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شكر وتقدير

ي وسوزان هان.  يستند الدليل  رف ودون وكالرا هاغي�ف ي أليسون مع مساهمات من قبل كل من سارة �ج �ف كتبت هذا الدليل كريست�ي
ي رسمها مؤلفوها األصليون. �ي ProPack III )CRS 2010(  ، وهو مدين للرؤية ال�ت�ي ي ل)SMILER( �ف عل� املفهوم األصل�ي

، وفليدا دزينو  �ف ه املؤلفون بالشكر ألعضاء فريق عمل )SMILER+( - ناثان بارتيل، وألفارو كوبو سانتيالن، وهيذر دولف�ي يتو�ج
ونيور ساندر -  ي ليون، ودان أوليفر، و�ج �ف ي دي خوسيه، وتاكا كابيكينيو، وتارال�ي �ي ، و�ت ، وماريانا هينسل�ي رف يتش، وكالرا هاغي�ف سيالد�ج

ودته.  ه و�ج رف ي م�تو� )SMILER+( وترك�ي �ي رة �ف ومارينا بانغ، ملساهماتهم الكب�ي

ي شاركت أفكارها وتطلعاتها خالل عملية  ابة ال�ت�ي هذا الدليل مخصص ملشروعات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية العديدة وفرق االست�ج
عة.  املرا�ج
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مقدمة

ودة  ي �ج �ي م واملساءلة والتعلم، أو )MEAL(، �ف تدرك خدمات اإلغاثة الكاثوليكية الدور الحاسم الذي تؤديه نظم الرصد والتقي�ي
ية واإلدارة التكيفية،  راتي�ج ي االس�ت رام�� م ال�ج يه تصم�ي هات املعنية من املعلومات وتو�ج ات الحج ره. ولتلبية ا�تيا�ج ي وتأث�ي رنام�� ال�ج

�ف  ودة بيانات موثوقة ومناسبة من �يث التوقيت. لت�س�ي م واملساءلة والتعلم عالية الحج مع أنظمة الرصد والتقي�ي ت�ج
م  ي تصم�ي �ي ب أن تكون متأصلة �ف م واملساءلة والتعلم ي�ج متها، تعتقد خدمات اإلغاثة الكاثوليكية بأن أنظمة الرصد والتقي�ي ق�ي

ي بمشاركة املنظمات الشريكة  رنام�� م واملساءلة والتعلم وموظفي ال�ج املشروع؛ وي�تم بناؤها من قبل موظفي الرصد والتقي�ي
  )+SMILER( .ات من املعلومات ؛ وت�ديثها أثناء التنفيذ مع تقدم األنشطة وتطور اال�تيا�ج �ف يسي�ي هات املعنية الر�ئ والحج

م ومساءلة  اص بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية  عبارة عن عملية تشاركية تمكن الفرق من تطوير أنظمة رصد وتقي�ي الحف
ي التكيفية. رام�� ي إدارة ال�ج �ي يب للسياق وتساهم �ف  وتعلم تست�ج

+SMILER
مة عل� االدلة.  تمت إعادة تسمية ت�ديث   )SMILER( ترمز إل� القياس البسيط ملؤشرات التعّلم والتقارير القا�ئ

ي الدليل والتطور  �ي ّمن �ف ديد املصف ر اإلشارة “+” إل� كل من امل�تو� الحج )SMILER 2020( إل� )SMILER+( �يث تش�ي
.)MEAL( م واملساءلة والتعلم م )M&E( إل� الرصد والتقي�ي من الرصد والتقي�ي

ي مل�ة �ي SMILER+ �ف
م  ي عملية تطوير نظام الرصد والتقي�ي �ي ي من املعلومات �ف �ف يسي�ي هات املعنية الر�ئ ات الحج اعطاء األولوية ال�تيا�ج

والتعلم. واملساءلة 

مع البيانات وإدارتها وت�ليلها واستخدامها. تخطيط تدفق بيانات الرصد من خالل �ج

ية وتدعم  رام�ج ه القرارات ال�ج ي تو�ج ابة ال�ت�ي عة والشكاو� واالست�ج تطوير أساس آليات التغذية الرا�ج
الحماية. سياسات 

م واملساءلة والتعلم. ي الرصد والتقي�ي �ي هات املان�ة والوكالة �ف البناء عل� متطلبات الحج

مع البيانات وإدارتها. ي �ج �ي ي البيانات املسؤولة �ف م ومباد�ئ ي ق�ي دم��

ي إعداد  �ي ي �ف رام�� م واملساءلة والتعلم و موظفي ال�ج ي الرصد والتقي�ي توضي� أدوار ومسؤوليات موظفي برنام��
م واملساءلة والتعلم وتنفيذه واستخدامه. نظام الرصد والتقي�ي

�ي  يسية �ف ي األنشطة الر�ئ �ف م�ي م واملساءلة والتعلم من خالل تصف ة تمكينيه قوية للرصد والتقي�ي ي بي�ئ �ي االسهام �ف
. رنام�� إدارة ال�ج

هات  ي عملية صنع القرار، واملساءلة أمام الحج �ف ي عل� التعلم من املشروع واستخدام البيانات لت�س�ي رف رك�ي ال�ت
ات االتصاالت. املعنية، والتقارير ومنت�ج

+

 )SMILER+( هو عملية 
تشاركية تمكن الفرق من 
م  تطوير أنظمة رصد وتقي�ي

يب  ومساءلة وتعلم تست�ج
ي إدارة  �ي للسياق وتساهم �ف

ي التكيفية. رام�� ال�ج

https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
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يتم تطوير أنظمة رصد وتقييم ومساءلة وتعلم )SMILER+( أثناء مر�لة بدء املشروع.  توصي خدمات اإلغاثة 
الكاثوليكية بتصميم أنظمة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في ورش عمل تشاركية لالستفادة من املساهمات 

والتفاعالت بين موظفي الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم واملوظفين القطاعيين، وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية 
ا ما  واملنظمات الشريكة.  يختلف طول ورش عمل )SMILER+( وتركيزها بناًءي على سياق املشروع، ولكنها غال�جً

موعة مشتركة من مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة  ي م�ج تستمر خمسة أيام وتتبع التسلسل املوصي به إلنتا��
ب تيسير ورش عمل )SMILER+(  من قبل شخص ذي خبرة في الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم،  والتعلم.  ي�ج

ودة  يدة للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم وضمان �ج قادر على مساعدة الفرق على التكيف مع املمارسات ال�ج
راءات ورشة العمل. ا�ج

يد، وأن هناك  ب على الفرق التأكد من أن منطق املشروع م�دد بشكل �ج قبل انعقاد ورش عمل )SMILER+(، ي�ج
دعما للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم بتخصيص امليزانية املناسبة وتعيين املوظفين.  بعد انتهاء ورشة عمل 

مع البيانات وتنفيذ خطط العمل املرتبطة بتطبيق  ية الستمارات �ج )SMILER+(، ستقوم الفرق بوضع الصيغة النها�ئ
يع  تمعات امل�لية.  أثناء التنفيذ، يتم تش�ج هات املعنية وامل�ج نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم على املوظفين وال�ج

موظفي خدمات االغاثة الكاثوليكية والشركاء على التفكير مليا في نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم بذاته وذلك 
ودة أو املنفعة.  ة الثغرات في ال�ج لت�ديد ومعال�ج

ا للتكيف مع  يب أنظمة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم املناسبة للسياق، فإن )SMILER+( مصمم أيصفً كما تست�ج
ل التنمية  يا املعلومات واالتصاالت من أ�ج مه. سيختلف )SMILER+( بناًءي على تضمين تكنولو�ج نطاق املشروع و��ج
)ICT4D( أو إذا تم استخدام أشكال الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم ال�الية في نظام الرصد والتقييم واملساءلة 

ي  ابة ل�االت الطوار�ئ ي إطار ورشة العمل في االست�ج ا تطبيق )SMILER+(  خار�� والتعلم، على سبيل املثال.  يمكن أيصفً
أو في سياقات أخر� �يث تكون ورش العمل غير ممكنة.

م واملساءلة والتعلم  نظام الرصد والتقي�ي
ي تعمل مًعا كو�دة  م واملساءلة والتعلم من األشخاص والعمليات والهياكل واملوارد ال�ت�ي يتكون نظام الرصد والتقي�ي
ودة  ي �ج �ف يه قرارات اإلدارة، وت�س�ي عة لتو�ج رابطة لت�ديد وإنشاء وإدارة وت�ليل بيانات املشروع والتغذية الرا�ج م�ت

هات املعنية من املعلومات.  ات الحج ، وتلبية ا�تيا�ج رنام�� ال�ج

ع خريطة العملية الكاملة في امللحق للحصول على وصف إضافي  را�ج
.)+SMILER( لخطوات

م ال�فطوة 2: التصم�ي

ال�فطوة 1: التخطيط

م  تصم�ي
املشروع

ال�فطوة 3: اإلطالق
ال�فطوة 4: التنفيذ

ي التعلم �ي �ف  املساهمة 
والقطاعي مي  التنظ�ي

م واملساءلة والتعلم والتقي�ي
 

تطوير نظام الرصد   3
4

2
1

ججمع وت�ليل واستخدام البيانات

 )+SMILER( خريطة عمليات
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)+SMILER( كيفية استخدام دليل

ي ورشة عمل )SMILER+( عل� التعرف عل� كل عنصر من مكونات )SMILER+( ودوره  	 �ي ي �ف �ف يع املشارك�ي ي�تم تش�ج
م واملساءلة والتعلم الشامل. ي نظام الرصد والتقي�ي �ي �ف

م واملساءلة والتعلم(  	 يس املشروع مع منسقي الرصد والتقي�ي ب عل� فرق املشروع )مديرو املشروع  ور�ئ ي�ج
�ة. ر لورش عمل )SMILER+( نا�ج وع إل� أداة تخطيط )SMILER+( للتخطيط والت�ض�ي الر�ج

داول أعمال ورش العمل وخطط  	 ر واملواد الداعمة لوضع �ج يمكن مليسري )SMILER+( استخدام دليل التيس�ي
موعة من سياقات املشروع. لسات املناسبة مل�ج الحج

هم لتطوير نظام  	 ي نه�ج �ي �ف )SMILER+( �ف م�ي م واملساءلة والتعلم االستفادة من تصف ي الرصد والتقي�ي يمكن ملمارس�ي
موعة أدوات منظمتهم. ي م�ج �ي ي مكونات )SMILER+( �ف م واملساءلة والتعلم ودم�� للرصد والتقي�ي
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م واملساءلة والتعلم مكونات نظام الرصد والتقي�ي
هات املعنية 	 خطة التواصل مع الحج

التعلم 	 خطة 

ط( تدفق البيانات  	 خريطة )خرا�ئ

ابة  	 عة والشكاو� واالست�ج مخطط آللية التغذية الرا�ج
)FCRM(

مع البيانات 	 مات �ج ي وتعل�ي نماذ��

	 )FCRM( ابة عة والشكاو� واالست�ج ي آللية التغذية الرا�ج نماذ��

ي إعداد التقارير 	 نماذ��

دول مواعيد است�قاق التقارير 	 �ج

زء من نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم وكيف يتفاعل مع اآلخرين إلنشاء  يشر� دليل )SMILER+( هذا كل �ج
و�دة متكاملة.  ويعرض كل قسم مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، التي تنظمها الخطوات الواردة في 

ع. خريطة عمليات )SMILER+(، باإلضافة إلى روابط ملوارد إضافية ملزيد من املرا�ج

ي البيانات املسؤولة. ر هذا الرمز إل� معلومات �ول مباد�ئ يش�ي

ودة نظام الرصد والتقييم  يدة لت�سين عمليات )SMILER+( و�ج يشير هذا الرمز إلى املمارسات ال�ج
واملساءلة والتعلم.

ه الت�ديد. يشير هذا الرمز إلى املعلومات املتعلقة بإدارة سلسلة اإلمداد على و�ج

دار ال�ماية الداخلية برمز مفتا�. تتم اإلشارة إلى املوارد امل�صنة ب�ج

    

م واملساءلة والتعلم مكونات نظام الرصد والتقي�ي
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م املشروع  ي تصم�ي �ي م واملساءلة والتعلم �ف الرصد والتقي�ي
يسية للمشروع األساس لتطوير نظام الرصد والتقييم واملساءلة  خالل مر�لة تصميم املشروع، سيوفر عدد من القرارات الر�ئ

ية الخاصة باملشروع على وضع إطار لنظام الرصد والتقييم واملساءلة  والتعلم. وسوف تعمل نظرية التغيير واالستراتي�ج
والتعلم من خالل رسم خريطة ملنطق املشروع واختيار املؤشرات وطرق القياس املطلوبة لتتبع التقدم، ورصد االفتراضات وفهم 

املساهمات في أهداف املشروع واستدامته.

املصادر    
اصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية  	 م واملساءلة والتعلم الحف م الرصد والتقي�ي ق تصم�ي عة وثا�ئ مة مرا�ج قا�ئ

ر  نظرية التغي�ي
ي على �د سواء1.  تتضمن العملية ت�ليل موقف ما، والتعرف على  نظرية التغيير، أو )ToC(، هي عملية تصميم ومنت��

األسباب األساسية للمشاكل أو الت�ديات وراء هذا املوقف، وت�ديد التغيير املطلوب على املد� الطويل، والعمل من خالل 
وة، �يث  ي املر�ج �� ي نظرية التغيير برسم أو مخطط بياني يوض� النتا�ئ الخطوات الالزمة لت�قيق هذا التغيير.  يتم تمثيل نتا��

ا بسرد. ا ما يكون مص�و�جً تلعب االفتراضات دوًرا في مسارات التغيير. وغال�جً

هات الفاعلة – وهي مطلوبة لت�قيق التغييرات املنشودة. كما ت�دد  موعة من ال�ج ي نظرية التغيير املساهمات – من م�ج تدم��
ية افتراضات �ول السياق الذي سي�دث فيه  يسية التي تقوم عليها مسارات التغيير. تتضمن كل استراتي�ج االفتراضات الر�ئ
تماعية، أو التدخالت ال�كومية، أو استدامة تغيير السلوك.  اهات االقتصادية أو اال�ج املشروع املقتر�، والذي يرتبط غالبًاي باالت�ج

من املهم للغاية أن ن�دد هذه االفتراضات في نظرية التغيير ومراقبة صال�يتها على مد� عمر املشروع.

ي املر�لية ضمن  �� ية، واألهداف والنتا�ئ ية املشروع واختيار األهداف االستراتي�ج تقوم نظرية التغيير بعد ذلك بإعالم استراتي�ج
لة التعلم والتقييم أثناء التنفيذ.  ومثلها كمثل  يه أس�ئ لة من شأنها تو�ج السياق األكبر. أثناء تطوير نظرية التغيير، قد تظهر أس�ئ
ب ت�ديثها أثناء تعلم فريق  العديد من مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، فإن نظرية التغيير هي وثيقة �ية وي�ج

املشروع خالل التنفيذ.

املصادر   
ي املشروع 	 �ي ر �ف إرشادات عملية �ول تطوير نظرية التغي�ي
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية )ProPack I )2015 ، الفصل 5 	
ر  	  MEAL Dpro  نظرية التغي�ي

يدة: مراقبة مخاطر املشروع املمارسة ال�ج

املشاريع،  مخاطر  بعض  لطبيعة  وفقا  املهم،  من  يكون  وقد  التكيفية،  لإلدارة  األهمية  بالغ  أمًرا  املخاطر  فهم  يعد 
�صول  مان  لصف للمشروع،  والتعلم  واملساءلة  م  والتقي�ي الرصد  نظام  ي  �ي �ف يسية  الر�ئ املخاطر  مراقبة  وانب  �ج بعض  بناء 

ي وإرشادات  انظر   نموذ�� املخاطر.  إدارة  املناسبة عل� خطط  التعديالت  راء  إل�ج الالزمة  املعلومات  الفريق عل� 
ل بوصلة املخاطر.  س�ج

	 ..)TOPS( ي ي والتشغيل�ي ي دعم األداء الف�ف�ي ر. واشنطن، العاصمة: منظمة تانغو الدولية وبرنام�� يسِّ ر: دليل املُ ستار، ل. 9	20. نظرية التغي�ي

م واملساءلة والتعلم  الرصد والتقي�ي
م املشروع ي تصم�ي ىي �ف

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/Shared Documents/Forms/MPP1-2Guidance.aspx
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/practical-guidance-developing-projects-theory-change
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/practical-guidance-developing-projects-theory-change
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/propack-i-crs-project-package
https://mealdprostarter.org/theories-of-change-and-assumptions/
https://mealdprostarter.org/theories-of-change-and-assumptions/
https://crsorg.sharepoint.com/:x:/r/sites/PMImprovement/Compass Content for CRS only/S7 KA1 b Risk Register template FINAL 7 Dec 2017.xlsx?d=w8445671c0a3b4a85a00c2441185614d4&csf=1&e=yqjyKC
https://crsorg.sharepoint.com/:x:/r/sites/PMImprovement/Compass Content for CRS only/S7 KA1 b Risk Register template FINAL 7 Dec 2017.xlsx?d=w8445671c0a3b4a85a00c2441185614d4&csf=1&e=yqjyKC
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�ج  إطار النتا�ئ
ي  �� ية )SOs(، والنتا�ئ ية املشروع من خالل تقديم األهداف االستراتي�ج ، أو )RF(، املنطق الخطي الستراتي�ج �� يمثل إطار النتا�ئ
ات الالزمة ل�دوث هذه التغييرات.  وهو رسم بياني يوض� سؤال “كيف” و “ملاذا” �ول تصميم  املر�لية )IRs(، واملخر�ج

ي  ي من نظرية التغيير، �يث ي�دد الفريق النه�� �� املشروع، ويوفر فرصة للت�قق من منطق املشروع.  يتم استخالص إطار النتا�ئ
ية املشروع.  واألنشطة التي ستشمل )ولن تشمل( استراتي�ج

املصادر  
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية )ProPack I )2015، الفصل 5 	
ر  	  MEAL Dpro  نظرية التغي�ي

اطار املشروع  

ل  ، ووسا�ئ �� يوثق اطار املشروع، املؤشرات الالزمة لقياس وفهم التغيير على كل مستو� من مستويات إطار عمل النتا�ئ
ي العاملية  �� هات املان�ة والنتا�ئ ودة في اطار املشروع متطلبات ال�ج ب أن تعكس املؤشرات املو�ج القياس التي سيتم استخدامها.  ي�ج
هات املعنية من املعلومات.  باإلضافة  تمعات امل�لية وال�ج ات امل�ج ي التي تلبي ا�تيا�ج �� لـخدمات اإلغاثة الكاثوليكية، فضال عن النتا�ئ

إلى ذلك، فإن استخدام املؤشرات املو�دة سيمكن الفرق من االستفادة من التعلم القطاعي األكبر عندما يتعلق األمر بقياس 
يسية من نظرية التغيير التي سيتم رصدها أثناء التنفيذ. التغيير.  كما يتضمن اطار املشروع االفتراضات الر�ئ

راء رصد خفيف وإعالم  ا للرصد ولتقييم التقدم والتغيير.  من املهم أن تمّكن طرق الرصد من ا�ج سيتضمن اطار املشروع طر�تً
ب أن تعكس أساليب الرصد والتقييم  تماع التفكير.  ي�ج تماعات الفصلية وغيرها من فعاليات ا�ج اإلدارة التكيفية خالل اال�ج

مع البيانات النوعية والكمية بما يتناسب مع السياق ودقة نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم. ا في �ج املختارة تواز�فً

يد بما فيه الكفاية”، األمر الذي يؤدي إل� تقديم بيانات مناسبة  فيف هو رصد “�ج فيف الرصد الحف الرصد ال�ففيف الرصد الحف
راءات الالزمة قبل فوات األوان. ي من اتخاذ اإل�ج �ف ي الوقت املناسب وذات صلة تمكن املوظف�ي �ي �ف

— الرصد لحل املشكالت، واإلدارة التكيفية، وإعداد التقارير والتعلم  

املصادر  
، ص 106. 	 دول 7�� ي عمل اطار املشروع، الحج �ي خدمات اإلغاثة الكاثوليكية )ProPack I )2015، الفصل 7؛ املساعدة �ف
 خدمات اإلغاثة الكاثوليكية – الرصد لحل املشكالت، واإلدارة التكيفية، وإعداد التقارير والتعلم 	
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية – كتيب إدارة سلسلة اإلمداد: رصد سلسلة اإلمداد  	
ي واطار املشروع  	 �� MEAL Dpro : إطار النتا�ئ

�ي  ي مؤشرات سلسلة اإلمداد   �ف ب إدرا�� من املشروع مكون توزيع، ي�ج مال�ظة �ول إدارة سلسلة اإلمداد: عندما يتصف
ي أنشطة املراقبة عند االقتضاء. مة مركزية وا�دة من املؤشرات ودم�� وع إل� قا�ئ ي الفرق من الر�ج �ف إطار املشروع ل�تمك�ي

م واملساءلة والتعلم  الرصد والتقي�ي
م املشروع ي تصم�ي ىي �ف

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/propack-i-crs-project-package
https://mealdprostarter.org/theories-of-change-and-assumptions/
https://mealdprostarter.org/theories-of-change-and-assumptions/
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/monitoring-problem-solving-adaptive-management-reporting-and
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/propack-i-crs-project-package
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/monitoring-problem-solving-adaptive-management-reporting-and
https://crsorg.sharepoint.com/sites/SCM-Handbook/SitePages/12.I. Main Page.aspx?web=1
https://mealdprostarter.org/c-results-framework-and-logframe/
https://mealdprostarter.org/c-results-framework-and-logframe/
https://crsorg.sharepoint.com/sites/SCM-Handbook/SitePages/12.V. Distribution Indicators in Proframe and PMP.aspx
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راضات الهامة يدة: رصد االف�ت املمارسة ال�ج

ر أو عدم  ي يقوم عليها منطق املشروع يمكن الفرق من فهم سبب �دوث التغي�ي ال�ت�ي راضات الهامة  ان رصد االف�ت
ي أي مشروع  �ي �ف ي ستنشأ  ر املقصودة ال�ت�ي آت أو العواقب غ�ي ب أن يكون فريق املشروع منتبًها إل� املفا�ج �دوثه.   ي�ج

ي �االت أخر�، ستكون املال�ظات  �ي �ف ي بعض الحاالت، ولكن  �ي �ف مع بيانات إضافية  راضات الرصد �ج .  قد تتطلب اف�ت �ف مع�ي
ر  غ�ي يسية  الر�ئ راضات  االف�ت كانت  إذا  ما  لت�ديد  كافية  السياق  ي  �ي �ف رات  التغي�ي امليدانيون وت�ديد  املوظفون  يبديها  ي  ال�ت�ي

 . ص�ي�ة

م واملساءلة والتعلم  سرد الرصد والتقي�ي
ي الكلي للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  يوثق السرد املتعلق بالرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في هذا االقترا� النه��
يسية املرتبطة بكل منها.  وهي فرصة لإلشارة إلى متطلبات وكالة خدمات اإلغاثة  ي واألنشطة الر�ئ من خالل وصف املباد�ئ

ي العاملية، وت�ديد كيفية تلبية نظام الرصد  �� راءات الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، والنتا�ئ الكاثوليكية، مثل سياسات وإ�ج
ا عاًما لهيكل  ا وص�فً هات املان�ة.  يقدم سرد الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم أيصفً والتقييم واملساءلة والتعلم ملتطلبات ال�ج

التوظيف املعمول به عبر خدمات اإلغاثة الكاثوليكية وفرق املنظمات الشريكة لدعم أنشطة رصد وتقييم ومساءلة وتعلم عالية 
ودة. ال�ج

يسية املرتبطة بكل عنصر من عناصر نظام الرصد  ب أن يصف سرد الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم األساليب الر�ئ ي�ج
ا ملا يلي: والتقييم واملساءلة والتعلم وف�تً

ي متطلبات إعداد  	 �ي ي تل�ج فيف إلعالم اإلدارة التكيفية، باإلضافة إل� األساليب ال�ت�ي مع البيانات للرصد الحف الرصد: أساليب �ج
م  ا لق�ي ودة البيانات و�ماية معلومات التعريف الشخصية وف�تً مان �ج ر صرامة؛ ممارسات إدارة البيانات لصف التقارير األك�ث

ر. موعة من فرص التفك�ي ي البيانات املسؤولة لـخدمات اإلغاثة الكاثوليكية؛ وخطط الستخدام البيانات خالل م�ج ومباد�ئ

ية والغرض  	 ي منتصف املدة والنها�ئ �ي عات �ف م أو املرا�ج م: خطط إلنشاء بيانات أساسية؛ وتوقيت عمليات التقي�ي التقي�ي
�ي  ي �ف �تمع امل�ل�ي هات املعنية وامل�ج م؛ وفرص مشاركة الحج م للتقي�ي ي تهدف إل� وضع تصم�ي يسية ال�ت�ي م الر�ئ ل التقي�ي منها؛ ومسا�ئ

م. التقي�ي فعاليات 

هات املعنية خالل دورة املشروع  	 ي االتصال مع الحج ابة؛ ونه�� عة، والشكاو� وآليات االست�ج املساءلة: التغذية الرا�ج
. �تمع امل�ل�ي واالنتهاء؛ وفرص املشاركة ألعضاء امل�ج

داول خطط التعلم األوسع؛ صور البيانات؛  	 لة التعلم واملؤشرات ومصادر املعلومات ذات الصلة؛ روابط لحج التعلم: أس�ئ
ات التعلم عل� مستو� املشروع. ي لتلبية ا�تيا�ج دول الزم�ف�ي والحج

املصادر  
خدمات اإلغاثة الكاثوليكية )ProPack I )2015، الفصل 10 	
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https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/propack-i-crs-project-package
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م واملساءلة والتعلم  انية الرصد والتقي�ي رف م�ي

م ومساءلة  ي التخطيط لتنفيذ نظام رصد وتقي�ي �ي ا �ف م واملساءلة والتعلم أمًرا ضرور�يً انية دقيقة للرصد والتقي�ي رف إن وضع م�ي
م  ي سرد الرصد والتقي�ي �ي م واملساءلة والتعلم األنشطة املوض�ة �ف انية الرصد والتقي�ي رف ب أن تعكس م�ي ودة.  ي�ج ي الحج وتعلم عال�ي

ل  يا املعلومات واالتصاالت من أ�ج ي �لول تكنولو�ج �ف م�ي ب تصف واملساءلة والتعلم وتدعم هياكل التوظيف املناسبة.  كما ي�ج
ات التوظيف والتدريب.  من املست�سن  ، وا�تيا�ج رام�� هزة وال�ج ي االعتبار عمليات شراء األ�ج �ي الت�فمية )ICT4D(، مع األخذ �ف

ي أنشطة  انية املشروع، و�ي�ثما أمكن، أن ي�تم دم�� رف ي م�ي �ي م واملساءلة والتعلم بشكل منفصل �ف أن تنعكس أنشطة الرصد والتقي�ي
وانب أخر� من تنفيذ املشروع، مثل الزيارات امليدانية وتطوير مواد االتصال، من  م واملساءلة والتعلم مع �ج الرصد والتقي�ي

ل زيادة الكفاءة والتكامل بشكل عام. أ�ج

    Resources
انية   	 رف م واملساءلة والتعلم 4: امل�ي خدمات اإلغاثة الكاثوليكية – سياسة الرصد والتقي�ي
م واملساءلة والتعلم    	 انية الرصد والتقي�ي رف عة م�ي مة مرا�ج قا�ئ

يس�ي 2  	 راء الر�ئ   معيار البوصلة 3، اإل�ج
	  CRS MEAL Policy 4: Budget

	  MEAL Budget Checklist

م واملساءلة والتعلم  الرصد والتقي�ي
م املشروع ي تصم�ي ىي �ف

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SitePages/Policy4_Budget.aspx
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SitePages/Policy4_Budget.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared Documents/4.1 Budget Checklist.docx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared Documents/4.1 Budget Checklist.docx
https://compass.crs.org/design/standard3/keyaction2
https://compass.crs.org/design/standard3/keyaction2
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SitePages/Policy4_Budget.aspx
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared%20Documents/4.1%20Budget%20Checklist.docx
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طوة 1: التخطيط الحف

ق تصميم املشروع وت�ديثها، مثل نظرية التغيير، وإطار  أثناء مر�لة بدء املشروع، ستقوم الفرق بالت�قق من ص�ة وثا�ئ
هات املان�ة على األنشطة أو املشاركين أو  انب ال�ج ، واطار املشروع، استناًدا إلى أي مال�ظات أو تغييرات من �ج �� النتا�ئ

املتطلبات املخطط لها للمشروع. سيستخدم فريق املشروع ذلك لتطوير نظام )SMILER + MEAL( والتأكد من أنه يلبي 
ي مكونات الرصد والتقييم  هات املان�ة ويدعم اإلدارة التكيفية. وبفضل الدعم القوي إلدارة املشاريع، سيتم دم�� متطلبات ال�ج

وع إليها من خالل خطط التوظيف وامليزانيات،  واملساءلة والتعلم هذه في الخطة التنفيذية املفصلة، والتي سيتم الر�ج
ونطاقات وميزانيات مكافآت الشركاء.

يدة  م واملساءلة والتعلم مقابل املمارسات ال�ج يدة: متطلبات الرصد والتقي�ي املمارسة ال�ج
الحد  اوز  تت�ج يدة  أن يطبق ممارسات �ج م واملساءلة والتعلم  الرصد والتقي�ي لنظام  االعتبار كيف يمكن  ي  �ي �ف لنضع 

بها.  تذكر أن هذه  املعمول  م واملساءلة والتعلم  الرصد والتقي�ي راءات  إ�ج املان�ة ومتطلبات  هات  الحج � ملتطلبات  األد�ف
رة أو عمق أنشطة  يع الفرق عل� زيادة وت�ي ر، وي�تم تش�ج � من املعاي�ي ر إل� ت�ديد الحد األد�ف املتطلبات تهدف إل� �د كب�ي

الرصد  ي نظام  �ي �ف ودة أعل�  ي �ج مة ودم�� ل إضافة ق�ي ة من أ�ج م واملساءلة والتعلم املطلوبة �سب لحا�ج الرصد والتقي�ي
والتعلم. واملساءلة  م  والتقي�ي

املصادر    
يس�ي 1 	 راء الر�ئ     معيار البوصلة 7 ،  اإل�ج

يس�ي 2 	 راء الر�ئ     معيار البوصلة 7،  اإل�ج

م واملساءلة والتعلم عة تخطيط متطلبات الرصد والتقي�ي مة مرا�ج قا�ئ

هات املان�ة والوكالة في الرصد والتقييم  في تلك املر�لة، ست�دد فرق العمل األنشطة امل�ددة الالزمة لتلبية متطلبات ال�ج
عة  مة مرا�ج واملساءلة والتعلم التي انعكست في سرد الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم الذي يقدمه املقتر�.  تساعد قا�ئ

تخطيط متطلبات الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم فرق العمل على تخطيط األنشطة امل�ددة املرتبطة بمتطلبات سياسات 
دول الزمني واملوظفين املسؤولين، ب�يث  انب ال�ج هات املان�ة في الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، إلى �ج راءات ال�ج وإ�ج

هم في نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم والتخطيط التفصيلي لتنفيذ املشروع. يمكن دم�ج

املصادر    
م واملساءلة والتعلم  	 عة تخطيط متطلبات الرصد والتقي�ي مة مرا�ج قا�ئ
م واملساءلة والتعلم 	 هات املان�ة للرصد والتقي�ي عة الحج مة مرا�ج ي قا�ئ نموذ��

ال�فطوة 1
التخطيط

https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction1
https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction1
https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction1
https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction1
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/Shared Documents/Forms/MPP71Templates.aspx?web=1
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م واملساءلة والتعلم  خطة الرصد والتقي�ي

توثق خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم الهياكل والعمليات التي سيتم استخدامها للرصد والت�ليل والتقييم، 
واإلبالغ عن التقدم امل�رز ن�و ت�قيق مؤشرات أداء املشروع وعملياته.  تتكون خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم 

عة تخطيط متطلبات الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  بإضافة تعريفات مؤشرات  مة مرا�ج من خالل اطار املشروع و قا�ئ
مع البيانات.  لتخطيط الت�ليل  م�ددة وت�ديد املشارك )املشاركين( أو مصادر البيانات واألشخاص املسؤولين عن �ج

ات االتصال وإعداد  يسية وت�دد ا�تيا�ج موعات مقارنة ر�ئ واالستخدام، تتضمن خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم م�ج
ب أن تتضمن خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  التقارير ذات األولوية.  باإلضافة إلى مؤشرات اطار املشروع، ي�ج

مؤشرات املستفيدين و الخدمات املقّدمة  )PSDI( لدعم إعداد تقارير دقيقة وفي الوقت املناسب عن مد� وصول املشروع 
يسية في  ي فرق العمل االفتراضات الر�ئ ب أن تدر�� ي العاملية لخدمات االغاثة الكاثوليكية.  ي�ج �� واملساهمات األخر� في النتا�ئ

تماع  ها في فعاليات ا�ج خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم لضمان مراقبة هذه االفتراضات الهامة بشكل فّعال وإدرا�ج
عية ملؤشر األداء )PIRS( بداًلي من خطة الرصد  التفكير املستمرة.  يمكن استخدام خطة إدارة األداء )PMP( أو الورقة املر�ج

هات املان�ة. والتقييم واملساءلة والتعلم �سب تفضيالت الفريق أو متطلبات ال�ج

املصادر    
MEAL Dpro : خطة إدارة األداء  	
CRS كتيب إدارة سلسلة اإلمداد: رصد سلسلة اإلمداد   	
CRS  الرصد لحل املشاكل، واإلدارة التكيفية، وإعداد التقارير والتعلم   	
م  	 ي الرصد والتقي�ي �ي ي �ف �تمع امل�ل�ي م: مشاركة امل�ج CRS  إرشادات بشأن الرصد والتقي�ي
	      ICT4D مصادر املعرفة واالبتكار   CRS
دمات املقّدمة  (  	 ي ذلك مؤشرات املستفيدين و الحف �ي ي العاملية  )بما �ف ��  CRS النتا�ئ

ي املر�لية �ج ي والنتا�ئ راتيحج عية ملؤشرات الهدف االس�ت يدة: تطوير الورقة املر�ج املمارسة ال�ج
األداء )PIRS( للمؤشرات ذات املستو� األعل�  عية ملؤشر  املر�ج الورقة  الكاثوليكية بتطوير  االغاثة  ي خدمات  توص�ي

الفرق عل� ت�ديد  املان�ة، ألنها تساعد  هة  الحج تطلبها  ال  املر�لية( ��ت� عندما  ي  �� والنتا�ئ ية  راتي�ج االس�ت )األهداف 
البيانات. ت�ليل  ومتطلبات  البيانات  مع  �ج أنظمة  �ول  النقدي  ر  والتفك�ي ر  التغي�ي نظرية  ي  �ي �ف يسية  الر�ئ راضات  االف�ت

ال�فطة التنفيذية املفصلة
دول األنشطة الوارد في املقتر�.   في بداية املشروع، سيضع فريق املشروع الخطة التنفيذية السنوية املفصلة، بناًءي على �ج
ب أن تتضمن هذه الخطة األنشطة الواردة في خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، والتأكد من أن بداية )ونهاية(  ي�ج

هذه األنشطة تعكس توقيت تنفيذ املشروع وتتوافق مع خطط استخدام البيانات واتخاذ القرارات في الوقت املناسب. 
عندما يتم صياغة الخطة في سياق الورشة االفتتا�ية لبدء املشروع، يمكن لخدمات اإلغاثة الكاثوليكية وموظفي املؤسسات 

ا زيادة الت�كم بزمام أنشطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم باإلضافة إلى  الشريكة توضي� األدوار واملسؤوليات وغال�جً
ي الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم بشكل أفضل في أساليب إدارة املشروع األكبر. دم��

ال�فطوة 1: 
التخطيط

https://mealdprostarter.org/f-performance-management-plan/
https://mealdprostarter.org/f-performance-management-plan/
https://crsorg.sharepoint.com/sites/SCM-Handbook/SitePages/12.I. Main Page.aspx?web=1
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/monitoring-problem-solving-adaptive-management-reporting-and
https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared Documents/6.2_Guidance_En_Community  Participation in ME_Guidance on ME.pdf
https://crsorg.sharepoint.com/sites/knowledge-and-innovation
https://crsorg.sharepoint.com/sites/knowledge-and-innovation
https://crsorg.sharepoint.com/sites/CRS-Results/SitePages/Power-BI-Reports-Help.aspx
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يدة: التعاون وال�د من التكرار املمارسة ال�ج
ي اطار املشروع وال�فطة التنفيذية املفصلة، تستطيع فرق العمل  ىي ي رصد سلسلة اإلمداد �ف �ف م�ي من خالل تصف

ي أنشطة الرصد. على سبيل املثال، قد تشكل التوزيعات فرصة  ىي تحديد فرص التعاون أو ال�د من التكرار �ف
ي للبيانات ورصد مستوى الرضا عن ال�فدمات والسلع املقدمة. مع روتي�ف�ي راء �ج لفريق املشروع إل�ج

املصادر    
يس�ي 3 	 راء الر�ئ      معيار البوصلة 7، اإل�ج

ر   دول تتبع أداء املؤسشّ �ج

ر )IPTT( لتوثيق مؤشرات األداء الكمية، وت�ديد خط األساس واألهداف، وتتبع  دول تتبع أداء املؤسثّ ستخدم �ج �يُ
إليها في  باملؤشرات املشار  مة  دول قا�ئ ال�ج التنفيذ.  يتضمن  أثناء  امل�رز ن�و ت�قيق األهداف  التقدم  والتفكير في 

ب ت�ديثه  السنوي.  وي�ج املان�ة  هة  ال�ج زًءا هاًما من تقرير  الدولي املستكمل �ج التقني  االختبار  املن�ة، ويعد  اتفاقية 
هة املان�ة – أثناء التنفيذ. ازات وأي تغييرات في األهداف – إذا تم االتفاق عليها مع ال�ج باإلن�ج

بالتنفيذ والتقدم املستمرين، باإلضافة إلى األهداف امل�ددة  ر األهداف املرتبطة  دول تتبع أداء املؤسثّ ب أن يوثق �ج ي�ج
ب على الفرق النظر في معدل التغيير املرتبط بكل هدف،  ازات فترة عمل املشروع. عند وضع هذه األهداف، ي�ج إلن�ج

أو السنوية  الفصلية  أو  البيانات لضمان تخصيص األهداف الشهرية  مع  وكذلك في أي اعتبارات موسمية في �ج
ية املشروع الشاملة  التسلسل في استراتي�ج ب أن يعكس ت�ديد األهداف  إلى ذلك، ي�ج بشكل مناسب.  باإلضافة 
ة، قبل توقع �دوث تغييرات عالية املستو� في  ب إكمالها، وإلى أي در�ج ات التي ي�ج من خالل اإلشارة إلى املخر�ج

ا التصنيف املخطط  ر   أيصفً دول تتبع أداء املؤسثّ ، على سبيل املثال.  من املست�سن أن يتضمن �ج �� النتا�ئ السلوكيات أو 
واملنطقة(. نس  ال�ج املثال، �سب  والتعلم )على سبيل  والتقييم واملساءلة  الرصد  ا لخطة  لكل مؤشر وف�تً

 
املصادر    

داول تتبع مؤشرات األداء  	 م: استخدام �ج CRS – اختصارات الرصد والتقي�ي
ProPack I )2015( – CRS، الفصل 7 	
داول تتبع مؤشرات األداء   	 ر واستخدام �ج ارشادات )IPTT(: إرشادات وأدوات لت�ض�ي

ر     دول تتبع أداء املؤسشّ ي �ج ىي م واملساءلة والتعلم �ف يدة: ما بعد مؤشرات خطة الرصد والتقي�ي املمارسة ال�ج
ر مع مؤشرات  دول تتبع أداء املؤسثّ ي �ج �ي ها �ف ي يمكن دم�ج طة التنفيذية املفصلة الرصد وبالتال�ي ع أن تتطلب أنشطة الحف من الشا�ئ

نة  �تماعات لحج طة التنفيذية املفصلة “ا�ج م واملساءلة والتعلم األخر�. عل� سبيل املثال، يمكن تتبع نشاط الحف الرصد والتقي�ي
�تماعات  ر الحكومية امل�لية والشركاء” من خالل عدد اال�ج ي تتألف من الحكومة واملنظمات غ�ي يه املشاريع الفصلية ال�ت�ي تو�ج

ر . دول تتبع أداء املؤسثّ زء من �ج �تماع ك�ج ي كل ا�ج �ي والحضور �ف

ال�فطوة 1: 
التخطيط

https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction3
https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction3
https://www.crs.org/sites/default/files/short-cuts-using-indicator-performance-tracking-tables.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/short-cuts-using-indicator-performance-tracking-tables.pdf
http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/propack-i_0.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
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دول تقارير مؤشر الشركاء  �ج
مع  دول تقارير مؤشر الشركاء )PIRT( ، املؤشرات واألهداف وت�قيق هذه األهداف لكل مؤسسة شريكة.  ي�ج يوثق �ج

ر ومؤشرات العملية من الخطة التنفيذية  دول تتبع أداء املؤسثّ ات من �ج دول تقارير مؤشر الشركاء بين مؤشرات املخر�ج �ج
املفصلة، والتي تعكس نطاق أنشطة املؤسسة الشريكة.

دول تقارير مؤشر الشركاء مفيد في ت�ديد كيفية مساهمة عمل كل مؤسسة في تطبيق الخطة التنفيذية املفصلة  إن �ج
ر. وبالتالي، من الضروري مواءمة وت�ديث كل من الخطة التنفيذية  دول تتبع أداء املؤسثّ وت�قيق األهداف العامة في �ج

دول تقارير مؤشر الشركاء املكتمل  عد �ج ر أثناء التنفيذ. �يُ دول تتبع أداء املؤسثّ دول تقارير مؤشر الشركاء، و�ج املفصلة، و�ج
مصدًرا مهًما لفعاليات التفكير على مستو� املؤسسات الشريكة وا�د مكونات رفع التقارير املستمرة للشركاء إلى 

خدمات االغاثة الكاثوليكية.

املصادر    
	 PIRT ��نموذ

م واملساءلة والتعلم عة مكونات نظام الرصد والتقي�ي مة مرا�ج قا�ئ
ق وتنظمها في نظام الرصد والتقييم  ميع الوثا�ئ عة مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم �ج مة مرا�ج ت�دد قا�ئ

هة املان�ة والوكالة، واملمارسات  عة بناًءي على متطلبات ال�ج مة مرا�ج واملساءلة والتعلم الخاص باملشروع.  ستختلف كل قا�ئ
مع البيانات وعوامل سياقية أخر�. تساعد  يدة للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم ذات األولوية، وخطط م�ددة ل�ج ال�ج

عة أو االختبار. ية بعد املرا�ج عة الفرق في التأكد من صياغة كل وثيقة ووضعها في صيغتها النها�ئ مة املرا�ج قا�ئ

املصادر    
	 SMILER+ MEAL system components checklist template +  

م واملساءلة والتعلم عة مكونات نظام الرصد والتقي�ي مة مرا�ج يدة: تحديث قا�ئ املمارسة ال�ج
ل  م واملساءلة والتعلم وت�ديثها أثناء التنفيذ من أ�ج عة مكونات نظام الرصد والتقي�ي مة مرا�ج من املفيد الحفاظ عل� قا�ئ

م واملساءلة  عة نظام الرصد والتقي�ي ي النظام بناًء عل� مرا�ج �ي رات �ف ي التغي�ي مع البيانات أو دم�� ديدة لحج ي �ج إدارة تطوير نماذ��
عات السنوية أو  �تماعات املرا�ج ًعا مفيًدا أثناء ا�ج عة م�دثة، ستظل مر�ج مة املرا�ج والتعلم.  من خالل الحفاظ عل� قا�ئ

م واملساءلة والتعلم.  ي نظام الرصد والتقي�ي �ي ر �ف الفرص األخر� للتفك�ي

ال�فطوة 1: 
التخطيط

https://crsorg.sharepoint.com/:b:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/SMILER  Documents/1- Introduction to SMILER+/MEAL System Components Checklist.pdf?csf=1&web=1&e=PPTBlQ
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عة امتثال البيانات  على املستوى القطري  مة مرا�ج قا�ئ
ب على الفرق وضع الخطط لالمتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بخصوصية البيانات و�مايتها.   أثناء بدء املشروع، ي�ج
معة  دت هذه القوانين لت�قيق التوازن بين �ق األفراد في الخصوصية وقدرة املنظمات على استخدام البيانات امل�ج و�ج

امعي البيانات ال�صول على موافقة مسبقة  مع البيانات، قد يتطلب القانون من �ج لغرض معلن. على سبيل املثال، أثناء �ج
مع معلومات  عند ال�صول على معلومات من املشاركين.  ومن األهمية بمكان »عدم التسبب في أي ضرر« عند �ج

عة امتثال البيانات   مة مرا�ج ي عندما يتعلق األمر بالسكان املعرضين للخطر.  ستساعد قا�ئ التعريف الشخصية )PII(، خاصهتً
مة للموافقة و�ماية البيانات 2. على املستو� القطري املوظفين في ت�ديد املتطلبات الوطنية القا�ئ

مات األثر على ال�فصوصية تقي�ي
�ي  �ف ي  �ف ي تهدد خصوصية املشارك�ي ال�ت�ي م األثر عل� الحفصوصية، أو )PIA(، يمّكن الفرق من ت�ديد املخاطر  راء تقي�ي إن إ�ج
الحفصوصية مصدًرا  األثر عل�  م  تقي�ي املخاطر. يعد  تلك  للتخفيف من  اآلخرين، والتخطيط  املعنية  هات  الحج أو  املشروع 

� الوكالة  ي لوا�ئ �ي ط تدفق بيانات املشروع، والتأكد من أن أنظمة إدارة بيانات املشروع تل�ج مفيًدا عند رسم خرا�ئ
. �ي األورو�ج االت�اد  الصادرة عن  البيانات  العامة لحماية  �ة  الال�ئ ، مثل  الوطنية والدولية   � املان�ة واللوا�ئ هة  والحج

املصادر    
عة امتثال البيانات  عل� املستو� القطري  	 مة مرا�ج +  )SMILER+( قا�ئ  
ي البيانات املسؤولة 	 م ومباد�ئ CRS  ق�ي
ية   	 مات األثر عل� الحفصوصية: املنه�ج راء تقي�ي CRS  إ�ج
م األثر عل� الحفصوصية    	 ي تقي�ي CRS  نموذ��
إرشادات الوكالة األمريكية للت�فمية الدولية بشأن أمن البيانات: �ماية املستفيدين 	
�ي  	 ي العمل اإلنسا�ف �ي نة الدولية للصليب األ�مر �ول �ماية البيانات �ف دليل الل�ج

ابة عة والشكاوى واالستحج ورقة عمل تخطيط آليات التغذية الرا�ج
االغاثة  ية خدمات  ا مهًما في استراتي�ج )FCRMs(، مكو�فً أو  ابة،  عة والشكاو� واالست�ج الرا�ج التغذية  آليات  تعد 

تمع.  من خالل  امل�ج ال�فاظ على االلتزامات وزيادة املساءلة أمام املشاركين وغيرهم من أعضاء  الكاثوليكية لدعم 
ودة  لة، وت�سين �ج ابة على األس�ئ أو أخطاء االستهداف، واإل�ج الت�ديات  ة  الفريق ت�ديد ومعال�ج اآلليات، يستطيع  هذه 
عة والشكاو�  الرا�ج آليات التغذية  ، وتوفير وسيلة آمنة لإلبالغ عن أي ادعاءات باال�تيال أو االستغالل.  تمن�  البرام��

التكيفية. اإلدارة  أكبر، كما تدعم ممارسات  ارية صوتًاي  ال�ج القرار  اتخاذ  املشاركين في عملية  ابة  واالست�ج

عة والشكاو�  الرا�ج التغذية  آليات  التي سيتم استخدامها في  القنوات  الفريق  قبل ورشة عمل )SMILER+(، سيختار 
ال�ماية  والتزامات  وتلبي سياسات  تمع،  امل�ج تفضيالت  وتعكس  امل�لي،  للسياق  أنها مناسبة  والتأكد من  ابة،  واالست�ج

التي ستشمل قنوات  القوية هي  ابة  والشكاو� واالست�ج عة  الرا�ج التغذية  آليات  املان�ة.  هات  وال�ج بالوكالة  الخاصة 
، والتي  ا  تمع األكثر ضع�فً امل�ج إليها، وكذلك أعضاء  الوصول  الكتابة  أو  القراءة  الذين ال يستطيعون  يمكن للمشاركين 

)ICT4D( ي نه�� باعتبارها مكماًلي مهمًاي ألي  ابة  املباشرة والشكاو� واالست�ج عة  الرا�ج التغذية  تدرك قيمة 

الالزمة لتشغيلها، وأدوار ومسؤوليات موظفي  التي سيتم استخدامها، واملوارد  القنوات  الفرق  الورقة، تصف   في تلك 
بامليزانية. الخاصة  واالعتبارات  الشريكة،  واملؤسسات  الكاثوليكية  االغاثة  خدمات 

ي للدولة.. 2 �ي اصة بكل بلد من إدارة املعلومات واملعرفة العاملية )GKIM(  )�ي�ثما أمكن( واملستشار القانو�ف قد ت�صل الفرق عل� موارد �ول التشريعات الحف

ال�فطوة 1: 
التخطيط

https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Data-Protection-Information-Security-Identity-and-Access-Management/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BF3A50DCD-3310-4FC9-9DC8-841B0052F230%7D&file=CRS%20Privacy%20Impact%20Assessment%20-%20The%20Methodology%20(1
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Data-Protection-Information-Security-Identity-and-Access-Management/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6A8CE25B-8792-4540-9910-366608CEBEFF%7D&file=PIA_Template.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItem
https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/cleared_-_mt_-_data_security_guidance.pdf
https://shop.icrc.org/handbook-on-data-protection-in-humanitarian-action.html?___store=default&_ga=2.216359574.1200945869.1567604518-1900230827.1567604518
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املصادر    
	  SMILER + FCRM ي ورقة عمل + نموذ��  
اصة بخدمات االغاثة الكاثوليكية )قيد  	 ابة الحف عة والشكاو� واالست�ج موعة أدوات آلليات التغذية الرا�ج إرشادات وم�ج

اإلصدار(

م  	 ي عمليات الرصد والتقي�ي �ي �تمعات امل�لية �ف م: مشاركة امل�ج يهات خدمات االغاثة الكاثوليكية بشأن الرصد والتقي�ي تو�ج

مة واستخدامها ابة القا�ئ عة والشكاوى واالستحج يدة: تكييف آليات التغذية الرا�ج املمارسة ال�ج
اورة  ي القطري أو من خالل املشاريع امل�ج رنام�� ي ال�ج �ي ابة قيد التشغيل �ف عة والشكاو� واالست�ج إن استخدام آليات التغذية الرا�ج
يد بالفعل.  قد يؤدي ذلك إل� زيادة  رات امل�لية والبناء عل� ما يعمل بشكل �ج �ج من شأنه أن يمكن الفرق من التعلم من الحف

ودة.  تتي�  ابة باستخدام مواد أو قواعد بيانات االتصاالت املو�ج عة والشكاو� واالست�ج كفاءة إدارة آليات التغذية الرا�ج
ي التغذية املرتدة  �ي ر �ف اهات األك�ج ي االت�ج �ي ر �ف ي القطرية التفك�ي رام�� ابة لقيادة ال�ج عة والشكاو� واالست�ج مشاركة آليات التغذية الرا�ج

ي القطري. رنام�� ابة لل�ج �تمعات امل�لية، وت�ديد املعدل العام لالست�ج ي يتلقاها مختلف أعضاء امل�ج والشكاو� ال�ت�ي

ال�فطوة 1: 
التخطيط

https://global.crs.org/communities/ME/MEAL/Shared Documents/6.2_Guidance_En_Community  Participation in ME_Guidance on ME.pdf
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م طوة الثانية: التصم�ي الحف

يسية، يكون فريق املشروع على استعداد لتصميم نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  ق التخطيط الر�ئ مع استكمال وثا�ئ
ي البيانات الالزمة في الوقت املناسب لإلدارة التكيفية واتخاذ القرار.  يتم إكمال الكثير من أعمال التصميم  الخاص به إلنتا��
ي في ورشة عمل )SMILER+( في الربع األول بعد بدء املشروع.  تستغرق ورشة العمل عموًما خمسة أيام ولكنها قد  عادهتً

ات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  تتراو� من ثالثة إلى ثمانية أيام اعتماًدا على نطاق املشروع ومد� تعقيد ا�تيا�ج
من املعلومات وعدد الشركاء املعنيين.  ب�لول نهاية ورشة العمل، سيكون الفريق قد أعد سلسلة من عناصر نظام الرصد 
ية  والتقييم واملساءلة والتعلم.  غير أنه من املهم اإلشارة الى أن هذه العناصر تصاغ عادة ولكنها ال توضع في صيغتها النها�ئ
يه أعمال  ا بوضع خطة العمل أثناء ورشة عمل )SMILER+(   لتو�ج أثناء ورشة العمل.  ولهذا السبب، ستقوم الفرق أيصفً

التصميم املتبقية.

ات العمل البديلة يدة: بي�ئ املمارسة ال�ج
ة، عل� سبيل  رة أو الطار�ئ ي املشاريع الصغ�ي �ي ات العمل �ف موعة من بي�ئ ي م�ج �ي يمكن تطوير أنظمة )SMILER+ MEAL( �ف

م واملساءلة  راء ورش عمل مستقلة.  ولبناء نظام الرصد والتقي�ي ي قد ال يكون لديها الوقت أو املوارد الالزمة إل�ج املثال، وال�ت�ي
لسات عمل فردية  ، قد يكون من املناسب استخدام عملية متكررة تتألف من �ج ابة لحاالت الطوار�ئ ي االست�ج �ي والتعلم �ف

ر قابلية  ابة أك�ث موعة أساسية من املكونات إل� أن يستقر الوضع وتصب� أنشطة االست�ج رة تركز عل� م�ج ماعية صغ�ي أو �ج
للتنبؤ. 

املصادر    
يس�ي 4 	 راء الر�ئ     معيار البوصلة 7، اإل�ج

هات املعنية خطة التواصل مع ال�ج
ات  موعة من ا�تيا�ج هات املعنية للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم الفرق على التعرف على م�ج تساعد خطة التواصل مع ال�ج

هات  تمع امل�لي وغيرهم من ال�ج هات املعنية من املعلومات وتلبيتها، وبالتالي بناء قدر أكبر من املساءلة أمام أعضاء امل�ج ال�ج
ي املشروع  �� اتهم من املعلومات املرتبطة بفهم التقدم ونتا�ئ يسيين وا�تيا�ج هات املعنية الر�ئ املعنية اآلخرين.  ي�دد الت�ليل ال�ج

ات من املعلومات  باإلضافة إلى املعلومات املتعلقة باملشروع أثناء بدء التشغيل والتنفيذ واإلغالق.  يو�د الت�ليل اال�تيا�ج
هات املان�ة وفريق مشروع خدمات االغاثة الكاثوليكية والشركاء  يين - بما في ذلك ال�ج هات املعنية الداخليين والخار�ج لل�ج

تمع  ي أعضاء امل�ج تمع. على سبيل املثال، قد ي�تا�� ات املعلومات داخل امل�ج - كما ي�دد بشكل أكبر كيفية اختالف ا�تيا�ج
عة، وخطط إغالق  امل�لي إلى معلومات �ول تدخالت املشروع ومعايير االستهداف، وكيفية الوصول إلى قنوات التغذية الرا�ج

ودة  ي موظفو املشروع إلى معلومات �ول التغييرات في السياق، والتقييم املبكر ل�ج األنشطة أو تسليمها، بينما قد ي�تا��
ابة. عة والشكاو� واالست�ج التدخل ورضا املشاركين، ومالءمة معايير االستهداف، وفعالية آليات التغذية الرا�ج

هات  ات من املعلومات، سواء من خالل التقارير الرسمية مع ال�ج ل املناسبة لتلبية هذه اال�تيا�ج ثم ي�دد الفريق الوسا�ئ
موعة أساليب االتصال املخطط  تمعية.  من املهم أن تكون م�ج تماعات امل�ج ل اإلذاعية أو اال�ج املان�ة أو، على سبيل املثال، الرسا�ئ
تمع الذين ال يستطيعون القراءة أو  تمع وأن تصل، على سبيل املثال، إلى أفراد امل�ج ات املتنوعة داخل امل�ج لها مناسبة لال�تيا�ج

ك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الهاتف امل�مول.  الكتابة، أو أول�ئ

املصادر    
	     )+SMILER( هات املعنية ي خطة التواصل مع الحج +  نموذ��  
MEAL DPro : خطط االتصال  	
دمات االغاثة الكاثوليكية  	 موعة ادوات التواصل لحف م�ج

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي

https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction4
https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction4
https://mealdprostarter.org/h-communication-plans/
https://mealdprostarter.org/h-communication-plans/
http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/communication-toolbox.pdf
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يدة: استخدام تصوير البيانات املمارسة ال�ج
يسية إل�  ي املشروع الر�ئ �� تصوير البيانات هو ال�تمثيل الرسومي للبيانات وقد يكون أداة مفيدة للغاية لتوصيل نتا�ئ

ر تصوير  عل فهم املقارنات أسهل.  يعت�ج ية ت�ج ر. بالنسبة للعديد من األشخاص، فإن املعلومات املر�ئ ماه�ي مختلف الحج
ط مفيدا ملدراء املشاريع للوصول إل� املعلومات الالزمة التخاذ قرارات  را�ئ داول والحف البيانات البسيط مثل املخططات والحج

ي ينبغي بها تقديم البيانات )عل�  هات املعنية اآلخرين متطلبات خاصة بالطريقة ال�ت�ي اإلدارة العادية. وقد يكون لد� الحج
ي شكل تقارير(. �ي ي لو�ة معلومات أو �ف �ي سبيل املثال، �ف

ط تدفق البيانات خرا�ئ
ميع من خالل  توض� خريطة تدفق البيانات تدفق البيانات في نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم من املصدر والت�ج

اإلدارة واالستخدام، باإلضافة إلى التردد والتوقيت والشخص )األشخاص( امل�وريين املسؤولين عن كل خطوة في العملية.  
مع البيانات املطلوبة لكل عنصر من عناصر البيانات املطلوبة، ويرسم خريطة لكيفية تخزين  ( �ج ي )نماذ�� سي�دد الفريق نموذ��

ة في خطة الرصد والتقييم  ميع املؤشرات النوعية والكمية املدر�ج البيانات وت�ليلها وإبالغها واستخدامها.  ستنعكس �ج
ط تدفق البيانات. هات املعنية في خرا�ئ واملساءلة والتعلم واملعلومات املطلوبة لخطة التواصل مع ال�ج

ط تدفق بيانات خدمات االغاثة الكاثوليكية �ركة البيانات من خالل املرا�ل والعمليات التالية: ل خرا�ئ ب أن تس�ج ي�ج

م  	 ي نظام الرصد والتقي�ي �ي ي ستوفر البيانات املطلوبة �ف موعة أو قاعدة البيانات الحالية ال�ت�ي مصادر البيانات: األفراد أو امل�ج
والتعلم. واملساءلة 

مع البيانات من مصادر م�ددة. 	 ي سي�تم استخدامها لحج ي أو األدوات الرقمية أو الورقية ال�ت�ي مع البيانات: ال�فماذ�� أدوات �ج

ي ذلك البيانات النوعية  	 �ي ي ستخزن بيانات املشروع، بما �ف تخزين البيانات: قواعد البيانات واملستودعات األخر� ال�ت�ي
يل والرصد. معها من أنشطة التس�ج ي تم �ج والكمية ال�ت�ي

ي عملية صنع القرار  	 �ي موعة متنوعة من املصادر بطريقة تساعد �ف تحليل البيانات: عملية ت�ويل البيانات من م�ج
ات االتصال وإعداد التقارير. ي ا�تيا�ج �ي وتل�ج

ر. 	 م عل� املشاريع والتفك�ي استخدام البيانات: عمليات إدارة املعرفة واأل�داث املرتبطة بالتعلم القا�ئ

هات  	 ات الحج ي األخر� امل�ددة لنشر املعلومات لتلبية ا�تيا�ج اإلبالغ عن البيانات واالتصاالت: املواد والتقارير والنه��
هات املعنية. ا لتخطيط االتصال مع الحج املعنية من املعلومات، وف�تً

ط تدفق البيانات الشخص )األشخاص( امل�وريين املسؤولين عن نقل البيانات بين كل مر�لة.  يمكن لهذا التصور  ت�دد خرا�ئ
عل  لنظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم املساعدة في ت�ديد فرص التعاون بين الفرق الفنية، وإدارة سلسلة اإلمداد، ل�ج

ا النقاط التي، على  مع البيانات وإدارتها أكثر كفاءة، وت�ليل البيانات واستخدامها أكثر تكاماًل.  وقد ي�دد أيصفً عمليات �ج
مع  سبيل املثال، قد يصب� فيها نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم مثقاًلي بالبنود أو التي تكون توقعات الت�ول من �ج

ل ت�قيق الكفاءة املثلى  مالي من أ�ج يع الفرق على تعديل تدفق البيانات اإل�ج البيانات إلى استخدامها غير واقعية.  يتم تش�ج
مالية املتا�ة. للموارد اإل�ج

ط تدفق البيانات املكتملة مدخالت مهمة لتطوير �لول )ICT4D MEAL(.  باإلضافة إلى ذلك ، سيستخدم  كما تعد خرا�ئ
ي املقتر�ة إلى ملفات رقمية، وإدارة  ط تدفق البيانات لتقديم املشورة واملساعدة في ت�ويل النماذ�� موظفو )ICT4D( خرا�ئ

البيانات - بما في ذلك معلومات التعريف الشخصية - وإنشاء بروتوكوالت تبادل البيانات بين موظفي خدمات االغاثة 
الكاثوليكية واملؤسسات الشريكة.

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي
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ط تدفق البيانات يدة: قياس خرا�ئ املمارسة ال�ج
ط تدفق بيانات فردية  ب أن ت�دد فرق املشروع ما إذا كانت خريطة تدفق بيانات متكاملة وا�دة أو خرا�ئ ي�ج

م واملساءلة والتعلم العام  ي، عل� سبيل املثال، س�تمكن من تصوير نظام الرصد والتقي�ي راتي�ج مرتبطة بكل هدف اس�ت
ر  ط املتعددة أك�ث را�ئ د الحف وتدفق البيانات بصورة أوض�.  املشاريع ذات األهداف املتعددة واملؤشرات العديدة قد ت�ج

ط تدفق البيانات عل� مستو� األهداف  ي خرا�ئ ي بعد ذلك إل� دم�� فعالية لتعكس التفاصيل املطلوبة، ولكنها ست�تا��
ي يمكن ت�قيقها  ي خريطة تدفق البيانات عل� مستو� املشروع، والت�قق من الكفاءات امل��تملة ال�ت�ي �ي ية �ف راتي�ج االس�ت

، عل� سبيل املثال(. �ف ي نفس الوقت باستخدام أداة وا�دة بداًل من أدات�ي �ي مهور �ف مع البيانات من نفس الحج )�ج

املصادر    
)CRS ICT4D( مصادر املعرفة واالبتكار    	
ي خريطة تدفق البيانات 	 + )SMILER+( نموذ��  

ابة عة والشكاوى واالستحج ي آلليات التغذية الرا�ج ىي الرسم البيا�ف
عة والشكاو� عند تلقيها  ابة تدفق التغذية الرا�ج عة والشكاو� واالست�ج يوض� الرسم البياني آلليات التغذية الرا�ج

ابة املناسبة.  يعرض  هات املعنية إلبالغ اإل�الة أو االست�ج وتصنيفها واستخدامها من قبل فرق املشروع وغيرهم من ال�ج
عة  يسية إلدارة التغذية الرا�ج عة والشكاو� الر�ئ ات التغذية الرا�ج انب ف�ئ الرسم البياني القنوات التي اختارها الفريق إلى �ج

والشكاو�، بدًءا من طلبات ال�صول على املعلومات إلى التقارير املتعلقة بأخطاء االستهداف، ووصواًلي إلى التعليقات 
ال�ساسة املرتبطة بقضايا األمان أو اال�تيال أو ال�ماية.

بعد تخطيط التدفق، ت�دد فرق املشروع التكرار والتوقيت املرتبطين بكل خطوة باإلضافة إلى الشخص )األشخاص( 
ابة املكتمل مورًدا  عة والشكاو� واالست�ج املسؤول )املسؤولين( عن التنسيق.  يعتبر الرسم البياني آلليات التغذية الرا�ج

يه موظفي خدمات االغاثة الكاثوليكية واملؤسسات الشريكة واملتطوعين إلى أدوارهم ومسؤولياتهم املرتبطة  ا لتو�ج يس�يً ر�ئ
عة ال�ساسة.  وكما  ابة، ولت�ديد عمليات اإلدارة لل�صول على التغذية الرا�ج بآلية التغذية املرتدة والشكاو� واالست�ج

ب ت�ديث الرسم البياني لتدفق آلية التغذية  هو ال�ال مع مكونات نظم الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم األخر�، ي�ج
ابة كلما تم تكييف اآللية أو ت�سينها أثناء التنفيذ. عة والشكاو� واالست�ج الرا�ج

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي

https://crsorg.sharepoint.com/sites/knowledge-and-innovation
https://crsorg.sharepoint.com/sites/knowledge-and-innovation
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يدة: مذكرة إدارة سلسلة اإلمداد املمارسة ال�ج
مة للتغذية  �تمعية املتا�ة أثناء أنشطة التوزيع والرصد ما بعد التوزيع مصادر ق�ي يمكن أن توفر مكاتب املساعدة امل�ج

ي أوقات التوزيع أو أنواع السلع أو الرد عل�  �ي رات �ف يدة إلبالغ التغي�ي ر أنشطة التوزيع فرًصا �ج عة.  وبدورها، تعت�ج الرا�ج
لة املتداولة. األس�ئ

املصادر    
�ي  	 + )SMILER+ FCRM(  الرسم البيا�ف   

موعة األدوات ]معلقة[ 	 يهات وم�ج  )CRS FCRM( التو�ج

اصة بخدمات اإلغاثة الكاثوليكية 	 عة والشكاو� الحف ات التغذية الرا�ج ف�ئ

ابة  	 عة واالست�ج MEAL DPro : آليات التغذية الرا�ج

مع البيانات  اس�تمارات �ج
ل البيانات املرتبطة بمؤشرات خطة الرصد والتقييم واملساءلة  مع البيانات تس�ج سيقوم الفريق بتصميم استمارات ل�ج

راء الت�ليل واملقارنات املخطط  هات املعنية، كما ستمكن من إ�ج ات األكبر من املعلومات لد� ال�ج والتعلم واال�تيا�ج
معها في االستمارات، وستوفر خطة الرصد  ط( تدفق البيانات عناصر البيانات التي سيتم �ج لها.  ست�دد خريطة )خرا�ئ

يسية وتفصل البيانات التي سيتم دعمها في القسم الديموغرافي من  والتقييم واملساءلة والتعلم املقارنات الر�ئ
لة أخر� �سب االقتضاء. االستمارات وفي أس�ئ

موعات املهارات الخاصة بالرصد والتقييم واملساءلة والتعلم واملهارات  مع البيانات بين م�ج مع تطوير استمارات �ج ي�ج
لة ووضو�ها  يدة للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في ت�ديد بنية األس�ئ ب أن تساعد املمارسات ال�ج القطاعية.  ي�ج
لة  مع البيانات الكمية(، في �ين أن الخبرة القطاعية ستعلم صياغة األس�ئ ابات املشفرة ل�ج اوز املنطق واال�ج )مثل ت�ج

ابات املشفرة. وتطوير اال�ج

اهزة لالستخدام �تى  ية أو �ج على الرغم من صياغة االستمارات خالل ورشة عمل )SMILER+(، إال أنها لن تكون نها�ئ
ة.  قد تبدأ الفرق التي تخطط الستخدام  متها إلى اللغات امل�لية �سب ال�ا�ج ا وتر�ج عتها واختبارها ميدان�يً تتم مرا�ج

ال  يا املختارة وقدرة فريق العمل األوسع في م�ج )ICT4D( بتطوير استمارات ورقية أو - اعتماًدا على التكنولو�ج
. )ICT4D( - تعمل مباشرة على البرنام��

املصادر    
م: تطوير أدوات نوعية 	 يهات خدمات االغاثة الكاثوليكية بشأن الرصد والتقي�ي تو�ج
م: تطوير أدوات كمية  	 يهات خدمات االغاثة الكاثوليكية بشأن الرصد والتقي�ي تو�ج
مع البيانات الكمية  	 MEAL DPro : أدوات �ج
مع البيانات النوعية 	 MEAL DPro : أدوات �ج
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https://mealdprostarter.org/i-feedback-and-response-mechanisms/
https://mealdprostarter.org/i-feedback-and-response-mechanisms/
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/guidance-on-monitoring-and-evaluation.pdf
https://mealdprostarter.org/k-quantitative-data-collection-tools/
https://mealdprostarter.org/k-quantitative-data-collection-tools/
https://mealdprostarter.org/qualitative-data-collection-tools/
https://mealdprostarter.org/qualitative-data-collection-tools/
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ى �د  يدة: تقليل البيانات إلى أد�ف املمارسة ال�ج
ي استخدام البيانات بشكل مسؤول، ويمكن تطبيقه  ا من مباد�ئ � �د مبدأ أساس�يً يعد تقليل البيانات إل� أد�ف

مع أي بيانات ما مل تكن  مع البيانات. ينص تقليل البيانات عل� أنه ال ينبغي �ج بشكل مباشر عل� تطوير اس�تمارات �ج
ضرورية ألغراض صنع القرار أو االتصال أو التعلم.  وينبغي للفرق اإلشارة إل� هذا املبدأ باس�تمرار عند ت�ديد عدد 
ابات امل�ددة. عل� سبيل املثال، قد تطبق الفرق  ي االس�تمارات، باإلضافة إل� مد� دقة اإل�ج �ي ة �ف لة املدر�ج وأنواع األس�ئ

يل  يل النطاق العمري للفرد بداًل من السن امل�ددة له، أو تس�ج � �د من خالل تس�ج مبدأ تقليل البيانات إل� أد�ف
لة  ابة عل� بعض األس�ئ ص الديموغرافية.  وقد يقررون أيضًا أن اإل�ج صا�ئ زء من الحف اسم منطقة بداًل من اسم قرية ك�ج
ة إل� معرفتها” بالنظر ال� خطة املشروع  يد معرفتها” ولكنها ليست “هناك �ا�ج عل� سبيل املثال قد تكون “من الحج

لت�ليل البيانات واستخدامها.

مات التعل�ي

ب كتابة هذه التعليمات أثناء قيام الفرق بتطوير استمارات  ودة البيانات وتناسقها.  ي�ج مع البيانات �ج تدعم إرشادات �ج
ابات، والتسلسل املناسب.  تنص هذه التعليمات  ات اإل�ج لة، وف�ئ يل األساس املنطقي لألس�ئ مع البيانات لضمان تس�ج �ج

مع البيانات وكذلك عملية أخذ العينات  يبين( والشخص )األشخاص( املسؤول عن �ج يب )امل�ج على مصدر البيانات أو امل�ج
مع البيانات امل�لية. واالختيار املخططة ل�ج

راءات ال�صول  مع البيانات، وإ�ج زة للمشروع ولعملية �ج ي مقدمة مو�ج ب أن تتضمن التعليمات املوضوعة لكل نموذ�� ي�ج
ودة البيانات من  ا بأن تسلط التعليمات الضوء على أساليب ال�فاظ على �ج على القبول أو املوافقة.  من املست�سن أيصفً

امعي  الت ميدانية دقيقة، وتلخيص مال�ظات �ج خالل تضمين عمليات الت�قق من االكتمال والدقة، واال�تفاظ بس�ج
مع البيانات.  توفر هذه التعليمات األساس لتدريب  موعة تركيز، أو أي �دث آخر ل�ج البيانات في ختام كل مقابلة أو م�ج

زء من بدء تشغيل نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم. مع البيانات ك�ج املوظفين واملتطوعين على عمليات �ج

راء القطاع  عة من قبل خ�ج يدة: املرا�ج املمارسة ال�ج
�ي  مع البيانات إذا مل تساعد �ف مات �ج ي وتعل�ي عة نماذ�� ي بمرا�ج �ف راء القطاع املعني�ي بعد ورشة عمل )SMILER+( ، يقوم خ�ج
مات للمعلومات املطلوبة عل� مستو� املشروع  مع األدوات والتعل�ي من �ج تطوير أدوات املسودة. وهذا من شأنه أن يصف

ي هذا القطاع. �ي انب الوكاالت �ف ي التعلم عل� نطاق أوسع من �ج �ي واملساهمة �ف

ال�فطوة 2: 
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ي إعداد التقارير نماذ�ج

هات املعنية  ات ال�ج هات املان�ة وا�تيا�ج ي إعداد التقارير امل�تو� املطلوب واملوصى به لتعكس اتفاقيات ال�ج ت�دد نماذ��
ي التي ت�ققت �تى اآلن،  �� زة واألهداف والنتا�ئ ي إعداد التقارير ملخًصا لألنشطة املن�ج ب أن توفر نماذ�� من املعلومات.  ي�ج
ا�ات والت�ديات العامة، والتوصيات  تمع امل�لي التي وردت، وأية تغييرات في السياق، والن�ج عة من امل�ج والتغذية الرا�ج

 )PIRT( دول تقارير مؤشر الشركاء ر )IPTT( أو �ج دول تتبع أداء املؤسثّ الرامية إلى ت�سين املشروع، بما في ذلك �ج
ي إعداد التقارير من قبل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم وعمالء القطاع  ب أن يتم الت�قق من ص�ة نماذ�� كمرافق. ي�ج

ية. ذوي الصلة قبل اعتبارها نها�ئ

ي تقارير الشركاء املتعددة.  ي تقارير خدمات االغاثة الكاثوليكية، مع دم�� ي تقارير الشركاء مع نماذ�� ب أن تتوافق نماذ�� ي�ج
مع بيانات سلسلة اإلمداد والبيانات املتعلقة باملشروع، تضمن فرق التصميم أن  عندما يقوم قادة فريق التوزيع ب�ج

ي كافيان لكال الغرضين. التعليمات واللغة الواردة في النموذ��

املصادر    
يس�ي 3 	 راء الر�ئ     معيار البوصلة 10، اإل�ج

ر واستخدامها 	 داول تتبع أداء املؤسثّ يهية وأدوات إلعداد �ج ي تو�ج يهية بشأن : )IPTT(مباد�ئ ي تو�ج مباد�ئ

دول مواعيد استحقاق التقارير �ج
يسية املقترنة بإرسال كل تقرير. لت�ديد  دول “ مواعيد است�قاق التقارير” املخطط الزمني للخطوات الر�ئ يعرض �ج

ع إلى الوراء من التاريخ الذي تقدم فيه خدمات االغاثة الكاثوليكية تقريًرا  دول الزمني لخطوات إعداد التقارير، ار�ج ال�ج
ميع تقارير الشركاء )إذا لزم األمر(، �تى تاريخ تقديم  عات داخلية وت�ج راء مرا�ج هة املان�ة، مع التخطيط إل�ج إلى ال�ج

ية ب�يث  عة ربع سنوية وسنوية قبل اإلبالغ عن املواعيد النها�ئ تماعات مرا�ج ب أن تخطط الفرق لعقد ا�ج التقارير.  ي�ج
دول مواعيد است�قاق  ي �ج تماعات. يمكن إدرا�� تتضمن التقارير التفسير والتوصيات التي تم وضعها في هذه اال�ج

التقارير في الخطة التنفيذية املفصلة وفي املن� الفرعية التي �صل عليها الشركاء لزيادة التكامل مع األساليب األكبر 
 إلدارة املشاريع.

املصادر    
	  )+SMILER(دول مواعيد است�قاق تقارير ي �ج +  نموذ��   

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي

https://compass.crs.org/startup/standard10/keyaction3
https://compass.crs.org/startup/standard10/keyaction3
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadq294.pdf
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خطة التعلم

التي ستساهم  املعلومات األخر�  املؤشرات ومصادر  لة فرعية( وت�دد  لة تعلم املشروع )وأس�ئ التعلم أس�ئ تقدم خطة 
والتفسير،  الت�ليل  التي ستساعد في  يات  واملر�ئ البيانات  الخطة تصنيف  ابة على كل سؤال. تتضمن  اإل�ج في 

دول الزمني للتفكير في كل سؤال من خالل فترة املشروع. وال�ج

ي  البرام�� أو  الوكاالت  التعلم األوسع نطاقا الذي تقوم به  ي  التعلم على مستو� املشاريع في برنام�� ا ما يسهم  غال�جً
التعلم من خالل استخالص  املشاريع في  تقييمات  امل�لي. تسهم  تركيزه  ال�فاظ على  القطاعية مع  التعليمية 

املناسبة  التركيز  االت  بدورها في ت�ديد م�ج التعلم في  التغيير، وتساعد خطط  نظرية  لت�سين  املستفادة  الدروس 
الرصد  الكاثوليكية والشركاء، وموظفو  االغاثة  املشروع، وخدمات  أعضاء فريق  ميع  يت�مل �ج التقييم.   لة  ألس�ئ

القرار  البيانات إلبالغ عملية صنع  املشاريع، مسؤولية استخدام  والتعلم وغيرهم من موظفي  واملساءلة  والتقييم 
املشروع. على  م  القا�ئ والتعلم  ارية  ال�ج

يدة: تطوير خطط التعلم  املمارسة ال�ج

ات تعلم  لة األولية وظهور ا�تيا�ج ابة عن األس�ئ رة عمل املشروع عند اإل�ج لة التعلم خالل ف�ت ب أن تتطور أس�ئ ي�ج
ي املشاريع  �ي ر �ف عة الفصلية والسنوية فرًصا أساسية لت�ديث خطط التعلم أثناء التفك�ي �تماعات املرا�ج أخر�. توفر ا�ج

عة، والشكاو� الواردة.  عل� نطاق أوسع بشأن رصد البيانات، والتغذية الرا�ج

املصادر    
	 )+SMILER( ي خطة تعلم + نموذ��  

ره عل� نطاق واسع    	 ي وتأث�ي رنام�� ر ال�ج مة لتأث�ي  CRS التعلم بغرض: إضافة ق�ي

MEAL DPro  : التعلم  	

يس�ي 4  	 راء الر�ئ     معيار البوصلة 11، اإل�ج

م واملساءلة والتعلم واملوارد دول دعم الرصد والتقي�ي �ج

ودة على القدرة الكافية من املوظفين واملوارد، وامليزانية املناسبة  تعتمد أنظمة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم عالية ال�ج
مع البيانات وت�ليلها واستخدامها.   للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، فضال عن األدوار واملسؤوليات الواض�ة املرتبطة ب�ج

رد صياغة مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، يمكن للفرق توضي� األدوار واملسؤوليات الخاصة  بم�ج
بخدمات االغاثة الكاثوليكية والشركاء في الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم واملوظفين القطاعيين أثناء التنفيذ، وت�ديد 

ات الدعم هذه في خطة أكبر لتعزيز القدرات  ها كل موظف ألداء دوره.  قد تنعكس ا�تيا�ج الدعم واملوارد التي سي�تا�ج
ب على  أو يتم التعامل معها أثناء التدريب على نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم نفسه.  باإلضافة إلى ذلك، ي�ج

ي أنشطة دعم الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في الخطة التنفيذية املفصلة للمشروع لضمان  الفريق أن يعمل على دم��
دعم إدارة املشروع لتعزيز القدرات في الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم.

املصادر:
	 )+SMILER( م واملساءلة والتعلم واملوارد دول دعم الرصد والتقي�ي ي �ج + نموذ��  

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/Shared Documents/8.1_Guidance_Learning with Purpose_Paper.pdf
https://mealdprostarter.org/j-learning-plans/
https://mealdprostarter.org/j-learning-plans/
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction4
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction4
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م واملساءلة والتعلم خطة عمل نظام الرصد والتقي�ي

عة  بما أن الفريق يقوم بإنشاء مسودات مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، فمن املهم التخطيط للمرا�ج
ا.  ينبغي أن تعكس خطة العمل كل خطوة الزمة لتقديم املسودات  �يً راء االختبارات امليدانية قبل اعتبار كل مكون نها�ئ وإ�ج

ي خطة العمل اقترا�ات  رد االنتهاء.  يوفر نموذ�� ية وبدء نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم بم�ج إلى النسخ النها�ئ
ب على كل مشروع تصميم  �ول الخطوات املشتركة إلكمال تطوير نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، ولكن ي�ج

ات الخاصة به.  يتقاسم مدير املشروع ومنسق الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  الخطة �سب السياق واال�تيا�ج
املسؤولية عن ضمان تنفيذ خطة العمل.

املصادر    
	 )+SMILER( ي خطة عمل +  نموذ��  

م واملساءلة والتعلم وتنفيذ خطة العمل يدة: فحوصات ربع سنوية لتطوير نظام الرصد والتقي�ي املمارسة ال�ج
ي كل نشاط من أنشطة  �ي ي خطة العمل �ف �ي ي خطة العمل، من املفيد إعادة النظر �ف �ي ميع البنود الواردة �ف ��ت� اك�تمال �ج

عة التقدم ومناقشة الت�ديات، وت�ديد أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدفع  ر ربع السنوية ملرا�ج �تماع التفك�ي ا�ج
العملية إل� األمام.

م واملساءلة والتعلم فريق عمل الرصد والتقي�ي
يتمثل دور فريق عمل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في وضع نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في 

تماع أثناء التنفيذ، �سب االقتضاء، للتصدي للت�ديات أو الفرص التي تنشأ  ية وبدء العمل به، ثم اال�ج صيغته النها�ئ
ل  عة لنظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم لتناول املسا�ئ ري فريق العمل أيضا مرا�ج لت�سين النظام.  وينبغي أن ي�ج

يدة.  في �ين  أو الشواغل السابقة، والتأكد من أن نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم يعكس املمارسات ال�ج
ا ما يضطلعون بهذه املسؤوليات بشكل مباشر بالنسبة  أن موظفي املشاريع والرصد والتقييم واملساءلة والتعلم غال�جً

للمشاريع الصغيرة، فإن فريق عمل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم مفيد بصفة خاصة للمشاريع الكبيرة واملشاريع 
التي تضم شركاء متعددين، واملن� العاملية واإلقليمية التي قد ال تكون فيها هذه األدوار م�ددة بوضو� في أدوار 

املوظفين. 

م واملساءلة والتعلم   يدة: تطوير نطاق عمل لفريق عمل الرصد والتقي�ي املمارسة ال�ج

م واملساءلة والتعلم، الذي يوثق أعضاء  الفريق نطاق عمل )SOW(، لفريق عمل الرصد والتقي�ي ينبغي أن يطور 
. الزم�ف�ي دول  العامل، واألدوار واملسؤوليات، واملهام والحج الفريق 

والتقييم واملساءلة  الرصد  ال  العاملين في م�ج العاملين وغير  املوظفين  العمل  أعضاء فريق  أن يتضمن  ب  ي�ج
الذين لديهم  املعنية  هات  ال�ج ا  أيصفً الكاثوليكية والشركاء، ولكن قد يتضمن  اإلغاثة  والتعلم في كل من خدمات 

ل  يا املعلومات واالتصاالت من أ�ج إذا كانت تكنولو�ج اهتمام أو خبرة في الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم.  
 ،)ICT4D( العامل اإلشراف على الفريق  التنمية )ICT4D( �ال مطلوبًاي للمشروع، فينبغي أن يتولى أ�د أعضاء 

التي تتضمن عنصر توزيع.  ب ضم خبير في سلسلة اإلمداد للمشاريع  كما ي�ج

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي



23 م واملساءلة والتعلم دليل )SMILER+( لتطوير نظام الرصد  والتقي�ي

ال�فطوة 4
التنفيذ

ال�فطوة 3
اإلطالق

ال�فطوة 2
م التصم�ي

ال�فطوة 1
التخطيط

م واملساءلة والتعلم  الرصد والتقي�ي
م املشروع ي تصم�ي ىي �ف

مة املصطلحات قا�ئ

خطة إدارة البيانات
راءات املرتبطة بإدخال البيانات وتخزينها، وتنقيتها وأرشفتها، واال�تفاظ  توض� خطة إدارة بيانات املشروع )DMP( اإل�ج

ي البيانات املسؤولة.  سيقوم موظفو الرصد والتقييم واملساءلة  هات املان�ة والوكالة ومباد�ئ ا ملتطلبات ال�ج بها، وإتالفها وف�تً
د( امل�ددة لبيانات املشروع واالستخدام املخطط  والتعلم و )ICT4D( بوضع خطة إلدارة البيانات استنادا إلى املخاطر )والفوا�ئ
ه الت�ديد كيف  ل التنمية في نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، وعلى و�ج يا املعلومات واالتصاالت من أ�ج له لتكنولو�ج

ب أن تتضمن خطة إدارة  سيتفاعل املوظفين مع ال�لول الرقمية املختارة والوصول إلى قواعد بيانات وأدوات التصور. ي�ج
ي عن تطوير خطة  البيانات كتاب شفرات أو ملف تعريف مع كافة العمليات ال�سابية املخطط لها لبيانات املشروع.  قد ينت��

ها بعد ذلك في  ب دم�ج ة املخاطر التي تهدد بيانات املشروع والتي ي�ج إدارة البيانات توصيات لت�سين نوعية البيانات ومعال�ج
مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم.

يدة: إلغاء تحديد البيانات املمارسة ال�ج
�يث ان العديد من املن� تتطلب بيانات مفتو�ة، ينبغي عل� فرق املشاريع أن تخطط إللغاء ت�ديد أي بيانات 

اآلخرين.  املعنية  هات  الحج أو  ي  �ف املان��ي أو  الشركاء  الت�ليل واملشاركة مع  والتعلم قبل  م واملساءلة  والتقي�ي للرصد 
ي وضع  �ي �ف ي املشروع أن يساعدا  �ي �ف  )ICT4D( م واملساءلة والتعلم وفريق عمل وبوسع فريق الرصد والتقي�ي

البيانات. ت�ديد  إللغاء  مناسبة  يات  راتي�ج اس�ت

ي البيانات املسؤولة ل�فدمات اإلغاثة الكاثوليكية   مبادى�
ي أساًسا لكيفية �ماية فرق املشروع للبيانات وسبب �مايتها: توفر هذه املباد�ئ

رام و�ماية البيانات الشخصية ألي فرد باعتبارها امتدادًا لكرامته اإلنسانية. 	 ا��ت
ي الحفصوصية واألمان. 	 �ي ي الحق �ف �ف ي أن ي�تم �سابه وسماعه وب�ي �ي ي الحق �ف �ف املوازنة ب�ي
د ومخاطر استخدام األدوات واملنصات والبيانات الرقمية. 	 م فوا�ئ تقي�ي
فت� البيانات للصالح العام فقط بعد تقليل املخاطر. 	
ي البيانات للتخطيط واتخاذ القرار. 	 �ي ت�ديد أولويات امللكية امل�لية والت�كم �ف
ي البيانات املسؤولة. 	 ي مناه�� �ي هات املكونة �ف العمل عل� تثقيف وإعالم وإشراك الحج
ي بيانات الفقراء. 	 �ف ي لحماية وتأم�ي اتخاذ خيار تفضيل�ي
هات املكونة لدينا. 	 رها لنا من قبل الحج ي ي�تم توف�ي اإلشراف املسؤول عل� البيانات ال�ت�ي

املصادر    
ي خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 	 �ي ي البيانات املسؤولة �ف م ومباد�ئ ق�ي
م األثر عل� الحفصوصية   	 ية تقي�ي  CRS منه�ج
 CRS إرشادات خصوصية البيانات و�مايتها   	
م األثر عل� الحفصوصية   	 ي تقي�ي  CRS نموذ��
ي خطة أمان النظام   	  CRS نموذ��
	  )ELAN( موعة بدء تشغيل البيانات م�ج
�زمة تدريب منظمة أوكسفام عل� إدارة البيانات املسؤولة 	

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي

https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDF06B4B2-BBD1-4EC8-9A81-8A35C2CD1BEA%7D&file=9.a%20CRS%20Privacy%20Impact%20Assessment%20-%20The%20Methodology.docx&action=defa
https://global.crs.org/communities/KnowledgeAndInnovation/ICT4D Learn Wiki/Privacy.aspx
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B4EE4C1BA-BEDB-4892-8A84-843659F7F510%7D&file=9.a%20PIA_Template.docx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1
https://crsorg.sharepoint.com/_forms/default.aspx
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/399-introducing-the-elan-data-starter-kit
http://www.cashlearning.org/news-and-events/news-and-events/post/399-introducing-the-elan-data-starter-kit
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/responsible-data-management-training-pack-620235
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ىي  مع بيانات االختبار امليدا�ف أدوات �ج

ا بواسطة منسق الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في  عتها داخل�يً ي إلى اللغة )اللغات( امل�لية ومرا�ج مة النماذ�� ب تر�ج ي�ج
يبين املقصودين  مع البيانات مع املشاركين املست�ج ي �ج املشروع واملتخصصين القطاعيين قبل استخدامها. ثم يتم اختبار نماذ��

م، والت�قق من املنطق والتدفق، والتأكد من وضو�  متها، والتأكد من اكتمال القوا�ئ لة وتر�ج لت�سين صياغة األس�ئ
ي والتعليمات، ويتم بعد ذلك ت�ويل النسخ  ري إدخال تنقي�ات على النماذ�� التعليمات. واستنادا إلى االختبار امليداني، ي�ج

ا اختبار قبول  طلق عليه أيصفً ي إلى صيغة رقمية. سيتبع ذلك االختبار امليداني لل�ل الرقمي، والذي �يُ ية من النماذ�� النها�ئ
ي الرقمية. ف النماذ�� املستخدم، والذي يتضمن اختبار وظا�ئ

ىي مع بيانات االختبار امليدا�ف راءات �ج يدة: إ�ج املمارسة ال�ج
�ي  �ف البيانات، بما  مع  راءات �ج إ�ج ي عل�  �ي راء اختبار ميدا�ف إ�ج الفرق  ب عل�  ، ي�ج لل�فماذ�� ي  �ي امليدا�ف إل� االختبار  باإلضافة 

مات،  للتعل�ي ا  وف�تً ي  ال�فماذ�� واستكمال  البيانات،  مع  �ج أنشطة  يل  وتس�ج االستطالع،  ي  �ي �ف ي  �ف باملشارك�ي االتصال  ذلك 
ي وقت ال�ق. �ي �ف البيانات الستخدامها  البيانات، وتخزين  وتنقية  معها،  رد �ج بم�ج البيانات  وإرسال 

ال�فطوة 2: 
م التصم�ي
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رد االنتهاء من مكونات الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، سيبدأ الفريق نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  بم�ج

هات املعنية.  ينبغي تدريب موظفي  تمع امل�لي وغيرهم من ال�ج يه املوظفين واملتطوعين وأفراد امل�ج من خالل تدريب وتو�ج
خدمات االغاثة الكاثوليكية والشركاء على أدوارهم ومسؤولياتهم املتصلة بتنفيذ نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، 
ب أن يسلط  يسية وأساليبها.  ي�ج باإلضافة إلى تلقي نظرة عامة أوسع على أنشطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم الر�ئ

هات املعنية بشأن نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم الضوء على الفرص املتا�ة  تمع وغيرهم من ال�ج يه أعضاء امل�ج تو�ج
ابة. عة والشكاو� واالست�ج ، وكذلك كيفية الوصول إلى آليات التغذية الرا�ج �� للمشاركة في تفسير النتا�ئ

ي إطالق مشروع أوسع ىي يه �ف ي التو�ج يدة: دم�ج املمارسة ال�ج
املشاريع  هود األوسع نطاقا إلطالق  الحج ي  �ي �ف م واملساءلة والتعلم والتدريب  الرصد والتقي�ي يه نظام  ي تو�ج يمكن دم��

زء من أنشطة  م واملساءلة والتعلم ك�ج الرصد والتقي�ي الكفاءة وتقديم  ر من  أك�ج ل ت�قيق قدر  واالتصاالت من أ�ج
املتكاملة. املشاريع 

م واملساءلة والتعلم  ي على نظام الرصد والتقي�ي �ف ي والشركاء واملتطوع�ي �ف تدريب املوظف�ي
والتعلم في  واملساءلة  والتقييم  الرصد  نظام  إلى  واملتطوعين  والشركاء  الكاثوليكية  اإلغاثة  يه موظفي خدمات  تو�ج ب  ي�ج

املشروع. من املهم أن يفهموا غرضه )أغراضه( العام وكيف يساهم عملهم الفردي في األهداف املشتركة الستخدام 
يه خدمات اإلغاثة  ب أن يسلط تو�ج البيانات وصنع القرار.  ي�ج ي فضاًلي عن دورهم في استخدام  ودة البرام�� البيانات و�ج

التغذية  اهات  ات�ج والت�قق من  البيانات  لدعم استخدام  لهم  املتا�ة  الفرص  الضوء على  الشركاء  الكاثوليكية وقيادة 
والتقييم  الرصد  والتعلم خطة  والتقييم واملساءلة  الرصد  إلى نظام  يه  للتو�ج يسية  الر�ئ املوارد  األكبر.  تشمل  عة  الرا�ج

والشكاو�  عة  الرا�ج التغذية  وآلية  املعنية،  هات  ال�ج التواصل مع  البيانات، وخطة  تدفق  والتعلم، وخريطة  واملساءلة 
والتعلم. واملساءلة  والتقييم  بالرصد  املتعلقة  املفصلة  التنفيذية  والخطة  ابة،  واالست�ج

الرصد  نظام  واملتطوعين على  الكاثوليكية والشركاء  اإلغاثة  ا ملوظفي خدمات  التدريب مطلو�جً إلى ذلك، سيكون  باإلضافة 
والتعلم.  واملساءلة  والتقييم  الرصد  نظام  تنفيذ  أثناء  أدوارهم ومسؤولياتهم  والتعلم على أساس  واملساءلة  والتقييم 

الرصد  أثناء مناقشات تصميم نظام  التي تم ت�ديدها  القدرات  امل�ددة من  ات  التدريب اال�تيا�ج وينبغي أن يعكس 
البيانات  ودة  املسؤولة و�ج البيانات  ي  للت�دث �ول مباد�ئ ا فرصة  أيصفً التدريب  والتقييم واملساءلة والتعلم.  كما يعد 

. سيعتمد  السياسات واملباد�ئ )FCRM( في إطار �ماية  ودة املستمرة ولوضع أنشطة  ال�ج أكبر لف�وصات  إلعطاء معنى 
السياقات. امليداني لألداة في بعض  باالختبار  املستخدم، وقد يقترن  البيانات  مع  ي �ج نه�� البيانات على  امعي  تدريب �ج

مع البيانات يدة: محاكاة �ج املمارسة ال�ج
�تمع  امل�ج البيانات مع أعضاء  مع  البيانات لعب األدوار واختبارات ميدانية ألدوات �ج امعي  من تدريب �ج ينبغي أن يتصف

ودة. الحج بيانات عالية  مع  لحج وي�تمكنون من استخدامها  األدوات  إزاء  الشديد  باالرتيا�  البيانات  امعو  ب�يث يشعر �ج

املصادر    
م وتقديم فعاليات تدريبية فعالة   	 إرشادات خدمات اإلغاثة الكاثوليكية �ول تصم�ي

ال�فطوة 3:
 اإلطالق

https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/Shared%20Documents/Guidance%20on%20Effective%20Training.pdf
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/Shared Documents/Guidance on Effective Training.pdf
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هات املعنية  رهم من ال�ج ي وغ�ي �تمع املحلىي يه املحج تو�ج
هات املان�ة  هات املعنية - مثل ال�كومة امل�لية وال�ج تمع والقادة وغيرهم من ال�ج يه أعضاء امل�ج من األهمية بمكان تو�ج

ابة، والفرص  عة والشكاو� واالست�ج عة والشكاو� باستخدام آليات التغذية الرا�ج - �ول كيفية تقديم التغذية الرا�ج
األخر� للمشاركة في أنشطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، واملعلومات التي يمكنهم توقعها من املشروع، ومتى.  
ل االتصال وتوقيتها وم�تواها ملشاركتها  يسي في ت�ديد وسا�ئ هات املعنية كمصدر ر�ئ ستستخدم خطة التواصل مع ال�ج
ات املختلفة  تمع امل�لي في االعتبار اال�تيا�ج ب أن تأخذ أنشطة االتصال مع أفراد امل�ج يسيين.  ي�ج هات املعنية الر�ئ مع ال�ج

موعات إلى االتصاالت. من املعلومات واملستويات املتفاوتة من إمكانية وصول مختلف امل�ج

املصادر    
موعة أدوات اتصال خدمات اإلغاثة الكاثوليك�ي  	 م�ج

ال�فطوة 3:
 اإلطالق

http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/communication-toolbox.pdf
http://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/communication-toolbox.pdf
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طوة 4: التنفيذ الحف
ي اإلدارة  �ي م واملساءلة والتعلم عل� تتبع التقدم، ودعم التعلم، واملساهمة �ف أثناء تنفيذ املشروع، يعمل نظام الرصد والتقي�ي
م  ي نظام الرصد والتقي�ي �ي ب أن يفكر فريق املشروع �ف هات املعنية من املعلومات.  ي�ج ر لل�ج ات األك�ج التكيفية، وتلبية اال�تيا�ج
هة أي ت�ديات أو ثغرات، وتطوير أدوات وأساليب تناول  ر، ملوا�ج عة املشروع األك�ج �تماعات مرا�ج واملساءلة والتعلم أثناء ا�ج

رة. ات املعلومات والتعلم املتغ�ي م واملساءلة والتعلم لتلبية ا�تيا�ج الرصد والتقي�ي

ر( عن طريق  زء من إغالق املشروع األك�ج م واملساءلة والتعلم )ك�ج ي نهاية املشروع، سيغلق فريق املشروع نظام الرصد والتقي�ي �ي �ف
عات، وتلبية متطلبات إعداد التقارير، وتبادل الدروس  مات واملرا�ج راء التقي�ي ر امل�ددة، وإ�ج موعات البيانات غ�ي أرشفة م�ج

. �ف ي�ي ار�ج ي والحف �ف هات املعنية الداخلي�ي املستفادة مع الحج

ودة البيانات مان �ج �ف
مع البيانات والت�قق منها  معها، وتركز على ضمان أن تكون عملية �ج تشير نوعية البيانات إلى دقة املعلومات التي تم �ج

ي وتقييمها،  ي البرام�� �� ودة أمًرا بالغ األهمية لإلدارة التكيفية الفعالة، ورصد نتا�ئ وت�ليلها على مستو� عاٍل. تعد بيانات ال�ج
يات املشاريع املستقبلية. وبناء قاعدة أدلة الستراتي�ج

مع البيانات  راءات �ج مع البيانات وزيارات ميدانية منتظمة لتوفير الفرص ملراقبة إ�ج راء ف�وصات ميدانية لعمليات �ج إ�ج
تها  ل املتعلقة بنوعية البيانات في تقارير الزيارات ومعال�ج ودة البيانات. وينبغي توثيق املسا�ئ وت�ديد أي مخاوف تتعلق ب�ج

ة. ارية ومن خالل زيادة التدريب والدعم �سب ال�ا�ج تماعات املشاريع ال�ج خالل ا�ج

مع البيانات.  ودة البيانات وت�سين عمليات �ج ا شاماًلي لت�ديد مشاكل �ج ودة البيانات، أو )DQAs(، نه�جً توفر تقييمات �ج
مع البيانات، وإدارة قواعد  ودة املؤشر، وأدوات واساليب �ج ي خمسة معايير لتقييم �ج ودة البيانات عادهتً سيستخدم تقييم �ج

معها: الصال�ية، والنزاهة، واملوثوقية، والتوقيت والدقة. البيانات، والبيانات الفعلية التي تم �ج

ودة املستمرة أو  ة أي مخاوف يتم ت�ديدها من خالل عمليات الت�قق من ال�ج ودة البيانات ملعال�ج ينبغي تصميم تقييم �ج
ودة البيانات فريق  املخاوف التي يثيرها الفريق. ومن النا�ية املثالية، ولتوخي مزيد من املوضوعية، يتولى قيادة تقييم �ج

ية. موعة خار�ج ي القطري أو م�ج مستقل داخل البرنام��

املصادر    
اصة بالوكالة األمريكية للت�فمية الدولية  	 ودة البيانات الحف م �ج عة تقي�ي مة مرا�ج قا�ئ
	  )MEASURE Evaluation( ودة البيانات عة �ج موعة أدوات مرا�ج م�ج
ودة البيانات 	 مات �ج راء تقي�ي م األداء: إ�ج إرشادات الوكالة األمريكية للت�فمية الدولية لرصد وتقي�ي
ودة بيانات الصندوق العاملي 	 أدوات �ج

:ال�فطوة 4
التنفيذ 

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/597sad.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/597sad.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/597sad.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/597sad.pdf
https://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/meetings/globalfund_dataqualitytools.pdf
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استخدام البيانات

يسية الستخدام البيانات.   زء من تصميم نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، سيكون الفريق قد �دد الفرص الر�ئ ك�ج
دول  يسية األخر� املرتبطة بال�ج عة ربع سنوية وسنوية باإلضافة إلى الفعاليات الر�ئ تماعات مرا�ج ستشمل هذه الفرص ا�ج

تماعات، سيعمل كل من موظفي املشاريع وموظفي الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  الزمني للمشروع.  وخالل هذه اال�ج
في خدمات اإلغاثة الكاثوليكية واملؤسسة الشريكة على التفكير في بيانات الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم )بما في ذلك 

موعة من مصادر املعلومات األخر� لتتبع التقدم امل�رز، والت�قق من  تمع امل�لي(، باإلضافة إلى م�ج عة من امل�ج التغذية الرا�ج
تماعات على إثراء ممارسات اإلدارة التكيفية  ودة. سيعمل التفسير في هذه اال�ج ل تتعلق بال�ج االفتراضات وت�ديد أي مسا�ئ

ويسهم في إعداد تقارير قوية وفعالة عن املشاريع.

املصادر
يس�ي 3 	 راء الر�ئ     معيار البوصلة 11، اإل�ج
يس�ي 4 	 راء الر�ئ     معيار البوصلة 11، اإل�ج
ر والتصور 	 MEAL DPro : ت�ليل البيانات والتفس�ي

م واملساءلة والتعلم  عة السنوية لنظام الرصد والتقي�ي املرا�ج
ل: )1( ت�ديد أي مشاكل تتعلق  عة سنوية لنظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  من أ�ج راء مرا�ج ب على الفرق إ�ج ي�ج

ر� في الوقت املناسب لنظام الرصد والتقييم  تها ، )2( ت�ديد التغييرات التي ت�ج ودة البيانات واتخاذ خطوات ملعال�ج ب�ج
هات املعنية من املعلومات ، وإعالم اإلدارة التكيفية ، )3(  ات ال�ج واملساءلة والتعلم  والتأكد من استمراره في تلبية ا�تيا�ج
هات املان�ة ، )4(  راءات الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  )MPPs( ومتطلبات ال�ج تأكيد االمتثال ملتطلبات سياسات وإ�ج

تمع ، و )5( ت�ديد  ابة من �يث إمكانية الوصول والقيمة للم�ج عة والشكاو� واالست�ج الت�قق من فعالية آلية التغذية الرا�ج
ات لبناء القدرات واملوارد لت�سين تنفيذ النظام واستخدام البيانات.  أي ا�تيا�ج

ودة البيانات م �ج م واملساءلة والتعلم مباشرة بعد تقي�ي عة لنظام الرصد والتقي�ي راء مرا�ج يدة: إ�ج املمارسة ال�ج
ي بعض  �ي �ف البيانات.  ودة  م �ج تقي�ي بعد  ا مباشرة  والتعلم سنو�يً م واملساءلة  والتقي�ي الرصد  لنظام  عة  راء مرا�ج إ�ج

م  الرصد والتقي�ي عة نظام  زء من عملية مرا�ج البيانات ك�ج ودة  م �ج راء تقي�ي إ�ج املناسب  الحاالت، قد يكون من 
نظام  ي  �ف لت�س�ي توصيات  ويقدم  البيانات  ودة  ب�ج املتعلقة  املشاكل  البيانات  ودة  �ج م  تقي�ي والتعلم.  سي�دد  واملساءلة 

والتعلم. واملساءلة  م  والتقي�ي الرصد 

موعة عمل  عة من قبل فريق املشروع أو م�ج لة املرا�ج عة نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم بتطوير أس�ئ تبدأ مرا�ج
ل التي تم ت�ديدها أثناء التنفيذ أو  عة الشواغل أو املسا�ئ لة املرا�ج ب أن تعكس أس�ئ الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم. ي�ج

عة نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم األداء  ودة البيانات واستخدامها.  كما ستتضمن مرا�ج تهدف إلى ت�سين �ج
ديدة مع املنصات  الوظيفي الشامل ألي �ل رقمي، لت�ديد اين يمكن ت�سينها وما إذا كانت هناك أي مشاكل أو تطورات �ج

عة نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم مناقشة تشاركية لكيفية  يا املستخدمة. ستتطلب مرا�ج الرقمية أو التكنولو�ج
ميع مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة  التصدي للت�ديات امل�ددة، وينبغي أن يسفر عن خطة عمل لت�ديث �ج

عة نظام  ة.  قد تكون مرا�ج هات املعنية بالتغييرات، وإعادة تدريب املوظفين واملتطوعين �سب ال�ا�ج والتعلم، وإبالغ ال�ج
عة السنوي إذا سم� الوقت بذلك. تماع املرا�ج زًءا من ا�ج ًما بذاته أو �ج ا قا�ئ الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم �د�ثً

:ال�فطوة 4
التنفيذ 

https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction4
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction4
https://mealdprostarter.org/n-data-analysis-visualization-and-interpretation/
https://mealdprostarter.org/n-data-analysis-visualization-and-interpretation/
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م واملساءلة والتعلم  يدة: التدريب املس�تمر على الرصد والتقي�ي املمارسة ال�ج
املشروع،  إل�  مون  ينصف الذين  دد  الحج ي  �ف ي واملتطوع�ي �ف للموظف�ي ي  �ي لتدريب إضا�ف الفريق  أن يخطط  ب  املشروع، ي�ج بعد بدء 

تنشأ.   قد  ي  ال�ت�ي ودة  بالحج املتعلقة  ل  املسا�ئ ة  تنشيطية، ومعالحج تدريبية  دورات  راء  إل�ج الفريق  لطلبات  ابة  واالست�ج
عد  �جُ املكاملات عن  أو  راضية  االف�ت يل  التس�ج ي عمليات  �ي �ف ر  والتفك�ي األخر�،  املشاريع  �تماعات  ا�ج ي  �ي �ف لسات  الحج ي هذه  �ف م�ي تصف

االقتضاء.  عند 

املصادر    
م واملساءلة والتعلم  	 عة نظام الرصد والتقي�ي CRS أداة مرا�ج

م واملساءلة والتعلم إغالق نظام الرصد والتقي�ي

ية،  ميع متطلبات إعداد التقارير النها�ئ ستخدم بيانات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم لتلبية �ج عند انتهاء املشروع، �تُ
موعات  ل التعلم املستقبلي، ويتم إلغاء ت�ديد م�ج ويتم أرشفة مكونات نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم من أ�ج

دولتها لإلتالف، كما يبني فريق املشروع القدرة على تسليم أي انشطة للرصد والتقييم واملساءلة  البيانات وأرشفتها أو �ج
ي أنشطة إغالق الرصد  هات الفاعلة امل�لية. دم�� ابة للشركاء أو ال�ج عة والشكاو� واالست�ج والتعلم او آليات التغذية الرا�ج

والتقييم واملساءلة والتعلم في خطوات إغالق املشروع األكبر.

املصادر    
يس�ي 2 	 راء الر�ئ    معيار البوصلة 16، اإل�ج
ي واالستفادة منها أثناء اإلغالق. 	 ��    معيار البوصلة 18 : التعلم من النتا�ئ

:ال�فطوة 4
التنفيذ 

https://crsorg.sharepoint.com/:w:/r/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8DEFC4DD-831F-4AD1-B62D-F070B797B623%7D&file=1.3%20EMECA%20MEAL%20Binder%20Review%20Tool.docx&action=default&mobileredire
https://compass.crs.org/closeout/standard16/keyaction2
https://compass.crs.org/closeout/standard16/keyaction2
https://compass.crs.org/closeout/standard18
https://compass.crs.org/closeout/standard18
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ري ت�سينات على املشاريع  ي العمل التنموي واإلنساني، ون�ج �� من خالل الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، نفهم نتا�ئ
تمعات التي نخدمها ومن مد� وصوله  ال�الية واملستقبلية، وفي نهاية املطاف نزيد من نوعية الدعم الذي نقدمه للم�ج

إليها.

تخطط أنظمة )SMILER+( MEAL للمساءلة والتعلم من بداية تطوير نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم �تى 
هات املعنية في الرصد  مع وت�ليل بيانات الرصد والتقييم الص�ي�ة وإبالغ ال�ج تتمكن فرق املشاريع من ضمان �ج

ي فرص اإلدارة التكيفية في نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم.  عندما  والتقييم واملساءلة والتعلم بها، ودم��
وة. عندما تعرف  ي املر�ج �� يد، يمكنهم ت�ديد تص�ي�ات املسار لت�قيق النتا�ئ تعرف فرق املشروع ما ال يعمل بشكل �ج

وة. يعمل هذا التكيف على  ي املر�ج �� يد، يمكنهم ت�ديد تص�ي�ات املساق لت�قيق النتا�ئ فرق املشروع ما ال يعمل بشكل �ج
تمعات امل�لية. ت�سين أداء املشاريع، مما يؤدي إلى �ياة أفضل للم�ج

يعد تطوير نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم عملية متكررة: مع كل مكون يتم تطويره، تقوم فرق املشروع 
عة القدرات واملوارد، وإعادة النظر في األدوار واملسؤوليات الخاصة بأنشطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  بمرا�ج

ق الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم.  تتفاوت السياقات التي تعمل فيها املشاريع إلى �د كبير،  املخططة، وت�ديث وثا�ئ
ات املختلفة وتوفير القيمة، مهما كان السياق. سيساعد تضمين  ي )SMILER+( باملرونة لتلبية تلك اال�تيا�ج ويتسم نه��

ة تمكينيه قوية الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم. هات املعنية املعنيين في )SMILER+( على خلق بي�ئ ال�ج

يوفر )SMILER+( خارطة طريق لتطوير نظام قوي للرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، وتكامل هادف بين مكونات 
ديدة لزيادة استخدام  ي �ج نظام الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم.   ويهدف كذلك إلى �ث الفرق على الب�ث عن مناه��

هات املان�ة واتخاذ القرارات بشأن  هات املعنية أو إلعطاء صوت أكبر للمشاركين في إعداد تقارير ال�ج البيانات من قبل ال�ج
ديد واألفكار املعمقة في فهم  ال الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم ليعكس التعلم ال�ج املشاريع. مع استمرار تطور م�ج

ديدة في موارده. ي �ج التغيير، سينمو )SMILER+( بشكل مماثل ليتضمن ممارسات وأدوات ونماذ��

اتمة الحف



31 SMILER+ GUIDE TO MEAL SYSTEM DEVELOPMENT

ال�فطوة 4
التنفيذ

ال�فطوة 3
اإلطالق

ال�فطوة 2
م التصم�ي

ال�فطوة 1
التخطيط

م واملساءلة والتعلم  الرصد والتقي�ي
م املشروع ي تصم�ي ىي �ف

مة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في خدمات اإلغاثة  ى االطالع على قا�ئ لل�صول على شروط الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم األخر�، ير�ج
الكاثوليكية.

التعريفاملصطل�

ات - بما في ذلك املساءلة هات املعنية وموازنة تلك اال�تيا�ج ميع ال�ج ات �ج ابة املؤسسة ال�تيا�ج كيفية است�ج
هات املان�ة، والشركاء، واملنظمة نفسها - في عملية صنع القرار  تمع اآلخرين، وال�ج املشاركين وأعضاء امل�ج

واألنشطة التي تقوم بها، وأداء مهامها وفقا لهذا االلتزام.

ابة: �يث اإلدارة التكيفية ة املشاكل أو السياقات املعقدة التي تركز على التصرف واالستشعار واالست�ج ي للعمل على معال�ج نه��
يفترض أنه ال يمكن معرفة ال�لول مسبقا تماما، وبالتالي، ال يمكن تخطيط التدخالت بالكامل قبل الوقت 

امل�دد. )أودونيل 2016(

مع املوافقة نظًرا ألن األطفال والشباب دون سن الرشد ال يمكنهم املوافقة قانونا على املشاركة في أنشطة �ج
البيانات، ولكن يمكن للشباب فوق سن العاشرة أو الثانية عشرة عاًما فهم عملية ومخاطر املشاركة 

مع البيانات بشكل عام، فقد يكون من املناسب الطلب من الشباب الذين تزيد أعمارهم عن  في �ج
سن العاشرة املوافقة على املشاركة.  باستخدام نفس العملية التي يستخدمها البالغون )انظر املوافقة 
ك الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد القانونية والذين يوافقون على املشاركة في  املستنيرة(، فإن أول�ئ

مع البيانات يقدمون املوافقة.  قد يتطلب األمر موافقة الوالدين أيضًاي )انظر موافقة الوالدين(، وهذا  �ج
)OCFT 2018( .معها يتوقف على القوانين أو األنظمة الوطنية أو �ساسية البيانات التي يتم �ج

ي الرصد والتقييم خطة التواصل �� يسية ونتا�ئ ي الذي سيستخدمه املشروع في نقل املعلومات الر�ئ ل النه�� وثيقة تس�ج
ية  هات املعنية.  كما يساعد على ضمان املشاركة املنه�ج تمعات وغيرها من ال�ج واملساءلة والتعلم مع امل�ج

اه. )مقتبس من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 2013( ي االت�ج للمعلومات واالتصال ثنا�ئ

راء الذي اتخذته مؤسسة ما أو يعتقد أن مؤسسة ما فشلت الشكو� شكو� معينة من أي شخص تأثر سلبًاي باإل�ج
في الوفاء بااللتزام املعلن عنه )املعيار اإلنساني األساسي 2019(.

يسي )عدد املشاركين(، عنصر البيانات ة، على سبيل املثال، مؤشر ر�ئ عنصر البيانات هو أي و�دة بيانات م�ددة للمعال�ج
نس، العمر، اللغة األم، وما إلى ذلك( أو تعيين املشروع )املوقع،  ات ديموغرافية )ال�ج ا أي ف�ئ ولكن أيصفً

موعة، إلخ.( والتي يمكن ت�ليلها من خاللها. امل�ج

)DQA( ودة البيانات ودة البيانات وأنظمة الرصد والتقييم في مشاريع مختارة. ومن النا�ية تقييم �ج عملية توفر تقييمًاي متعمقًاي ل�ج
املثالية، يقود التقييم طرف ثالث مستقل. )مأخوذ من الصندوق العاملي لعام 2014(

)DIP( داول زمنية مفصلة لتنفيذ أنشطة املشاريع الخطة التنفيذية املفصلة ه املديرين في تنفيذ املشاريع والتي تتضمن �ج الوثيقة التي ستو�ج
ومعلومات أخر�، مثل الشخص )األشخاص( املسؤول عن نشاط ما، لدعم إدارة املشاريع. )مقتبس من 

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 2015(

موعة سكانية التقييم تقييم دوري منتظم ملد� مالءمة املشروع وكفاءته وفعاليته وتأثيره واستدامته على م�ج
معها عن طريق نظام الرصد، باإلضافة إلى أي بيانات  م�ددة.  يستند التقييم إلى البيانات التي يتم �ج

وانب م�ددة  معها لفهم �ج أخر� أكثر تفصياًلي )على سبيل املثال، من استطالعات أو دراسات إضافية( تم �ج
ا ما يعني املصطل� في سياق خدمات اإلغاثة الكاثوليكية إشراك طرف ثالث  من املشروع بتعمق أكبر. غال�جً

د للفريق. )خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 2007( ي للعمل كقا�ئ خار�ج

مة املصطل�ات قا�ئ
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عة موعة( �ول سلوكه السابق �تى يتمكن الكيان من تعديل سلوكه التغذية الرا�ج املعلومات املرسلة إلى كيان )فرد أو م�ج
ة املطلوبة )املعيار اإلنساني األساسي 2019(.  ال�الي واملستقبلي لت�قيق النتي�ج

عة ات التغذية الرا�ج ة، ف�ئ عة املتلقاة، سواء كانت �ساسة أو مبرم�ج عة طبيعة وم�تو� التغذية الرا�ج ات التغذية الرا�ج تعكس ف�ئ
ابة لها. عة املتلقاة واستخدامها واالست�ج ة التغذية الرا�ج ستخدم لت�ديد الخطوات املناسبة ملعال�ج و�تُ

عة والشكاو� هات املعنية، قناة التغذية الرا�ج عة والشكاو� من مختلف ال�ج مع التغذية الرا�ج أداة االتصال امل�ددة التي سيتم استخدامها ل�ج
ه. هًاي لو�ج على سبيل املثال، الخط الساخن، أو صندوق التعليقات، أو و�ج

عة والشكاو�  آلية التغذية الرا�ج
)FCRM( ابة واالست�ج

عة  ابة والتعلم من التغذية الرا�ج مع وتوثيق واالست�ج ابة ب�ج  النظام الذي يقوم من خالله مشروع أو است�ج
هات املعنية.  وشكاو� ال�ج

يا املعلومات واالتصاالت من  تكنولو�ج
)ICT4D( ل التنمية أ�ج

ل التنمية. وباملثل، فإن )ICT4E(  و )ICT4MEAL(  هما  يات املعلومات واالتصاالت من أ�ج تطبيق تكنولو�ج
ي أو لغرض م�دد هو دعم أنشطة الرصد والتقييم واملساءلة  يات في �االت الطوار�ئ تطبيقان لهذه التكنولو�ج

 Heeks 2009( والتعلم، على التوالي. )مقتبس من

از، أو لعكس التغييرات املرتبطة املؤشر عامل أو متغير كمي أو نوعي يوفر وسيلة بسيطة وموثوقة لقياس اإلن�ج
هة فاعلة في التنمية. )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  بالتدخل، أو للمساعدة في تقييم أداء �ج

)2002

ي الرقمية التي سيتم ت�ليل املؤشر معها على منصة رقمية.  وهي ت�دد النماذ�� عملية تقييم املؤشرات التي يتوقع �ج
مع البيانات،  ي الورقية في غرضها ل�ج ي الرقمية تشبه النماذ�� مع البيانات لكل مؤشر. النماذ�� استخدامها ل�ج

ولكنها مصممة لتناسب طريقة عرض النظام األساسي الرقمي ل�قول إدخال البيانات.

)IPTT(   ر دول تتبع أداء املؤسثّ دول �ج ر هو ال�ج دول تتبع أداء املؤسثّ طريقة بسيطة ومو�دة لعرض بيانات مشروع الرصد والتقييم؛ �ج
هات املان�ة قد ي�ددون  املستخدم لتتبع بيانات أداء املؤشر وتوثيقها وعرضها. على الرغم من أن فراد� ال�ج
ميع مؤشرات  مة ب�ج داول التتبع تتضمن قا�ئ ي التي يريدون أن تستخدمها املشاريع، إال أن معظم �ج النماذ��

دول  أداء املشروع الرسمية، وقيم خط األساس واملعايير لهذه املؤشرات، واألهداف لكل مؤشر. ويتضمن �ج
ازات مقابل األهداف  ل �ساب اإلن�ج ر   بيانات تمثيلية خالل فترة عمل املشروع من أ�ج تتبع أداء املؤسثّ

األولية. )ماكميالن وآخرون ، 2008(

ب إعالم املشاركين )بطريقة واض�ة ومفهومة لهم، بغض النظر عن مستو� املوافقة املستنيرة مع البيانات، ي�ج عند نقطة �ج
معها، ومع من ستتم  معرفة القراءة والكتابة واللغة األم ، وما إلى ذلك( بطبيعة البيانات التي يتم �ج

د امل�تملة ملشاركة البيانات، وكيف  مشاركتها، ومن املسؤول عن استخدامها اآلمن، وما هي املخاطر والفوا�ئ
ي إذا مل يرغبوا في استخدام بياناتهم الشخصية لألغراض املوض�ة، وإتا�ة  يمكنهم االنس�اب من البرنام��

مع البيانات واستخدام البيانات. بعد إبالغهم بذلك،  امع البيانات بشأن عملية �ج واب �ج الفرصة لهم الست�ج
مع البيانات، يقدمون  ذ على املشاركة في �ج فإن الذين بلغوا سن الرشد القانونية، والذين يوافقون عند�ئ

 )OCFT 2018( .موافقتهم املستنيرة

التخطيط والتنظيم والت�فيز والت�كم في األشخاص والعمليات واألنظمة في املؤسسة لضمان ت�سين إدارة املعرفة
ق  أصولها املرتبطة باملعرفة الخاصة بها وتوظيفها بشكل فعال. تتضمن هذه األصول املعرفة في الوثا�ئ
ا،  املطبوعة، ومعرفة املوظفين )مثل خدمات اإلغاثة الكاثوليكية على الصعيد العاملي( املخزنة إلكترون�يً

)King 2009( .ات املنظمة وعملياتها وعالقاتها تمع واملعرفة املتأصلة في منت�ج ومعرفة الفريق / امل�ج
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يسهم التعلم على مستو� املشروع في التعلم على مستو� الوكالة من خالل ت�ديد كيفية تطبيق التعلم
ة تكيفها  يدة للوكالة في سياقات مختلفة، وكيفية معال�ج يات املشتركة واملمارسات ال�ج االستراتي�ج

مة على أدلة على  يات الوكالة القا�ئ للت�ديات وإبراز األولويات امل�لية، مما يساعد على صقل استراتي�ج
مستو� املشروع. 

ارية أو املستقبلية أو لتوليد الدروس أنشطة التعلم ي ال�ج االستخدام املتعمد لبيانات الرصد أو التقييم لت�سين البرام��
هات املعنية وقد تتراو�  موعة متنوعة من ال�ج تماع التفكير بشكل عام مع م�ج عقد أنشطة ا�ج املستفادة. �تُ

تماعات قصيرة وأنشطة تستمر عدة أيام. )مقتبس من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 2012) بين ا�ج

ابة عليه سؤال التعلم هة املان�ة، واإل�ج هولين في نظرية التغيير أو املساءلة أمام ال�ج يسي يستند إلى م�ج سؤال ر�ئ
ي لت�قيق األهداف امل�ددة للمشروع على ن�و أفضل. راء تعديالت على البرام�� ستساعد على إ�ج

تمع للت�قق مما إذا الرصد الخفيف تطبيق أدوات رصد نوعية بسيطة مع عينة صغيرة من املشاركين و/ أو أعضاء امل�ج
كانت هناك أي مشاكل، مع إدراك أن أي إشارة إلى مشكلة م�تملة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من 

دولة بانتظام. ي أثناء الزيارات الروتينية للموقع أو أنشطة املشروع األخر� امل�ج الرصد املتعمق، عادهتً

سرد الرصد والتقييم واملساءلة 
والتعلم

النص في مقتر� املشروع الذي يصف أنشطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم املخطط لها.

دليل عمليات الرصد والتقييم 
واملساءلة والتعلم

يسية التي  ق رصد وتقييم ومساءلة وتعلم املشروع الر�ئ التوثيق املركزي )نسخة إلكترونية أو ورقية( لوثا�ئ
ية. ق تصميم الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم إلى التقييمات النها�ئ تتراو� بين وثا�ئ

خطة الرصد والتقييم واملساءلة 
والتعلم

دولي عن متطلبات الرصد والتقييم  وثيقة تبني على اطار املشروع للمشروع لتقديم تفاصيل في شكل �ج
مع بيانات قابلة للمقارنة  يسية لكل مؤشر وافتراض وبالتالي تمكين املشاريع من �ج واملساءلة والتعلم الر�ئ

بمرور الوقت. وفي إطار خطة ا خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم، يتم ت�دد املؤشرات وتقدم 
مع البيانات وت�ليلها واإلبالغ عنها، وعن توزيع املسؤوليات ذات الصلة  زة عن كيفية �ج معلومات مو�ج

لكل منها.   تساهم خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم في تعزيز إدارة األداء )انظر خطة إدارة األداء( 
ي خدمات اإلغاثة الكاثوليكية. وت�سين الشفافية واملساءلة داخل وخار��

نظام الرصد والتقييم واملساءلة 
والتعلم

م على البشر والعمليات والهياكل واملوارد ، والتي تعمل مًعا كو�دة مترابطة لت�ديد  نظام املشروع القا�ئ
ماهير م�ددة. ية التي يتم توصيلها إلى �ج وتوليد وإدارة وت�ليل املعلومات البرام�ج

مع املعلومات وت�ليلها وتوثيقها بصورة منتظمة �ول التقدم امل�رز في ت�قيق أهداف املشروع الرصد �ج
ل توفير املعلومات التخاذ القرار في الوقت املناسب  والتغييرات في السياقات التشغيلية من أ�ج

واملساهمة في مساءلة املشروع والتعلم.

مع موافقة الوالدين نظًرا ألن األطفال والشباب دون سن الرشد ال يمكنهم املوافقة قانونا على املشاركة في أنشطة �ج
طلب  مع البيانات واملخاطر املترتبة عليها، فقد �يُ البيانات، وال يستطيع األطفال الصغار عمومًاي فهم عملية �ج

مع البيانات.  وباستخدام  امعي البيانات طلب اإلذن من الوالدين للسما� لألطفال باملشاركة في �ج من �ج
نفس العملية التي يستخدمها البالغين )انظر املوافقة املستنيرة(، يصب� بوسع الوالدين املوافقة على 

ًما ال�صول على موافقة الوالدين. على  مشاركة أطفالهم.  ومع ذلك، ليس من الضروري أو املناسب دا�ئ
زء من عملية التعليم العادية  مع البيانات التي ت�دث في املدارس ك�ج سبيل املثال، ال تتطلب أنشطة �ج

مع البيانات عن  )االختبار على سبيل املثال( املوافقة.  ومن غير املناسب أيضًاي طلب موافقة الوالدين عند �ج
األنشطة التي يت�مل فيها اآلباء املسؤولية عن تعريض أطفالهم للخطر او يتواطؤون في ذلك، مثل عمالة 

ي اإلضافي الذي يقوم به خبراء �ماية األطفال على الصعيد القطري  األطفال.  قد يكون االستعراض الخار�ج
)OCFT 2018( .أكثر مالءمة في تلك ال�االت

هة املشارك ابة مع تعريف إضافي مقدم من ال�ج الشخص الذي يتلقى السلع أو الخدمات من مشروع أو است�ج
.)MPP 2.3 دول خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ملؤشرات املستفيدين و الخدمات املقّدمة  )انظر املان�ة أو �ج
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مؤشرات املستفيدين و الخدمات 
)PSDI(  املقّدمة

موعة من املعلومات املوصوفة التي تستخدمها الوكالة  مؤشرات املستفيدين و الخدمات املقّدمة  هي م�ج
نسهم وموقعهم  موعة البيانات أسماء املشاركين وأعمارهم و�ج لرصد نطاق تدخالتها. تتضمن م�ج

واملساعدة التي تلقوها. ثم يتم تنظيم البيانات في نظام مو�د قادر على تتبع ومقارنة الخدمات التي 
ي قطري إلى  ا من برنام�� تقدمها خدمات اإلغاثة الكاثوليكية - ليس فقط من مشروع إلى آخر ولكن أيصفً

ي قطري آخر.  وهذا النظام يمّكن خدمات اإلغاثة الكاثوليكية من توثيق من تصل اليهم مشاريعها،  برنام��
ودة وصول املشاريع إلى األشخاص الذين تعتزم خدمات اإلغاثة  وما هي الخدمات التي يتلقونها، ومد� �ج

الكاثوليكية مساعدتهم.

مة على االلتزام املتبادل، والغرض والقيم الشريك منظمة تقيم معها خدمات اإلغاثة الكاثوليكية عالقات قا�ئ
تماعية.  ابي وزيادة العدالة اال�ج ا ما تدعمها املوارد املشتركة والتي تؤدي إلى تغيير إي�ج التكميلية التي غال�جً

ق شراكة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية( )وثا�ئ

)PIRS( عية ملؤشر األداء ودة الورقة املر�ج أداة تستخدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لت�ديد مؤشرات األداء؛ وتعتبر اساسية لضمان �ج
بيانات املؤشرات واتساقها. )الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2016(

)PMP( أداة مصممة للمساعدة في إعداد وإدارة عملية الرصد والت�ليل والتقييم واإلبالغ عن التقدم امل�رز خطة إدارة األداء
ية للمشروع.  على النقيض من خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم  ن�و ت�قيق األهداف االستراتي�ج

)انظر خطة الرصد والتقييم واملساءلة والتعلم(، فإن خطة إدارة األداء ذات نطاق أوسع، ومن األهمية 
بمكان أن تتضمن خططا واض�ة للمساءلة والتعلم على �د سواء.  تنظم خطة إدارة األداء مهام إدارة 

.  الغرض منها أن تكون وثيقة �ية يتم تطويرها واستخدامها  األداء والبيانات طوال فترة عمل البرنام��
ه الت�ديد: )1( وضع خطط املساءلة والتعلم؛ 2( دعم الذاكرة  وت�ديثها من قبل موظفي املشروع. على و�ج

مع البيانات  املؤسسية للتعريفات واالفتراضات والقرارات؛ 3( تنبيه املوظفين إلى املهام الوشيكة، مثل �ج
ق للمساعدة في ال�د من مخاطر التدقيق.  ودة البيانات وتخطيط التقييم؛ و 4( توفير الوثا�ئ وتقييمات �ج

)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2010(

مع املعلومات وت�ليلها وتوثيقها بشكل منتظم �ول التقدم امل�رز ن�و ت�قيق أهداف املشروع رصد االداء �ج
ل تقديم املعلومات في الوقت املناسب عن عملية صنع القرار  والتغييرات في السياقات التشغيلية من أ�ج

واملساهمة في مساءلة املشروع والتعلم.

)PII( أي بيانات ت�دد أو يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر بمفردها أو مع معلومات أخر� لت�ديد معلومات التعريف الشخصية
هوية شخص وا�د أو االتصال به أو ت�ديد موقعه أو ت�ديد هوية اي فرد في السياق. على سبيل املثال، 

ي )بيومترية(، تاريخ امليالد. تتضمن  اسم، رقم الهوية الوطنية، عنوان، معلومات االستدالل البيولو�ج
معلومات التعريف الشخصية كاًلي من املعّرفات املباشرة وغير املباشرة، والتي عندما تؤخذ معًاي قد تسم� 

نس والعمر واالسم ورقم ال�ساب املصرفي(. بت�ديد هوية الفرد )مثل عنوان الشارع وال�ج

.   يوفر اطار املشروع معلومات ليس فقط �ول أهداف اطار املشروع أداة تخطيط منطقية إلنشاء إطار مشروع أو برنام��
ات واألنشطة، ومؤشرات األداء، واالفتراضات الهامة التي تم وضعها  ا �ول املخر�ج املستو� األعلى، ولكن أيصفً

�ول أداء املشروع وخططه. )مقتبس من خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 2015(

ابة عة قناة االست�ج هات املعنية الذين قدموا تغذية را�ج أداة االتصاالت امل�ددة التي سيتم استخدامها للرد على مختلف ال�ج
تمعي. تماع م�ج لة املتداولة، أو ا�ج أو شكاو�، على سبيل املثال، البريد اإللكتروني املباشر، أو ورقة األس�ئ
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ي �� مخطط سهل القراءة يعطي مل�ة سريعة للمستويات العليا من التسلسل الهرمي ألهداف املشروع ( إطار النتا�ئ
ل والغايات) )means-to-end relationship( .  �يث يصف التغيير الذي يرغب املشروع  عالقة الوسا�ئ
ي املر�لية(  �� ب أن ي�دث )النتا�ئ ية(، وسبب أهمية هذا التغيير )الهدف( وما ي�ج إ�داثه )األهداف االستراتي�ج

لي�دث هذا التغيير.

)SOW( از نشاط ما، وعادة ما يتم تقسيمه إلى مهام م�ددة نطاق العمل ب عقد عند إن�ج تقسيم العمل الذي سيتم أداؤه بمو�ج
ية. ذات مواعيد نها�ئ

القياس البسيط ملؤشرات التعّلم 
مة على االدلة   والتقارير القا�ئ

)+SMILER(

ي شامل وعملي لتطوير نظام للرصد والتقييم استخدم ألول مرة في عام 2015؛ وترتبط األهداف  نه��
مع البيانات وت�ليلها واإلبالغ عنها. يتضمن ت�ديث 2018‑2019 الذي تم على  ومؤشراتها بنظام ل�ج

ديدة �ول املساءلة، وممارسات البيانات املسؤولة، وتعلم املشاريع.  يتضمن  )SMILER+( إرشادات �ج
تمع،  اه امل�ج )SMILER+( آليات لت�ويل البيانات إلى معرفة مفيدة تدعم اإلدارة التكيفية واملساءلة ت�ج

ميع املوظفين فهم واض� للمشروع وأدوارهم في الرصد والتقييم واملساءلة  وتضمن أن يكون لد� �ج
يسية في عملية تطوير نظام )SMILER+ MEAL( هو عادة ورشة عمل  زاء الر�ئ والتعلم. أ�د األ�ج

ي األساسي هو دليل عمليات الرصد والتقييم للمشروع.  )خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  )SMILER+(. والنات��
)2015

املعنية هات  هات املعنية في املشروع مصل�ة او تأثير على ال�ج ا� املشروع.  لل�ج ماعات واملؤسسات املهمة لن�ج األفراد وال�ج
هات املعنية أو تخسره في املشروع، أو توقعاتهم أو املوارد التي  نيه ال�ج املشروع.  تشمل املصل�ة ما قد ت�ج

هات املعنية على مشروع ما، مثل سلطة اتخاذ  يتعهدون بها.  يشير التأثير إلى السلطة التي تتمتع بها ال�ج
ك الذين يتأثرون باملشروع بشكل مباشر )على سبيل املثال، الفتيات  هات املعنية أول�ئ القرار.  تشمل ال�ج
ك الذين يتمتعون بالقدرة على  غير امللت�قات باملدارس، والشريك التعاوني، والخدمة ال�كومية( وأول�ئ

التأثير على املشروع )على سبيل املثال، الزعيم الديني، واملؤسسات ال�كومية الوطنية، وموظفو خدمات 
هات املان�ة(. )خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 2015( اإلغاثة الكاثوليكية على كافة املستويات، وال�ج

ي، أو بناء السالم، أو املياه والصرف املؤشر القياسي ال معين، مثل األمن الغذا�ئ مؤشر تم إنشاؤه آنفا الستخدامه في م�ج
يد.  في كثير من  ودة وتم االعتراف به عامليًاي كقياس �ج الص�ي.  وهو مفيد لكونه قد خضع الختبار ال�ج

هات املان�ة واملنظمات استخدام مؤشرات معيارية معينة �تى يتمكنوا من مقارنة  األ�يان، تطلب ال�ج
)MEAL DPro( . البيانات عبر املشاريع والبرام��

)TOR( عية ي، توفر وثيقة شروط شروط املر�ج وثيقة تقدم نظرة عامة مهمة عما هو متوقع في التقييم.  في التقييم الخار�ج
عية األساس للترتيب التعاقدي بين املفوضين في التقييم ومستشار/فريق تقييم، وت�دد املعايير  املر�ج

ا� مهمة التقييم. )تقييم أفضل( التي يمكن على أساسها تقييم ن�ج

)ToC( راءات ستؤدي إلى التغييرات نظرية التغيير بيان صري� يوض� كيف وملاذا تتوقع او تفترض أنت واآلخرون أن بعض اإل�ج
مة  ة التي سيتم فيها تنفيذ املشروع.  تستند نظرية التغيير القوية إلى النظريات القا�ئ املطلوبة في البي�ئ
على الب�ث واألطر املفاهيمية  و/أو الخبرة العميقة والدروس املستفادة - وليس من طفرات اإليمان 

.Z ألن ،Y ثم ،X ا وصريً�ا ملا يلي: "إذا قمنا بتنفيذ رفً واالفتراضات.  تعتبر نظرية التغيير شرً�ا مو�ج
)Funnel and Rogers 2011, Babbitt et al. 2013(

https://www.betterevaluation.org/en
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