشكاء أو متنافسني عىل 

فرص التمويل تلك.

Intermediate Results النتائج الوسطى التغيري املتوقّع يف السلوكيّات 

املالحظة لدى مجموعة محّددة أو التغيري املتوقّع يف األنظمة 

والسياسات واملؤسسات التي عليها تحقيق األهداف االسرتاتيجيّة )منافع 

نهاية املرشوع(. قد تشمل االستجابة عىل مستوى النتائج الوسطى 

التغيريات يف معّدل اعتامد املستفيدين للسلوكيات الجديدة أو املهارات 

وتوسيع متناول املرشوع أو تغطيته والطرق الجديدة لتنظيم األنظمة أو 

إدارتها والتغيريات يف السياسة.

Interpretation التفسري رشح النتائج، وتعليق أهميّة عىل النتائج 

املحّددة واالستنباط )استخالص النتائج من الوقائع واألدلة املعروفة( 

والتوصل إىل خالصات وعرض أمناط ضمن إطار عمل واضح ومنظّم.

Interview مقابالت طريقة لجمع املعلومات من األفراد الذين 

يتّم اختيارهم بشكل عام عىل أساس سامتهم، مثل منصبهم الخاص 

وتجربتهم أو خربتهم )مخربون أساسيون( أو كممثلني لنوع محّدد من 

األرس. قد تكون املقابالت مهيكلة أو شبه مهيكلة بناء عىل قامئة من 

األسئلة املفتوحة أو قامئة تحّقق. 

Killer Assumptions االفرتاضات القاتلة افرتاضات مهّمة ال يرّجح 

أن تكون صحيحة وال بّد من إعادة العمل عليها لتعود تحت سيطرة 

املرشوع، وإال سوف »تقتله«.
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L

M
P

O

التعلّم عملّية مستمرّة من تحليل مجموعة من مصادر المعلومات   Learning
ي ذلك نتائج التقييم وبيانات الرصد والبتكارات والقصص 

والمعرفة )بما �ن
ن الأفراد والتعّلم الجديد( تسّلط الضوء عىل الممارسات الجديدة  والتبادلت ب�ي

الفضىل أو تعيد النظر بالع�ب المستقاة. يؤّدي التعّلم إل اعتماد تكراري لخطوات 
وع من أجل إدامة  وع و/أو تطبيق الم�ش اتيجية الم�ش وع واس�ت تصميم الم�ش

وع. راجع أيًضا التعّلم ضمن  السبيل الأك�ش فّعالّية ونجاعة تحقيًقا لنجاح الم�ش
المنظمة

Learning Agenda أجندة التعلّم  مجموعة من الأسئلة المرتبطة 
اضات تطوير المنظمة حول كيفّية استجابة الناس والمجتمعات والمنّظمات  باف�ت

والمجتمع بشكل عام مع التدخالت. فالإجابة عىل تلك الأسئلة تؤّمن أدلة للمنّظمة 
. ن من أجل برمجة التكييف لأداء وأثر أفضل  محّسن�ي

وع  ي عىل إطار عمل الم�ش
M&E Plan خطة الرصد والتقييم جدول يب�ن

ات  )بروفرايم( ويفّصل متطّلبات الرصد والتقييم الرئيسة لكّل من المؤ�ش
ي 

اضات فيسمح للمشاريع بأن تجمع البيانات القابلة للمقارنة مع الوقت. �ن والف�ت
ن ملّخص المعلومات عىل  ات وتأم�ي خطة الرصد والتقييم، يجري تحديد المؤ�ش

مستوى الزمان والطريقة لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها ورفعها وتخصيص 
ي إدارة أقوى 

. تساهم خطة الرصد والتقييم �ن المسؤوليات لكّل منها عىل التوالي
ي شفافية محّسنة ومساءلة أك�ب ضمن CRS وخارجها.

لالأداء و�ن

MEAL Narrativeالقسم التحريري من الرصد والتقييم واملساءلة 

وع والذي يصف أنشطة MEAL المخطط لها اح الم�ش ي اق�ت
والتعلّم النص الوارد �ن

طرق القياس ومصادر   Measurement methods & Data Source

وع لجمع البيانات حول كّل من  ي سيستخدمها الم�ش
البيانات طريقة القياس ال�ت

ي سيجري 
وع ال�ت ات الأداء أو مصادر البيانات المحددة الخارجة عن الم�ش مؤ�ش

ي تجريها المنظمات الأخرى.
استخدامها، مثاًل المسوحات المنتظمة ال�ت

Monitoring الرصد الجمع الممنهج والتحليل والتوثيق للمعلومات المتعلقة 
ي السياقات العمالنّية من 

ات �ن وع والتغي�ي بالتقّدم باتجاه تحقيق أهداف الم�ش
وع  ي المساءلة والتعّلم للم�ش

أجل صنع قرار مطلع والمساهمة �ن

ك  ام مش�ت ن Partner الرشيك منظمة تكون CRS عىل عالقة بها بناء عىل ال�ت
ات إيجابّية  كة وتؤدي إل تغي�ي وغايات تكميلّية وقيم غالًبا ما تدعمها الموارد المش�ت

وعدالة اجتماعية إضافّية.

ام  ن اكة عالقة مبنّية عىل ال�ت Partnership الرشاكة بالنسبة إل CRS، تعت�ب ال�ش
كة وتؤّدي إل تغي�ي  متبادل وغايات وقيم تكميلّية. غالًبا ما تدعمها الموارد المش�ت

اكة CRS  طويلة الأمد بطبيعتها  ي وعدالة اجتماعّية إضافّية. قد تكون �ش إيجا�ب
وع ما. يمكن تصنيف عالقات  وع أو قد تكون محّددة بم�ش وتصل إل ما وراء الم�ش

اكة لدى CRS ضمن ثالث فئات: ال�ش

Organizational Partnership الرشاكة التنظيمّية طويلة الأمد:
وع المحّدد. يمكن أن تشمل 	   مبنّية عىل هويات تنظيمّية تتخّطى الم�ش

ك/ المنارصة من حول مواضيع العدالة الجتماعّية العمل المش�ت
يكان بالنمو المتبادل والتعّلم وتعزيز القدرات	  نم ال�ش يل�ت
اكة وطبيعتها مذكرة تفاهم أو اتفاق خطي موّقع/ 	  تحّدد حجم ال�ش

م اتفاق خاص  وع ما، يُ�ب ي حال العمل عىل تنفيذ م�ش
شفهي. �ن

وع ويوّقع.  بالم�ش

Implementing Partnership تطبيق الرشاكات
وع 	   يكون بشكل عام قص�ي الأمد أو متوّسط لغاية محّددة مثل الم�ش

ك ومنارصة نامج أو تحالف تعّلمي أو عمل مش�ت أو ال�ب
عادة ل تكون أّي من المنّظمات هي القائدة بشكل عام )عىل الرغم من 	 

ي التجّمع(
أن أحدى المنّظمات قد تكون قانونًا هي الأساس �ن

اكة	  قد يكون تعزيز القدرات هدًفا محّدًدا لل�ش
اكة شفهي و/أو 	  وع أو عقد واتفاق �ش يحّدد اتفاق موّقع حول الم�ش

مكتوب حجم التعاون وطبيعته. 

Functional Partnership الرشاكات الوظيفّية 
ة الأمد لمهّمة أو غاية خاّصة ومحددة وموقوتة	  تكون بشكل عام قص�ي
غالًبا ما تكون العالقة تعاقديّة لشؤون و مهارات وقدرات محّددة. 	 

اكة والنشاطات المطّبقة وطبيعتها يحّدد العقد حجم ال�ش
يعتمد مستوى تعزيز القدرات عىل القدرات النسبّية والوضع المحّدد 	 

)CRS 2014d(

ي يبذلها عنارص 
Peace Building بناء السالم  مجموعة واسعة من الجهود ال�ت

ي لمعالجة أسباب العنف قبل انطالق العنف 
ي الحكومة والمجتمع المد�ن

مختلفون �ن
وخالله وبعده.

Performance Evaluation تقييم األداء  تقييم يقارن البيانات القادمة 
وع أو نهايته( مقابل قيم الخّط  ي منتصف الم�ش

ات مع الوقت )عادة �ن من المؤ�ش
اتيجي  ات عىل مستوى الهدف الس�ت القاعدي. ترّكز تقييمات الأداء عىل المؤ�ش

وع لكن من دون أمل أن يؤسس  وتظهر إذا كان التغي�ي قد حصل خالل حياة الم�ش
ي لسبب التغي�ي المالحظ بسبب غياب مجموعات الضبط أو المقارنة. 

بشكل نها�أ
راجع تقييم الأثر.

Objectives Hierarchyتراتبّية األهداف راجع بيانات الأهداف 

Objective Statementsبيانات األهداف هي المربعات الخمس الواردة 
وع )بروفرايم(. عىل كّل من  ي العمود الأول من مصفوفة إطار عمل الم�ش

�ن
. عند جمعها، تشّكل مًعا تراتبّية  المستويات، ل بّد من تحقيق هدف أو أك�ش

ن المستويات المختلفة  الأهداف بسبب العالقة المبنية عىل »إذا-و- عندئذ« ب�ي
لالأهداف.

Observation املراقبة طريقة لجمع البيانات يؤّكد من خاللها مسؤول التعداد 
أو الموّظف بطريقة برصيّة السياق أوالسمات أوالسلوك أو العمل ويوثّقها. يمكن 

المراقبة أن تكون مهيكلة باستخدام قوائم تحقق أو غ�ي مهيكلة مثل وصف 
المشاهدات. غالًبا ما تستخدم المراقبة لتثليث البيانات المجموعة من خالل طرق 

أخرى.

Organizational Assessment التقييم التنظيمي عملّية تهدف إل 
وع  قياس قدرة المنّظمة )مثل البنية والموارد والتوظيف( من أجل القيام بم�ش

ن خارج   ح. كما تقوم CRS أيًضا بتقييم لنقاط قّوة المنّظمة ومضام�ي التحس�ي مق�ت
. غالًبا ما تستخدم  ي عملّية تعزيز مؤّس�ي

وع عند محاولة الدخول �ن سياق الم�ش
غاثة الكاثوليكّية  هذه التقييمات أداة شاملة لتقييم القدرات التنظيمّية )خدمات الإ

)2011

Organizational Learning التعلّم ضمن املنظّمة عملّية مستمرّة تعّزز 
ات الداخلّية والخارجّية وفهم منطقها  كة عىل قبول التغي�ي قدرة المنّظمة المش�ت

ي 
والستجابة لها. إن التعّلم ضمن المنظمة أك�ش من مجموعة معلومات أصبحت �ن

ك للمعرفة الجديدة  . هو يتطّلب الدمج الممنهج والتفس�ي المش�ت ن متناول الموظف�ي
. ن ك�ي ي تؤّدي إل عمل واختبار مش�ت

ال�ت

نامج أو السياسة  أو  وع أو ال�ب املخرجة نتيجة أو أثر سببه الم�ش  Outcome
ة  يمكن نسبه إليه. تربط منظمات وجهات مانحة عديدة المخرجات بالآثار المبا�ش

ي إطار عمل 
اتيجية �ن ي هي مساوية للنتائج الوسطى والأهداف الس�ت

والمقصودة ال�ت
وع )بروفرايم(. بترّصف عن )OFDA and USAID 2009، الصفحة 8( الم�ش

Outputs النتاجات  السلع والخدمات والمعرفة والمهارات والسلوكيات والبيئة 
وع )كنتيجة لالأنشطة الجارية(. يتلّقى النتاجات بشكل  ي يؤمنها الم�ش

المؤاتية ال�ت
وع.  واضح وفّعال المستفيدون المستهدفون من الم�ش
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Performance Management Plan خطة أدارة األداء أداة يهدف 
دارة لعملّية الرصد والتحليل والتقييم ورفع  عداد والإ ي الإ

تصميمها إل المساعدة �ن
اتيجّية. تنّظم خطة إدارة  وع الس�ت تقارير التقّدم باتجاه تحقيق أهداف الم�ش

ض بها أن تكون وثيقة  وع. يف�ت الأداء مهام إدارة الأداء والبيانات طوال حياة الم�ش
وع. تضع الوثيقة  حّية يجري تطويرها واستخدامها وتحديثها من قبل موّظف للم�ش

اضات  خطًطا للمساءلة والتعّلم وتدعم الذاكرة المؤسسّية للتحديدات والف�ت
ن بشأن المهام الكامنة مثل جمع البيانات والتقييم  والقرارات وتطلع الموظف�ي

النوعي للبيانات وتخطيط التقييم وتؤمن التوثيق من أجل المساعدة عىل التخفيف 
)USAID 2010b( .من مخاطر التدقيق

ي التقييم، يجري 
ة. �ن Primary Data بيانات أولّية بيانات جرى جمعها مبا�ش

ي بعض الأحيان الكمّية )مثاًل 
جمع البيانات الأولّية باستخدام الطرق النوعّية و�ن

(. تمالأ البيانات  ن ك�ي المقابالت شبه المهيكلة، نقاشات أو مالحظات مجموعات ال�ت
الأولّية ثغرات البيانات الثانويّة. إنها تؤّمن بشكل نموذجي البيانات بشأن حاجات 
ون عنها بالإضافة إل نقاط القوة والموارد والأصول  ّ ي يشعرون بها ويع�ب

الناس ال�ت
الخاصة بها.

إطار عمل املرشوع )بروفرايم( أداة تخطيط منطقّية لتوليد إطار   Proframe
ي الرسم 

وع، أي مصفوفة من 5 إل أربعة عواميد وسطور كما ترد �ن عمل للم�ش
7.2 )الصفحة 89(. يشمل بروفرايم إطار عمل النتائج مع إطار عمل منطقي أو 

)لوغفرايم( تستخدمه غالبّية منظمات التنمية الدولّية. بينما يعت�ب إطار عمل 
النتائج صورة �يعة عن الأهداف العالية المستوى )النتائج الوسطى، الأهداف 

ضافّية  اتيجّية والهدف العام(. يعطي إطار عمل النتائج المعلومات الإ الس�ت
اضات حّساسة( لأهداف رفيعة  ات أداء، طرق قياس/مصادر بيانات واف�ت )مؤ�ش

المستوى مع النتاجات والنشطة.

وع إل قيم نقديّة.  Project Budget ميزانية املرشوع تحويل أنشطة الم�ش
يكّية، يشمل الطلب المتعلق بالكلفة الجزء المالي  بالنسبة إل منح الحكومة الأم�ي

اح الذي يتماسش مع  انّية أو القسم التحريري( لالق�ت ن انية ونبذة عن الم�ي ن )الم�ي
 .) الطلب المتعلق بالشؤون الفنّية )القسم التحريري الأساسي

Project Idea Note نبذة عن فكرة املرشوع فرصة مبكرة للحوار قبل 
وع  وع. تهدف النبذة عن فكرة الم�ش ي تصميم الم�ش

استثمار الوقت والجهد �ن
وع جديد  أو فرصة نمو مع  إل النقل الرسمي لقرار »النطالق« المؤقت لم�ش
قليمي أو العام. توثّق النبذة أفكار الفريق  ي المقر الإ

ن ذوي الصلة �ن الموظف�ي
وع وحجمه ومداه وكيفّية تماشيه مع أولويّات البلد لدعم  ن الم�ش الأولّية حول ترك�ي

وع الأولّية والمساعدة الفنّية وحاجات دعم  النقاشات بشأن اعتبارات تصميم الم�ش
اح. ح لتطوير الق�ت ي المق�ت

تطوير الأعمال والجدول الزم�ن

Project Strategy اسرتاتيجّية املرشوع )المصطلحات المشابهة هي 
وع والفرص  التدّخل أو المقاربة أو الستجابة( وصف لطريقة معالجة الم�ش
اتيجّية. تشمل  وتحقيق الأهداف العالية المستوى ول سّيما الأهداف الس�ت

وع معه لتحقيق  وع القرارات بشأن الطرف الذي سيعمل الم�ش اتيجيات الم�ش اس�ت
ن  ، وتأم�ي وع التغي�ي الجتماعي والسلوكي اتيجيات الم�ش . قد تشمل اس�ت التغي�ي

الخدمات وتعزيز المؤسسة والأنظمة والتدريب وبناء القدرات وتيس�ي الشبكات أو 
ن الجماعة المحلّية وتوزيع المنتجات أو  العملّيات والبنية التحتّية والمنارصة وتمك�ي
وع أو  اتيجية الم�ش مجموعة مما سبق )فانيل وروجرز 2011(. قد يجري دمج اس�ت

نها عىل قطاع واحد. ترك�ي

Reflection Event فّعالّية التفكري استخدام دولي لبيانات الرصد والتقييم 
مجة الجارية أو المستقبلّية أو لتوليد دروس مستقاة. غالًبا ما تجري  ن ال�ب لتحس�ي

اوح من الجتماعات  فّعالّيات للتفك�ي مع مجموعة من الجهات المعنّية وقد ت�ت
ة ح�ت فّعاليات قد تدوم لأيام. القص�ي

ي سهل القراءة يعطي 
Results Framework  إطار عمل النتائج رسم بيا�ن

ن الوسيلة  وع ما )عالقة ب�ي اتبّية أهداف م�ش فكرة �يعة عن المستويات العليا ل�ت
اتيجي(  وع بتحقيقه )الهدف الس�ت والغاية(. يصف التغي�ي الذي يرغب الم�ش

ويعكس السبب وراء أهمّية التغي�ي )الهدف العام( وما الذي يجب أن يحصل 
. )النتيجة الوسطى( ليحصل هذا التغي�ي

ي سهل القراءة يعطي 
إطار عمل النتائج رسم بيا�ن  Results Framework

ن الوسيلة  وع ما )عالقة ب�ي اتبّية أهداف م�ش فكرة �يعة عن المستويات العليا ل�ت
اتيجي(  وع بتحقيقه )الهدف الس�ت والغاية(. يصف التغي�ي الذي يرغب الم�ش

ويعكس السبب وراء أهمّية التغي�ي )الهدف العام( وما الذي يجب أن يحصل 
. )النتيجة الوسطى( ليحصل هذا التغي�ي

ة من الناس أو الأشياء مأخوذة من مجموعة أوسع  Sample عّينة مجموعة صغ�ي
وتستخدم من أجل تمثيل المجموعة الأوسع. )قاموس مريم ويبس�ت 2015(

Secondary Data بيانات ثانويّة بيانات جمعها طرف غ�ي المستخدم. 
تشمل مصادر البيانات الثانويّة التقارير والدراسات والتقييمات. يمكن البيانات 
الثانويّة أن تؤّمن المعلومات الدقيقة بشأن أعداد الناس والبيانات الجتماعّية 

القتصاديّة والفّعالّيات التاريخّية والميول والتغطية والنفاذ إل الخدمات، الخ... 
ي 

إل أّن البيانات الثانويّة قد تكون قديمة أو غ�ي موثوقة وترّكز عىل السياق الوط�ن
بدًل من السياق المحىّلي وتشمل بشكل عام البيانات الكمّية وغالًبا ما تفتقر إل 

المعلومات المفّصلة حول الفئات الأفقر أو الأك�ش تهميًشا.

 . Segregation of Duties فصل الواجبات مفهوم أولي للضبط الداخىلي
ن عن السماح بإجراء معامالت وتسجيلها  ل بّد أن يكون أشخاص مختلفون مسؤول�ي

والحفاظ عىل رعاية الأصول. لو كان لشخص واحد المسؤوليات هذه كلها، لكان 
ء ائتمان الأصول ويخفي التعّدي.  بإمكانه أن يختلس الأموال أو ي�ي

ة تهدف إل مشاركة  SitReps تقرير عن الوضع )SitRep( وثائق قص�ي
كاء للوضع لمساعدة  المعلومات بشأن الوضع الطارئ واستجابة CRS  وال�ش

ي 
مجموعة واسعة من الجهات المعنّية. تصدر التقارير عن الوضع بشكل يومي �ن

ا أو شهريًا عندما يستقّر الوضع.  المراحل الصعبة من حالت الطوارئ وأسبوعيًّ
ي دليل CRS لحالت الطوارئ والعملّيأت 

رشادات والنموذج �ن يمكن إيجاد الإ
 )CRS 2015 B( الميدانّية

ت باندورا للتعّلم  ح نظريّة أب�ي Social Learning التعلّم االجتامعي تق�ت
الجتماعي أن سلوكّيات الناس تكون بقيادة عنارص خارجّية وأّن الناس يتعّلمون 

من مراقبة الأخرين. يعتمد تغي�ي السلوك عىل تعزيز الفّعالّية الذاتّية والتعّلم من 
المراقبة وعنارص أخرى )غروسيك 1992(

كة  Sphere Standards معايري Sphere مجموعة من أك�ش المبادئ المش�ت
ن الستجابة  والمعاي�ي الدونّية العالمّية شهرة واعتماًدا عىل المستوى الدولي لتأم�ي

ي والمعاي�ي الدنيا 
نسا�ن ي الميثاق الإ

نسانّية النوعّية. يجري توثيق المعاي�ي �ن الإ

وع  ي الستجابة للكوارث المعروفة بشكل عام باسم دليل Sphere )م�ش
�ن

www.sphereproject.org ، ي
و�ن لك�ت Sphere 2011( وموقع Sphere الإ

Stakeholders الجهات املعنّية أفراد ومجموعات ومؤسسات مهّمة لنجاح 
وع أو نفوذ عليه. تشمل  ي م�ش

وع مصلحة �ن وع. لدى الجهات المعنّية بالم�ش الم�ش
وع ما، وتوّقعات تلك  ي م�ش

المصلحة ما قد تكسبه الجهات المعنّية أو تخ�ه �ن
وع  ي يتمّتع بها م�ش

ي تعقدها. يعود النفوذ إل السلطة ال�ت
الجهات أو الموارد ال�ت

مثل سلطة صنع القرار. 

Q
Qualitative Data البيانات النوعّية بيانات مفتوحة ومبنّية عىل النص أو 
عىل جزء تحريري وتوّفر أوصاًفا مفّصلة للسياقات والتحّديات والفّعاليات وأنواع 

الناس أو ألأ� والسلوكيات المالحظة. 

ها أو  ن Quantitative Data البيانات الكمّية بيانات يمكن احتسابها أو ترم�ي
تمثيلها بشكل رقمي بطريقة أو بأخرى.

تصميم شبه تجريبي راجع تصميم   Quasi Experimental Design(
ي تجري�ب

R

S

http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.sphereproject.org/handbook/
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الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 

Strategic Objectives األهداف االسرتاتيجّية المنافع المالحظة أو المهّمة 
اتيجي عن هدف واقعي  ّ الهدف الس�ت وع. يع�ب ي تتحّقق بحلول نهاية الم�ش

ال�ت
اتيجّية الغاية المركزيّة  وع وقابل للقياس. تعت�ب الأهداف الس�ت ي الم�ش

ومحّدد �ن
وع للم�ش

وع  اتيجّية الم�ش Strategy اسرتاتيجّية راجع اس�ت

ي بأّن مستوى أعىل 
التفويض مبدأ من مبادئ التعليم الجتماعي الكاثوليكي يقىصن

ض به أن يؤّدي عماًل أو واجًبا يمكن أن يتّم عىل  من الحكومة أو المنّظمة ل يف�ت
مستًوى أد�ن عىل يد أشخاص هم أقرب إل المشكلة ولديهم فهم أفضل للمسألة.

Subsidiarity االستدامة اهتمام بقياس إذا كانت المنافع من نشاط ما 
وع، تضمن  ستستمّر بعد سحب تمويل الجهة المانحة. فضمن حلقة الم�ش

وع ستستمّر  ي تتحّقق مع مرور حياة الم�ش
يجابّية ال�ت الستدامة أّن المخرجات الإ

ي السلوكّيات وتعبئة 
عند انتهائه. يمكن التعاطي مع الستدامة من خالل التغي�ي �ن

المجتمع وإنشاء الطلب والقدرة التنظيمّية والروابط بالشبكات والحكومة والدمج 
وتعزيز الأنظمة وتنويع الموارد والتمويل والمنارصة و/أو النفوذ عىل السياسات 

والب�ن

T

V

W

وع متكّيفة بشكل  Telescoping التقريب فكرة أن تكون خطوات تصميم الم�ش
جّيد مع الأوضاع المحّددة  من دون أن تكون ملغاة، بل أن تكون مثل أنابيب 

ي حاجات المستخدم من دون أن تفقد من  ها لتل�ب المقراب، يمكن إطالتها أو تقص�ي
ي العملّية

السمات المفيدة لها �ن

ي حال 
ح مقتضب ورصيح لـ: »�ن Theory of Change نظريّة التغيري �ش

ح منطق الوسيلة باتجاه الغاية من تراتبّية  فعلنا كذا، ثّم كذا، لأن كذا«.    ت�ش
اضات  وع( والف�ت ي إطار عمل النتائج وإطار عمل الم�ش

ي نراها �ن
الأهداف )ال�ت

ي يتوّقع من 
ي ذلك الأعمال أو النتائج ال�ت

ي تدعم هذا المنطق )بما �ن
الضمنّية ال�ت

اضات هذه. إّن  ي بنيت عليها الف�ت
ن الآخرين أن ينجزوها( وقاعدة الدلة ال�ت الفاعل�ي

ي عىل النظريات القائمة عىل البحوث وأطر العمل المفهومّية 
نظريّة تغي�ي صلبة تب�ن

)USAID 2013a و/أو التجربة المعّمقة والدروس المستقاة )فانيل وروجرز 2011؛

يكّية للطوارئ والمساعدة  العنوان الثاين  برامج الحكومة الأم�ي  Tittle II
الغذائية التنمويّة بإدارة  مكتب الأغذية من أجل السالم لدى الوليات المتحدة 

للتنمية الدولية.

ن 
ّ Triangulation التثليث استخدام عدد من مصادر البيانات للحّد من التح�ي
عند جمع البيانات النوعّية وتحليلها. يشمل التثليث )1( استخدام طرق متعّددة 

)مثل المراقبة والمقابالت والنقاشات( )2( فريًقا متنّوًعا )من الداخل/ من الخارج، 
رجال، نساء، اختصاصات مختلفة( )3( مصادر متعددة )رجال، نساء، أفراد، 
ون أساسيون، إلخ( مجموعات من سياقات اجتماعّية اقتصاديّة مختلفة، مخ�ب

Value of Money القيمة مقابل املال الستخدام الأمثل للموارد من أجل 
ي تصميم 

تحقيق المخرجات المنوي تحقيقها. إّن منظور القيمة مقابل المال �ن
وع هو تحليل لمسّوقات الكلفة ومن ثم اتخاذ القرارت والخيارات بناء عىل  الم�ش

)DFID 2011a( ن النوعية المطلوبة والأثر بالكلفة الأد�ن الأدلة من أجل تأم�ي

اًحا عن  ن اق�ت
ّ Win Theme املوضوع الرابح  أفكار مقنعة وملزمة يرّجح أن تم�ي

ن الآخرين.  كائها المضافة بالمقارنة مع المرشح�ي الآخر وتشّدد عىل قيمة CRS و�ش
وع ناجح أو  اتيجّية م�ش يمكن المواضيع الرابحة، عىل سبيل المثال، أن ترتبط باس�ت

مستدام أو فّعال عىل مستوى الكلفة أو مبتكر أو بهيكلّية إداريّة فّعالة أو بقدرة 

فريدة من نوعها للمنظمة.
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الصفحة 
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امللحق 1: مسد مقارن 

المالحق 

الجدول أ1-: مسد مقارن ملصطلحات تصميم املرشوع 

مصطلحات مشابهةمصطلحات تصميم املرشوع يف رزمة املشاريع األوىل 

تحليل الوضع	 تخمني، تحليل وتفسري 
تثمني تشاريك رسيع	 

تدّخل	 اسرتاتيجيّة املرشوع 
مقاربة	 
»تصميم« املرشوع	 
استجابة )يف سياقات الطوارئ(	 
استامرة متعلّقة بالشؤون الفنيّة 	 

سبيل التطّور	 إطار عمل النتائج )تراتبية االهداف( ونظريّة التغيري
فرضيّة التطور	 

إطار عمل منطقي )لوغفرايم(	 إطار عمل املرشوع )بروفرايم(

خطة التنفيذ	 روزنامة األنشطة 
خطة تنفيذ مفّصلة	 
خطة عمل	 

استامرة الكلفة	 ميزانيّة 

 الجدول أ2-: مسد مقارن ألطرعمل التخطيط املنطقي 
 قد يكون للجهات املانحة أو املنظاّمت أسامء مختلفة نوًعا ما ملصطلحات إطار العمل املنطقي. 

تدّخلنتاجاتأثر أوسط أثر نهاية املرشوعأثر أوسع أو أطول أمًدا

 /USAID
العنوان الثاين

أنشطة وموارد)نتاجات(غاية فرعيةغايةهدف عام

 USAID
))2012

مدخالتنتاجاتمخرجة أو غاية املرشوع هدف املرشوع العام

CRS أنشطةنتاجاتنتيجة وسطىهدف اسرتاتيجيهدف عامبروفرايم

إدارة التنمية 
الدولّية

أنشطةنتاجات غاية هدف عام 

الفاو وبرنامج 
األمم املتحدة 

اإلمنايئ

مدخالتأنشطة نتاجات أهداف عامة وسطىهدف تنموي

مدخالتأنشطة مكوناتنتاجاتهدف تنمويهدف عامالبنك الدويل

مدخالتأنشطة نتاجاتمخرجاتأثرمؤسسة غايتس

املفوضية السامية 
لالجئني 

أنشطةنتاجاتهدف املرشوع هدف عام 

اسرتاتيجيات/أنشطة نتاجاتمخرجاتآثار متوسطة األمدآثار طويلة األمداليونيسف

املوارد واألدوات والروابط اإلضافّية 
تقييم برنامج اليونيسف لتنمية الطفولة املبكرة بالرتكيز عىل متويل الحكومة الهولنديّة )2008-2010(: تقرير دراسة الحالة يف تنزانيا 	 

)يونيسف 2011( املرفق أ. 

دليل للقياسات القابلة للتنفيذ )مؤسسة بيل وميليندا غايتس 2010( الصفحة 6	 

تخطيط املشاريع يف املفّوضية السامية لالجئني: دليل عميل بشأن استخدام األهداف والنتاجات واملؤرشات؛ ملوظفي املفّوضية السامية 	 

والرشكاء التنفيذيني )املفّوضية السامية لالجئني 2012( الصفحة 61. 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 
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http://www.unicef.org/evaluation/files/ECD_Tanzania_final%281%29.pdf
http://www.unicef.org/evaluation/files/ECD_Tanzania_final%281%29.pdf
https://docs.gatesfoundation.org/Documents/guide-to-actionable-measurement.pdf
http://www.unhcr.org/3c4595a64.pdf
http://www.unhcr.org/3c4595a64.pdf
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امللحق 2: ورش العمل حول تصميم املرشوع 

ورش عمل حسنة التنظيم متتّد من يوم إىل 3 أيام وميكن أن تكون طريقة قيّمة إلرشاك أصحاب الشأن يف 

املرشوع بتصميمه وصنع القرار بشأنه. تكون ورشات العمل مفيدة أيًضا من أجل تشارك املعلومات )بشأن 

أولويات الجهات املانحة ومتطلباتها مثأل(. يف سياق ورشة العمل، ميكن أن تحّدد توقيتًا للتدريبات اآلنية، والقيام 

بتامرين رسيعة حول تراتبية األهداف مثاًل قبل معالجة إطار عمل النتائج وإطار عمل املرشوع )بروفرايم(

وبحسب االقتضاء، أدرس إمكانيّة عقد ورشات عمل يف هذه املراحل من تصميم املرشوع: 

ورشة العمل 1: تخطيط جمع البيانات األولّية للتقييم 
متى: بعد جمع البيانات الثانويّة وتلخيصها  	

الغاية: مراجعة البيانات الثانويّة والتخطيط لجمع البيانات األوليّة   	

ورشة العمل 2: تحليل وتفسري وإطار عمل النتائج واسرتاتيجية املرشوع 
متى: بعد جمع البيانات األوليّة وتحليلها 	 

الغاية: )أ( تفسري نتائج البيانات الثانويّة واألوليّة من التقييم، بناء شجرة املشكلة وتحديد نقاط القوة 	 

األساسيّة )ب( اتخاذ القرارات االوليّة املرتبطة باألهداف العامة واألهداف واسرتاتيجات املرشوع املحتملة 

واالستهداف الجغرايف واستهداف املستفيدين )ج( بناء إطار عمل نتائج املرشوع وصياغة نظريّة التغيري

ورشة العمل 3: إطار عمل املرشوع ورزنامة األنشطة وامليزانّية 
متى: بعد مراجعة النبذة عن املفهوم من قبل املستشارين والزمالء الفنيني يف املقرين اإلقليمي والرئيس	 

الغاية:  )أ( املراجعة والتنميق إلطار عمل النتائج و/أو قرارات املشاريع األخرى بناء عىل تعليقات املراجعني 	 

بشأن النبذة عن املفهوم، وتحديد مؤرشات األداء وبناء إطار عمل املرشوع )ج( تطوير روزنامة االنشطة )د( 

تحديد مسّوقات الكلفة وصياغة امليزانية لكّل  من االنشطة 
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امللحق 3: أطر العمل املفهومّية املشرتكة 

تغيري سلويك 

ترّوج CRS استخدام إطار العمل املفهومي للتنمية البرشيّة املتكاملة من أجل تقييم الوضع املعّقد للناس الذين تخدمهم CRS وفهمه من وجهة نظر 
شاملة. يرد إطار العمل املفهومي للتنمية البرشية املتكاملة يف الفصل الثالث. وميكن إيجاد املزيد من املعلومات يف دليل املستخدم للتنمية البرشية 

املتكاملة  )هايرنيش وآخرون 2008(

يعرض هذا امللحق أطر العمل املفهوميّة اإلضافيّة واألكرث تركيزًا التي ميكن أن تكون مفيدة عند تحليل املشاكل أو القضايا املحّددة. ترد أطر العمل 
برتتيب أبجدي. ليست الالئحة شاملة وال تنوي أبًدا استبدال املراجعة األدبيّة واستشارة الخرباء التي قد تساعد يف تحديد أطر العمل املفهومية ذات 

الصلة التي يجب استخدامها يف حالة محددة. 

يف ابسط األحوال، ميكن تحليل التغيري السلويك عىل مستوى املهارات املعرفيّة والترصفات والبيئة املؤاتية املطلوبة حتى يتمّكن أحدهم من اعتامد 	 
سلوك جديد

تغيري سلويك

البيئة املؤاتية الترصف املهارات املعرفة

 يظهر النوذج االجتامعي البيئي التابع لـFHI 360 )املنظمة الدولية لتوفري الغذاء للجياع(نظريات التواصل بشأن التغيري االجتامعي والسلويك ومستويات 
التحليل الالزمة للتعرّف إىل نقطة التحّول باتجاه التغيري لدى األفراد واملعايرياالجتامعيّة والحركات االجتامعية واإلرادة السياسية و/أو السياسة يف هذا 

املجال. ميكن استخدامها مع القطاعات كافة لفهم املحّددات يف التغيري السلويك وهو مفيد بشكل أسايس عند اختيار اسرتاتيجية التدخل للمرشوع 
 SBCC( )C-Change( واألنشطة املرتبطة. مصدر: ماك يك وآخرون 2000 يف وحدات ج: رزمة تعلّمية للتواصل بشأن التغيري االجتامعي والسلويك

2012(، الصفحة 16. 

منوذج التغيري االجتامعي البيئي

ص
قادة: الحكومة، املنظامت غري الحكومية، القطاع الخا

   ال

 

ّية
يع

طب
 ال

ئة
لبي

، ا
جيا

لو
نو

تك
 ال

ن،
دي

 ال
اد،

القتص
ت، ا

زاعا
/ الن

البيئة املؤاتية: السياسة/ الترشيع، السياسات

    القادة، املزودون
    

 
 

ت
ملنتجا

ت، ا
    الجامعة: املنظمة، الخدما

ء، العائلة، األقران

رشكا
 ال

   
   

يص 
    تفاعل شخ

الذات

املعلومات- 

املعرفة

التحفيز-

 الترصفات، املعتقدات

القدرة عىل الترصف: 
املهارات، الفعالية الذاتية، النفاذ-

املعايري:

املالحظة، االجتامعية الثقافية، الجندر

عوامل متقاطعة * 

*تنطبق هذه املفاهيم عىل املستويات كافة )الناس، املنظامت، املؤسسات(. جرى 
تطبيقها يف البداية للمستوى الفردي
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https://www.c-changeprogram.org/sites/default/files/sbcc_module2.pdf
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التعليم 

يستخدم املامرسون عىل املستوى الرتبوي يف CRS نسخة موّسعة من إطار عمل التعليم الفّعال املبني عىل أساس التنمية البرشية املتكاملة. يبني 	 

عملهم عىل املحددات الرئيسة للتعلم الفّعال.- النفاذ، النوعية، الدعم املجتمعي- ويخترب االسباب الضمنية وعالقاتها: مصدر: سيلريز وإيفرشمن، 

2010

التعلّم الفّعال

النوعية

الصلة

املضمون
ما الذي يجري تدريسه 

وتعلّمه

املنهجّية
كيف يجري التعليم 

والتعلم

النفاذ

عوامل ضمن 
املدرسة

عنارص خارج 
املدرسة

مشاركة املجتمع

الحوكمة

+ صنع القرار

املشاركة+ الدعم 

الترصفات

التعلّم الفّعال

رفاه الطفلجودة التعليمالنفاذ إىل التعليم 

يف سياقات الطوارئ، يستخدم الخرباء إطار عمل متكيّف يركّز عىل الرفاه كمحّدد ثالث للتعلّم الفّعال باإلضافة إىل النفاذ والجودة. يف إطار العمل 	 

هذا، تعترب مشاركة املجتمع عنرًصا ضمنيًا. املصدر: ما ينجح لتعزيز نفاذ األطفال إىل التعليم، جودة التعليم والرفاه يف سياق متأثر باألزمة. مراجعة 

أدبيّة عىل طلب من الشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ ووزارة التنمية الدوليّة، برود وآخرون، 2015
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األمن الغذايئ 

يف أبسط األحوال، ميكن فهم األمن الغذايئ عىل أنّه وفرة الطعام يف املجتمع أو يف األرسة ونفاذ األرسة إىل الطعام واستخدام الطعام )االستهالك 	 

ضمن األرسة، جودة الغذاء، قضايا الصحة والغذاء(

اعتمد برنامج األغذية من أجل السالم التابع لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية برامج اختبار أطار العمل املفهومي لألمن الغذايئ املتكيّف 	 

)CRS2008b( بشكل أكرب عىل مستوى االسباب الضمنيّة واملخاطر عىل األمن الغذايئ

األمن الغذايئ

النفاذ للغذاء 
املناسب

إستخدام للغذاء 
املناسب

وفرة الغذاء 
املناسب

الهدف 
االسرتاتيجي

مخرجات 
األمن الغذايئ

1 - املوارد: 
موارد طبيعيّة، 

استدامة، أصول 
منتجة، سبل العيش 

اآلمنة

صدمات »طبيعية«
صدمات عىل مستوى الطقس، 
والتنقيب عن املوارد الطبيعيّة 

وهشاشة املحاصيل وتآكل األصول 
وتجاهل الحد من املخاطر الطبيعيّة 

املخاطر االقتصادية
تقلّب يف املداخيل، رشوط التجارة 
املتدهورة، االدخار، التآكل، انعدام 

األمن الوظيفي، هشاشة األسعار، كلفة 
املعامالت العالية، انعدام التساوي يف 

املعلومات، التضخم 

املخاطر السياسّية
حوكمة ضعيفة )وطنية ومحلية(، غياب للموارد القانونيّة، متثيل غري سليم، غياب للمساءلة، توفري غري مناسب للخدمات وابتكار للسلع العامة، أنظمة 

متضاربة، غياب االعرتاف بحقوق اإلنسان، انعدام االستقرار السيايس، مؤسسات غري فّعالة. 

املخاطر االجتامعية والصحّية 
أوبئة، إيدز/فريوس النقص املناعي، 
سوء تغذية منترشة عن غري عمد، 
استشعار املخاطر، فساد، جرائم، 
تفكك اجتامعي، سلب تتعمده 

القوى املسلحة، نزاعات، متييز إثني 
واجتامعي

راسامل برشي معّززقدرة معززة عىل مستوى سبل العيشمرونة معززة لدى الجامعة

مخرجة 
الربنامج 
املرغوب 
تحقيقها

مخاطر 
األمن 

الغذايئ 
التي يجب 
معالجتها

2 - اإلنتاجّية: 
انتاجية العاّمل، 

استقرار سبل العيش 
وتنويعها

3 - املدخول:  
دمج السوق، القدرة 

الرشائية، االدخار 
املحتمل، والنفاذ إىل 

القروض

4 - االستهالك: 
االنصاف يف توزيع 

الغذاء ضمن األرسة، 
كميّة الغذاء، جودته 

وتنّوعه

5 - رأس املال البرشي: 
التغذية، الصحة واإلصحاح، 

رعاية االم والطفل، 
الكرامة، الرتبية، املهارات، 
الصوت السيايس، القدرة 

االستيعابيّة، املعرفة 
األصيلة 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
الفصل الثا�ن

قضايا متقاطعة

الفصل الأول
مقّدمة

الفصل السابع
وع   إطار عمل الم�ش

الفصل العا�ش
اح  نموذج الق�ت

الفصل السادس 
نبذة عن المفهوم  

الفصل التاسع
 روزنامة الأنشطة 

نانّية  والم�ي

الفصل الخامس 
إطار عمل النتائج 

 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 

دارة  وخطط الإ

الفصل الحادي ع�ش  
أنشطة ما بعد التصميم

المالحق 



)بروباك 1( : رزمة المشاريع الخاصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكّية 152

الصفحة 
الرئيسة GLOSSARY

التغذية

يظهر إطار العمل املفهومي ألسباب سوء التغذية األسباب املبارشة والضمنية واألساسيّة لها واملرتبطة باملستهلك الغذايئ واملرض وكيفيّة الرتابط بني 	 

هذه األسباب. لقد جرى تطوير إطار العمل أساًسا من قبل اليونيسف. 

جيال
أ
خ ال التبعات ما ب�ي

سوء تغذية األم والطفل

أسباب مبارشة

 أسباب كامنة

 اسباب أساسّية

تبعات عىل املدى الطويل:
داء 

أ
نتاجّية القتصادّية، ال دراكّية، الإ  طول البالغ، القدرات الإ

يضّية وأمراض القلب
أ
مراض ال

أ
، ال التناسىلي

تشري األسهم السوداء إىل أّن تبعات سوء التغذية ميكن أن تعود إىل األسباب الكامنة 

واألسباب األساسيّة لسوء التغذية وتديم حلقة سوء التغذية والفقر وانعدام املساواة

املصدر: بترصف عن اليونيسف 1990 يف تحسني تغذية الطفل: شؤون إلزامية قابلة للتحقيق من أجل تقّدم عاملي، اليونيسف، نيسان 2013

اممرسات غ�ي مناسبة عىل 
مستوى الرعاية والتغذية

بية، العمل، الدخل، التكنولوجيا بة، ال�ت �ة إىل موارد مكّية ونوعّية مناسبة: ال�ت
أ
نفاذ ال

عي غ�ي مناسب
ي وجسدي واج�ت  رأامسل ماىلي وب�ش

، اقتصادي وسياسي ي
خ

عي ثقا�
سياق اج�ت

بيئة أ�ّية غ�ي سليمة 
ة

أ
وخدمات حصّية غ�ي مال�

ي لدى 
من الغذا�أ

أ
انعدام ال

�ة
أ
ال

مرضغذاء داخل غ�ي مناسب 

: تبعات عىل املدى القص�ي
 وفاة، مرض، إعاقة  

 	 Sphere مرشوع( Sphere يستخدم إطار العمل املفهومي ألسباب سوء التغذية بشكل واسع يف االستجابة الطارئة وترد نسخة عنها يف دليل

2011(/، الصفحة 146
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 الفصل الثامن
 القدرة التنظيمّية 
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بيئة سليمة

نفاذ إىل املياه 
واإلصحاح 
املناسبني

مامرسات 
صحيّة مناسبة

نفاذ لخدمات صحيّة فّعالة

تربية 
ومعرفة 
مناسبتان

تأمني للخدمات 
الصحيّة 

والغذائية 
املناسبة

استقرار 
ومرونة

ما يكفي 
من الوقت 
واملساحة 

والدعم للرعاية 

وفرة األغذية 
الكافية 
واآلمنة

نفاذ إىل 
األغذية 
الكافية 
واآلمنة

تغذية ورعاية مناسبتني لألم 
والرضيع والطفل

أرسة مستدامة
أمن غذايئ

التغذية املثىل

عبء املرض املنخفضاملستهلك الغذايئ املناسب

املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة وتعليم الفتيات

السياق االجتامعي الثقايف واالقتصادي والبيئي والسيايس

التزام البلد وقدرته والقيادة واملوارد املالية للتغذية واملعرفة واألدلة والنظام الصحي 
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يعطي إطار العمل املفهومي املتعدد القطاعات حول التغذية التابع لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة الروابط السببيّة نفسها يف صور 	 

عاكسة. يسلّط الضوء عىل العوامل املبارشة والضمنيّة الالزمة للتغذية املثىل. املصدر: وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 2014، الصفحة 13. 

بناء السالم 

لقد استخدم العاملون يف CRS مجموعة من أطر العمل املفهوميّة 3P )إىل اليسار أدناه( املستخدمة يف تحليل النزاع وتقييمه ) كاريتاس الدولية 	 

2002(. يشّجع إطار العمل املتكيّف هذا انعكاًسا للعنارص الثالثة املرتابطة للنزاع- املشكلة )األسباب أو املسّوقات الخاصة بالنزاع(، الناس )العنارص 

أو أطراف النزاع( والعملّية )الديناميّة وامليول(- ضمن السياق األوسع لجانبيّة النزاع. 

ا بشأن املستوى )املستويات( 	  تساعد نسخ هذا الهرم )وغالبًا ما يسّمى بـ »مثلث بناء السالم«، إىل اليمني أعاله( بناة السالم عىل التفكري اسرتاتيجيًّ

االجتامعي )ة( الذي سريكّزون عليه جهودهم وسبب ذلك. يجري استخدامها للمساعدة عىل التعرّف عىل الطرق التي تسمح بالتعرّف إىل الطرق 

املؤّدية إىل الدمج العمودي )عىل كافة املستويات االجتامعيّة( واألفقي )عرب تقسيامت الهويّة(. بترصّف عن لياراخ 1997. 

املشكلة

الناس

العملّية

الجانبّية

أعامل متوسطة املستوى

النخب/اصحاب السلطة
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تالحم اجتامعي

ة يّ
امع

جت
اال

ة 
دال

لع
ا
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ا بشأن املستوى )املستويات( 	  تساعد نسخ هذا الهرم )وغالبًا ما يسّمى بـ »مثلث بناء السالم«، إىل اليمني أعاله( بناة السالم عىل التفكري اسرتاتيجيًّ

االجتامعي )ة( الذي سريكّزون عليه جهودهم وسبب ذلك. يجري استخدامها للمساعدة عىل التعرّف عىل الطرق التي تسمح بالتعرّف إىل الطرق 

املؤّدية إىل الدمج العمودي )عىل كافة املستويات االجتامعيّة( واألفقي )عرب تقسيامت الهويّة(. بترصّف عن لياراخ 1997. 

يرّوج مكتب إدارة النزاعات والحّد منها التابع لوكالة الواليات املتحدة للتنمية الدوليّة الستخدام إطار عمل تحليل النزاعات )CAF( من أجل 	 

تشخيص ديناميّات النزاع الحايل واملسارات املستقبليّة املمكنة. يف إطار العمل هذا، تشمل املحّددات األساسيّة للنزاع املظامل واملرونة وعنارص 

)USAID 2012b( التعبئة األساسيّة

بناء السالم )تابع(

الدائرة االنتخابّية امللتزمة

الناس االساسيون

الروابط /النفوذ

التغيريالتغيري

املزيد من الناس

ى التغيري 
ستو

 م

ص
شخ

الفرد/ ال
يس

ي-سيا
امع

اجت

األثر
األثر

ديناميات النزاع

مظامل

مرونة

مسارات

الدوافع امليول

األمناط األداء 
املؤسيس

الهويات

ية
اس

ألس
ة ا

عبئ
الت

رص 
عنا

السياق

السياق
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تستخدم جامعة WASH إطار العمل املفهومي الذي يسلّط الضوء عىل املحّددات الثالث األساسيّة أو الوقاية من مرض اإلسهال، والنفاذ إىل 	 

املعّدات، والرتويج للنظافة والبيئة املؤاتية. 

)WASH( املياه، اإلصحاح والسالمة الصحّية

الوقاية من مرض اإلسهال

تحسني النظافة 

البيئة املؤاتية

تطوير السياسات	 
التعزيز املؤسيس	 
التنظيم املجتمعي	 
التمويل + اسرتداد التكاليف	 
ما بني القطاعات + الرشاكات 	 

العامة والخاصة

الرتويج للنظافة النفاذ إىل املعدات 

التواصل	 
التعبئة االجتامعّية	 
املشاركة املجتمعّية	 
التسويق االجتامعي	 
املنارصة	 

أنظمة توفري املياه	 
منشآت اإلصحاح األرسي	 
تكنولوجيا األرس+ املواد	 

الصابون 	 
مستوعبات املياه الصالحة	 
معالجة املياه الفّعالة	 

الفصل الرابع 
التقييم 

الفصل الثالث
 التخطيط لتصميم 

ي 
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